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  ١مقدمه

  

میان آتش شده در سنگرهایی نزدیک به یکدیگر، در درنگی  کارگر، فرومیلیشیاهای سربازان فاشیست و 
  :گفتگو میکنندفریادزنان با یکدیگر  ،جنگ

 باشـید و شما باید اینجـا. کارگرانیدو  انشما هم فرزندان دهقان«:فریادزنان میپرسد از میان کارگران یکی
  ».هستسی و آزادی دموکرا در آن که بجنگید ما برای جمھوری همراه

جمھـوری  برقـراریاز زمان  ،ناناکه دهق چیزی را میگویدو همان  ؛آید بیدرنگ از سوی دیگر پاسخی می
  .اند گفتهها  رمیستهر بار در پاسخ به فراخوان رف ،١٩٣١در 

  »که حاال ما برایش بجنگیم؟ برای ما چه کردهچه چیزی برای خوردن داد؟ جمھوری به شما جمھوری «

بخـوبی نمایـان شده جوهر مسئلۀ جنگ داخلـی  ثبتکه بطور اتفاقی در مطبوعات  یهمین مکالمٔه جزئدر 
  . است

اینـان در زایـش . انـد هنوز بـه جبھـۀ پرولتاریـا نیامده ،جمعیت را تشکیل میدهنددرصد  ٧٠که  ،دهقانان
باعـث پیـروزی ارتجـاع در نـوامبر  شـان انفعـال و خصومت. نداشـتندهیچ نقشی  ١٩٣١در سال جمھوری 

جز در کاتالونیا و والنسـیا کـه پرولتاریـا به . دخالتی نکردند ١٩٣۴پرولتری اکتبر شورش در . شد ١٩٣٣
و بـه جـز تقسـیم میکنـد، میان دهقانان  را آندارد و هم اکنون  زمینھا استمصادرۀ که موافق  کرداعالم 

بـرای هنوز تـودۀ دهقانـان ، اند ی اقدام به تصاحب زمینھا کردهاراض خود کارگراِن مناطقی از آندالوسیا که 
  . جنگیدن در کنار کارگران به پا نخواسته است

بدون پیش نھادن یک برنامـۀ اجتمـاعِی  جریان داردهیچ جنگ داخلی عمیقی مانند آنچه امروز در اسپانیا 
در رٔاس آن  کابـایرومت ائتالفـی کـه به نظر میرسد تنھا برنامۀ حکو این حالبا . انقالبی پیروز نشده است

مـا تنھـا پـس از «:گفتـه اسـت یکی از سـخنگویان حکومـت. نیست نظامیدر عرصٔه نبرد  چیزی جز است
 ی چـپجبھۀ خلقـ مختلف موجود دری ها سیاسی و اجتماعی گروهمطالبات از  داریمحق  است که پیروزی

پیـروزی  حصـولدر برنامۀ ما فقط یک چیـز وجـود دارد و آن « )سپتامبر ٢٠، نیویورک تایمز(».دفاع کنیم
 حکومت ائتالفـیکه  »از جمھوری دموکراتیک دفاع کنیم«اما اگر خوب نگاه کنیم میبینیم که شعار  ».است

» مالیمترین«برنامۀ رفرمیستیِ دفاع از  چیزی نیست به جز اماهست؛  اجتماعیای  برنامهحاوی  سر میدهد
  . سیاسی وجه تولید بورژوایی ابزار

                                                  
  ای است از  این اثر ترجمه ١

Felix Morrow (1936), The Civil War in Spain: Towards Socialism or Facism, New York, 
Pioneer Pulishers 

فلـیکس مـورو، تروتسکیسـت آمریکـایی، . در گرماگرم جنگ داخلی در اسپانیا نوشته شده اسـت ١٩٣۶این جزوه در دسامبر 
) ١٩٣٨(سال بعـد سردبیر سابق نشریات حزب کارگران سوسیالیست آمریکا و از رهبران این حزب در دهه چھل میالدی، دو

که همچنان یکی از بھترین تحلیلھای مارکسیستی انقالب و جنگ داخلـی در  انقالب و ضدانقالب در اسپانیاکتابی نوشت به نام 
 . اسپانیا به شمار میرود
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عبـارت بـود از زمـین  معنای مشخصی داشت که »آزادی، برابری، برادری«در انقالب کبیر فرانسه، شعار 
، امحـاء قـدرت اقتصـادی سـتمگران انـدوزی ثروت، دنیای جدید کار و سرفھادهقانان، آزادی برای برای 
» زمـین، نـان، آزادی«در انقالب روسیه، شعار . ادنقرار د در دست بورژوازی انقالبی را و فرانسه ،فئودال

. بـه معنـای دگرگـونی روسـیه بـودچـون ، کـردبسـیج  کرنسـکیو  کورنیلـوفمـردم را علیـه با موفقیت 
پرولتاریای اسپانیا نیز به همین صورت یا باید شعارهای انقالبـی اختیـار کنـد یـا در جنـگ داخلـی پیـروز 

  .نخواهد شد

اش مـدت  انقالبـیبرنامۀ به همین خاطر را تشخیص داده و  این حقیقت مھم اینک هم پرولتاریای کاتالونیا
که حزب دیگری از جبھۀ خلـق، رسید همین امروز خبر . محدود نخواهد ماندکاتالونیا زیادی در مرزهای 
سیاسی ضرورت سازماندهی اکتبر شورش ماه یی که پس از ها که آنارکوسندیکالیست ،حزب سندیکالیست

آمیز جنـگ داخلـی  موفقیتای سوسیالیستی برای ادامۀ  برنامهرا درک کردند آن را ساختند، خواهان  خود
نشـان از درک از  ،در راس حکومـت ،جبھـۀ خلـق» افراطـی«جنـاح چـپ یعنی  ،حضور کابایرو. استشده 

گذشـتۀ » اتافتخـار«امـا . نمیجنگنـدداری  سـرمایهبخاطر حفظ ها  که توده این واقعیت دارد هٔ افتادریخت 
  .کابایرو نه جایگزین محتوایی مشخص برای برنامۀ سوسیالیستی انقالبی است و نه در آینده میتواند باشد

در طـی ایـن پـنج سـال کوتـاه  را غنـی پرولتاریـای اسـپانیا در صفحات پیش رو گـزارش تجربـۀ انقالبـِی 
چگونه سرنوشت خـود را  آموزد میبه لطف همین تجربۀ شگفت و غنی دارد پرولتاریای اسپانیا . میخوانید

ی به همان اندازه عمیق انقالب اسپانیا نیز افزوده ھای انقالب روسیه درسھاامروز به درس. دست گیرد به
  .میشود

  ١٩٣۶سپتامبر  ٢٢نیویورک، 
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  جنگ داخلی در اسپانیا

  

  

  ١٩٣١ - جمھوریزایش 

  

مـردم  ،دو روز قبلتـر. »یکپارچـهباشکوه، بدون خشونت، صلح آمیز و «انقالبی بود  ١٩٣١آوریل  ١۴انقالب 
سوسیالیست رای داده بودنـد و همـین،  –خواه  ھوریمبه ائتالف جشوراهای شھر   سراسری  در انتخابات

اما در وقایع قبل  ...رسید از راهبه همین سادگی ھوری اسپانیا مج .برای تمام کردن کار آلفونسو کافی بود
  .این تقریبا تنھا واقعٔه عاری از خشونت مرتبط با انقالب بود ١٩٣١و بعد از سال 

کـه میـراث  قرنھـا فرتـوتی و زوال  امـا فلـِج . جدیـد بـود یرژیمـ زایـشاسپانیا بیش از یک قرن در پـی 
و  شکسـتھاتـاریخ  تالشـھا امـااز این تر  خونین. کرده بودامپراتوری بود هر حرکتی را محکوم به شکست 

که به چھـار دوره وحشـت  ١٨٧۵ سال چھار انقالب عمدۀ پیش از .ندآمد که در پی آن می بود ھاییمجازات
دهقـانی و نظـامی و جنگھـای داخلـی و ھای سفید انجامید صرفا نقاط اوجی بودند در آهنگ مداوم شورشـ

  .دربار ی دستھای پشت پردۀها هو ضدتوطئ ها هو پرونونسیامنتوهای ارتش و توطئای  همنطقھای خیزش

بنـای صـنعت و  .به دنبال تدارک انقالب بـورژوایی نرفـت ه بودبورژوازی مدرن هم که دیر به صحنه آمد
مدرن به جنگ اسپانیا و آمریکا بازمیگردد؛ جنگی که اسـپانیا را بـه جـوش و خروشـی جدیـد  حمل و نقِل 

رهنگــام کــه بھــار دیای  هدور.( نامیــده شــده اســت» ملــی ینــوزای«دورۀ  ١٩١۴تــا  ١٨٩٨ھای ســال. افکنــد
کـه در آن دو دهـه رشـد کـرده  ییو کاتالونیـا ییاسپانیا صاحبان صنایع اما  .)بودنیز جھانی  داری سرمایه
 .ی مـالک و زمینـدار در رقابـت بودنـدها هترین خانواد قدیمیبه سلطنت با  خود  وفاداریدر اثبات  بودند
القاب اشرافی گرفتند و قطعات بزرگی زمین خریدند و اقتصـاد جدیـد و  -رومانوِنس مانند کنت – ای عده

ی اشـراف هـا هبـا خانواد وصـلترهنـی و ھـای دیگر با وامای  هعد. قدیم را در شخص خود متبلور کردند
از کوپال فئودالیزم را برای خود حفظ کرده بود اما بـه نـدرت یال و  ، شاه. زمیندار میان این دو پل زدند

بــورژوازی کــه بــه دنبــال . اقتصــادی بــورژوازی تــن میــزدهــای  همــراه شــدن در مخــاطرات ماجراجویی
آغـاز شـده بـود از آلفونسـو هدیـه  ١٩١٢ا کـه سـال ی جدیدی برای استثمار بود فتح مـراکش رها هگستر
ازار چھـار سـال راه بـبـرای پرمنفعت آلفونسو در جنگ جھانی او را نـزد بـورژوازی کـه  بیطرفِی . گرفت

  .جھانی را بر اجناس خود گشوده میدید محبوب ساخت

وقتی امپریالیستھا پس از جنگ بازار را بازپس گرفتند و پرولتاریای کاتالونیا و اسپانیا دست بـه مبـارزات 
نزد کارگران و دهقانـان رژیم را  منزلتزدند و وقتی بالیایی که بر سر ارتش در مراکش آمد ای  هگسترد

ارائۀ برنامۀ دیکتاتور در  .حبان صنایع کاتالونیا مخارج کودتای پریمو دریورا را متقبل شدنداز بین برد، صا
ی ها هسنگین و از میان بردن آنارکوسندیکالیستھا و روانه کردن اتحادیای  هعمومی و موانع تعرفھای طرح

آلفونسو بیشـترین  سوسیالیستی به مراجع حل اختالف قضایی، تکان جدیدی به صنعت داد و برای ریورا و
در ژانویٔه  سپانیا گذاشت وبحران جھانی نقطه پایانی بر رونق ا .محبوبیت را نزد بورژوازی به همراه آورد

. اختـه بـوداند آلفونسـو چنگدامـن همچنان بـر  اما بدنۀ اصلی بورژوازی .زتا افتادریورا با سقوط پ ١٩٣٠
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دتر در راس جمھـوری قـرار گرفـت در میتینگـی کـه کمـی بعـ آلکاال سامورا ١٩٣٠سپتامبر  ٢٨هنوز در 
تـاج و تخـت بـا مـدح عمومی که برای اعتراض به مسیر حرکت رژیم ترتیب داده شده بود، سـخنانش را 

  .تمام میکرد

و کارگران مادرید پرچم سرخ و پرچم جمھـوری را برافراشـته دانشجویان ١٩٣٠در این میان، در ماه می 
اتحادیـۀ سراسـری ( ت خ او در مـاه سـپتامبر سوسیالیسـتھا و. کشیده بود بودند و کار به تیراندازی پلیس

در سـویل در مادریـد در . توافقی کردند تا کار را با سلطنت یکسـره کننـدخواه ی جمھوریها هبا گرو) کار
 به دنبال آمد و برخوردهای مرگباری با نیروهـایبیلبائو در بارسلونا در والنسیا و غیره اعتصابھای انقالبی 

دسامبر شورش کارگران با شورش نظامیان در ارتش همزمان  ١٢در یک جا قرار بود روز  .مسلح رخ داد
سربازانی که آن را هدایت . درآمدشورش ناموفق از آب و  کردندسربازان زودتر از موعد شروع شود اما 

بنویسـند و در ای  هبیانیـخـواه کرده بودند اعدام شدند و همین باعث شد رهبران سوسیالیست و جمھوری
مادرید افتادند و آنجا  مدلکنندگان به زندان  امضاء. اند ھوریمبرقراری فوری جخواهان  آن اعالم کنند که

وزیر از سر استیصـال خواسـت ُکرتسـی را بـر  نخست برنگرِ  .را بدل به مرکز حیات سیاسی اسپانیا کردند
خـواه کند اما بـا اعـالم بـایکوت ائـتالف جمھوریاساس مدل قدیم همچون پشتیبانی برای آلفونسو برقرار 

  .اند مردم هوادار جمھوری ن داد کهنشاھا انتخابات شھرداری. استعفاء داد برنگر. سوسیالیست ناکام ماند

تنھا در این لحظه آخر بود که صاحبان صنایع، وحشتزده از اعتصابھای عمـومی و اینکـه کـارگران آشـکارا 
دیدنـد کـه در برابـر گـرگ  ،لیستھا به اعتصاب سراسری تھدید میکردنـدداشتند مسلح میشدند و سوسیا

آلفونسو رضایت داد که جنگیدن بیفایده  خود  فقط و فقط زمانی که .سلطنت قربانی ناچیزی است ،انقالب
یعنـی خـواه  ترین و بزرگترین حزب از احـزاب جمھوری قدیمی .است بورژوازی نیز جمھوری را پذیرفت

برای آمدن جھموری هیچ تالشی نکـرد و پـس از آمـدن جمھـوری نیـز خیلـی زود بـا ، لرو رادیکالحزب 
سه دهـه  این حزب در طول  .به روح جمھوری جدید شکل داد و همین واقعیت ؛طلبان همراه شد سلطنت

عوامفریبـان  .متھم بـوده اسـتدهی و باجگیری و تقلب و فریبکاری  رشوهدائما بھفعالیت پارلمان اسپانیا 
که ای  ادیکال در مبارزه با ناسیونالیزم کاتالونیا درخدمت سلطنت قرار گرفتند؛ دزدی و باجیگیریحزب ر

در اند  چنـان بـه آن شـھره )قـرار دارنـد جبھۀ خلـقرهبری در که حاال ( این حزب  فرانسویهم مسلکان 
بانکـداران منفـرد بـه پـیش که رادیکالھای اسپانیا علیه صاحبان صـنایع و  نیرومندیمقایسه با کارزارهای 

رسیده  دست بانیان کارزارپاکت قطور پول در خفا به کارزارهایی که هر بار وقتی  -رنگ میبازد  اند برده
شیوۀ معمول جدل در درون حزب رادیکال عبارت بوده از اتھام زنی متقابل به . اند به ناگھان متوقف شده

تـرین و  قـدیمیدۀ ایـن حـزب و علیـرغم ایـن کـه درست بخاطر تاریخ بـه شـدت آلـو. فساد و باجگیری
بـه شـدت حکومـت جمھـوری اولـین حضـور آن در بـا  ،اسـت هبـودخواه جمھوریبورژوابزرگترین حزب 

بـه  آغازکه در است کسی  سامورا . در زمره مخالفان بودندهم  سامورایی مثل ھاکاتولیک حتا .مخالفت شد
از وزیران سلطنت بود بھتر از هر کسـی میدانسـت  ای دورهچون برای جمھوری بود و خواهان  طور جدی

   .میگرفتچه اهدافی رادیکالھا را به خدمت  رسیدن به که آلفونسو برای

علیـرغم حامیـان زیـادی کـه در  ،خـواهب جمھوریزبعنوان محافظه کارترین ح ،و رادیکالھایش حزب لرو
غول دست و پا زدن بـرای بـه دسـت آوردن به دنبال رهبری سیاسی نرفتند و مشمیان بورژوازی داشتند 

اگـر وجـود داشـت کـه ھا و سوسیالیستخواهان جمھوریدیگر این ترس در میان . شدندپرمنفعت ھای مقام
بازدارنـدۀ اثـر  تـرس، و همـین ،گریبان جمھوری جدیـد را بگیـرد این بار رسوائی به بار آید ممکن است

 لیـژ حـول حامیان روحانیان باچیزی هم نگذشت که رژیم را ترک کردند و  .گذاشتھا سختی بر رادیکال
تا پـیش  که همان رادیکالھایی بودندھا و این –جدید خرسندتر هم بودند  موقعیتو در  همراه شدند روبلز
  !بودضدیتشان با روحانیت  برگ برندٔه تبلیغاتشاناز آن 
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دیگر چیزهـای خواه ِ اعضایش داشت، احزاب جمھوریبجز حزب چپ کاتالونیا که دهقانان را هم در میان 
داشـتند،  نیـز مردمـی نـاچیزیدستسازی بودند که برای انتخابات ماه آوریل ساخته شده بودند و حمایت 

  .ی پایینی طبقۀ متوسط در اسپانیا ناچیز و ناتوان استها هچرا که الی

همین واقعیت بـه ایـن . بودند ها هاتحادی در نتیجه تنھا حامیان واقعی جمھوری سوسیالیستھا و پرولتاریای
-جمھوری تنھا میتواند گذری باشد بـه سـوی مبـارزه بـرای قـدرت میـان ارتجـاع فاشیسـتیمعنا بود که 

  .در اسپانیا جایی برای جمھوری دموکراتیک نبود در این مرحلۀ آخر .سلطنتی و سوسیالیزم

آمـاده نشـد و بـه جـای آن بـا دیـدگاه  حـزب سوسیالیسـت بـرای مبـارزهبا ایـن حـال متاسـفانه رهبـری 
  . همراه شد اسیآزانبورژوایی  خرده

اسـپانیا راهـی  اینکـه :کپی شده بـودفرانسه  ١٧٨٩از انقالب آشکارا  ، به اعتراف مدافعان آن،این دیدگاه
و کـارگران میبایسـت خواهان ائتالف جمھوری مسیرآمیز در برابر خود دارد و در این  صلحطوالنی از رشد 

این جمھوری  – ١٩٣١یعنی چند دهه پس از  –پس از این رشد . وظایف انقالب بورژوایی را به انجام رساند
پریتو، کابایرو، دلـوس ریـوس،  نظیر یرهبران سوسیالیست اما .به جمھوری سوسیالیستی مبدل خواهد شد

، سلطنت پـرورده شـده بودنـد ،آسیایی شبهیم بستیروس، دلبایو، آراکیستین، که دستکم تا میانسالی در رژ
، هنـوز همچـون سوسـیالیزم در اسـپانیامادرید، سـنگر اصـلی  !میگفتند که این مسیری طوالنی خواهد بود

نیـز ترکیبـی بـود از رفرمیـزم  مشسوسـیالیزدهۀ نـود قـرن گذشـته شـھر صـنایع دسـتی بـود و ھای سال
دموکراسی آلمان، یعنی نوع بعد از جنگ -ین نوع سوسیالو بدتر اسیگسیپابلو اماندۀ بنیانگذار آن،  عقب
  .آن

را در دسـت  ت نه سـهرهبـری  دیگردر میان پرولتاریای اسپانیا یعنـی آنارکوسـندیکالیزم کـه مھمجریان  
شـھر صـنعتی مـدرن  بـر داشت، عضو  سوسیالیست ت خ او یها هازه نیمی از نیروی اتحادیاند و به  داشت

. در کوردوبـا تغییـر چنـدانی نکـرده بـود ١٨٧٢در سـال اش  امـا از کنگـرۀ موسـس چیره بـودبارسلون 
نداشت، در روزهای سرخوشی اولیه موضع  در آمدن جمھوری نقشی مخالف سیاست سازماِن  این بدبختانه

واضح بود کـه . فروغلتید زمیپوتچگرد و غبار امید فرونشست به حمایت منفعالنه اختیار کرد و همین که 
پنج سال انقالب باید سپری میشد تـا . در این جریان بیابدنمیتوانست  اسپانیا رهبری ایدئولوژیک خود را 

عرصه سیاسی فاصله بگیرد و برای رسیدن به دولتی  امتناع از ورود بهاز نفی متعصبانۀ  آنارکوسندیکالیزم
  .کارگری بجنگد

العـاده  فـوقدر اسـپانیا  –بـودکشوری دهقانی یا مثل اسپانکه  –اتحاد شوروی و دستاوردهای آن  ساختمان
 .بلشـویکھا در جریـان انقـالب روسـیه در اسـپانیا تقریبـا ناشـناخته مانـده بـود سیاسـتامـا  ،محبوب بود

تنھـا گـروه کـوچکی بـه دفـاع از  ١٩١٨عقبماندگی تئوریک سوسیالیزم اسپانیایی طوری بود کـه در سـال 
اخراج عمال کـل با  ، کمینترنبه دست آمده بود ١٩٣٠تا سال که  هم پیشرفتیو هر  .بلشویزم  بلند شدند

حزب کمونیسـت رسـمی نیـز . بود بردهو غیره از بین » روی راست«و حزب به اتھام ارتداد تروتسکیستی 
کـه بـه دنبـال آمـد تقریبـا هـیچ نقـش مھمـی ای  هگستردۀ کمینتـرن از آن، در دورهای  علیرغم پشتیبانی

جدیدی کشف کرد و یک بار دیگر تمـام رهبـری حـزب را  ارتدادکمینترن  ١٩٣٢در ماه مارس . نداشت
خـود را پـی ) ١٩٢٩-١٩٣۴(»دوران سـوم«استالینیستھا ایـدئولوژی  ای بود که این در دوره .کنار گذاشت

را  اآنھـکردنـد و میآنارشیست یا سوسیالیست را رد ھای تشکیل هرگونه جبھه واحد با سازمانو میگرفتند 
ساختند و میتوخالی » ی سرخها هاتحادی« ت خ او و ت نه سهنامیدند و به جای آن در برابر میجفت فاشیستھا 

رهبری  اصوال باید که در میان پرولتاریا کهای  هدر دور –زدند که دارند شوراهای دهقانی میسازند میالف 
الب دموکراتیـک بینـابینی دهقانـان و انقـ«و شـعار   -، هـواداری نداشـتندبگیـرداین شوراها را به دست 
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چیـزی میـان  میگفتنـد ایـنو  -رد کرده بود  ١٩١٧مفھومی که لنین در سال  -را ترویج کردند » کارگران
به طرز  تاسفباری وظیفـۀ مبـارزه بـرای جلـب  اینگونه شد کهو  استانقالب بورژوایی و انقالب پرولتری 

استالینیسـتھا معجـون . به هم ریختند آید، که پس از آن می ،را با مبارزه برای کسب قدرت ها هکردن تود
در ائـتالف بـا » جبھۀ واحد«ن سیاست اشتباه آکنار گذاشتند اما بجای  ١٩٣۵را در سال  خود »دورۀ سوم«

  .در آغاز و در انجام نقشی یکسره ارتجاعی داشتند به این ترتیب. بورژوازی را اختیار کردند

گروه کـوچکی بـه نـام واقعی را در اسپانیا نمایندگی میکرد سنت بلشویکی  اصولی طورانی که به تنھا جری
دو جـزوۀ خود تروتسـکی دربـارۀ اسـپانیا . »تروتسکیست«المللی  بینهوادار جنبش بود،  »چپ کمونیست«

را نوشت و بالفاصـله پـس از  انقالب در اسپانیاچند ماه پیش از آن که جمھوری از راه برسد . نوشتمھم 
در گرمـاگرم رویـدادها  تحریـر  متعدد دیگری نیـز  مقاالترا نوشت و  انقالب اسپانیا در خطر وریجمھ
هیچ کس بدون خواندن تحلیلھای پیشـگویانۀ تروتسـکی نمیتوانـد حرکـت و فعـل و انفعـال انقـالب . کرد

تروتسکی در مقابل . ی او را بر سر هر مسئله مھم نشان دادندها هرویدادها درستی نوشت. اسپانیا را بفھمد
برهانی مارکسیستی لنینیستی آورد که درکـی مشـخص و اعتقادات شبه ژاکوبنی سوسیالیزم رسمی اسپانیا 

تکالیف دموکراتیک انقـالب  نیستجھموری بورژوایی قادر که غنی از شرایط اسپانیا داشت و نشان میداد 
حـزب یـک برنامۀ معینی را قرار داد که  استالینیستھا چپروانهٔ ر مقابل چرندیات شبه د .را  برعھده گیرد

  . ی اسپانیا را به خود جلب کند و آنھا را به سوی انقالبی پیروزمند روانه کندها همیتواند تود با آن  انقالبی

یشـوند، کشـبه سـاخته نماحـزاب ی. شماری بـود انگشتگروه کوچک  نه یک حزب که چپ کمونیستاما 
و بـه تحلیـل  ایـن را درک نکـرد چـپ کمونیسـتمتاسـفانه . گروه حزب نیست. در موقعیتی انقالبی حتی

بینی کرده بود و رویدادها نیـز آن را ثابـت  پیشحزب سوسیالیست را  بدنۀتروتسکی که گردش به چپ 
روی از خطـی اپورتونیسـتی آمـد کـه سـرانجام بـه  دنبالـه ،»چپگرایی«این  از پِس . کرده بودند توجه نکرد

بـود کـه  کنـونی ی جنـگ داخلـِی ها هتنھا پس از برافروختـه شـدن شـعل .رسید یخلقامضای برنامۀ جبھۀ 
  .به سوی سیاستی بلشویکی بازگشتند) پومحاال در (تروتسکیستھای سابق

تکالیف مھمی که در برابر داشت نداشت که برای ای  پرولتاریا رهبری از راه رسیددر نتیجه، جمھوری که 
  !این فقدان بھایی سنگین در پی داشت. کنداش  آماده

  

  

٢  

  انقالب بورژوادموکراتیکتکالیف 

  

در غیـر  میرسـیدندایـن تکـالیف بایـد بـه انجـام . داشـتدر برابـر مھـم جمھوری بورژوایی پنج تکلیـف 
و یا به انقالبی دیگـر و دولتـی  میداد فاشیستیباید جای خود را یا به ارتجاع، سلطنتی یا یا اینصورت رژیم 

  .کارگری
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  مسئلۀ ارضی.١

تقریبا دوسوم صادرات و غالـب درآمـدهای  کشور وبیش از نیمی از درآمد ملی به هنگام آمدن جمھوری 
 و همین نشان میداد کـه میکردند از زمین ارتزاقهفتاد درصد جمعیت . داخلی حکومت از کشاورزی بود

  .آیندۀ اسپانیا است عمدهٔ ئلۀ مس مسئلٔه ارضی

زراعی مال زمینـداران ھای یک سوم زمین. تقسیم اراضی در اسپانیا از هر جای دیگری در اروپا بدتر است
گروهـی از  مـالیـک سـوم دیگـر  .به نیمی از یک ایالـت میرسـدھا بزرگ است و گاهی مساحت این زمین

 اند که اما صاحب اراضی بزرگی ،بزرگ بیشتر است تعدادشان از زمینداراناگرچه که  است» مالکان میانی«
تنھا یک سوم زمینھا مال دهقانان است که آن . کار میکنند آنھا روی و کارگران زمینصاحب نسق زارعان 

نامرغوب و خشک، کمتر از پنج هکتار بـا تجھیـزات خیلـی ابتـدایی، طـوری کـه حتـا اند  هم غالبا مزارعی
باغبـانی هـای  زمین –آن زمینھای خوبی که دهقانان دارند . را نیز نمیدهد ی خود دهقانانها هکفاف خانواد

   .اند یی در ابعاد حیاط تقسیم شدهها هبه قطع -سواحل مدیترانه

  :تقسیم میشوندسه دسته  بهپنج میلیون خانوار دهقان 

 آسایشـیک انـد  یشـمال اسـتانھایتنھا تعدادی خانوار دهقان در . یی ناکافی دارندها دو میلیون که دارایی
برای کـار همیشه و  اند فرقی ندارند و گرسنهھا با بیزمین» مالک«بخش اعظم این دو میلیون وگرنه . دارند

  . اند آمادهروزمزد 

یک و نیم میلیون صاحب نسق که محصوالت را با مالـک قسـمت میکننـد و تحـت سـتم سـه گانـۀ مالـک، 
  . نزولخوار که تامین کنندۀ مالی محصول است و تاجر که خریدار محصول است قرار دارند

یک و نیم میلیون کارگر زمین که با مزدهای فوق العاده ناچیز اسـتخدام میشـوند و در بھتـرین اوضـاع و 
 ٧۵روزی شـش پزتـا معـادل  خـوبدسـتمزد . وال از نود تا صد و پنجاه روز در سال کار پیدا میکننـداح

  .سنت است

از کـل مالیـات  بـیش از نیمـی .آوری مالیات نیز اضـافه میشـود جمع مستقیم موجود در اراضیبر استثمار 
شـرایطی کـه  .در نخستین سـال جمھـوری از دهقانـان صـاحب زمـین سـتانده شـد اراضیوصول شده از 

 ی کـهشرایط مشابه آن فقط در شرق دیده میشود؛. است وصفناپذیردهقان در آن زندگی میکنند ھا میلیون
عادی  امریدر اینجا گرسنگی کشیدن در میان فصول برداشت . روزگار میگذراننددهقانان چینی و هندی 

جز ساکنان آن تمام مناطقی که یی دربارۀ ھاپر است از گزارش هایی دوره چناناسپانیا در  مطبوعات .است
شدید و تصاحب محصول و یـورش ھای شورش .برای خوردن ندارندچیزی و سبزیجات جوشانده  ها هریش

هر بار ثابت شده است  اما. اند یک قرن بخشی از تاریخ اسپانیا بوده به مدت چریکیهای دبه انبارها و نبر
  .انند خود را آزاد سازندکه دهقانان پراکنده بدون کمک شھر نمیتو

جنـگ، بـرای ھای ، سـال١٩١۴-١٩١٨ھای سـال. چند دهـۀ اخیـر نیـز بـرای دهقـان مرهمـی نداشـته اسـت
 شخوش بود که این فرصت را به آن داد که وارد بازار جھانی شود و محصوالتای  هکشاورزی اسپانیا دور

به دنبال افزایش بھای محصول و سود اضافه را که ناشی از زمینداران این. خود را با قیمت خوبی بفروشد
از ایـن افـزایش بھـا چیـز زیـادی . با وام دادن بدل به سرمایۀ نقـدی کردنـد بود زمین آن افزایش قیمت

انگلیس  .بر دوش دهقانان افتاد بالفاصلهبار سقوط کشاورزی پس از پایان جنگ اما . نصیب دهقانان نشد
را  اسـپانیا بحران کشاورزی همین مسئله،و  ،وضع کردندای  هی اسپانیا موانع تعرفو فرانسه علیه کشاورز

کـه  فالکتـی افتـاده بودنـددر چنـان  ١٩٣١دهقانان در سـال  . که بخشی از بحران جھانی بود تشدید کرد
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ھـا بـر زمین کـه دائمـی بیکـاران بـود کامال در معرض نابودی از گرسنگی بودند و لشکر از کشورمناطقی 
  .نتظار میکشیدا

زمینـداران و  اراضـیعبارت بـود از مصـادرۀ فـوری دوسـوم ممکن  در چنان وضع اسفباری تنھا راه حل
کشـاورزی اسـپانیا بـه اسـتثنای باغھـای منـاطق  .ایـن نیـز کـافی نبـود حتی .تقسیم آنھا در میان دهقانان

در . محصول آن در هر هکتار در اروپا کمترین است. یی بدوی استفاده میکندها هعمدتا از شیوای  همدیتران
ی فشردۀ کشاورزی که نیازمند ابزارآالت مدرن و کود و غیـره اسـت، بایـد مکمـل تقسـیم ها هنتیجه شیو

  .اراضی باشد

 داری سـرمایهی فئودالی نگھداری اراضـی بـه نفـع مناسـبات تولیـد ها هشیوها  ژاکوبنآمدن با  ،در فرانسه
مالکیـت . بـرداری میشـد بھره داری سرمایهاراضی تحت مناسبات  ١٩٣١در اسپانیای سال اما . تخریب شد

 میشدهدر بازار خرید و فروش اراضی و  ه استقابل انتقال بوداز مدتھا پیش  در کشاورزی اسپانیازمینھا 
بـا مصـادرۀ سـرمایۀ  بایـد اراضی مصادرۀ در نتیجه. اند بودهو قابل گروگذاری و در نتیجه مملو از بدهی 

کشاورزی  داری سرمایه، هم میبودا اسپانی داری سرمایهبه  کشندهای  هضرب این البتهو  میشد،بانکی همراه 
  .و هم صنعتی

به جای  که نمیتوان اراضی را مصادره کرد و این نتیجه را گرفت بدیھیاما حکومت ائتالفی از این واقعیت 
مالکین  زمینھای  از طریق ادارۀ اصالحات ارضی آنتھیه کرد که بر اساس ای  هبیفایدطویل و ھای آن طرح

از آنجا که اسپانیا کشـوری . عمده را بخرد و آنھا را تقسیم کرده و بصورت اقساط به دهقانان واگذار کند
آمـار و . تاسضرورتا خیلی طوالنی  ، این فراینددرآمد ناچیزی دارد راه زمینحاصلخیز نیست و دولت از 

  . انجامد میکه این شیوۀ تقسیم اراضی دستکم یک قرن به طول  میدادارقام منتشره توسط حکومت نشان 

  رشد صنعتی اسپانیا.٢

نیروهـای  باعث رشد آیا توانست اما.نتوانست مسئله ارضی را حل کند سوسیالیست-خواه ائتالف جمھوری
  ؟شودمولد صنعت و حمل و نقل 

کشوری که . مقایسه با کشورهای بزرگ امپریالیستی به طور اسفباری عقبمانده است صنعت در اسپانیا در
سھم این کشور از تجـارت جھـانی  ١٩٣٠در سال ! مایل خط آهن دارد ٨۵٠٠است فقط تر از آلمان وسیع

  .درصد بود، کمی کمتر از پیش از جنگ ١.١فقط 

رشدی کـه ایـن صـنعت در دوران جنـگ . ١٩١٨تا  ١٨٩٨از سال : دوره رشد صنعت در اسپانیا کوتاه بود
با پایان جنگ، صنعت اسپانیا، صنعتی عقبمانده که هـیچ  .تجربه کرد خود سرچشمه مشکالت بیشتری شد

این صـنعت . عقب ماندتصاحب بازارها به سرعت  قدرتی از آن حمایت نمیکرد، در میان نبرد امپریالیستِی 
خیلـی سـنگینی کـه ای  هموانـع تعرفـ .نـاتوان بـود مـدتددر بلن از تـامین بـازار داخلـی ایـن کشـور حتی

پریمودریورا وضع کرده بود انتقام فرانسه و انگلیس را علیه کشاورزی اسپانیا بـه همـراه داشـت و بـا در 
حاصـل ایـن انتقـام بحرانـی  ،بودتا دو سوم صادرات اسپانیا مربوط به کشاورزی  نیمیاین که  داشتننظر 

  .به جمھوری ختم شد ١٩٣١ در همین بحران. وسیع بود و پس از آن سقوط بازارهای داخلی برای صنعت

وردی جادویی  همچون سوسیالیست-خواه این واقعیات مثل روز روشن بود و با این حال ائتالف جمھوری
ست و آنھا هر طور شده صنعت و تجارت را خودش ا داری سرمایهتکرار میکرد اسپانیا تازه در آغاز رشد 

جمھوری نزدیک بـه  .یی از این دستها خواهند ساخت و بحران جھانی باالخره اجازه خواهد داد و حرف
این تعداد به یک و نیم  ١٩٣٣از پایان سال  تا قبلیک میلیون کارگر و دهقان بیکار در برابر خود یافت و 

  . درصد جمعیت را تشکیل میدادند ٢۵ان میلیون رسید که به همراه وابستگانش
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 داری سـرمایهنشان دادند که صنعت ضعیف اسـپانیا تحـت مناسـبات  ناپذیر خدشهبا منطقی ھا تروتسکیست
بـرعکس در حـال  یدر حال گسترش رشد خواهد کرد و نشان دادند که بـازار جھـان یتنھا در بازار جھان

امـا  میتوانـد رشـد کنـد، یانحصار تجارت خارج تیتنھا تحت حما ایصنعت اسپان جهیانقباض است و در نت
و تھدید شدن کشاورزی آن توسط فرانسه و اسپانیا به معنای آن است که فشار سرمایه خارجی در اسپانیا 

  .را در دست گیردیست انحصار تجارت خارجی حکومت بورژوا قادر ن

، همـین هگرفتـ داری سرمایهن را تحت مناسبات اگر رشد دیرهنگام صنعت در اسپانیا جلوی رشد بیشتر آ
یی بـزرگ در تعـداد هـا هباعث تمرکز پرولتاریای این کشور در بنگا) مانند دیرهنگامی روسیه(دیرهنگامی

، همـراه بـا دیگـر بارسلونا بزرگترین بندر و بزرگترین مرکز صنعتی این کشور. استمعدودی شھر شده 
مـابقی، . درصد طبقۀ کارگر این کشور را در خود جای داده است ۴۵به تنھایی  شھرهای صنعتی کاتالونیا،

در مجموع اسـپانیا کمتـر از . کار مشغول استبه  در منطقه بیسکی، آستوریاس و مادرید اش  بخش عمده
میلیون کارگر صنعتی دارد اما اهمیت آن از نظر تمرکزی که دارد بـا پرولتاریـای روسـیه قابـل مقایسـه  ٢

  . است

  سایکل.٣

 ،انقالب فرانسه برای رسـیدن بـه ایـن منظـور. است پارلمانی نبودهای  هدولت صرفا وظیف ازکلیسا  جدایی
مـذهبی  انجمنھـایاراضی کلیسا را مصادره کرد و برای گرفتن زمینھا دهقانان را نیز با خود همراه کرد، 

شان را مصادره کرد و برای سالھا انجـام مراسـم مـذهبی را غیرقـانونی و ها را ملغا کرد، کلیساها و ثروت
  . تازه آن وقت بود که در فرانسه جدایی ناقص کلیسا و دولت حاصل شد. ممنوع کرد

فقـط میتوانسـت دشـمن  آن سابقٔه تاریخیکلیسا با . و عاجلتر مبرمتربود ای  هاین مسئل ١٩٣١در اسپانیای 
حتا پادشـاه کـاتولیکی  .جلوی هر نوع پیشرفتی را گرفته بودھا سا برای قرنکلی . سرسخت جمھوری باشد

ای نداشت جز  چارهژوزف بناپارت  .بیرون کند ها را  یسوعیناچار شد  ١٧۶٧در سال مثل کارلوس سوم 
 تمـامکلیسـا . را از بین بـرد انجمنھااین  ١٨٣۵لیبرال در سال  مذهبی و مندیزابِل  انجمنھای منحل کردن

 ،از بین برده بود و در مقابل، هر انقالبی، هر گونه شتابی در حیات جامعۀ اسـپانیا راقرن نوزده  انقالبھای
بـه « بارسلون ناچار شد اعالم کند که  ١٩٠٩حتا آلفونسوی پادشاه پس از قیام  .علیه روحانیت بودحرکتی 

و آزادی » .توجـه خواهـد کـردبیشـمار  یمـذهب انجمنھـایمند کـردن  قاعدهخواست مردم برای کاستن و 
کلیسا جلوی هرگونه اقدامی برای . را عوض کردنظر آلفونسو اگرچه ُرم . مذهب را برقرار خواهد ساخت

 که کلیسا پیشـنھاد آلوسـماِس  برمیگشت ١٩٢٣سال  بهآخرین مورد . میگرفتی رژیم را ها هگستردن پای
جـای . از دیکتاتوری پشـتیبانی کـرد ی آنو به جا را وتو کردنخست وزیر برای تشکیل مجلس موسسان 

کلیساها آتش زده شده و روحـانیون بـه ای  در جریان هر طغیان اجتماعی ١٨١٢شگفتی نیست که از سال 
  .میرسیدندقتل 

این گـزارش . دریافتشد  قرائتمجلس  در ١٩٣١که در سال  گزارشیتوان اقتصادی کلیسا را میتوان از 
 ١٨۶٨کـه پـس از انقـالب ای  اراضـی .داردیسوعی یک سوم ثـروت کشـور را در اختیـار  انجمن میگفت

 توانسـتمصادره شده بود را ارتجاع چنان سخاوتمندانه به عنوان غرامت به کلیسا بخشیده بود که کلیسا 
نزولخـواران  اش »اعتبـار کشـاورزی« انحصـاری ھایبانک .اقتصادی شودھای در صنعت و مالیه وارد فعالیت

ی از کـار بـدون گیـر بھـرهمذهبی با  انجمنھای .یی که در شھر داشت شرکای صنایعھاروستا بودند و بانک
آسـیاب، خشکشـویی، خیـاطی، پوشـاک و (بـه کلیسـا وابسـتهموسسات صنعتی ) »اندانشجوی«یتیمان، (مزد
عنـوان نماینـدۀ  کلیسا بـه. را میگرداندند و از این نظر امتیاز قابل توجھی نسبت به صنعت داشتند) غیره

 ،دات مالیـاتیھـمیلیون پزتا از صندوق دولت دریافـت میکـرد، از هرگونـه تع ها همذهب رسمی هر ساله د



 ١٢  جنگ داخلی در اسپانيا

 

 revolutionary-socialism.com  گرايش سوسياليزم انقالبى

آزاد بود و درآمـدهای زیـادی از غسـل تعمیـد، ازدواج و مـرگ بـه  اش، صنعتی گذاریھای سرمایهدر  حتی
  .جیب میزد

 اماننداز رادیکالیزم در  مطمئن بود که دانشجویاناینگونه و  خود داشتدر کنترل آموزش را رسما  کلیسا
دانسـت نـه ی از جمعیت اسپانیا نـه خوانـدن مینیم ١٩٣٠در سال   -و دهقانان بیسواد باقی خواهند ماند 

اسـت بـدانیم کـه تـا  کـافی کرده بـودگری را ترویج  خرافهتا چه حد  اگر میخواهیم بدانیم کلیسا. نوشتن
دیـدی آگھـی را میایـن بخری و  ها هپاپ را با امضای اسقف اعظم در فروشگاتوانستی عفو همین اواخر می

  ».فرامین پاپ امروز ارزان است«: که 

هشـتاد تـا نـودهزار نیـرو در : جمھـوریایسـتاده در برابری بلندجامگانش ارتشی واقعـی بودنـد ها هدست
فقط تعداد اعضـای  – کشیش محلی ٢۵٠٠٠گوناگون و بیش از  انجمنھایمتعلق به  اماکن مذهبی ۴٠٠٠

آمـوزان کـالج در  دانشآموزان دبیرستانی بیشتر بود و دو برابر تعداد  دانشمختلف از مجموع  انجمنھای
  .کشور بود

شـده قـدم حسابعلیـه رژیـم جدیـد بـا احتیـاط و  کلیسا در مبـارزه ،ی آغازین برقراری جمھوریها هدر ما
نماینـدگان بـه  میکرداز طرف کلیسا منتشر شد که در آن به کاتولیکھا توصیه ای  هنامدر ماه مه  :داشتبر

مـردم کلیسـاها و  ،در پاسخ بـه ایـن نامـه. »اند طلب سلطنتو نه خواه  نه جمھوری«کاتولیکی رای دهند که 
که ارتش بیشمار کشیشان و  همه میدانستندبا این حال . را در ابعادی گسترده به آتش کشیدند ها هصومع

مثـل هـر دورۀ دیگـری در این بار نیـز . ندخانه به خانه در حال تبلیغ ،با تکاپوی زیاد ،راهبان و روحانیان
خرافـی و ھای تاریخ اسپانیا که در آن کلیسا در مواجھه با تغییرات احساس خطر کرده به تـرویج گزارشـ

شـمایل یی کـه میگرینـد، ھاتندیسـ :از دوران شـومی خبـر میدهنـد ها هتا بگوید نشان شدمعجزات متوسل 
در مقابـل ایـن تھدیـد نیرومنـد چـه میتوانسـت خواه ھوریمحکومت ج .مصلوب که از آن خون جاری شده

  بکند؟

بـر اسـاس . را تھیه کرد که تصویب شد ای مصالحهآزانیا طرح  :بودمسئله کلیسا اولین بحران رژیم جدید 
ثابت نشود بـه منـافع عمـومی لطمـه  زمانی که مذهبی نیز مانند هر سازمان دیگری تا انجمنھایاین طرح 

کـه ایـن طـرح فقـط  شـدقول و قرار گذاشـته خیلی دوستانه . دننباید مورد تعرض قرار گیروارد میکنند 
حسـابی منحـل شـد و بـه ایـن ترتیـب  ١٩٣٢در ژانویۀ تازه در که  انجمنی، شودعیسوی را شامل  انجمن

قطـع بـا اعـالم رسـمی  .دیگر انتقال دهد انجمنھایراد و تا بخش بزرگی از ثروتش را به اف فرصت داشت
اما با کمکھایی که برای آموزش به کلیسـا  ،خاتمه یافت رسماکمکھای حکومت به روحانیت  ،دولت حمایت

 .است» بلندمدت«ای  هبیرون کردن کلیسا از مدارس برنام میگفتند .شدبخشی از آن احیاء  میشدپرداخت 
همین قانون به شدت ناکـافی نیـز خشـم بـورژوازی را  حتی. تمام برنامۀ حکومت در مورد کلیسا بوداین 

رادیکـالی مثـل لـرو کـه بـا خـواه و مـورا بلکـه جمھوری سامورابرانگیخت و نه تنھا وزرای کاتولیکی مانند 
اختـه اند اهبـه ر العمری پسـت و مقـام مـاداممواضع ضدروحانیتش در عرصۀ سیاست اسپانیا برای خودش 

و حرف با روحانیت مخالفـت میکـرد  با اینکه درخواه بورژوازی جمھوری. بود، با این طرح مخالفت کردند
و  -  داران و زمینـداران گـره خـورده بـود سرمایهمنافع منافعش با  خواهان تقسیم برابر غنائم بود، عمال

که از تعـرض بـه قـدرت اقتصـادی و سیاسـی کلیسـا کـامال  -تکیه داشتند کلیسا اینھا نیز به نوبٔه خود به 
  .ناتوان بود

و نشـان میدهـد کـه ایـن  اسـتفـی ورشکستگی حکومـت ائتالاز دیگری  نشانهٔ این  گفت چپ کمونیست
ایـن خواهـان  انقالبیون. مھار کلیسا را به عھـده بگیـرد» بورژوا دموکراتیک«نمیتواند تکلیف  حتیحکومت 

مذهبی منحل شـده، حضـور معلمـان دینـی در  انجمنھایلیسا مصادره شود، تمامی بودند که تمام ثروت ک
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کمک به دهقانان در بـه زیـر کشـت بـردن اراضـی مدارس فورا ممنوع شود و از ذخایر مالی کلیسا برای 
  .کلیسا را تصاحب کنند اراضیکه  میخواستندو از دهقانان  ؛استفاده شود

  ارتش.۴

ــرن  ــر ق ــپانیا در سراس ــاریخ اس ــتم ت ــرن بیس ــث اول ق ــوزده و ثل ــت ازن ــر اس ــ پ ــامی و ی ها هتوطئ نظ
را وارد یکسـره کـردن کـار اپوزیسـیون ارتـش  این خود سلطنت بود که برای .نظامی های پرونونسیامنتو

تعـداد  .افسـری در حکومـت شـد یـک کاسـتسیاست کرد و این نقش ممتاز ارتش موجب شکل گرفتن 
از جمله نیـروی (افسران چنان زیاد شد که ادارۀ مستعمرات و بخشی از دستگاه اداری در خود اسپانیا را

آلفونسو هر چه میگذشت به حمایت ارتش نیاز بیشتری پیـدا . به آنھا واگذار کردند) پلیس و گارد نظامی
   .میکردند میکرد و افسران از این موقعیت استفاده کرده و مواضع خود را مستحکم

 بـه جـرمی نظامی این قدرت را داد کـه بتواننـد شـھروندان را ها هبه دادگا ١٩٠۵قانون دادرسی مصوب 
تھمت و افترا به ارتش به دادگـاه بکشـانند و مجـازات کننـد و بـه ایـن ترتیـب هرگونـه انتقـاد از جانـب 

ت وزیر آلفونسو در سـال مورا نخس حتی .حساب میشدتوطئه علیه دولت  مطبوعاتو  سازمانھای کارگری
 ١٩١٩در سال . گردانده استنظامیان ادامۀ حاکمیت مدنی را ناممکن حضور اعتراض کرده بود که  ١٩١٧

ناراضـی بـود، بـرای فشـار  سراسریحکومت در واکنش به اعتصاب های  کاست ارتش که از عقب نشینی
کـرد و خواسـتار عـزل رئـیس  بر حکومت و بر عموم مردم، خود را در شوراهای افسری متشـکلوردن آ

به ازای هر شش نفر در ارتش یـک افسـر وجـود . آنھا بودھای وزیر جنگ همیشه یکی از آدم .پلیس شد
بودجۀ نظامی چنان بی حساب و کتاب رشد کـرده  .داشت و بودجۀ نظامی به همین نسبت رشد کرده بود

و بـدون  نـدانتقـام گرفت افسریی هاااما شور. محدود کندریورا تالش کرد کاست افسری را  حتیکه  بود
 .نـد، اگر پیشتر در کودتای اولیۀ ریورا به او پیوسـته بودریورا سقوط کند ندد اجازه دادنآنکه اعتراضی کن

  .تا به آخر از آنھا حمایت کردآلفونسو 

در کشوری که بخـش تحتـانی طبقـۀ . داشتن کاستی مستقل و ممتاز خطر بزرگی برای جمھوری بود ِت سنّ 
ایـن  بـهفوقانی انتخـاب میشـوند و ایـن قات بطوسط خیلی کوچک است و قابل تمایز نیست افسران از مت

آنھـا را بـه زمینـداران مرتجـع و  ،که روابط خانوادگی و دوسـتی و موقعیـت اجتمـاعی و غیـره معنی است
یعنی جامعه ی پایین ها هرا از رد افسران جمھوری میبایست در نتیجه. صاحبان مرتجع صنایع متصل میکند

کنتـرل  ،بـرای هـر رژیمـی: میکـردبرای این کار باید شـتاب . میکرداز میان دهقانان و کارگران انتخاب 
  . ارتش مسئلۀ مرگ و زندگی است

طـرح وی بـا . سوسیالیست چنین مسئلۀ مھمی را به آزانیا وزیر جنـگ واگـذار کـرد –خواه ائتالف جمھوری
آمد کـه  مطلوبچنان به چشم افسران  این طرح. از جمعیت ارتش کاست بازنشستگی داوطلبانۀ با حقوق

نیروهـای . افسـر پذیرفتنـد تـا در ازای دریافـت حقـوق بازنشسـته شـوند ٧٠٠٠در عرض فقط چند روز 
  . سلطنت بودند در دوراناز نظر ذهنیت همانی ماندند که  افسری باقی مانده

وکراتیک نامید و خواستار آن شد که همـۀ افسـران کنـار این اقدام را خیانت به انقالب دم چپ کمونیست
سربازان را تشویق میکرد . ی پایین انتخاب کنندها هگذاشته شوند و افسران جدید را سربازان از میان رد

که ادارۀ امور را در دست خود گیرند و به آنھا یادآوری میکرد که جمھوری بورژوایی همانقـدر وحشـیانه 
سربازان را به بـرادری بـا کـارگران و ایجـاد شـوراهای و میکوشید  که سلطنت میکرد با آنھا رفتار میکند
  .ندبکشا انقالبی مشترک با کارگران
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تکلیفی نه برای سرنگون سـاختن  ؛ و این رااز نظر انقالبیون دموکراتیک شدن ارتش تکلیفی ضروری بود
بازگشـت ارتجـاع  اقـدامی بـرای جلـوگیری ازبلکه  -ارگانھای دیگری برای این کار الزم بود –بورژوازی 
ناتوانی حکومت ائتالفـی در برعھـده گـرفتن ایـن تکلیـف ابتـدایی انقـالب دموکراتیـک نشـانۀ . میدانست

انقـالب » بـورژوا دموکراتیـک«تکالیف  قادر استدیگری از این واقعیت بود که تنھا یک انقالب پرولتری 
 . اسپانیا را حل کند

  مسئلۀ ملیمسئلۀ مستعمرات و .۵

صنعت و مالیۀ بورژوایی به حـد کـافی مـدرن بـود  در زایاندن و پرورش و زوالنه تنھا » فئودالی«سلطنت 
در تصـاحب و اسـتثمار مسـتعمرات  داشـتمالی وجـود  داری سرمایهیی که در ها هبلکه با جدیدترین شیو

-١٩٢۶(اد کشـاندن مـراکشبـود بـا تسـخیر و بـه انقیـ همراه» نوزایی ملی«. نقشی فوق مدرن ایفاء کرد
ده هزار کارگر و دهقانی کـه در حـال انجـام خـدمت نظـامی اجبـاری ) ١٩٢١(فقط در فاجعۀ انوال). ١٩١٢

عملیـات نظـامی در پس از جنگ جھانی اول، ساالنه هفتصد میلیون پزتا خرج . دوساله بودند از بین رفتند
کـه بـه نبـرد  ای ذخیـرهو سـربازان وظیفـه  در میان سربازان وظیفـه پیش از کودتای ریورا،. مراکش بود
سـال بعـد، ائـتالف بـا . سربازان به وقت اعزام نافرمـانی میکردنـدو  شدند شورشھایی رخ دادفراخوانده 

پیروزی نھایی بر مردم مراکش را به ارمغان آورد و مدیریت استعماری خشـن ) ١٩٢۵(امپریالیزم فرانسه
دار اسـتثمار  سـرمایهو اعضای قبایل را به نفع حکومت و تعـدادی و جنایتکاری بر سر کار آمد تا دهقانان 

  . کند

سوسیالیست مسـتعمرات اسـپانیا در مـراکش را در اختیـار  –خواه  ائتالف جمھوریبعد از آمدن جمھوری، 
سلطنت بـا اسـتفاده از فرمانـدهی نظـامی خـارجی و ارتـش محلـی بـر آنھـا دوران گرفت و درست مانند 

هر وقت شرایط اجازه دهد دموکراسـی را بـه مـراکش هـم خواهنـد  میگفتند سوسیالیستھا. حکومت کرد
  .گسترد و تالش خواهند کرد که این کشور هم از مواهب رژیمی مترقی بھره مند گردد

بـرای  حتـیخیانت به مردمی سـتم دیـده اسـت و  سوسیالیستھاتروتسکی و همراهانش گفتند این موضع 
اگر نشود، فرماندهان نظامی خارجی و ارتش . هم که شده مراکش باید آزاد گردد ی اسپانیاها هامنیت تود

که در خدمت اینان است اولین نیرویی خواهد بود که کودتـای ارتجـاع خواهـد توانسـت از آنھـا ای  محلی
نشـینی همـه  عقـبگفتنـد . پایگـاه نظـامی ارتجـاع خواهـد شـدبـدل بـه استفاده کند و خود مراکش نیـز 

ی مبرمی است که کارگران باید برای آنھا بجنگند و مردم ها هنظامی و استقالل مراکش خواست های نیروی
ی هـا هتا وقتـی کـه مسـتعمرات آزاد نشـوند آزادی تود. مراکش را برای دست یافتن به آنھا ترغیب کنند

  .اسپانیا در خطر خواهد بود

حـزب  هـوادارانبخش بزرگـی از . بود تمستعمراو باسک مشابه مسئلۀ  لونیاکاتامسئلۀ رهایی ملی خلق 
کـه در  بودنـدمبارزی  نسق صاحبدهقانان   بورژا در کاتالونیا بود، ، که حزبی خرده)چپ(اسکرراقدرتمند 

. امـا مجـذوب برنامـۀ ملـی خـرده بـورژوازی شـده بودنـد متحـد میشـدندکـارگران انقالبـی  باواقع باید 
بزرگ  های زدایندٔه سرمایه نقش ملیتبورژوازی دهقانان را متحدی میدید که با آن میتواند در برابر  خرده

باسـک تبعـات خیلـی هـای  مسـئلۀ ملـی در ایالت ١٩٣١در سال  .روکراسی دولتی اسپانیا قد علم کندوو ب
محافظـه کـار بـانفوذی  –ی باسک جنبش روحانھای جنبش ناسیونالیستی در ایالت. به دنبال آوردتری  جدی

و از آنجـا کـه ایـاالت باسـک و . به کورتس فرستاده بـودرا  نمایندگانترین  ارتجاعی از ای هبود و مجموع
: کننده بـرای آینـدۀ جنـبش کـارگری بـود تعیینای  همناطق صنعتی اصلی اسپانیا هستند این مسئل کاتالونیا

  گانه خالص کنیم؟طبقات بی انقیادچگونه کارگران و دهقانان را از 
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شـعار رهـایی در برنامـۀ خـود  آنھـا .روس ارائه داده بودندی اه را بلشویکای  هنمونۀ راه حل چنین مسئل
ترین حد خودمختاری مناطق ملـی کـامال بـا  گسترده. کردنددرج و آن را پس از انقالب اکتبر اجرا ملی را 

 ندارند چرا که در جمھوری کارگری هراسیاز چنین اقداماتی هیچ  ها هتود. وحدت اقتصادی همساز است
  . اقتصاد و فرهنگ آزادانه شکوفا شوند باعث میشود چنین اقداماتی

بطور مستقیم یا نامستقیم به معنای پشتیبانی از بیشترین  ،هر موضع دیگری غیر از پشتیبانی از رهایی ملی
تحت ھای خواستارش است و ملیت همان چیزی که طبقۀ حاکم ؛حد تمرکز بوروکراتیک جامعۀ اسپانیا است

  .میکنندستم چنین موضعی را اینگونه قلمداد 

یـک روز پـیش از اعـالم جمھـوری در . کرددیکتاتوری ریورا رشد  اختناق در دوران کاتالونیاناسیونالیزم 
. اعـالم کردنـد کاتالونیا راو جمھوری مستقل  کردهحکومتی را تصرف ھای ساختمان کاتالونیامادرید مردم 

لحـاظ اسـتقالل در قـانون  های بـا ترکیبـی از وعـده و سوسیالیستخواه بالفاصله هیاتی از رهبران جمھوری
خودمختاری خیلی محدودی بود  توافق نھایی، حاصل. شدند بارسلونا روانهٔ  اساسی و تھدید سرکوب شدید

 از تصـمیم مادریـدبـا نشـان دادن نارضـایتی خـود ایـن فرصـت را داد کـه  کاتالونیـاسیاسـتمداران  به که
این بھانـه  باسوسیالیست  –خواه  ائتالف جمھوری. هواداران خود را در میان کارگران و دهقانان حفظ کنند

اخت و بـه ایـن انـد  حـل نھـایی مسـئله را بـه عقـب است جنبشی ارتجاعی باسک که جنبش ناسیونالیستی
ند فرصتی دوباره برای مسلط شدن ترتیب به روحانیون باسک که از پرولتری شدن منطقه در وحشت بود

ی بـورژوا ها هبا دیدگا عمالباور ندارند ای  هتعصبات منطق با این عنوان که بهھا سوسیالیست. داد ها هبر تود
  .امپریالیستی اسپانیا همراه شدند

انقـالب » بـورژوا دموکراتیـک«به این ترتیب جمھوری بورژوایی نشان داد که اصـال قـادر نیسـت تکـالیف 
جمھـوری نمیتوانسـت دوام داشـته باشـد و تنھـا میتوانسـت مرحلـۀ  از این رو،. نیا را به انجام رسانداسپا

ارتجـاع نظـامی یـا فاشیسـتی یـا به را  باید جای خودکه یا ای  همرحل. کوتاهای  هگذاری باشد، آن هم مرحل
سوسیالیسـتی را  ای هیا یک انقالب اجتماعی واقعی کـه بـه کـارگران قـدرت سـاختن جامعـ بدهدسلطنتی 
  .مبارزه علیه ارتجاع از مبارزه برای سوسیالیزم جدا نبود و این تکلیف مبرم روز بود. میدهد

  

  

٣  

  ١٩٣١ -١٩٣٣حکومت ائتالفی و بازگشت ارتجاع، 

  

  .خونینی بین سربازان و کارگران رخ دادھای که درگیری نگذشته بود ١٩٣١از انقالب یک ماه  هنوز

موج به آتـش رای ندهند » بان و جمھوریخواهانلط سلطنتبه «اسقف اعظم کاردینال به کاتولیکھا که  حکم
طلب برگـزار  ای کـه انجمنـی سـلطنت ماه مه به جلسهدهم کارگران در . کشیدن کلیساها را در پی داشت

خبر که در . آنان را زخمی کردندو  آتش گشودندکارگران  سوی طلبان به سلطنت .کرده بود حمله کردند
طلبـان  سلطنتکلیسا و  علیه نبرد. شدند روانهطلبان  سلطنتکارگران به شکار هایی از  گروهمادرید پیچید 

ھا سوسیالیست. را رها کردند ها هچند روز کارخانادامٔه مبارزه مبارز برای  چنان ابعادی گرفت که کارگراِن 
ھای تشـکلخواهـان انحـالل  انقالبیـون. بازگردیـدگفتنـد آرام باشـید و بـه کـار خواهـان همصدا با جمھوری

دادند تا  دستوربه میلیشیای خود ھا سوسیالیستاز این بدتر، . رهبران آنھا شدند بازداشت طلبانه و سلطنت
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در زد و خوردهایی که بعد از آن اتفاق افتاد گـارد . برای اجرای قانون و حفظ نظم با پلیس همکاری کنند
هیاتی از طرف رفقای این کارگران از حکومت موقت خواست که گـارد . تل رساندکارگر را به ق ١٠نظامی 

حکومت موقت در پاسخ حکومـت نظـامی اعـالم کـرد و نیروهـای نظـامی در تمـامی . نظامی را منحل کند
که هنوز برای شاه خلع شده اش  پلیس و ارتش آلفونسو و کاست افسری. شھرهای مھم فراخوانده شدند

بـرای کـارگران ایـن . مله به کسانی که آلفونسو را فـراری داده بودنـد تسـکینی جسـتندگریستند در حمی
  .در حکومتی بورژوایی بودھا سوسیالیست حضوراولین طعم جمھوری و 

سوسیالیسـت را حکومــت –خـواه ائـتالف جمھوریھا سوسیالیسـت ،در جریـان تـدوین قـانون اساسـی جدیــد
دسـت گذاشـتن  بـازبـود تـا تـر مھم حکـومتی قویـت قـدرِت بـرای اینـان ت. میدانسـتندهمیشگی اسـپانیا 

  .ندمیخوانرا به آشوب فرا  ها هکه تود »نشناس مسئولیت«ھای و کمونیست  ھاآنارشیست

شـان  اسپانیا میگفتنـد پشتیبانیی سوسیالیستھا؟ توجیھی هم داشتنداین موضع خود  آیا سوسیالیستھا برای
کامل میشود و برای خواه بورژوایی که با حکومتی جمھوریاز حکومت درست است چون این انقالبی است 

 همـان اسـتداللایـن . اسـت »تحکیم جمھـوری«همانا  در امان ماندن از بازگشت ارتجاع مبرمترین تکلیف
درست مارکسیسـتی و عمل  با سنت این استداللاما . پس از جنگ بود دموکراسی آلمان و اتریِش  سوسیال

  .کامال در تناقض بود

. ا بـودوبـورژ خـرده جمھوریخواهـانبخـاطر خصـلت مـردد  و بازگشت ارتجـاع ١٨۴٨ھای نقالبا شکست
 بـرایمبارزه علیـه بازگشـت ارتجـاع و  درکه  اینطور نتیجه گرفت ١٨۴٨ھای مارکس در جمعبندی درس

استقالل سازمانی و باید با حفظ  پرولتاریا، جدید جمھوری درتضمین بیشترین حقوق ممکن برای کارگران 
 ٢.کنـد شـرکتبـورژوایی  در نبرد برای به پیروزی رسیدن انقالبخرده بورژا  جمھوریخواهاناز  سیاسی

در ایـن انقـالب پرولتاریـا . روسیه در عمل به کار بسته شـد ١٩٠۵در انقالب  ،درک مارکس از استراتژی
نماینـدگانی از کارخانـه و کارگـاه و کوچـه و بـازار در آنھـا کـه  بنا کـرد را) ها یتوسو(شوراهای کارگری

مختلـف در مبـارزه بـا ھای گرایشـ کـارگران را ازکـه بود پذیر  انعطافهمچون ابزاری  میشدند وانتخاب 
بـا  حتـیای،  ویـژهکارگران روسیه از توصیۀ مارکس پیروی کردند کـه هـیچ اتحـاد . میکردتزاریزم متحد 

ھای هر دو طبقه به دشمنی واحد یورش میبرنـد، امـا سـازمان: از نیستبورژوازی نیهای  ترین بخش مترقی
 نـاالزمِ ھای و سازشـھا آنکه خود را درگیر محـدودیت بیپرولتری اهداف مستقل خودشان را دنبال میکنند، 

                                                  
هـم اینکـه نبـرد مسـتقیم بـا چنـین . ای نیـاز نیسـت ویژه ائتالفدر مواقعی که مبارزه علیه دشمنی مشترک جریان دارد به «  ٢

بـورژوازی  و سپس همین که پیروزی به دست آمـد خـرده... دشمنی الزم شد منافع هر دو طرف برای مدتی با هم یکی میشود
تـا جلـوی خواست نظم را رعایت کنند و به کار بازگردنـد  خواهداز کارگران . سرسختانه خواهد کوشید آن را به خود بچسباند

های پیروزی جدا  رفت که کارگران را از میوه خواهدگرفته شود و به این ترتیب به دنبال آن   روی گذاشته آنچه نامش را زیاده
  ...سازد

مطالباتی کـه دموکراتھـای  با استقالل کامل ازدر جریان مبارزه و پس از آن، کارگران در هر فرصتی باید مطالبات خودشان را «
باید تا جایی که میتوانند حواسشان باشد که پیروزی و اشتیاق حاصـل از اوضـاع جدیـد ... اند بیان کنند پیش نھاده بورژوا خرده
بطور صادقانه عدم اعتمـاد خـود  جدید امورآید با تحلیلی خونسردانه از وضعیت  شان نکند و در هر موقعیتی که پیش می آلوده

د همزمان در سایۀ حکومت رسمی جدید حکومت کـارگری انقالبـی خودشـان را کارگران بای. را به حکومت جدید توضیح دهند
های کارگری برقرار کنند تا به ایـن ترتیـب حکومـت بـورژوا  ها یا کمیته های اجرایی، شوراهای محل، انجمن چه در قالب کمیته

احساس کند که توسط نیروی حـاکمی  عنان سلطۀ بر کارگران را از دست دهد بلکه عالوه بر این به یکباره تنھادموکراتیک نه 
از همـان لحظـۀ نخسـت پیـروزی و پـس از آن، :  در یـک کـالم. اند نظارت و تھدید میشود های کارگر ایستاده که پشتش توده

بورژوا شود کـه  های خرده اعتمادی کارگران دیگر نباید متوجه ارتجاع مغلوب بلکه معطوف به متحد پیشین یعنی دموکرات بی
 ٣، ضـمیمۀ ١٨۵٠خطابۀ به انجمن کمونیسـتی،مارکس، (».از این پیروزی مشترک فقط به نفع خودشان استفاده کنند خواهند می

  )١٩٣٣، لندن، انقالب و ضدانقالب در آلمانانگلس، 
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و از این رو بورژوایی  یحداقلای  همشترک، که فقط میتواند برنامای  هیعنی برنام –با بورژوازی کنند  ائتالف
فکر میکردند کـه ایـن انقـالب انقالبـی بـورژوایی ھا ، در زمانی که بیشتر مارکسیست١٩١٧در فوریۀ . اشدب

  .خود را ساختندهای  یتواست، کارگران بار دیگر سو

آلمـان و ھـای انقالب درسـھایالزم بـود و  ها وجود سـوویت برای انقالب بورژوایی نیز حتیبه این ترتیب، 
نیـز ھـا در ایـن انقالب. اسپانیا در پیش گرفتنـد خیلـی متفـاوت بـودی سوسیالیستھااز مسیری که  اطریش

بار دیگر ثبات خود را  داری سرمایهبر آنھا غالب بودند و همین که ھا ساخته شدند اما رفرمیستها  یتوسو
بایـد  ها یتواین بود که سوریش طاآلمان و ھای واقعی انقالبھای درس. نیز منحل شدندها  یتوبازیافت سو

نمیتوانند برای ابد بـه بقـاء خـود  باشند قدرت سیاسی اگر فاقد ها سوویتانقالبی داشته باشند؛ ای  هبرنام
آلمـان ھای کاری که رفرمیستیعنی پشتیبانی کرد، ها  یتوادامه دهند؛ نمیتوان هم از حکومت و هم از سو

ی قدرتمنـد ها هعنـوان کمیتـ ممکن اسـت بـهها  یتوروس کردند؛ سوهای  و همینطور منشویکریش طاو 
  .قدرت دولتی بدل شوندهای  اعتصاب شروع کنند اما در نھایت باید به ارگان

 کـه از پـی آمدنـد یھایانقالبنتایجی که مارکس هشتاد و شش سال پیش گرفت در تمام  درستی کهدیدیم 
  .تائید شد

پـیش گرفتنـد کـامال بـا مارکسـیزم در  ١٩٣٣تا  ١٩٣١اسپانیا از ی سوسیالیستھابه این ترتیب مسیری که 
به عنوان اولـین بنـد  ابلھانهاین عبارت  تصویب» .همه طبقات است اسپانیا جمھوری کارگراِن «. بیگانه بود

  .ها بود به ابتکار سوسیالیستقانون اساسی 

بـه نفـع را  کـورتسو شـیوۀ انتخابـات  سـال محـدود کـرد ٢٣بـاالی حق رای را به افـراد قانون اساسی 
بـه ای  هو به این ترتیب احزابی که در اقلیت بودند عمال نمیتوانستند نماینـدھای ائتالفی تعیین کرد فھرست

بعدتر وقتی این شیوه علیه خودشان برگشت رهبـران سوسیالیسـت معتـرف شـدند کـه . مجلس بفرستند
برای همیشه  انجمھوریخواهبا  سوسیالیستھااین بوده که ائتالف شان فرض میگذراندندوقتی این قانون را 
  !ادامه خواهد داشت

بـه رئـیس جمھـور ایـن . بینی شد پیشدرست مثل دوران سلطنت خدمت وظیفۀ اجباری در قانون اساسی 
را  کـورتسدورۀ شش سـالۀ ریاسـتش دو بـار  لطووزیر انتخاب کند و در  نخستقدرت داده شد که که 

در  ،عالوه بر ایـن. ریاستش قابل عزل باشدمنحل کند و فقط با حد نصاب سه پنجم رای مجلس در دورۀ 
بینی شد که این قدرت را به آن میداد کـه قـوانین  پیشقانون اساسی تشکیل دیوان نگھبان قانون اساسی 

و تھمیداتی هـم دیـده شـد کـه اصـالح قـانون  ،تصویب شده را لغو کند، معادل دیوان عالی ایاالت متحده
  . رداسیر میک  هپیچید یاساسی را در سیستم

 از عباراتی دربـارۀ حقـوق اجتمـاعی پـر بـود امـا نیزسند قانون اساسی اسپانیا  ،مانند قانون اساسی وایمار
که اجازۀ بـه تعلیـق درآوردن همـۀ حقـوق منـدرج در قـانون اساسـی را ) ۴٢مادۀ (»تبصره«با یک  همراه
. ، بالفاصـله تصـویب شـدن آلمانقانوهمان  از که تقریبا کپیۀ دقیقی بود-»قانون دفاع از جمھوری« ؛میداد

؛ پراکندن اخباری که موجب بر هـم عبارت بودند از» اقداماتی با هدف تعرض به جمھوری«در این قانون 
زدن نظم و اعتماد عمومی شود؛ توهین به نھادهای عمومی؛ حمل غیرقانونی سالح؛ امتناع ناموجه از کـار؛ 

داده شد  اختیاراین » بخاطر مصالح حفظ نظم عمومی«کشور  اختن اعتصاب؛ عالوه بر این به وزیراند به راه
همـۀ ھای را تعطیل کنـد، حسـاب ها هو اتحادیھا و انجمنھا کلوب و عمومی را لغو ھای که در هر زمانی میتینگ

  .غیرقانونی را ضبط کندھای را بازرسی کند، سالح ها هموسسات یا اتحادی
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را بـار دیگـر ها  مرکب ریورا برای حل و فصـل اعتصـاب منصفۀهای  همچنین قانونی تصویب شد که هیات
منصـفه را ھـای هیات بایـد ایـن مـا«: اعـالم کـرد ١٩٣١ ژوئیهٔ  ٢٣در  ،وزیر کار ،الرگو کابایرو. احیاء میکرد
 .»شد خواهدغیرقانونی اعالم  ننھدکه به تصمیمات این هیات گردن ای  هر سازمان کارگری. اجباری کنیم

ممنوع  اختن هر گونه اعتصابیاند سیاسی غیرقانونی شد، و به راهھای صاب برای خواستاختن اعتاند به راه
 دادهبـه کارفرمـا ارائـه بـه صـورت مکتـوب خود را  مطالباتکارگران از ده روز قبل از آن  شد مگر آنکه

  . باشند

یـک  حتـی. اینچنـین بـود تصویب کـردخواه  جمھوری –که ائتالف سوسیالیست  ای باری، چارچوب حقوقی
رای ممتنـع  ١٠٢رای موافـق و  ٣۶٨بـا  ١٩٣١دسـامبر  ٩نماینده نیز با آن به مخالفـت برنخواسـت و در 

  .تصویب شد

حکومت اسپانیا فـارغ از ایـن کـه چـه  ؛تئوری مارکسی دولت را یادآوری کردند سوسیالیستھاانقالبیون به 
کـه تمـام قـدرتش در دسـت طبقـۀ حکـومتی اسـت . داری سرمایهکسی در کابینۀ آن باشد حکومتی است 

موجـود در قـانون اساسـی را ھای به چنین حکومتی این قدرت را بدهیم کـه ضـمانت اگر. دار است سرمایه
بخشیده شده ناگزیر علیه خود پرولتاریـا بـه کـار خواهـد  این قدرِت . معلق کند خیانتی است به پرولتاریا

  . رفت

زده شـان پسران حتین هم در کشوری جنوبی که در آن و آ(سال ٢٣دهی به باالی  رایمحدود کردن سن 
یعنی محروم کردن طبقۀ کارگر از وسائل قدرتمنـدی کـه بـا آن میتوانـد !) اند ی فعال جنبشها هساله چھر

  . ترین نیروی کشور یعنی جوانان را به حیات سیاسی بکشاند انقالبی

یین کردن چارچوب انتخاباتی به معنـای تع هراس داشته باشد؟دموکراسی  چرا باید از گسترشپرولتاریا 
  . داشته باشند ای نتوانند در کورتس نمایندهوسیعی از کارگران و دهقانان ھای این است که بخش

ترین ارگان حکومتی یعنی در  انتخابیحکومتی در  سازوکارهایرژیم با متمرکز ساختن  کردندموکراتیک 
امـا قـدرت بخشـیدن بـه دیـوان عـالی و یـک ریـس . در سیاست طبقۀ کارگر است اصلی بدیھی ،کورتس

در معـرض نفـوذ  تر سادهکوچکتر خیلی ھای این ارگان. جمھور و یک کابینه، جنایتی است علیه دموکراسی
  . نیروهای ارتجاع قرار میگیرند

ھای رگر فقط به سـازمانطبقۀ کا! دولت است تا سپس از آن حمایت کنیم؟نه کردنآیا قصد ما دموکراتیک 
دسـتگاه  کردنمحدودی که برای دموکراتیک ھای فرصت. طبقاتی خودش اتکا میکندھای خودش، به ارگان

 ۀقـدرت دوگانـموازی بـا دولـت بـورژوا  بتوانتنھا تا جایی اهمیت دارد که  آید پیش میدولتی بورژوازی 
  !ساخترا ها  سویت

*  

اشاعۀ اخباری که موجب به هـم خـوردن نظـم و اعتمـاد «. را بودخونین ماه مه تازه آغاز ماجهای  درگیری
. را نیز شامل شـودھا یا مارکسیستھا آنقدر جا برای تفسیر داشت که اکثر انتقادات آنارشیست» عمومی شود
. عادی شده بـودامری کمونیستی پنج تا را ضبط کنند ای  هآزانیا از هر شش شمارۀ روزنامھای این که آدم

بـه ایـن ترتیـب، . ی سندیکالیستی مبارزهها هتیر خالصی بود به شیو ،اعتصابسازمان دادن  ممنوع کردن 
نبـرد بـه های  از میـدانھا مطلوب برسند اعتصابای  هپیش از آنکه کارگران فرصتی داشته باشند تا به نتیج

کـارگران فعاالن سازماندهنده سوسیالیسـت بـه . منصفۀ مرکب کشانده میشدھای مجراهای فرسایندۀ هیات
بپیوندند نتایج بھتری خواهنـد » اتحادیۀ حکومت« که اگر اینھا به  میکردندتوصیه  سه ن ت اعتصابی عضو

نسـقداران و کـارگران  معیشـت» اسـتانداردهای«زمینداران بـه  عمیقتر شدن بحران کشاورزی،با . گرفت
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قـرار بـود ھـا و بـر اسـاس آن منصفه حاصل شده بودهای  آن توافقاتی که در هیات. مزارع تعدیاتی کردند
دستمزدها برای اینان افزایش یابد نادیده گرفته شد و در همان وقتـی کـه نماینـدگان حکـومتی مشـغول 

  . شده بود سلببا زمینداران بودند، حق اعتصاب از کارگران  نشدنی تمامو گفتگوهای ھا بازرسی

ود خراشـی هـم برنداشـته بـود بـار دیگـر که دربارۀ کلیسا وضع شده بای  روحانیت که از قوانین توخالی
اینگونـه بـود کـه وقتـی در . ی باالی حکومت سخنگویانی یافتها هسرش را باال گرفت و مطالباتش در رد

کشیش شھر سویل را در حال عبور غیرقانونی از مرز همراه با اسناد فـروش و مخفـی کـردن  ١٩٣١ اوت
 ساموراگرفتند، وزرای کاتولیک حکومت موقت، مورا و کلیسا های  اسقف اعظم و دیگر داراییهای  دارایی

مورا با به پایان رسیدن کابینۀ حکومت موقت در ماه دسـامبر کنـار . از انتشار این اسناد جلوگیری کردند
که با این بھانۀ اخالقی که با احکام و قوانینی که دربارۀ کلیسا وضـع شـده مخـالف  ساموراگذاشته شد اما 

در  سـامورا. به مقام ریاسـت جمھـوری ارتقـاء دادنـد سوسیالیستھااء دهد، با آرای است میخواست استعف
  .چنان مقامی از همان روز نخست به یاری نیروهای روحانی ارتجاع شتافت

در جھـت افـزایش اولین اقـدامش . ی سوسیالیست به عنوان وزیر اقتصاد وارد کابینه شد ایندالسیو پریتو
بـر اسـاس سرانجام، . حکومت را لرزاندای  هبانک اسپانیا همچون زلزلبر اختیارات حکومت برای نظارت 

 و او نیـزرسید  دار یک سرمایهتعدادی از اعضای کابینه جابجا شدند و وزارت اقتصاد به  ،نھایی» توافقات«
  .روسای مناسبی را برای بانک تعیین کرد

زنـدانیان مھـم در روز آخر سالی که جمھوری در آن متولد شده بود دهقانان کاستیلبالنکو نخستین گروه 
مقاومـت سرسـختانه در برابـر حملـۀ گـارد نظـامی  ی کهدهقانانسران . سیاسی را تقدیم جمھوری کردند

  .رژیم شدندھای طوالنی روانۀ زندانھای با حکمکرده بودند 

مسیری که حکومت پیمـوده  شدمعلوم  پس از آنکه. ن محتومش در ارتجاع رسیدپس از آن، ماجرا به پایا
ای  ه، رهبـران سوسیالیسـت چـارموجـب تقویـت آن شـدهبه ارتجاع وارد نیـاورده بلکـه ای  هنه تنھا خدش

. خودشان صحبت کنندھای سازمان دربارهٔ از دستاوردهای حکومت بگویند و بیشتر  کمتر جز اینکه ندیدند
و میلیشـیای سوسیالیسـت را نشـان میدادنـد و  و خ تا رشـد اعضـای سازمان خـود، ن معترضبه کارگرا
تا وقتـی کـه از حکومـت  او خ ت علیرغم این همه، انقالبیون گفتند. دهندشان  میخواستند تسکین اینگونه

و پشـتیبانی از حکـومتی  داری سـرمایهمبـارزه علیـه . نمیتواند سپری در برابر ارتجاع باشـد کندپشتیبانی 
در  ؛میکنـیم» حفـظ نظـم«تمام اعتبار حکومت به این است کـه بگویـد مـا داریـم . نمیخوانندبورژوا با هم 

را بگیرد و ھا جلوی به راه افتادن اعتصاباش  مرکبهای  باید به کمک کمیسیون کابایروی وزیر کار ،نتیجه
در ایـن مـورد نیـز بایـد گفـت میلیشـیای  ،در نتیجه. کند داد سرکوبشاگر بر خالف میل او اعتصابی رخ 

 میشـودو به عنوان نیـروی کمکـی پلـیس از آن اسـتفاده  شدهسوسیالیست که با رضایت حکومت ساخته 
آنی نیست که متعھـد  واقعی میلیشیای پرولتری. رژه نمیتواند باشدھای چیزی به جز نیروی نمایشی میدان

محدود باشد که بـه رژیـم ای  پرولتریهای  و نباید به آن سازمان ،داز حکومتی بورژوا پشتیبانی کن میشود
آنکـه خـودش را  بیباشد که ای  میلیشیای پرولتری واقعی باید سالح طبقاتی واقعی. میکننداظھار وفاداری 

بـرای حملـه  کـه و همانقـدر بجنگـدحدود کند برای حقوق دموکراتیک به بندهای مشروعیت بورژوایی م
  .باشدبردن آماده است برای دفاع نیز آماده 

گـارد نظـامی . ابعاد سرکوب را به تمام طبقۀ کارگر گسترش دادند سه نه ت به یورشنیروهای نظامی با 
ــایی آنارشیســتی در ژانویــۀ  متعــددی را  دردســرآفرینی هــا هگرو ١٩٣٣در پوشــش جلــوگیری از کودت

درگیری گارد نظامی با دهقانان در کاساس ویخاس چنان جنجالی  ١٩٣٣در اوائل ژانویۀ . کرد» پاکسازی«
  .گشودبرای ارتجاع را برانگیخت که پایه و اساس حکومت لرزید و راه 
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وقتی که جنرال سانخورخو سربازان و گارد نظامی را برای احیـاء سـلطنت ، ١٩٣٢ اوت ١٠ضدانقالب در 
کردنـد و شـعارهای انقالبـی سـر دادنـد کـه بیشـتر  کارگران سویل این حرکت را در هم خرد(بسیج کرد

اینجا بود کـه ضـدانقالب فھمیـد  برده بود؛ویل دست به سالح در سِ  ،)خورخونهشداری بود به آزانیا تا سا
طلـب و  احـزاب سـلطنت. پیشـی بگیـرد جمھوریخواهـانو  سوسیالیسـتھااز  ها هتود فریفتنکه میتواند در 
را بـه کاسـاس ویخـاس فرسـتادند و واقعیـت وحشـتناکی را بـرمال  ی تحقیـق خودشـانها هکاتولیک کمیت

روستای کوچک که دهقانانش پس این به  ،وزیر کشور ،گارد نظامی تحت دستور مستقیم کیروگا. ساختند
صبورانه که ادارۀ اصالحات ارضی مزارع دوک همسایه را بین آنھا تقسیم کند، خودشان  از دو سال انتظارِ 

. بـرده بـودیـورش ، را تصـاحب کـرده و بـرای خودشـان شـخم زده بودنـدها  دست به کار شده و زمین
دهقانان نتوانسته بودند در برابر این حمله مقاومت کنند و گارد نظامی آنھا را همچون حیـوان در مـزارع 

کـه اگـر میخواهنـد  کردنـدبازماندگان را تھدید . شدندکشته و باقی زخمی  یبیست نفر. شکار کرده بود
  . همین سرنوشت را پیدا نکنند باید در این باره سکوت کنند

عاقبت، ائتالف . اختاند به تاخیر کورتسرا در  وزرا و استیضاح کنندتحقیق  اجازه نداد در این موردآزانیا 
کاتولیـک در  -طلـب سلطنتنمایندگان . جز مواجه با واقعیت نداشتای  هسوسیالیست چار -جمھوریخواه

بـاالخره . گریستند و چنان دولت بیرحمی را محکوم کردندهای  یها  هبرای دهقانان قتل عام شد کورتس
دوش ، خواست بار مسـئولیت را بـر را انکار کندواقعیت دربارۀ کاساس ویخاس  دید نمیتواندآزانیا وقتی 

در تمـام ایـن مـدت، . گارد نظامی کیروگا را هـم در ایـن مـاجرا دخیـل دانسـتاما . گارد نظامی بیاندازد
. کیروگـا رای اعتمـاد دادنـد –و سـپس بـه آزانیـا  کورتس سکوت اختیـار کردنـدنمایندگان سوسیالیست 

رکوب نشـریات سـ حکومت را بخـاطر عالوه بر کاساس ویخاس،: خود را پیروز میدان میدیدندمرتجعین 
تعداد  ١٩٣٣در ژوئن ھا کمونیست(کارگری و تعداد زیاد زندانیان سیاسی که بیشتر آنھا از کارگران بودند

الیحـۀ بخشـش تمـام زنـدانیان  حتـی آنھـا. سرزنش کردند) نفر تخمین میزدند ٩٠٠٠را به  این زندانیان
  .ارائه دادند کورتس، به ھاسیاسی را، در میان فریادهای زنده باد آنارشیست

دوسـتان اینـان چـه . سردرگم کرد حسابیکارگران و خاصه دهقانان را  ،این عوامفریبی جسورانه و موفق
امـا بـه وعـدۀ خـود عمـل  بـودبه آنھا وعدۀ زمین داده  سوسیالیست-جمھوریخواهکسانی بودند؟ ائتالف 

ر کاسـتیلبالنکو و کاسـاس دهقانان جسو ،جمھوری» جمھوری به شما چه چیزی برای خوردن داد؟«. نکرد
آوردنـد و توجیــه  مـییھــوده دلیـل ب سوسیالیسـتھا. اختـه بـوداند ویخـاس را بـه قتـل رسـانده و بــه زندان

  .شناختنددهقانان فالکت خودشان را خوب می –تراشیدند می

تھدیـد  سوسیالیسـتھاخواست ائتالف را کنار گذارد اما  سامورا ١٩٣٣در ژوئن . پایان به سرعت سررسید
کـارگران  بـودبعیـد . این تھدید توخـالی از آب درآمـد. عقب نشست ساموراه اعتصاب عمومی کردند و ب

 سـاموراسه ماه بعدتر ! مدت زیادی مھار شده بودند. پاسخ دهندانگیزه به چنین فراخوانی  بیسردرگم و 
  .وزیر منصوب شد نخستلرو به عنوان . دوباره حمله کرد و کابینه و مجلس هر دو را همزمان منحل کرد

 سوسیالیسـتھا. قاطعانـه پیـروز شـدها  ائتالف مـرتجعین و دسـت راسـتی. در نوامبر برگزار شد اتانتخاب
سـرخورده کمپـین مـوفقی بـرای ھای اینکـه آنارشیسـت: توضیحات مختلفی برای شکست خود ارائه دادند

تاده بودنـد، زنـان تحـت تـاثیر نماینـدگانی جـدا فرسـھا اخته بودنـد؛ کمونیسـتاند بایکوت انتخابات به راه
کـه تحـت تـاثیر اعضـای بدنـۀ حـزب در  – سوسیالیستھاروحانیت بودند و اولین بار بود که رای میدادند؛ 

لوحانـۀ خـود از سـازوکار  سـادههای  بینی پیشقربانی  -معرفی کرده بودندمستقلی بیشتر جاها نمایندگان 
رسانده و رای آنھا را خریده بودند؛در خیلـی جاهـا تقلـب روستاییان را ت ،انتخاباتی شدند؛ روسا و مالکان
ی سخیفی بود و البته جزئیاتی که ارائه میشـد ثابـت ها هاینھا اما عذر و بھان. صورت گرفت و غیره و غیره
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سوسیالیست ناتوان از پیروزی است و پس از دو سال و نـیم حاکمیـت  –خواه  می کرد که ائتالف جمھوری
نتایج سرد انتخابات اینطور بود کـه . خود بکشاند و ارتجاع را از میان بردارد سویبه  را ها هتود نتوانسته

رفتند و بیش از نیمی از آنھا به ائـتالف دسـت ها  میلیون پای صندوق ٨میلیون نفر واجدین شرایط  ١٣از 
خـرده  نجمھوریخواهـا. رای دادند و یک میلیون دیگر به احزاب میانـه رو» جبھۀ ضدمارکسیستی«راستی 

بورژوا از میدان حذف شدند و فقط هفت نمایندۀ آنھا باقی ماندند که بیشترشان مانند آزانیا انتخاب خـود 
  .بودند سوسیالیستھارا مدیون رای 

. تحلیلی که از پیروزی ارتجاع ارائه دادیم ایندالچیو پریتو را معرفی میکنـیم برای تاییدبه عنوان شاهدی 
شـما «کـه  لو پتی ژورنـالبه پاریس گریخته در پاسخ به سوال روزنامۀ  ١٩٣۴این شخص که پس از اکتبر 

با صـداقت » نارضیاتی موجود در اسپانیا و موفقیت ژیل روبلز را در انتخابات اخیر چطور توضیح میدهید؟
  :کامل میگوید

این حکومتی که با جمھوری متولد شده بود و اصـال . رژیم چپ است این راستھای مشخصا سیاست ،علت«
حقیقت دارد که رژیم چپ حاکم در . جمھوری آن را ساخته بود بدل شده بود به پایگاه مخالفان جمھوری

در ایـن دوران زوال . راسـتی را در پـیش گرفـت دست ھایپیش از آمدن لرو و سمپر سیاست حتیاسپانیا 
  ».انقالب بورژوا دموکراتیک را به انجام رساند قادر نبود حتی ازی اسپانیابورژو، داری سرمایه

  

  

۴  

  ١٩٣۶تا فوریۀ  ١٩٣٣نوامبر : نبرد علیه فاشیزم

  

 یھاکالیرادمتعدد حکومتی افراد کابینه شش بار تغییر کردند اما ھای اگرچه طی دو سال بعدی در بحران
وزیـر  نخسـتو یا معاونانش مثل سمپر، مارتینز باریوس حزب لرو علنا در قدرت باقی ماندند و یا خود لر

در . ژیل روبلز وارد کابینـه نخواهـد شـدھای به چپ اطمینان دادند که هیچ کدام از آدمھا رادیکال. بودند
ی هیتلر و موسولینی را مطالعه کرده و دیده بود تا وقتی که ها هاو شیو. واقع این نقشۀ خود ژیل روبلز بود

  .پیدا نکرده نباید علنا قدرت را بگیردای  هپایۀ توداش  جنبش فاشیستی

 کالھـایرادکـه اتفاقـا پیشتر به تاریخچۀ کثیف این حزب اشاره کردیم و همین کافی است تا متوجه شـویم 
هـر «ایـن کـه ( ای لـودهچنـین حـزب مسـخره و . شایستگی رهبری این رژیم فاسد و ارتجاعی را داشـتند

و اردوگـاه پرولتاریـا  داری سـرمایهفقط تا وقتی کـه اردوگـاه ) شعار لرو بود »!دشومادر  باید یکای  هراهب
و چیـزی نگذشـت کـه  به بقاء خـود ادامـه دهـد، میتوانست اند کننده گرفتار نشده تعیینهنوز در نبردی 

 تمـامدامـن  ، کـه شایسـتٔه چنـین حزبـی بـود، دربارۀ اختالس مـالیای  رسواکنندههای  مجموعه افشاگری
این دیو سرکش  –بینیو نگرو  –اما به مدت دو سال سیاه  .رهبری حزب را گرفت و آن را به انحالل کشاند

  .زاهد بود روحانیانو شھوتران به عنوان نخست وزیر و وزیر در خدمت 

ژیـل روبلـز  -سوسیالیست از خود به جا گذاشت برای لـرو-خواه که ائتالف جمھوریای  چارچوب حقوقی
بـر اسـاس . توقیـف شـدال سوسیالیسـتا از  شمارهفقط در عرض یک سال بیش از یکصد . دخیلی مفید بو

کـارگر زنـدانی در اسـپانیا وجـود  ١٢٠٠٠ع در مجمـو ١٩٣۴در سـپتامبر  الملل سوسیالیسـت بینتخمین 
میتینگ کارگری بسته شد و ھای سالن. شد ضبطآن ھای میلیشیای سوسیالیستی ممنوع شد و سالح. داشت
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مورد بازرسی قرار گرفت که مبادا از منابع مالی جھت مقاصد انقالبـی اسـتفاده شـده  ها هاتحادیھای حساب
 .و دیگر کارگرانی که در شوراهای شھر برگزیـده شـده بودنـد کنـار گذاشـته شـدند سوسیالیستھا. باشد

خـود آنھـا اسـتفاده به کار گیرند حاال علیـه » اخالل گران«میخواستند علیه  سوسیالیستھاتمامی قوانینی که 
  .میشد

برای قدرتش بود و این کاری بود دشوار چـرا کـه اسـپانیا ای  هتودای  هاصلی ژیل روبلز ساختن پای مسئلهٔ 
که در  -باسک و نابارا –به جز گروه کوچکی از دهقانان مالک در شمال . طبقۀ متوسط خیلی کوچکی دارد

ازمان یافتـه بـود، ژیـل روبلـز در جـذب نیـرو از سریش طافاشیستی  -آن نیرویی شبیه میلیشیای مذهبی
کـار شـھر و روسـتا  بـیبا این حال یک و نیم میلیون کـارگر . طبقات فرودست دشواری دوچندانی داشت

کـه مزایـایی را بـرای بیکـاران  تصـویب کـردرا ای  هبسیج کردن آنھا الیحـژیل روبلز برای  .وجود داشت
بیکـاران بھـره بـه سوسیالیسـت -حکومت جمھوریخـواه اعتنایی یبمیخواست از  با این کار تامین میکرد و

 در واقـع ھـاآغـاز کردنـد و اینھـا سـازی جنگل انبـوهرا بـرای  ای برنامـهروحانیون از طرف حکومت  .ببرد
ای  هجنبش اتحادیـ«اختند، و اند عالوه بر این نوعی جنبش جوانان به راه. اردوهای تربیتی فاشیستی بودند

از تقسـیم اراضـی وسـیع  کـردن صـحبت حتی بـاژیل روبلز . ساختند» هقانی مسیحیجنبش د«و » مسیحی
نبودند نیـز اینطـور موافق ناظرانی که با او  حتی. را ترساند حزب کشاورزیمتحدان خودش یعنی مالکان 

صبر و  ها هاما سرانجام وقتی پس از ما. پیدا میکندای  هفکر میکردند که ژیل روبلز دارد حمایت وسیع تود
بـه  تا کردای  هتجمعات گستردۀ تود اقدام به برگزاریفاشیست  -ی گزاف، ائتالف روحانیها هخرج هزین
  .حاصل کار خودش را به نمایش گذارد، به دست پرولتاریای سوسیالیست خرد و متالشی شد این وسیله

بـا ایـن همـه، در . بـوده اسـتاین درست است که فاشیزم روحانیون همیشه عقب مانـده و نـاتوان  چرا؟
کارآمـد مـانع از ایـن نشـد کـه نتواننـد پرولتاریـا را و روحانیون در عوامفریبی ھا ، ناتوانی فاشیستریشطا

روحـانی در اسـپانیا نتوانسـت موفـق شـود بـه ایـن سـبب بـود کـه -گر ائـتالف فاشیسـتیا. متالشی کنند
پیش از آنکـه خیلـی دیـر شـود ها  ریشیطاپرولتاریای اسپانیا برخالف پرولتاریای آلمان جنگید و برخالف 

  .نبرد را آغاز کرد

گردش به  .پرولتاریای اسپانیا نشان داد که واقعا مصمم است که نگذارد به دست فاشیزم شکست بخورد
 زودتر از هر جای دیگر در اسـپانیاریش طاآلمان و ھای پس از شکست المللی سی بیندموکراچپ سوسیال 

بـه  شاخٔه جوانان آن که پایـٔه اصـلی حـزب بـود کهحزبی پیوست  به جناح چپ کابایرو .خود را نشان داد
 از تـدارکاعـالم کـرد کـه حـزب سوسیالیسـت  جناح چـپ . داشتالملل دوم و سوم انتقاد  بینشدت به 

جناح میانۀ حزب به رهبری پریتو و گونزالس پنا بطور   .برای قیامی مسلحانه دفاع میکند انقالب پرولتری
رژیم فاشیستی با انقالب مسلحانه پاسخ برقراری اعالم کرد که هرگونه حرکتی در جھت  کورتسعلنی در 

و ریش طـاھای درس چشمھای خود را برفقط جناح راست کوچکی به رهبری بستیروس  .داده خواهد شد
کـه ای  دسـت راسـتیی سوسیالیسـتھارا برای نبردی سخت آماده کـرد و  ت خ او کابایرو. بسته بودآلمان 

و  ها اینھا از نظر ایدئولوژی چنـان بـه کائوتسـکی. اعتراض کردند مجبور به استعفا از هیات اجرایی شدند
جازه داد بـا گذشـتۀ خـود برشـی اسپانیا ای سوسیالیستھاوابسته بودند که سقوط آموزگارانشان به  هابوئر

تفسیر میکرد فکر  بورژواییاست پرولتاریا را بر مبنای دنیای سیھای حرکتبورژوازی که  .آور کنند شگفت
پیـدا  سوسیالیسـتھاھای و سـاختمان ها هوقتی ذخایر زیادی سالح در خان تازه –بلوف است ھا همه این میکرد

  .افتادند  شد اینھا را به وحشت

اگرچه این هم درست  .العاده تسھیل شد با آماده به نبرد شدن حزب سوسیالیست نبرد علیه فاشیزم فوق
پـذیر  بر فاشیزم را امکان آن شرایط بود کهصرفا گردش به چپ حزب سوسیالیست در بگوییم نیست که 
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نیازمند ای  هتودای  هبه حزبی انقالبی با چنان قابلیت و گستر سوسیالیستھا علیرغم ها هبسیج تود. میساخت
  .ه در اسپانیای آن وقت وجود نداشتبود ک

 حتـی. قیام در حزب سوسیالیست ناممکن است م مارکسیستِی اختن مفھواند اما به هر حال ثابت شد که جا
اینھـا در عبـاراتی . داشـتند از ایـن موضـوع درکـی بسـیار محـدود ھای چـپبھترین رهبـران سوسیالیسـت

بـه دنبـال کـردن ای  هتند که دیگـر عالقـمیگف» دورۀ سومی«ھای و استالینیستھا آنارشیست مثل روانهچپ شبه
ھای سیاسـت در حـوزۀگـویی انقـالب نمیتوانـد  –ندارنـد خواه جمھوری-بورژوا و رویدادهایھا سیاستمسیر 

ھا راسـتی دسـتبه عنوان مثال در انتخابات مـاه نـوامبر کاتالونیـا  !اثر بگذارد یا از آن بھره ببردبورژوایی 
 خابـاتهمه را از صحنٔه انت دو ماه بعد بلوک چپ تنھاچنان به صحنه بازگشتند که  ها هپیروز شدند اما تود

ایجاد کرد که در آن بخشی از  ت نه سه مبر بحرانی درونشکست ماه نوا. به در کردشورای شھر کاتالونیا 
خواهان  به این ترتیب، یک کمپین سوسیالیسـتی. رهبری خواستار پایان دادن به تحریم همه انتخابات شد

را بـا خـود  هـا هکنـد تـا تود کمـک سوسیالیستھاو برگزاری مجدد انتخابات میتوانست به  کورتسانحالل 
بیرون بکشاند، میتوانست میان ژیل روبلـز و ھا را از دامن آنارشیستھا میتوانست سندیکالیستهمراه کنند، 

وحشت داشتند که مبـادا بـه حـد  سوسیالیستھابه هر حال گویی . خیلی از هواداران لرو شکافی ایجاد کند
  . نباشندکافی چپ 

وسیع قیـام پرولتـری را توضـیح داد و خـود را وقـف تـالش بـرای خصلت ) تروتسکیست(چپ کمونیست
و  ها هنمایندگان همـۀ احـزاب کـارگری و اتحادیـ شامل ؛شوراهای کارگری: ساختن ابزار ناگزیر قیام کرد

یـک  ؛در هر منطقۀ جغرافیایی سـاخته شـده و در ابعـاد کشـوری بـه هـم بپیونـدد ، کهو محالت ها هکارگا
تمـامی کـارگران بـدون حـزب یـا بـدون  قادر خواهد بـود افتدبه کار  همین که کهواقعی ای  هی تودرهبر

متاسـفانه . را بـه خـود جـذب کنـداند  داری سـرمایهنبـرد علیـه خواهان   اتحادیه یا آنارشیستی که مجدانه
فـائق  .وجود داشت را بفھمند های همبستگی کارگری کمیتهنتوانستند نیاز عمیقی که به این  سوسیالیستھا

 ها هکه رهبری تود نمیفھمیدکابایرو درست مثل پریتو . به این سادگیھا نبودبوروکراتیک ھای سنتبر  آمدن
رهبـران حـزب سوسیالیسـت فکـر . حـزب سیاسـی داردیـک از رهبـری تری  در انقالب ابعـاد گسـترده

و دیگـر  چـپ کمونیسـتبـا  جنـبش بریرهدر کارگری صرفا به این معناست که  همبستگیمیکردند که 
 نفوذ داشـتچپ کمونیست آنقدر  هرچندبه این ترتیب، . ی کمونیست مخالف رژیم شریک شوندها هگرو

روی   ها ایـن کمیتـهرا در آستوریاس و والنسیا بسـازد و در مادریـد و جاهـای دیگـر  هایی کمیتهکه چنین 
ن نمایندگانی در بودند و از پایی» راس«ی ها هفقط کمیتها  کاغذ وجود داشتند، در واقع در بیشتر موارد این

بودنـد و  ائـتالفموجود در ایـن ھای ی رابط سازمانها هبعبارت دیگر فقط در حد کمیت. آنھا وجود نداشت
  .کشوری به هم نپیوستندای  ههم هرگز در قالب کمیت ها کمیتههمین  حتی

» کودتـا کیـتکن«به نام  ،فاشیست مزدقلم به  ،االپارتهکورزیو م ممکن است عجیب به نظر برسد، اما کتاب
نـد چیزهـای مضـحکی کـه اینھا واقعا فکـر میکرد .در میان رهبران حزب سوسیالیست خیلی محبوب بود

تسخیر قـدرت توسـط  عنوان دیالوگ بین لنین و تروتسکی نوشته، دریافتی کامال پوتچیستی از بهماالپارته 
را در  هـا هنقـش تود سوسیالیسـتھابه نظر میرسید که  !یی واقعی استها همسلح، رونوشت گفتھای گروهک

هـا  را بـه تودهدر شـرف وقـوع اسـت  انقالبی که معنایقادر نبودند . اند اصال نفھمیده ١٩١٧انقالب اکتبر 
کـه در آن نزدیـک بـه نـیم  سراسری بودنـد یاعتصابرهبر  ١٩٣۴با این که در ژوئن  اینھا. توضیح دهند

اسـتفاده  شـھرهاحضـوری و مـالی کـارگران های  شرکت داشت، اما نیامدند از کمک اراضیکارگر میلیون 
بـه  اراضی تصرف ها هما هماندر و با این که  ؛کنند و به این ترتیب اتصال شھر و روستا را مستحکم کنند

 گستردناز همین اعتصاب به طور حساب شده برای  نیامدنددست دهقانان به نقطۀ اوج خود رسیده بود، 
بـه  ،حاصل شـودای  آنکه پیروزی بی ،در نتیجه، وقتی این اعتصاب دشوار. بھره ببرند اراضی تصرفشعار 
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از آگاهی طبقاتی کارگران صنعتی است،  ضعیفترپایان رسید، آگاهی طبقاتی کارگران زمین، که غالبا بسیار 
پرولتاریای شـھری نیـز . نکننددر قیام ماه اکتبر هیچ نقشی ایفاء  باعث شد که ای خورده بود ضربهچنان 

و نھادهــای سیاســی آمــاده بــود و نــه قاطعانــه بــاور داشــت کــه ســرنگونی  ها هنــه بــرای تســخیر کارخانــ
طـور مرمـوزی بـه  سوسیالیسـتھابه جـای همـه اینھـا، . دارد ویو بنای سامانی نو بستگی به  داری سرمایه

  .اند برای انجام دادن انقالب کامال آماده خودشان القاء کنند کهمیخواستند 

در مبارزات مقطعی با تھدید فاشـیزم عملکـرد خیلـی درخشـانی از خـود  سوسیالیستھاعلیرغم این همه،  
در : دقـت حسـاب شـده متمرکـز کـرد بـهبیشترین نیروی خود را بـر سـه نقطـۀ  ژیل روبلز .نشان دادند

؛ در اعتراضات مالکـان ارضـی بـه قـوانین لیبرالـی ١٩٣۴آوریل  ٢٢د، در تاریخ اسکوریال، نزدیک مادری
هیچ . حکومت کاتالونیا، در مادرید در تاریخ هشتم سپتامبر؛ و در نھم سپتامبر در کوبادونگای آستوریاس

اعـالم اعتصـاب سراسـری  ، در پاسـخ،در هر کدام از این مناطق کـاگران. موفق نبود حرکاتکدام از این 
جا کنده شد، جلوی حرکت قطارها گرفته شد، تھیه غذا و وسائل امـرار ه ب قطار شھری جاھای دند، ریلکر

با باریکادها بسته شد و مرتجعین در مواجه با مشت و سالح کارگران عقـب ها  معاش ناممکن شد، خیابان
روحانیون و مالکـان ی کوچک جوانان ثروتمند با خدمتکارانشان، ها هظاهر گرو. نشستند و پراکنده شدند

که با کمک ارتش و گارد نظامی موفق شده بودند از مھلکه فرار کنند چنان با سر و وضع نیروهای رقیب 
ای  همـذهبی کـه نماینـدۀ همـه اسـپانیا هسـتند ضـربھای فاحش داشت که به این ادعـای فاشیسـت یتضاد
  .ناپذیر وارد آورد ترمیم

خودمختـار  شـبهرژیم علیه وضـعیت  اقدامات. ری را تقویت کرداپوزیسیون کارگ ،مبارزه برای رهایی ملی
که هنـوز  در کاتالونیـا در قـدرت بـود مجبـور شـد از  سکومپانی. را برانگیخت این منطقهکاتالونیا مردم 

در نھایــت نماینــدگان . حمایــت کنــد میگرفــتتظــاهرات عظــیم متعــددی کــه علیــه ژیــل روبلــز صــورت 
ایالت محافظـه کـار  حتیارتجاع ھای تمرکزگرایی نیروی .ا ترک کردندر کورتسناسیونالیست بطور جمعی 

تشکیل داد و تصمیم ای  جلسه ١٩٣۴ اوتدر ماه  باسک شوراهای شھر. باسک را نیز به مخالفت واداشت
لـرو در واکـنش بـه ایـن تصـمیم همـه . را بـا حکومـت مرکـزی قطـع کنـد  گرفت که هر گونـه همکـاری

  . کرد و همین اقدام بر عمق بحران افزود شھردارهای باسک را بازداشت

بـرای خـود ای  هتـودای  هپایـ بـود نتوانسـته  . بیش از این نمیتوانست صبر کند روحانی –ائتالف فاشیست 
به کندی که در میان تودۀ کارگران وجود داشت  افتراقاتی. بسازند و اپوزیسیون هر روز نیرومندتر میشد

بـا هـدف تقویـت  ت نه سـه بـااش  علیرغم بازی لرو و رفتار با مالحظه. اما به وضوح داشت از بین میرفت
ازه بدند و در نتیجه حکومـت لـرو نیـز از حکومـت اند عناصر ضدسیاسی که میگفتند همه حکومتھا به یک

در تعـدادی از ت نه سـه  .ردهوادار پیدا میکداشت  ت نه سه در سوسیالیستھاھای حرفبدتر نیست،  پیشین
های  کمیتـهدر شھرهای مختلفی خاصه در آسـتوریاس وارد ھا همکاری کرد و آنارشیست ت خ اوبا ھا اعتصاب

   .شدند همبستگی کارگری

هـر گـامی کـه حـزب  ١٩٣٣اینھا از ماه نـوامبر . شدند قدمی به جلو بردارندنیز ناچار ھا استالینیست حتی
کـوزینن گزارشـگر رسـمی . سوسیالیست به چپ برمیداشت را بـا زشـت تـرین ناسـزاها پاسـخ میدادنـد

را متھم کرد بـه ایـن  سوسیالیستھا ١٩٣٣الملل کمونیست در دسامبر  بینسیزدهمین پلنوم کمیتۀ اجرایی 
گفت الملل کمونیست می بینیتۀ اجرایی کم. کنندمشارکت می» ری دیکتاتوری فاشیستیتدارک برقرا«که در 

 وھا شــدن دیکتــاتوری بــورژوایی مربــوط اســت میــان فاشیســتتر  تــا جــایی کــه بــه ضــرورت فاشیســتی«
اگر صورت پارلمانی آن اند  شدنتر  موافق فاشیستیھا دموکرات سوسیال... اختالفی نیستھا فاشیست سوسیال

 وارشـان ممکـن جنـوندر تـب و تـاب ھا این است که فاشیسـت ندیکنگران مآنچه این عده را ... حفظ شود
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فاشیستی شدن سوسیال دموکراسی با شتابی هـر دم بیشـتر . را سرعت بخشند داری سرمایهاست نابودی 
دبیـر حـزب کمونیسـت  ،بالبونتین ١٩٣۴در آوریل وقتی  )١٠٩، ص١۴، شمارۀ نپرکوریا(».در جریان است

از سمت خود اسـتعفاء داد، که بین الملل کمونیست از تصویب جبھۀ واحد امتناع کرد، به خاطر این ،اسپانیا
ی کارگر حفـظ کننـد کـه ها همجبورند این توهم را در میان تودھا فاشیست سوسیال«: کوزینن اینطور نوشت

به کارگران میخواهند ) بالبونتین(بورژوا خردهو همانطور که بعضی ضدانقالبیون اند  فاشیزم» دشمنان«اینھا 
در ژوئـن  .)۵۴۵.، صهمـان(».بـزرگ در جریـان اسـتای  هبقبوالنند، میان سوسـیالیزم و فاشـیزم مبـارز

خوانیتا ریکوی سوسیالیست را در مادرید به قتل رساندند حزب کمونیست بالجبار ھا وقتی فاشیست ١٩٣۴
ژوئیـه دعـوت  ١٢امـا . خاکسپاری پـذیرفتای  هتود در مراسم شرکت یبرا را ستیالیسوسدعوت حزب 

نپـذیرفت و اعـالم  های همبسـتگی کـارگری کمیتـهمشترک و ورود به  یحزب سوسیالیست را برای اقدام
کارگری را  ائتالفضدانقالبی ھای تاکتیک درست جبھۀ واحد ما، ما را قادر ساخت که جلوی طرح«کرد که 
کـه حـزب کمونیسـت روز  شـدزیاد  آنقدر کمونیست سپتامبر فشار اعضای حزب ١٢اما از روز  .».بگیریم

های  کمیتـه نماینـدگان خـود را بـهسپتامبر، یعنی درسـت چنـد روز پـیش از آغـاز مبـارزۀ مسـلحانه،  ٢٣
جز ورود به جبھۀ واحـد ای  هوقتی مدافعان اصلی تئوری سوسیال فاشیزم چار .فرستاد همبستگی کارگری

بـه زودی همـین مسـیر را نیـز  ندکـه خـط و مشـی آنارشیسـتی داشـت ت نه سه ، کارگرانندیدند پرولتری
  . کرد آغازیتوانست منتظر بماند حمله را بیش از این نمکه ژیل روبلز . میرفتند

. سـه نفـر از نامزدهـای روبلـز وارد ایـن کابینـه شـدند. کـردکابینـۀ جدیـد  تشکیللرو را مامور  ،سامورا
عقب مینشستند ابتکارعمـل اگر حاال  .را با سالح خواهند داد یحرکت چنینپاسخ  گفته بودند سوسیالیستھا

ض شـش سـاعت وارد عمـل ردر عـ سوسیالیستھا. خود را میباختند ها هافتاد و تود میبه دست ژیل روبلز 
سراسـری در ابعـاد  یاعـالم اعتصـاب ت خ او و های همبستگی کـارگری کمیتهاکتبر  ۴شب  نیمهشدند و در 

  .کشوری کردند

که در پانزده روز بعدی رخ داد آنقدر معروف اسـت کـه نیـازی بـه تکـرار آن ای  هدهند تکاندادهای روی
فراخـوانی واقعی، علیرغم روشن نبودن هدف مبارزه و به رغم اینکـه  های سوویت فقدانعلیرغم . نیست

 پـای بـهکارخانه داده نشد، کارگران قھرمانانه  تصرفبه دهقانان برای تصاحب زمین و به کارگران برای 
از ورود به اعتصاب  ت نه سه وقتی کارگران راه آهن عضوکمر اعتصاب شکسته شد هرچند  نھادند؛مبارزه 

چنـد سـاعتی کـه بـین . و نیـروی نظـامی بفرسـتد آذوقـهو به این ترتیب حکومت توانسـت  امتناع کردند
 کارگری فاصله افتاد برای حکومت کافی بود تا بتواند سربازانی رافراخوان به اعتصاب و بسیج میلیشیای 

کارگران از پیش آماده و مسلح نشده بودنـد . در ارتش تفرقه ایجاد کنند بازداشت کند احتمال داشت که
حکومتی و پلیس همـان ھای عالوه بر این که گردان ،و چند ساعتی که فرصت بود برای این کار کافی نبود

خیلی از انبارهای سالح لو رفت و وقتی دیگر پیروزی . حمله به ساختمانھای مشکوک بودند موقع در حال
بـورژوای کومپـانیس در  خـردهوابستگی به حکومـت . ناممکن به نظر میرسید  عناصر زیادی فرار کردند

از مسلح کومپانیس که . که باید بدل به مرکز خیزش میشد، پیامدهای ویرانگری داشتای  منطقهکاتالونیا، 
بخـش میفرسـتاد تـا اینکـه  اطمینـانھـای شدن کارگران بیشتر میترسید تا تسلیم شدن به ژیل روبلز، پیام

  .آوری تسلیم شد خفتکردند و به شکل اش  نیروهای رسیده از مادرید محاصره

 در مادریـد و بیلبـائو و دیگـر شـھرها. علیـرغم ایـن همـه کـارگران متھورانـه نبـرد را ادامـه دادنـد حتی
بات سراسـری تـا مـدتی طـوالنی اکارگران فراتر نرفت اما اعتصـھای تیراندازی تکمسلحانه از ھای درگیری

نشست و حیات صنعتی و تجاری چنان فلج  از پای نمیادامه داشت و پرولتاریا با شور و انظباطی مثالزدنی 
تـرین  باشـکوهتـرین و  گسـترده .نمونٔه آن دیده نشده بودشده بود که در تمام مبارزات پیشین در اسپانیا 

بودنـد  ها سوویتخیلی شبیه  کارگری های همبستگی کمیتهدر آنجا . بخش نبرد در آستوریاس اتفاق افتاد
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پنا و مانوئـل گروسـی . ردندیکفعالیت م چپ کمونیستو  سوسیالیستھاو به مدت یک سال تحت رهبری 
یی کـه ابـزار کارشـان بـود اسـتفاده ھـانامیتدر فقـدان سـالح از دی اینـان ؛ردنـدیکمعدنچیان را رهبری م

آستوریاس به دهقانان زمین » جمھوری کارگران و دهقانان«. ردند و قیام را پیروزمندانه پیش میبردندیکم
 ی انقالبی محاکمه کرد و بـه مـدت پـانزده روزِ ها هرا مصادره کرد، دشمنانش را در دادگا ها هداد، کارخان

المثلی هست که میگوید اگر  ضربدر اسپانیا . موریش را گرفتھای گردانلژیون خارجی و تاریخی جلوی 
بـه حکومـت  کـهناکامی شورش در مناطق دیگـر بـود . سه تا آستوریاس وجود داشت انقالب پیروز میشد

  .اجازه داد تمام نیرویش را در آستوریاس متمرکز کند

بطـور  ایـن بـاور عمـومی یان کارگراندر م ،برعکس. میدی در صفوف کارگران راهی نیافتونبا این همه 
تازه اعتصاب را آغاز کـرده  ها هتود. اند گسترده وجود داشت که اینان در مبارزۀ عمومی شکست نخورده

هنوز دسـت شان  وفشکنان شده بود و صف اعتصابمحدود به کنار گذاشتن شان  بودند و تا به آنجا مبارزه
بھتـر از بـار قبـل میدانسـتند چطـور مبارزه میشدند و این بـار خیلی زود بار دیگر باید وارد . نخورده بود
کـارگر آسـتوریاس کـه بیشـتر آنھـا پـس از  ٣٠٠٠شـدن  سالخیچگونه  آورِ  هراسداستان . مبارزه کنند

سـتادهای  تصـرفتـالش ژیـل روبلـز بـرای . کـردتر را مستحکم ها هتسلیم به قتل رسیدند تنھا ارادۀ تود
سرسـخت ی کـارگری و ضـبط منـابع مـالی آنھـا بـا مقاومـت ها هفرماندهی کارگران، تعطیل کردن اتحادی

پدیدار شد و بطـور  مخفیھای ارگان ،نشریات کارگری ضبط شدهجای برای پر کردن . کارگران مواجه شد
ھای اعتصـاب. شـد سراسـری پاسـخ دادهھای زنـدانیان مـاه اکتبـر بـا اعتصـابھای اعدام. میشدعلنی پخش 

ھای تالشـ علیـرغم ١٩٣۵ مهاول ماه  .ندیده استای  هاقتصادی متعدد نشان داد که روحیۀ پرولتاریا خدش
همـه چیـز بـه جـز خـدمات عمـومی کـه امان حکومت، طبقۀ کارگر به طور کامل کار را متوقف کـرد و  بی

عفو عمومی برای لغـو مجـازات  کارزارهای .، فلج شدگرفته بود به دستحکومتی تامین آن را ھای گردان
. بــورژوازی را بــه جنــبش درآورد خــردهبزرگــی از دهقانــان و ھای بخشــ ،محکومــان و رهــایی زنــدانیان

رژیـم . پیشتر منفعل اجتماع را وارد حیات سیاسی کردھای بخش!) عفو!عفو(»!آمنیستیا! آمنیستیا«فریادهای 
  .مذهبی آغاز به شکافتن کرد-رادیکال

را  کاتالونیـاپیش از خاتمۀ منازعات احکام مرگ رهبران . شخصا جرات نکرد جلوتر رود ساموراپرزیدنت 
کـه نخسـت وزیـر بـود  ١٩٣٣کـه در دسـامبر  –مارتینز باریوس : حزب رادیکال دوپاره شد. تخفیف داد

در ماه مه، هشـیارانه در راس گروهـی ضدفاشیسـت در کنـار  -را سرکوب کرده بود آنارشیستیی یکودتا
 ٢٩لـرو هـم عقـب نشسـت و در . عفـو عمـومی شـدخواهـان  دیگر قرار گرفت و جمھوریخواهانا و آزانی

اش  کابینـهوقتی ژیل روبلز خواست انتقام بگیرد و . کرد لغوسوسیالیست دیگر را  ١٨مارس، احکام پنا و 
مـدت یـک را به  کورتسوزیر منصوب کرد و  نخستیک بار دیگر لرو را بعنوان  سامورارا بیرون کشید 
چھارم ماه مه لرو کابینۀ دیگـری  .قدرت بودند راس به تنھایی در ھارادیکال در این مدت ؛ماه منحل کرد
امـا همـان . تشکیل داد و این بار ژیل روبلز را به عنوان وزیر جنگ منصوب کـردھا فاشیست-از روحانیون

اکنـون میـدانیم کـه ژیـل . اسـتاوضاع طـور دیگـری روز اول ماه مه به روشنی نشان داده بود که  ،موقع
روبلز با این هدف بر مسند وزارت جنگ نشست که بتواند ارتش و ذخایر سالح و مواضع نظامی اطـراف 

تـدارک ببینـد و در نتیجـه ماننـد هـر کـس دیگـری  هم اکنون در جریان استبرای جنگی که  را مادرید
  .بزودی کنار گذاشته خواهد شدمیدانست که 

. و برگـزاری مجـدد انتخابـات برگـزار شـد کـورتسوسیعی حول خواست انحـالل تجمعات ضدفاشیستی 
حـس و حـال غالـب در درون طبقـۀ کـارگر . امری عـادی بـودصد هزار تا دویست هزار نفره ھای میتینگ

عـذر  اعتبـار شـده بودنـد بـیبه قیـام اکتبـر خیلـی  امتناع از پیوستنکه با ھا آنارشیست. خواست اتحاد بود
و میگفتنـد حاضـرند در نبـرد بـرای انـد  کومپـانیس بودهحکومت آوردند که در آن وقت زیر سرکوب  می
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آنخـل پسـتانیا در راس گروهـی قـرار گرفـت و انشـعاب کـرد و بـرای . بپیوندند سوسیالیستھاآزادی به 
 بـه روشـنی اعـالم کـرد کـه ت نه سه رهبری حتی. ساختحزب سندیکالیست را  آتی  شرکت در انتخابات

موج مخالفت که باال گرفت بیشتر نشـریات . فاشیست رای بدهند شبههوادارنش علیه رژیم  میدهداجازه 
کـه ای  فقط ضربۀ آخر مانده بود که آنھم با افشا شدن رسـوایی مـالی. بورژوایی علیه ژیل روبلز برگشتند

و مجبـور  رسـیدفاشیست به آخـر خـط -روحانیائتالف . پای حکومت لرو نیز در آن گیر بود از راه رسید
  .بنشیندعقب  شد

ردند در انتخابات یکفکر م. آمد تا با خود ببردشان هیچ تصوری نداشتند میاینھا از ابعاد موجی که داشت 
که هشت روز  همین فکر را میکردآزانیا هم . رو تغییر خواهد کرد میانهی ها هفوریه توازن قوا به نفع گرو

 -اختن آن بود چون تـرس داشـت کـه ائـتالف جمھوریخـواهاند گزاری انتخابات به دنبال عقبمانده به بر
ی دهقانان و کـارگران، مـردان و زنـان، حرفـی بـرای ها هاما تود. کارگری به قدر کافی تبلیغ نکرده باشد

در پـای فاشیست را بطور کامل از میـدان بـه در کردنـد و ایـن کـار را فقـط  شبهآنھا رژیم . گفتن داشتند
چھـار روز بعـد از . سـرازیر شـدندھـا خیابان بـهنکردند بلکه به محض منتشر شدن نتایج  ی رایھاصندوق

انتخابات آزانیا بار دیگر در راس حکومـت بـود و بـار دیگـر بـرای صـلح اشـک میریخـت و از کـارگران 
همان  معلوم بود که داردهمانوقت . میخواست به کار بازگردند و فکر هر گونه انتقام را از سر به در کنند

  !ندیکرا تکرار م ١٩٣١-١٩٣٣ھای عبارت و سیاست

  

  

۵  

  ١٩٣۶ ژوئیه ١٧فوریه تا  ٢٠از : حکومت جبھۀ خلق و حامیانش

  

که اجازه داد پنج مـاه پـس از روزهـای فوریـه کـه اند  جانیان و خائنینی که مسئول شرایطیاند  چه کسانی
بیرون راندند، مرتجعین در ضـدانقالبی چنـین ھا حکومت و از خیابانرا از ها  فاشیست-کارگران روحانیون

  نیرومند هدایت ارتش و پلیس را به دست گیرند؟

چـرا کـه اهمیـت ایـن  ؛هر کمونیست و سوسیالیست صادقی میخواهد پاسخ این پرسش اساسـی را بدانـد
ند، نیست بلکه در تعیین خـط مسئله فقط برای اسپانیا و برای فرانسه، که تجربۀ مشابھی را از سر میگذار

  .اسر دنیا اثر گذار استتمشی پرولتاریای سر

ــن اســت ــائنین حکومــت جمھوری: پاســخ ای ــان و خ ــانش» چــپ«خــواه جانی ســت و حــزب کمونی ،و حامی
  .اند رفرمیستی سوسیالیستھا

نخواسـت فھرسـت انتخابـاتی مشـترکی بـا  سوسیالیسـتھاانتخابات فوریه کـه نزدیـک میشـد جنـاح چـپ 
از آنھـا  هـا هواقعـا هـواداری ندارنـد و تود جمھوریخواهانداشته باشد چرا که معتقد بود  جمھوریخواهان

» اتحـاد جمھوریخواهـان« ؛کومپانیس مـتھم بـه خیانـت در قیـام اکتبـر بـود کاتالونیای اسکرای: منزجرند
جدیـد رنـگ عـوض کـرده لرو که حاال بنا به اوضاع  ھایرادیکالمارتینز باریوس چیزی نبود جز بازماندۀ 

چیزی جـز  همه میدانستند کهو  کرده بودندمحکوم قیام اکتبر را اش  چپ جمھوریخواهانآزانیا و  ند؛بود
چـپ خاصـه هنگـامی برآشـفتند کـه پریتـو و حـزب کمونیسـت ی سوسیالیسـتھا .نیستندمشتی روشنفکر 
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ھا در ایـن فھرسـت: دهنـد نجمھوریخواهـامشـترک انتخابـاتی اکثریـت را بـه ھای پذیرفتند که در فھرسـت
  !نماینده داشتند ١١۶کارگری ھای و سازمان ١۵٢ جمھوریخواهان

که صرفا با مقاصد انتخاباتی شکل میگیرند بـرای ای  باتیای انتخها هجبھتشکیل . اما جنایت اصلی این نبود
 تـاکتیکیآیـد کـه مالحظـات  مـیهرچند خیلی به نـدرت پـیش  مربوط به اصول نیست،ای  هانقالبیون مسئل

. به تبادل آراء محدود شود فقطباید ای  اما چنین توافقات انتخاباتی .یی را توجیه کندها هتشکیل چنین جبھ
و بر اساس برنامۀ  خودشحزب پرولتری، پیش از انتخابات، در طی انتخابات و پس از آن باید از تریبون 

بـا متحـدان انتخابـاتی  برنامـهسـر  و به کارگران توضیح دهد که هرگونه تـوافقی بـر صحبت کند خودش
چیـزی بـه جـز برنامـۀ دشـمن طبقـاتی » برنامۀ مشترک«چرا که این به اصطالح  .است ناممکناش  مقطعی

کـارگری مجـوز دیگـری را دو ھای این بود آن جنایت واقعی که سازمان .نمیتواند باشد و در واقع نیز نبود
  .١٩٣١-١٩٣٣ سالھای دستی به بورژوازی بخشیدند، عینا همانند

قـادر  حتـیورژوازی اسـپانیا بـ داری سـرمایهدر ایـن دورۀ زوال «: پریتو فراموش کرد که پیشتر گفته بود
الملل  بینحزب کمونیست که کورکورانه جھتگیری جدید » .انقالب بورژوا دموکراتیک را پیش ببرد نیست

بـه انجـام رسـاندن  نـاممکن بـودِن  دربـارۀ ١٩٣١-١٩٣٣رد تمامی انتقاداتی را کـه در دورۀ یکرا دنبال م
، پاک کرد و اعالم کرد که ائتالف بـا بـورژوازی وجود داشت تکالیف دموکراتیک انقالب توسط بورژوازی

  ٣!این تکالیف را حل خواهد کرد

  :برنامۀ جبھۀ خلق اساسا سندی ارتجاعی بود

آنھـا بـین دهقانـان را و تقسیم  اراضیملی کردن  جمھوریخواهان«: برنامه میگوید .ۀ ارضیمسئل.١
بجـای آن وعـده میدهـد کـه صـادرات و  ».آن اسـت نمیپذیرنـدخواهان  که حـزب سوسیالیسـت

برای اجارۀ آنھـا بـه  دولتبھبود دهد و خرید اراضی توسط را اعتبارات و امنیت صاحبان اراضی 
ده بـود بود که در عمل ثابت ش ١٩٣١به عبارت دیگر همان برنامۀ سال  .دهقانان را تضمین کند

 .دردناک چیز دیگری نیستای  جز شوخی
ی حمـایتی و ایجـاد نھادهـایی کـه بـرای رشـد صـنعت ها هسیسـتم تعرفـ. توسعۀ اقتصـاد اسـپانیا.٢

ھـا آن بود که خزانـه ملـی و بانکخواهان  را وعده میداد و.) وزارتخانۀ تجارت، کار و غیره(الزمند
بخـواهیم ایـن واقعیـت را بپوشـانیم کـه مسـائل آنکـه  بـی ،بازسازی ملی قرار گیرند«در خدمت 

. خـارج کـرد دارای منفعتسودآور و ھای ظریفی مثل اعتبارات را نمیتوان به زور از حوزۀ فعالیت

                                                  
حـزب «: صـحبت میکردنـد» چـپ«آنکه سوسیالیستھای چـپ را بـرای ورود بـه ائـتالف اغـوا کننـد خیلـی  برایاستالینیستھا  ٣

کمونیسـتھا میداننـد کـه آزانیـا . خطر آزانیا و سوسیالیستھایی که در دورۀ حکومتش همدسـتش بودنـد را میشناسـد کمونیست
بطور خودکار دسـتکم بـرای مـدتی تـا حـدی از ) ژیل روبلز(آ د ا سهاما همچنین میدانند که شکست ... دشمن طبقۀ کارگر است

استالینیستھا توصیه میکردند که وقتی آزانیا به قدرت رسد کارگران بایـد اما آیا ) ٧۶٢.، ص١۵. ، جاینپرکور(».سرکوبھا میکاهد
: قرار بـود تکـالیف دموکراتیـک اساسـی را حـل کنـد» دشمن طبقۀ کارگر«به زعم اینھا این . علیه او مبارزه کنند؟ به هیچ وجه

) ۶٣٩.، صهمــان(»ریالیسـتیآزاد ســاختن مـراکش از ســتم امپ» «زمـین بـرای دهقانــان، و آزادی بـرای ملیتھــای تحـت سـتم«
گذشـته خودشـان را  شـدند ناچـارمنشویکی خودشان را از انقالب بورژوایی توجیه کننـد آشکارا استالینیستھا برای آنکه درک 

مربوط به جای ترویج شعارهایی «: حزب را به باد انتقاد گرفت ١٩٣١گارسیا، در هفتمین کنگرۀ حزب رهبری . دار کنند خدشه
ها به آن خیلی توهم داشتند، و این شـعارها را پـیش  ای که توده جمھوری ؛رهبری علیه جمھوری موضع گرفت، به اوضاع وقت

ایـن مرتـدها کـه از حـزب بیـرون  .»و دیکتـاتوری پرولتاریـا ها سـوویتبرقرار بـاد «، »سرنگون باد جمھوری بورژوایی«: کشید
نبودند که این شعارها را » مرتدها«اما فقط ) ١٣١٠.، صهمان(».حزب ما زنده شد و در مسیری کمونیستی افتاد) ١٩٣٢(افتادند

شعارش همین بود و عالوه بر این ارکولی و پیـک و خـود کمینتـرن نیـز همـین  ١٩٣۵سر میدادند بلکه کل حزب تا آغاز سال 
  !شعار را ترویج میکردند
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انجـام اقـداماتی بـرای ملـی کـردن خواهان  پیشنھادات احزاب کارگری کـهخواه احزاب جمھوری
ھـای طرح جمھوریخواهـان. ی عمـومیهـا هپـروژ» بزرگھای طرح« .».را نمیپذیرنداند  شدهھا بانک

 .آن اسـت را نمیپـذیردخواهان  که هیات نمایندگی کارگری) ی بیکاریها هبیم(حمایت از بیکاران
ارضی و همینطور در بخش صنایع و ھای معتقدند اقداماتی که برای اصالح سیاست جمھوریخواهان

بایـد صـورت گیـرد نـه تنھـا  ی عمومی، و در یک کالم تمام برنامـۀ بازسـازی اقتصـادیها هپروژ
را محقق خواهد کرد بلکه تکلیف اساسـی جـذب نیـروی ھا اهداف مشخص هر کدام از این بخش
 .١٩٣١برنامۀ  مثلاین هم  .».بیکار را نیز به انجام خواهد رساند

جمھـوری میگویـد . اسـتبخش مربوط به آموزش و پرورش به روحانیت پرداخته  فقط. کلیسا.٣
مـدارس  بـربایـد ...نخست ساخت مدارس ابتـدایی را توسـعه دهـدھای شتاب سالباید با همان «

داشت تا مانند مـدارس عمـومی در مسـیر منـافع فرهنگـی مـا فعالیـت ای  هخصوصی نظارت ویژ
 !با این شتاب آشنایی داریم ١٩٣١-١٩٣٣ھای سال ماجرایاز » .کنند
 پلـیِس ھـای روی زیـادهسی و تنبیـه که وعدۀ بازر استآنجایی بخش مرتبط با ارتش تنھا . ارتش.۴

 حتـی .اند را میدهـد تحت حاکمیت ارتجاع و برکنار کردن فرماندهانی کـه مجـرم شـناخته شـده
به  ١٩٣١در سال همان چیزی که  است؛به دموکراتیک ساختن ارتش نشده ای  هکوچکترین اشار

 مـاه بعـد از آنو در پـنج  !مانـددر نتیجه کاست افسرها دست نخورده باقی ! آن اشاره شده بود
حکومت جبھۀ خلق جلوی هرگونه بازرسی دربارۀ قتل عـام آسـتوریاس یـا جنایـات دیگـری کـه 

 !افسری مرتکب شده بودند را گرفتهای  گردان
پیرامـون ایـن مسـائل نیامـده ای  هکلمـ حتـیدر برنامۀ جبھۀ خلق . مسئلۀ مستعمرات و مسئلۀ ملی.۵

کنتـرل  ژوئیـه ١٨در نھایـت در ی خارجی باقی ماند تا اینکـه مراکش در دستان لژیونرها .است
خودمختار کاتالونیا احیـاء شـد امـا اختیـار  شبهکمی بعدتر وضعیت .کامل آن را در دست گرفتند

 .پیشنھاد شدی لیبرالی محدودتری ها هبرای باسک برنام. بیشتری به آن داده نشد
، رئـیس جمھـورمرکب حـل اخـتالف، دیـوان عـالی، ھای کمیسیون .سازی دستگاه دولت دموکراتیک.۶

در ایــن برنامــه ســاماندهی دوبــارۀ . احیــاء شــد ١٩٣١همــه اینھــا مثــل ســال  –. سانســور و غیــره
همه طرفھای منتفع بتوانند بـه بیطرفـی ایـن «که  طوری شدوعده داده  حل اختالفھای کمیسیون
خـواه احـزاب جمھوری« :کـارگرانو به عنوان آخـرین سـیلی بـه صـورت ! »آگاه شوندھا کمیسیون

 ».آن شده را نمیپذیردخواهان   که هیات نمایندگی حزب سوسیالیستای  کنترل کارگری

مبارزۀ طبقاتی علیه جمھوری بـورژوایی را  کارگریھای رهبران سازمانشوربای بیفایده بود که بخاطر این 
  .رها کردند

بـورژوا خـواه از حکومـت جمھوریای  هبخـاطر برنامـ سوسیالیسـتھاو ھا استالینیست! خوب به این فکر کنید
بنیادهـای اقتصـادی ارتجـاع در اراضـی، . امـان ارتجـاع را نـاگزیر میسـاخت بـیحمایت کردند که یورش 

از . ی ارتجاع بودنـدها هی محلی النها هدادگا. ماندصنعت، اعتبارات، کلیسا، ارتش و دولت دست نخورده 
یی دربارۀ فاشیستھایی که در روز روشـن در ھاری پر بود از گزارشکارگ مطبوعات ١٩٣۶فوریه تا جوالی 

 .حال ارتکاب جرم گرفته شده و رها شده بودند و کارگرانی که بخاطر احکام ناموجـه بازداشـت میشـدند
بارسلونا و مادرید از هزاران زندانی سیاسی و کارگران های  روزی که ضدانقالب حمله را آغاز کرد زندان

بوروکراسی اداری چنان پوسیده بود که . پر شده بود ت خ او و همینطور ت نه سه کارگران عضوبخصوص  –
بـه حکومـت شمار همۀ مجموعـۀ دیپلماتیـک و کنسـولی  انگشت یبه جز استثنائات. جوالی از هم پاشید ١٨

  .رفتندھا سمت فاشیست
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به حکومت نظامی را تغییر داد قانون مربوط  ؛سانسور شدیدی بر نشریات حاکم کرد» بیطرفانه« ،حکومت
حساس داده  مجوزی که در موقعیتھای –و هرگونه تجمع و میتینگی را ممنوع و منوط به کسب مجوز کرد 

کـارگری ھای پس قتل کاپیتان کاستیو و کالوو سوتلو ستادهای رهبری سازمان بحرانیروزهای  در .نمیشد
خـالی بـود؛ ھای که چاپ شد پـر از سـتونکارگری  نشریاتھا یک روز قبل از حملۀ فاشیست. ندتعطیل شد

کودتـا هشـدار داده شـده  نسبت بـهکه در آن را یی از مقاالت ھاو بخش ها هتمام سرمقالسانسور حکومتی 
  !بود، حذف کرده بود

صـدها . وحشتزده تالش میکرد جنبش اعتصابی را متوقف کندحکومت  ژوئیه ١٨ قبل ازدر سه ماه آخری 
سراسـری محلـی ممنـوع شـد و سـتادهای محلـی ھای گروه گروه زندانی شـدند، اعتصـابکارگر اعتصابی 

 ت نه سه ستادهای ژوئنفقط در ماه . تعطیل شد و بسته ها هتا هفتھا و آنارشیستھا و کمونیست سوسیالیستھا
  .بار بسته شدند و رهبرانش به زندان افتادند سهدر مادرید 

نمیتوانستند جلوی ابـراز خشـم اعضـای خـود را از ایـن تکـرار رهبران استالینیست و سوسیالیست دیگر 
دبیر حزب کمونیسـت  ،پرسر و صداترین حامی حکومت، خوزه دیاز حتی. بگیرند ١٩٣١-١٩٣٣جمھوری 

  :بود بگویدمجبور 

حکومتی که ما وفادارانه حامی آنیم تا جایی که پیمان جبھۀ خلـق را پـیش میبـرد حکـومتی اسـت کـه بـه «
و مـن بـه حکومـت «: اش گفتـهسپس بامعناترین بخـش »  .اعتماد کارگران را از دست میدهد دارد تدریج
مونـدو (».اسـت ١٩٣١نم راهی را که در پیش گرفته همـان راه اشـتباه آوریـل یکچپ اعالم مخواه جمھوری
  )١٩٣۶جوالی  ۶، اوبررو

از جبھۀ خلق انع کند که رد معدنچیان آستوریاس را قیکپس خوزه دیاز درست در همان وقتی که تالش م
 !اسـت ١٩٣١-١٩٣٣همـان تکـرار فاجعـۀ  ١٩٣۶ ژوئیـه –که دورۀ فوریه  به ناچار تصدیق میکردنگسلند 

اند  حکومت خواسته مصرانه ازگفتند که در تمام این مدت ھا وقتی ضدانقالب دست به حمله زد استالینیست
یدیم که برنامۀ جبھۀ خلق، ارتجاع را در همـه پیشتر د . ضرورت در هم خرد کردن ارتجاع را از یاد نبرد

  .ردیکی اصلی حمایت مها هجبھ

اینچنینـی کـه متعھـد بـه حفـظ  حکومـت ائتالفـِی  .را تغییـر دادخـواه با اصرار نمیشود بورژوازی جمھوری
 ١٩٣۶و هـم در سـال  ١٩٣١است درست باید همانطوری عمل کند کـه آزانیـا هـم در سـال  داری سرمایه

بود برای ساختن اقتصاد اسپانیا ای  هبرناماش  حکومت در هر دو دوره یکسان عمل کرد چون برنامه. کرد
بـین  و این یعنی چنین حکومتی نمیتواند بنیادهای اقتصادی ارتجـاع را از ؛داری سرمایهدر چارچوب نظام 

را در اش  آزانیا پس از به قدرت رسیدن اسـاس برنامـه .را از بین ببرد داری سرمایهببرد چون نمیخواهد 
تحمیـل  .»بلز نیـز روزی آزانیسـتی خواهـد شـدژیل رو«و » انتقام نه«: بطور صریح بیان کرده بود هدو جمل

حکومـت او . اسـت دارانه هسـرمای منطقـیه ناشـی از نیسـت بلکـ شخصیتیناشی از ضعفی ای  هچنین برنام
چراغ سبز نشان داد که خود  مرتجعیناگر این حکومت به  .مرتکب نشد» خطایی«حکومتی ضعیف نبود و 

  . برنامۀ جبھۀ خلق بود داری سرمایهرا مسلح و سازماندهی کنند این همان نتیجۀ ناگزیر ماهیت 

  :یان نشان داده بودشکل و شمایل رابطۀ حکومت جبھۀ خلق با ارتجاع را به عتروتسکی 

. دوام آوردیک روز نیز نمیتوانـد  حتی این محافظانبورژوازی بدون . اند  سرمایه محافظان افسران گروه«
شیوۀ انتخاب شدن و آموزش و تربیت افسران از آنھا گروهی متمـایز میسـازد کـه دشـمن آشـتی ناپـذیر 

 غمبّلـکنـار گذاشـتن چھارصـد یـا پانصـد ... در همۀ کشورهای بورژوایی همینطور است. سوسیالیزم است
دموکراتیـک بایـد میلیشـیای خلقـی یعنـی سـازمان  ...هیچ چیزی را تغییر نمیدهـد عمالارتجاع در ارتش 
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 راه. جایگزین کـرداند  تحت فرمان کاست افسران ها هکارگران و دهقانان را با سربازانی که در سربازخان
سـلطۀ اسـتثمارگران ادامٔه با دموکراتیکی  چنین ارتشوجود مسئله این است که . وجود ندارددیگری  حل

. ن اقـدامی باشـند؟ بـه هـیچ وجـهمیتوانند موافق چنـی جمھوریخواهانآیا . بزرگ و کوچک سازگار نیست
حکومت جبھۀ خلق یا بعبارت دیگر حکومت ائتالف کارگران با بـورژوازی بنـا بـه ماهیـت خـود حکومـت 

این است درس بزرگ رویدادهای اسپانیا که حاال بھای آن دارد بـا . تسلیم به بوروکراسی و افسران است
  ».جان هزاران نفر پرداخت میشود

جلـوگیری از قـدرت گـرفتن  ١٩٣٣ت حزب سوسیالیست از حکومـت در سـال درست همانطور که حمای
در سـال  ]جبھٔه خلق[ ارتجاع را ناممکن ساخت، حمایت حزب کمونیست و حزب سوسیالیست از حکومت

اما کارگران ممکن است بپرسند آیا اینھا نمیتوانستند در عین . راه را برای ضدانقالب هموار ساخت١٩٣۶
دو نمونـۀ مھـم ! ایت میکردند کارگران را نیز علیه دشمنان خود بسـیج کننـد؟ نـهحال که از حکومت حم

  :ندیککفایت م

 ١٩٣۶مـه  ٢٨روز . دهقانان بخش بزرگی از اراضی را تصاحب کردند ،نزدیک یسته ،در ایالت آلباسته. ١
وزیـر کشـور تلگرافـی . نفر زخمـی شـدند ٣٠نفر به قتل رسیدند و  ٢٣گارد نظامی به آنھا یورش برد و 

به درستی این واقعه را تکرار قتل عام  مطبوعات. فرستاد و این حمام خون را به گارد نظامی تبریک گفت
ژوئـن  ۵ذه حکومـت در جلسـه منتظـر مواخـ بیصـبرانهو همـه  نامیدنـد ١٩٣٣سـال  کاساس ویخاس در

اما نمایندگان کمونیست و سوسیالیست در این جلسه وظیفۀ خود دانستند که حکومت را  ...کورتس بودند
میدانیم کـه حکومـت مسـئول «: نمایندۀ سوسیالیستی گفت. از هر گونه مسئولیتی در این رابطه مبرا کنند

اما این اقدامات هر  .تفاق افتاده نیست و تمھیداتی را برای جلوگیری از تکرار آن اتخاذ خواهد کرداآنچه 
. که توطئه بودهواضح است «گفتند ھا استالینیست .»چه سریعتر باید در جھت منافع جبھۀ خلق صورت گیرد

ھا برای دفـاع از خودشـان شانند و وقتی اینیکدهقانان را به فقر و فالکت مای  همالکان به طور حساب شد
اختن دهقانـان در انـد خـوار را آمـاده بـرای از پای رشوهیی متوسل میشوند مالکان گارد نظامی ها هبه وسیل

سیاستمداران راست هرچه از حاال اخت و اند  در این مورد گارد نظامی حمام خون به راه. کنار خود دارند
ماجرای یسته موفق نبـود . برای تخریب جبھه خلق استفاده کنندنند تا از این بھانه یکآید م میدستشان بر 

حزب کمونیست حق داشت وقتی با قرار دادن ماجرا بـر ...اما ممکن است تکرار شود و تکرار خواهد شد
حزب کمونیست  .شدجایی که باید، با مانور سیاسی راست مقابله کرد و خواستار مقابله با مالکان ثروتمند 

روسای قبایل و مالکان با ارزه پیش از هر چیز باید علیه فقر و گرسنگی صورت گیرد که که مب اشاره کرد
حـزب  .افزاینـد مـیبـر شـدت آن  هـا هاوامر حکومت و جمھوری و دریـغ کـردن نـان از تود نافرمانی از 

 ،١٩٣۶ ژوئیهٔ  ١١، ٣٢.، شاینپرکور(».که بر شتاب اصالحات ارضی افزوده شود شدکمونیست خواستار آن 
  )٨۵٩.ص

چرا که . مبارزه با مالکان باید محدود شود به قانع کردن حکومت به انجام اصالحات ارضی: به زبان ساده
صـورت  اراضـی تصـرفجویانه بـا  مبارزهاگر مبارزات دهقانی از این جلوتر رود و توسط خود آنھا بشیوۀ 

هـم  و حکومـت شـده و مـا بایـد جلـوی از هـا هگیرد، مانند آنچه در یسته رخ داد، موجب تنازع میـان تود
معنـایش فقـط میتوانـد محـدود  »جلوگیری از گسستن جبھۀ خلـق«معنای . گسیختن جبھۀ خلق را بگیریم

  !پارلمان باشد یکردن مبارزه به اقناع دوستانه در چارچوب

ت سـاع ٣۶شـان  کارگر ساختمان در مادرید دست به اعتصاب زدند و خواست اصلی ٨٠٠٠٠بیش از . ٢
با این ھا و کمونیست ت خ او .ساعته موافقت کرد ۴٠حکومت در کمیسیون مرکب با هفتۀ . کار در هفته بود

حکومـت را  تصـمیم ت نه سـه امـا. تصمیم موافقت کردند و از اعضای خود خواستند که به کـار بازگردنـد
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» علـل«ھا استالینیسـت. دنـدپیـروی کر ت نه سه ھاینیز از آنارشیست ت خ او کارگران جالب اینکهنپذیرفت و 
 :زیر را برای فراخوان به قطع اعتصاب آوردند

ی پیشین خـود ایـن را هـم ها هفوریه کارفرماهای فاشیست به شیو ١۶بر کسی پوشیده نیست که پس از «
آنقـدر که ابتدا کارگران را به منازعه بکشانند و سـپس تـا جـایی کـه ممکـن و الزم اسـت اند  اضافه کرده

 ...متوسل شوندبه اقدامات منفرد و بیھدف و بیفایده  و درافتند نومیدیبه  ها هتا تود دنکش دهرا منازعه 
 ...یک کودتا اسـت... شاند، چرا که این یکی از شروطیکاقداماتی که کارگران را به رویارویی با حکومت م

گرفتـه شـده راضـی  اگـر از تصـمیم حتیالزم است که کارگرهای ساختمان ...بخاطر این رفتار کارفرماها
وقت ... خاتمه دهند خطرناک باشد،که ادامه پیدا کردنش میتواند برای همه کارگران  ،نیستند به این وضع

آنکه از امکانی که رای صادره برای ادامـه  بیآن رسیده که یاد بگیریم چطور به این اعتصاب خاتمه دهیم 
 ۶، موندو اوبـررو(».اد کرده چشمپوشی کنیمبحث پیرامون مسئلۀ دستمزدها در کمیسیون مرکب کار ایج

  )ژوئیه

دهند اما این جنگ شـما را بـه رویـارویی بـا حکومـت ارفرماها به جنگ با شما ادامه میک: تر سادهبعبارت 
و جبھـۀ  –! که به این معناست که حکومت با کارفرماها نقاط اشتراک بیشـتری دارد تـا بـا شـما –شاند کیم

اما اصـال چـرا اعتصـاب را شـروع کنـیم؟ منطـق . به اعتصاب خاتمه دهید: در نتیجه .ندکیخلق را تھدید م
کنار خواهنـد یکجا کارگران همۀ آن را  معموال تا به اینجا پیش نمیرود چرا که در غیر اینصورترفرمیزم 
ش وظیفۀ حزب کمونیست این است که پی !بر ادامٔه اعتصاب اصرار میکننداما دریغا که کارگران . گذاشت

  ...عصبانی شود به اعتصاب خاتمه دهد از آنکه حکومت

 هـا هسیاست محدود کردن مبارزه علیه ارتجاع به صرف عرصۀ پارلمانی در نھایت فقط موجب باخـت تود
بـا نبـردی تنھـا  هـا هبسـیج کـردن تودچرا که یکی از اصـول اساسـی مارکسـیزم ایـن اسـت کـه . میشود
ان سیاست جبھـۀ خلـق را در پـیش میگرفتنـد مـا امـروز بـه عـزای اگر کارگر. رودمیجویانه پیش  مبارزه

  .پرولتاریای اسپانیا نشسته بودیم

  

  

۶  

  ١٩٣۶ ژوئیهٔ  ١۶فوریه تا  ١۶از : علیه فاشیزم، علیرغم جبھۀ خلق ها هنبرد تود

  
 المللـی، از همـان فـردای پـس از پیـروزی خوشبختانه بخاطر آیندۀ طبقۀ کارگر اسپانیا و طبقۀ کارگر بـین

در  ١٩٣١-١٩٣٣درسـھای . نشـددیـده  هـا هاز میل بـه متوقـف کـردن نبـرد در تودای  هفوریه، هیچ نشان
اگر امروز موقتا از سلطۀ ژیل روبلز آزاد بودند، این آزادی را سالح به دسـت، . آگاهی آنھا حک شده بود

نماندنـد تـا آزانیـا  منتظـر هـا هتود. آزانیـا بـه دسـت آورده بودنـد» بیطرفـی«علیرغم خیانت کومپـانیس و 
 هـا هتود ،بـه حاکمیـت آزانیـا گیـری و آمـدن شـتابان رایدر فاصلۀ چھار روز از . یش را اجرا کندها هوعد

ایـن کـار را کردنـد کـه » موثر«و چنان  ؛را گشوده بودند و عفو عمومی را عمال اجرا کرده بودندها  زندان
الیحۀ عفو عمومی را که آزانیا پیشـنھاد داده  ،بود که ژیل روبلز نیز عضو آن ،پیشین کمیتۀ دائمی کورتِس 

یی که به خیابان سرازیر شـده بودنـد وحشـت داشـت هـم ها هبود یکصدا تصویب کرد، چرا که هم از تود
بـر ایـن، کـارگران بـرای  عـالوه. میخواست اینطور بنمایاند که کنترل اسـپانیا را همچنـان در دسـت دارد

ز شورش اکتبر از کار اخـراج شـده بودنـد منتظـر الیحـۀ حکومـت و بازگرداندن مشاغل کسانی که پس ا
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میرفتنـد در ! یوان نگھبان قـانون اساسـی رسـیدسپتامبر به تصویب د ۶که تازه  –قانونی شدن آن نماندند 
ردنـد ک یدنبال کارگران اخراج شده و با اینھا میرفتند سراغ کارفرماها تھدیدشان م ها هو کارخان ها هکارگا

کارگران و دهقانان به خشم آمده همۀ علـل » شیوۀ زمخت«. ان اخراجی را باید به کار بازگردانندکه کارگر
جناح راست عربده کشان ی سوسیالیستھاو ھا استالینیست .شورش ماه اکتبر را توضیح میدهدھای روی زیاده

  !کارگران اما بھتر میدانستند .جبھۀ خلق واگذار کنند حکومت از کارگران میخواستند همۀ این امور را به

. نیز بـه شـیوۀ معمـول دهقانـان سـتمدیده رفتـار شـد ،»دو سال سیاه«این فرمانروایان  ،با روحانیت منفور
نـه . خود وارد عمل شدند ها هکه معلوم شد حکومت کاری با روحانیت نخواهد داشت تودآنخاصه پس از 

اختنـد و تھدیدشـان اند را میگرفتند از روستا بیرون می شیدند بلکه روحانیونیکتنھا کلیساها را به آتش م
بـه حکومـت نبـرد بـا  بارشـانتاز وفـاداری خفّ ھا استالینیست .ردند که اگر بازگردند کشته خواهند شدیکم

ضـدانقالب را  ها هاز یاد نبریـد کـه بـه آتـش کشـاندن کلیسـاها و صـومع«: گفتندروحانیت را نکوهیدند و 
در  .کمتر از آزانیا به حرف آنھـا گـوش میدادنـد حتی ها هتود .)٩٢٨.، صاوت ١، اینپرکور(»!ندیکتقویت م

ایالت والنسیا که کارگران قاطعانه ضدانقالب را درهم خرد کـرده بودنـد، در مـاه ژوئـن بـه نـدرت یـک 
   .کلیسای فعال پیدا میشد

مجموعـه رویـدادهایی نزدیـک  کـه ترین ابعاد خـود رسـید به گستردهزمانی ها  اقدامات توده، با این همه
کـورتس تقریبـا تمـام دسـت  انتخـاب سـخنگویبـرای  .را نشـان داد مـرتجعینو  جمھوریخواهـانشدن 
العاده را که کابینـۀ  فوقوضعیت سانسور مطبوعات و در ماه مارس آزانیا . به باریوس رای دادندها  راستی

اولـین  بـه برگـزارینھـا هشـت روز مانـده ت ،چھـارم آوریـل. ارتجاعی قبلی برقرار کرده بود تمدید کـرد
موکول  نامعلومیآن را به زمان  آزانیا به درخواست مرتجعین ، ١٩٣١انتخابات شوراهای شھر پس از سال 

یک روز قبلتر در نطقی به مرتجعین اطمینان داده بود که از مرزهایی که جبھـۀ خلـق تعیـین کـرده . کرد
مطبوعات ارتجاع از ایـن سـخنان . را خواهد گرفت اراضی رفتصو ھا باعتصافراتر نخواهد رفت و جلوی 

کـار  محافظـهاین سـخنان یـک « طلب گفت سلطنتوی لّ کالوو سوتِ . دندناپذیری استقبال کر وصفبا شادی 
بیانات ایشان دربارۀ احترام به مقـررات و قـانون اساسـی اثـرات خـوبی بـر افکـار عمـومی . واقعی است

 ها دست راستی ».من با نود درصد این سخنان موافقم« گفت ژیل روبلز همسخنگوی تشکیالت » .میگذارد
خـتم » آشـوب«اقتصادی متعددی در جریان بود خواسـتند کـه ایـن ھای آوریل که هنوز اعتصاب ١۵در روز 

آزانیا همـان  .»گران و آشوبگران نابود خواهند شد فتنه«نخست وزیر از طرف کابینه گفت  سالوادورِ . شود
حکومت برای آنکه به سلطۀ خشونت پایـان دهـد در تمـام سیسـتم «ملۀ تندی به پرولتاریا گفت ر حروز د
سخنگوی زمینداران کاتالونیا بـا  ،نتوساب .»!کمونیزم یعنی مرگ اسپانیا« ،»تجدیدنظر خواهد کرداش  دفاعی

دهد و از تمام حقوق  آزانیا تنھا مردی است که قادر است به اسپانیا امنیت«این سخنان از او استقبال کرد 
 های محلـهو افسران گارد که شھامت پیـدا کـرده بودنـد یکـی از ھا همان روز، فاشیست .»قانونی دفاع کند
  .باران کردند گلولهرا  کارگری مادرید

در مادرید اعالم اعتصـاب ھا حملۀ فاشیست در اعتراض به ت نه سه آوریل ١٧اینگونه بود جو حکومتی وقتی 
آنـرا ھا در ابتـدا ماننـد استالینیسـت برای پیوستن به این حرکت دعوت نشـده بـودکه  ت خ او. عمومی کرد
و خدمات عمومی همه بیرون آمدند، نه به ایـن خـاطر کـه  ها هو کارخان ها هاما کارگران کارگا .محکوم کرد

بودند ھا ارشیستبه این سبب که میخواستند مبارزه کنند و تنھا آنطرفدار سازمان دیگری شده بودند بلکه 
وقتی کـل حیـات اقتصـادی مادریـد شـروع بـه تعطیـل شـدن کـرد . که آنھا را به مبارزه فراخوانده بودند

دفاع از حکومـت آزانیاسـت، تـا شان  موضع فعلی. شاید بعدتر شرکت کنند«همچنان میگفتند ھا استالینیست
 همـانعصـر  .)آوریـل ١٨، رکـردیلـی و(»زمانی که این حکومت اقدامات موثری علیه ارتجاع صورت دهد
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و  ت خ او ،وقتــی مشــخص شــد کــه اعتصــاب مــوفقیتی چشــمگیر داشــته ،علیــرغم چنــین مواضــعی ،روز
  .، دیرهنگام، پیش از ختم اعتصاب حمایت خود را اعالم کردندھااستالینیست

دارد بـدل بـه تھـاجم  متعاقب آنھای آوریل و موج اعتصاب ١٧بورژوازی متوجه شد که اعتصاب سراسری 
 را میگرفـت؟ حملـهچطـور بایـد جلـوی ایـن . میشـود و مامور آن یعنی حکومت داری سرمایهپرولتاریا به 

در میان مرتجعین تردیدهایی جدی پیرامـون  حتیارتش پیشنھاد کرد که آن را به خاک و خون بکشد اما 
بگذاریم رهبـران کـارگری : تری داشتآزانیا اما راه حل خیلی بھ. وجود داشت اقدامیممکن بودن چنین 

به عنـوان رئـیس جمھـور اش  در مراسم معرفی در ماه مه،اینگونه بود که آزانیا، .را متوقف کنندھا اعتصاب
گره کردۀ نمایندگان استالینیسـت و سوسیالیسـتی ھای مشت و انترناسیونالجدید اسپانیا با همراهی سرود 

از پریتـو خواسـت  )برای رقابـت بـا او تعیـین نکـرده بودنـد مرتجعین نامزدی(که انتخابش کرده بودند
  .ائتالفی تشکیل دهدای  هکابین

وزیر شود اما همین که این خبر پیچیـد چنـان طوفـان مخـالفتی در  نخستخود پریتو خیلی دوست داشت 
 جلـب کابـایرو بـه پریتـو هشـدار داد کـه بـدون. حزب سوسیالیست به راه افتاد که جرات نکرد بپـذیرد

اکثـر  ،و بدون شک در جناح چپ حزب ،پشت سر کابایرو. ضایت حزب اجازه ندارد وارد حکومت شودر
  . قرار داشتند ت خ او اعضای حزب و اعضای

که نیرومندترین بخش حزب بود در ماه آوریل برنامۀ جدیدی تھیـه  ]سوسیالیست[ سازمان مادرید حزب
ایـن برنامـه میگفـت کـه بـورژوازی . ردیکـن معرفی مکرده بود و حاال آن را در کنگرۀ سراسری ماه ژوئ

و اینکـه  ،نمیتواند تکالیف دموکراتیک انقالب را حل کند و از همه مھمتر از حل مسئلۀ ارضی ناتوان اسـت
که باعـث ضـعف  داشت وجودای  هدر این برنامه خطاهای عمد. انقالب پرولتری باید در دستور روز باشد

 یۀ گسسـتهنداما بـا ایـن همـه نشـاند .فھمیده نشده بود ها سوویتز نقش از همه مھتر هنو .آن شده بود
  . از رفرمیزم بود جدی

امـا . جبھـۀ خلـق میبـود راه و روشنتیجۀ منطقی پذیرش این برنامه توسط کابایرو باید گسستی قـاطع بـا 
 ظرفیتحکومت هنوز از تمام «کابایرو با گفتن حرفھایی نظیر . روهاست میانهمنطق به ندرت خط راهنمای 

 ،و اینکه پیش از انقالب وحدت سندیکایی و ادغام احزاب مارکسیتی ضـروری اسـت» خود استفاده نکرده
مابین حمله به حکومت اما حمایـت از آن بـر  ،را در وضعیتی دوگانههمچنان نمایندگان چپ سوسیالیست 

متعـدد کابـایرو بـا  دوسـتانهٔ ھای علیـرغم ضـیافت ،بـا ایـن وجـود .میداشتنگه  در نوسان ،سر هر بزنگاه
بود به کلی ای  ه، که تحت نظر وی بود روزنامکالریدادارگان جناح چپ حزب سوسیالیست،  ،ھااستالینیست

کالریــداد بــه خــوبی خصــلت  .متفــاوت از ارگــان حــزب کمونیســت و جنــاح راســت حــزب سوسیالیســت
ی هـا هی آبیـاری اراضـی، کـه از پروژهـا هنشـان میـداد کـه پروژ: کارانه برنامۀ ارضی را نشان میـدادفریب

و  ،انـد گونه مالکین را ثروتمند میسازد در حالی که دهقانـان در فقـر و فالکـت ماندهچ ،محبوب پریتو بود
 ،در همـان وقـت. فرامیخوانـدرد کـه در آنھـا دهقانـان را بـه تصـاحب اراضـی یکـمقـاالتی منتشـر م حتی

بـا  ! میگفتندرا  کیروگاارضی حکومت  مدح برنامۀ اصالحاتپیوسته  ،راستی سوسیالیستھاو ھا استالینیست
مقـاالت خـاویر  کالریداداین که کابایرو در نھایت از نامزدی آزانیا برای ریاست جمھوری حمایت کرد اما 

 میـاندر عناصـر انقالبـی . میشـدکه در آنھا آزانیا به عنوان نـامزد راسـت معرفـی  ،منتشر میکردرا  بوئنو
  . کابایرو میتوانستند حرف خود را بزنندمواضع چپ چنان قدرتمند بودند که علیرغم ی سوسیالیستھا

کابایرو بر سر مسئلۀ ورود پریتو به حکومت جرات نکرد از هواداران انقالبی خودش فاصـله بگیـرد و در 
فشـار  ،در کنگـره. ف دیگر پریتو جرات نکرد ایـن مسـئله را در کنگـرۀ سراسـری بـه بحـث گـذاردطر

بیـرون از حـزب . پریتـو اتفـاق افتـاد یترغیب حزب به پذیرفتن نخسـت وزیـربرای  عجیبیسازمانیافتۀ 
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میگفتنـد بـه اخـتالف در حـزب خـواه  جمھوری نشـریات. تقریبا همه میخواستند پریتو وارد حکومت شود
اتحـاد «حـزب . برای حل این اختالف ورود پریتو به حکومـت بـودشان  وسیالیست پایان دهید و راه حلس

لـرو نماینـدۀ بخـش بزرگـی از بـورژوازی  رادیکـال  حزبکه بعد از ناپدید شدن  ،باریوس» جمھوریخواه
میگـل . وزیری سوسیالیست است و این شـخص بایـد پریتـو باشـد نخستخواهان   میگفت که ،صنعتی بود

 وباشـد  مقتـدرمورا که نمایندۀ صاحبان صنایع و زمینداران راست افراطی بود میگفت رژیم بایـد رژیمـی 
یی که به جنون انقالبی سوسیالیستھاو تمام  جمھوریخواهان«کورتس را به حالت تعلیق درآورد و ائتالفی از 

خواهـان ، ھااز جملـه استالینیسـت ،انشو حامیـ کاتالونیاحکومت  .»در آن حضور داشته باشنداند  آلوده نشده
  . به حکومت بودند سوسیالیستھاورود 

اگـر حکومـت «: میخواستند به حمایت از این خواست ارتجاعی رنگ و لعابی رادیکـال دهنـدھا استالینیست
بلکـه  انـدازیم شـکافی نمیجبھـۀ خلـق در ما نـه تنھـا  را ادامه دهد) ١٩٣١مسیر خطای سال (همین مسیر
بـه کـه قـادر  نـیمیکنیم و آن را به سمت راه حل تشکیل یک حکومت انقالبی خلقی هدایت مکیتقویتش م

اما تنھـا چیـزی  .)ژوئیه ۶، موندو اوبررو(»که این حکومت نفھمیده یا نخواسته بفھمد انجام اقداماتی باشد
کند بـار دیگـر گروگـان گـرفتن پرولتاریـا  ١٩٣١که کم بود تا این حکومت را عینا بدل به همان حکومت 

  !بود

ادغـام بـه اصـطالح  حاصـلکـه  پوم. با اینھا همصدا شـدحزب کارگری وحدت مارکسیستی، نیز ، پومحتی 
برنامۀ جبھـۀ خلـق  بود،  - کاتالونیایست ناسیونال شبهگروه  - »بلوک کارگران و دهقانان«با ھا تروتسکیست

در  .مفھوم جبھۀ خلـق را زیرسـوال بـرد و خود را از این برنامه اعالم کرد» استقالل« سپس .را امضاء کرد
گیــری را  رایاز جبھــۀ خلــق پشــتیبانی کــرد و بعــد وقتــی آزانیــا تــاریخ  دوبــاره انتخابــات شــورای شــھر

کـه وارد  کـردتوصـیه  پـوم تروتسکی بـه. خلق اعالم کرداخت بار دیگر استقالل خود را از جبھۀ اند عقب
از چنـد هـزار نفـر خود ایـن حـزب ھای برمبنای تخمین حتیکه  –حزب سوسیالیست شود و نیروهایش را 

فتش برای توجیه مخـال پوم برای تقویت جناح چپ حزب سوسیالیست به کار بگیرد، اما  - فراتر نمیرفت
  ٢٢ ال باتایـایدر واقع در . العاده مھم رشد جناح چپ حزب سوسیالیست را ببیند فوقنمیخواست اهمیت 

 .حزب سوسیالیست تفاوت قابل اعتنایی وجود دارد که میان جناح راست و چِپ  شداصال منکر این  مهماه 
 سوسالیست جناح چپ حزبدر موقعی که : تاسفباری شدھای این ارزیابی نادرست منجر به اتخاذ تاکتیک

یک حکومت جبھۀ خلقی واقعی با «خواهان  پوم ،جنگیدجناح راست حزب می بابر سر همین مسئله داشت 
متکامـل «بـرای ای  ههمچـون وسـیل ،»احزاب سوسیالیست و کمونیسـت) کابینهدر سطح (مستقیم مشارکت

  . و تسریع انقالب بود» ها هکردن تجربۀ دموکراتیک تود

همین بود کـه پریتـو . دار کند چپ را خدشهی سوسیالیستھااسری اما نتوانست ارادۀ تتقریبا سراین فشار 
کمیتۀ اجرایی سراسری حزب تحـت نفـوذ او برگـزاری کنگـره را از مـاه  :مایوسانه دست به اقداماتی زد

ی محلـی ها هبـه کمیتـ ؛کـردرا قطـع اش  را غیرقانونی و منـابع مـالی کالریداد ؛ژوئن به اکتبر موکول کرد
کنند و انتخابات مضحکی برگزار کـرد تـا بـا نشـماردن  »تجدیدسازمان«ناراضی را  ھایبخشماموریت داد 

جناح چپ به این اقدامات اعتراض کرد و اعـالم کـرد . خالی کمیته اجرایی را پر کندھای کرسیھا آراء چپ
  . دیگر پشتوانۀ اعتماد حزب را نداردکه پریتو 

کابـایرو بـا . را پشت سر خـود دارد ها همعلوم بود که جناح چپ تود ،پریتوھای حرکت اما علیرغم همه این
عناصر مصـمم زیـادی وجـود انتخاب شده بود و پشت سر او  ت خ او نوان دبیرآرای قاطعی بار دیگر به ع

ھـای یش در میتینگھادر سخنرانی ،آستوریاس خیزشیکی از رهبران  ،خاویر بوئنوبه عنوان نمونه  .داشتند
 ،در انتخابـات ریاسـت جمھـوری. پایان خط مشی پریتو و همچنـین کابـایرو بـودخواهان   عمومی گسترده
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مھمی از حزب از پشتیبانی نامزدهای انتخاباتی جبھۀ خلق امتناع کرده و نامزدهای سوسیالیست ھای خشب
 تعیین میکرد ت خ اوبرای در ابعاد ملی  کابایرو ای که در حالی که خط مشی. واقعی را معرفی کرده بودند

با استالینیستھا نداشت، دیگر رهبران در ابعـاد محلـی و در منـاطق صـنعتی در اعتصـابات  چندانیتفاوت 
 آهـن راهو در خطـوط ھا در کشتی ها هدر بندرگا دائمیهای  کمیته .پیوستند می ت نه سه قدرتمند و موفقی به

مـوفقی ھای اعتصابترتیب کارگران بارانداز و خدمۀ کشتی به این . ارتباط هر دو اتحادیه را حفظ میکردند
قیـام به اعتصاب سراسری رای داده بودند که آهن تازه  راهو کارگران  به پیش بردند کشوریرا در ابعاد 

دو روز بعد از آنکه . آنقدر آموخته بودند که بدانند چه میخواهندحزب  عقبماندۀعناصر دهقانی  .آغاز شد
 کـه ه بـودبا قاطعیت این شایعه را انکـار کـرد یونایتد پرسدر برابر آژانس خبری  ،معاون پریتو ،ویدانته

 سوسیالیسـتھادهقـان تحـت رهبـری  ٢۵٠٠٠، اند دهقانان سوسیالیست باداخوز در حال تصـاحب اراضـی
پریتـو از طـرف موسسـه . در جاهای دیگـر نیـز همـین اتفـاق افتـاد. دست به تصاحب اراضی وسیع زدند

جنبه قانونی دهند و با ایـن ھا اصالحات ارضی مھندسانی را به مناطق تصاحب شده فرستاد تا به این تصاحب
چـپ را بـه تکـرار ی سوسیالیسـتھااما این اقدام  .را مخفی کندھا کار میخواست اهمیت انقالبی این تصاحب

پریتـو بودنـد حـاال گـروه  در انقیـادمعـدنچیان مخـوف آسـتوریاس کـه روزی . چنان حرکتی تشویق کرد
نفـر از معـدنچیان بـا خواسـت  ٣٠٠٠٠ژوئـن  ١٣روز . مشغول اعتصابھای سیاسی علیه حکومـت بودنـد

دست به اعتصاب زدنـد !)بودھا محبوب استالینیست ، فونس،که این دومی(استعفای وزرای کار و کشاورزی
ژوئن توانسـت آنھـا را  ٢٣حکومت در روز  .دست از کار کشیدند معدنکار ٩٠٠٠٠ تمامژوئن  ١٩و روز 

ژوئیه معدنچیان همـراه بـا کـارگران اوبیـدو علیـه مسـتعفی کـردن فرمانـدار  ۶به کار بازگرداند اما روز 
از ایـن  ،رهبر ارتجـاع ،کالوو سوتلو(بوسک آستوریاس توسط حکومت تھدید به اعتصاب سراسری کردند

دیـد مسـتعفی توانسـته بـود تھرده بود و آمیزی دریافت ک توهینفرماندار که طرف کارگران بود تلگراف 
آغاز نشـده بـود ژوئن مطالبات خود را تکرار کردند و اگر قیام  ١۵ روز کارگران). کردن او را عملی کند

روحیـۀ انقالبـی پرولتاریـای  ی روشـِن ها هپریتو در مواجه با این نشان. تھدید به اعتصاب را عملی میکردند
  .زند و وارد حکومت شودسوسیالیست جرات نکرد دست به خطر 

ای  هدر اینجـا فقـط بـه ابعـاد آن اشـار. ابعاد بحرانی انقالبی به خود گرفـتھا در همین مدت موج اعتصاب
دهـم ژوئـن . هر شھر مھم دستکم یک اعتصاب سراسری به خود دیده بـود ،در طی این پنج ماه. میکنیم
 ٢۴روز  نفـر یـک میلیـون. نیم میلیون نفر در بیستم ژوئن. یک میلیون نفر در اعتصاب بودند به نزدیک
هم کارگران شھر و هم کارگران روستا در ایـن . روزهای آغازین ژوئیهبیش از یک میلیون نفر در . ژوئن
ان مثـال در کارگران روستا مرزهای مرسوم مابین روستاها را شکستند و به عنو. شرکت داشتندھا اعتصاب

  .خانوادۀ دهقان را در اعتصاب بسیج کردند ١٢۵٠٠٠ایالت ماالگا به مدت پنج هفته 

این وضعیت یعنی هرج و مرج کامل و فقط جناح راست را «: موج اعتصابھا را محکوم کرد ال سوسیالیستا
رد آنھـا را بـه برای کارگران ایـن بـود کـه ایـن منازعـات دااش  ارزیابی موندو اوبررو .»میکندتر خشمگین

در اقـداماتی از سـر اش  درست همین حکومت و حاکمـان محلـی. جبھۀ خلق میکشاندحکومت برخورد با 
 اقـداماتخاصه . اختنداند  استیصال برای جلوگیری از پیشروی کارگران گارد نظامی را به جان اعتصابیون

در . ی بارسلونا را از آنارشیستھا انباشتها هکومپانیس بازداشتگا. صورت گرفت ت نه سهعلیه  ای عاجزانه
چھـارم . نفر از ایشان بازداشـت شـدند ١٨٠تعطیل شد و  ت نه سه دفاتر مه ماه  ٣١مادرید در یورشی در 

اگر سندیکالیستھا به نافرمانی از دسـتورات وزارت کـار ادامـه «: ی وزیر اعالم کرد آگوستو بارسیا ،ژوئن
را  ت نه سـه نوزدهم ژوئن حکومت بار دیگر دفـاتر .»نونی خواهد کرددهند حکومت سندیکالیزم را غیرقا

 حاال اعضای! را فرماندهی کرده بود ت نه سه نبود که خود کابایرو حمله به ١٩٣١اما حاال سال . تعطیل کرد
  !نشینی نداشت جز عقبای  هبه رفقای آنارشیست خود پیوسته بودند و حکومت چار ت خ او
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هشـتم ژوئـن در لریـدا . شـدتر  ابھا برای مطالبات سیاسـی از حکومـت نیـز گسـتردهاعتصھا عالوه بر این
یی که درمورد رسیدگی به وضعیت معیشت ها هاعتصابی سراسری اعالم شد تا حکومت وادار شود به وعد

ی ها هبخـاطر نـاتوانی حکومـت در تحقـق وعـدژوئـن  ٢۴معدنچیان مورسیا روز . بیکاران داده عمل کند
  فدراسـیون کـارگران کشـاروزی ژوئیـهدوم . ربارۀ بھبود شرایط کار دست به اعتصـاب زدنـدانتخاباتی د

. مـالی حکـومتی شـدند کمـکخواهـان  برای جبران ضرر و زیانی که به محصوالتشان رسیده بود الوزیااند
هشـتم ژوئیـه دانشـجویان مـدارس . پیشتر به اعتراضـات سیاسـی معـدنچیان آسـتوریاس اشـاره کـردیم

چھـاردهم . الئیـک شـدند مدّرسـانروحانی و جایگزینی آنھا با  مدّرسانخروج خواهان   بارسلونا کاتولیک
که در سفارت برزیـل برگـزار شـده بـود را ای  کارگران در مادرید تصاویر بزرگی از ضیافت رسمی ژوئیه

تفـریح واه خـدر حالی که کـارگران میمیرنـد وزرای جمھوری«: نوشته بودندها  حمل میکردند و بر روی آن
میتوانیم مطمئن باشیم  .مطرح میکردند ها هبود که تودای  یی از مطالبات سیاسیها هاین فقط نمون .»میکنند

  !که پشتیبانان جبھۀ خلق رهبری این اعتراضات را نداشتند

نه دروغھای مشمئزکنندۀ  ،از بانک مرتجعین کاتولیک پول گرفته کالریدادکه  ال سوسیالیستانه ادعاهای 
نه اقدامات سـرکوبگرانۀ حکومـت، هـیچ  ،ی فاشیستی همکاری میکندها هبا گرو ت نه سه که موندو اوبررو
و موج  ت خ او و  ت نه سه چپ و همبستگی فزایندۀ میانی سوسیالیستھارشد انقالبی  جلوی کدام نتوانست

  . گستردۀ اعتصابھا را بگیرد

یستھا فراهم آورده بود نیز با مقاومـت سـازمانیافتۀ سازمان و تسلیحاتی که خط مشی جبھۀ خلق برای فاش
را ھا حکومـت بـرای متوقـف کـردن فاشیسـت ازپرولتاریا التماس و خـواهش . روبرو شد ی مبارزپرولتاریا

از . گذاشت و کارگران انقالبی در خیابـان بـا فاشیسـتھا میجنگیدنـد موندو اوبرروو  ال سوسیالیستابرای 
 یدو کشـته و شـش مجـروح بـه جـا هـر روزخیابـانی بطـور متوسـط هـای  درگیری ژوئیـه،فوریه تا قیام 

ضـربات . بودند که بیشترین تلفـات را میدادنـدھا این در واقع جنگ داخلی بود و این فاشیست. میگذاشت
ی فاشیست وارد آمد هزاران مبارز را برای به دست گرفتن رهبری قیـام در ها هقاطعی که به روحیۀ گرو

  . آماده کرده ژوئی ١٨روز 

، افزایش دستمزدها و کاهش ساعات کار که دستاورد اعتصابھا بود، چـون بـا افـزایش در نکته آخر اینکه
باعـث  -اسـتصنعت اسپانیا ناتوان از افزایش بـارآوری تولیـد  ،به علت بحران جھانی –تولید همراه نشد 

در عـرض یـک مـاه ھـا این بود که قیمت مادرید مطبوعاتدر ابتدای ماه ژوئیه برآورد . شدھا افزایش قیمت
و تر و بـرای اعتصـابھای قـاطعانـد  فریـب خورده کردنداحساس  کارگران. درصد افزایش یافته است ٢٠

درست همین فرایند در فرانسـه  -در اواسط سپتامبر –هم اکنون ( خود را آماده کردند یترمطالبات قاطع
  .!)در حال وقوع است

وقتـی آزانیـا نشـان داد . برای مدتی به آزانیا امید بسته بود -اسپانیا است داری سرمایهکه همان  –ارتجاع 
ی سوسیالیسـتھاامـا . که از متوقف کردن کارگران ناتوان است ارتجاع همه امیدهایش را به پریتـو بسـت

ــد ــن راه حــل را گرفتن ــوی ای ــه تکــرار راه. چــپ جل ــدی ب و بازگشــت  ١٩٣١-١٩٣٣حــل  در نتیجــه امی
آن را نداشتند کـه مـانع رشـد  توانھا جناح راست و استالینیستی سوسیالیستھا .آمیز ارتجاع نبود تمسالم

ین اتفاقـات آمـاده کـرده مرتجعین که خود را مسلح کرده و برای بـدتر. انقالبی پرولتاریای اسپانیا شوند
درصـد  ٩٩اسپانیا کـه  داری هسرمای. با خود ببرد را توانستند منتظر بنشینند که موج انقالبی آنھابودند نمی

ی نظـامی هـا هخـارجی و سـربازان مراکشـی و همچنـین بیشـتر پایگاھـای افسران را با خود داشت، لژیون
  .الوقوع شورش کرد علیه فاجعۀ قریب -که تعداد اینھا به پنجاه میرسید -شھرستانھا را با خود داشت 

  



 ٣٨  جنگ داخلی در اسپانيا

 

 revolutionary-socialism.com  گرايش سوسياليزم انقالبى

  

٧  

  ضدانقالب و قدرت دوگانه

  

  خیانت حکومت جبھۀ خلق.١

. گشـتند ی بـا آنبـه دنبـال پیـدا کـردن تـوافق آزانیا و حکومت جبھۀ خلق در پاسخ به یـورش ضـدانقالب
 را قربانی خط مشی جبھۀ خلقی خود شده بودند کوشیدند این خیانتای  هکه به طرز مذبوحانھا استالینیست

مانند آزانیا توضـیح  »قوی« جمھوریخواهانمانند باریوس و » ضعیف« جمھوریخواهانگذاشتن میان با تمایز 
ھـای بـرای مصـالحه بـا ژنرال جمھوریخواهـاناین آزانیـا بـود کـه در راس حقیقت اما این است که . دهند

  . در این حرکت با او همراه شدندخواه ی جمھوریها هو همه گرو پیشقدم شد فاشیست

  :بکنیمای  هاشاراند  آوری شده جمع کالریدادو  ال سوسیالیستاانکاری که از  غیرقابلدر اینجا به مستندات 

ی نظـامی هـا هژوئیه پیام رادیـویی خـود را بـه تمـام پایگا ١٧روز  ،ژنرال فرانکو بعد از چیرگی بر مراکش
این پیام در پایگاه نیروی دریایی نزدیک مادریـد توسـط یـک اپراتـور وفـادار بـه جمھـوری . مخابره کرد

حکومت اما ایـن پیـام را . ارت نیروی دریایی قرار گرفتدریافت شد و محتوای آن بالفاصله در اختیار وز
بخـش ارائـه داد کـه  اطمینـانصبح علنی کرد و همـراه بـا آن توضـیحی  ٩ژوئیه ساعت  ١٨روز بعد یعنی 

حکومت طی همین روز دو پیـام دیگـر مخـابره کـرد کـه . میگفت اسپانیا کامال تحت کنترل حکومت است
یعنـی وقتـی کـه حکومـت دارای اطالعـات روشـن و کـاملی  ه شد؛مخابردقیقه  ١۵و  ١۵در ساعت  آخری

  : با وجود این اما پیام آخر اینطور میگفت. دربارۀ گسترۀ شورش و از جمله اشغال سویل بود

  .حکومت بار دیگر تصدیق میکند که تمام شبه جزیره کامال در آرامش است«

رسیده دریافت کرده و با تشکر از ] ارگریکھای از جانب سازمان[که  را حکومت تمام پیشنھادهای کمکی«
 تالش برای مختل نشـدن روال عـادیبانیان آن اعالم میکند که بھترین کمکی که میتوان به حکومت کرد 

از شکیبایی و اعتماد به نیروهای مسلح حکومتی بـه دسـت ای  هنموناست تا به این ترتیب  زندگی روزمره
  .داده شده باشد

توان گفت حرکت گستردۀ تھاجم به جمھـوری در هـم شکسـته و می دانۀ مقاماتبه لطف اقدامات هوشمن«
از آن نشده و نیروهایش محدود به بخشی از ارتش مستقر در  ای در تمام شبه جزیره هیچ گونه پشتیبانی

  ... استمانده مراکش 

که در تالشند تـا جلـوی ایـن شـورش را  ،ما با توجه به این اقدامات و دستوراتی که به نیروهای مراکشی«
خواهد  توانیم تصدیق کنیم که اقدامات حکومتی برای بازگشت به وضع عادی کفایت، میبگیرند، داده شده

  .)ژوئیه ١٨، کالریداد(»کرد

ایـن پیـام را بـا اش  کابینۀ آزانیا پس از آنکه از مسلح کردن کارگران امتناع کرد و این امتناع خیانتکارانه
آزانیـا در ایـن جلسـه اسـتعفای کابینـۀ . تمام طول شب را به جلسه گذراند ،غیرواقعی توجیه کرد رسراس

و مـارتینز بـاریوس، معـاون پیشـین لـرو و  دریافـت کـردآزانیا بود  چِپ  جمھوریخواهانکه از را کیروگا 
» ھیمـوّج «باریوس و آزانیا حکومـت . وزیری منصوب کرد نخسترا به  جمھوریخواهانرئیس حزب اتحاد 



 ٣٩  جنگ داخلی در اسپانيا

 

 revolutionary-socialism.com  گرايش سوسياليزم انقالبى

این کابینه نیز تالش کـرد . خارج از جبھۀ خلقی تشکیل دادند راسِت  جمھوریخواهانباریوس و ھای از آدم
  .مانع مسلح شدن کارگران شود

بودند ھا که متحدینش در جبھۀ خلق بودند و همان –به جای مسلح کردن کارگران  جمھوریخواهانآزانیا و 
مھیـا بـه زیـان کـارگران ھا با فاشیسـت مصالحهداشتند زمینه را برای  -!را به قدرت رسانده بودند اینھاکه 
  .کردندتمام اسپانیا را فتح میھا اشیستشد این نقشه را عملی کند فاگر آزانیا موفق می. کردندمی

اما درست در همان ساعاتی که وزرا در کاخ ریاست جمھوری جمع شده بودنـد و مشـغول جلسـه بودنـد 
جوانـان سوسیالیسـت منـابع نـاچیز  ، شـاخهٔ در همـان مادریـد. ا شروع کرده بـودپرولتاریا حرکت خود ر

باریکادهـای خـود را برپـا  اصلی و حول پادگـان مونتانیـاھای که داشت توزیع میکرد، در خیابان را سالحی
و در نیمـه شـب  ،ندنکرد تا خانه به خانه مرتجعین را بازداشت کخود را سازماندهی میھای د و گشتکرمی

کـه خـاطرۀ خیانـت همـین  پـوم و ت نه سـه در بارسلونا مبارزان. دادرا به پادگان صورت اش  اولین حمله
از یاد نبرده بودند در عصر هجدهم به چندین انبـار  ١٩٣۴فرماندار کاتالونیا یعنی کومپانیس را در اکتبر 

 متوجـه شـد ،دسـت بـه شـورش زد در ساعت یک صبح روز بعد که ارتـش. حکومتی سالح یورش بردند
خواهان  صـبرانهو دارنـد سـربازان جـوانی را کـه بیانـد  اختهاند گـازانبری گیرای  هرا در حملـ آنکارگران 

تصـاحب کننـد،  ها هفروشـگا و هرآنچـه توانسـته بودنـد ازھا با تسلیحات گرفته شده از فاشیستاند  مبارزه
پـیش از آنکـه . های مھمـات ارتـش را هـم تصـاحب کنـدکمی دیرتر میلیشیا توانست انبار. کنندمسلح می

بـرای راهپیمـایی در را بحران حکومتی کامال تمام شود معدنچیان آستوریاس لشکری شـش هـزار نفـری 
سـالح بی کارگراِن  ،سواحل مراکش واقع استدر ماالگا، بندر استراتژیکی که روبری . روانه کردندمادرید 

. و باریکادهای مشتعل از بنزین به عقب راندند ها هارتش ارتجاع را با دیواری از خان ،اما هوشمند و مبتکر
امتناع کرده بود با ساختن باریکادها و با در دست گرفتن  تسلیح آنھااز  مادرید کارگران والنسیا که حاکم

کـه رفقایشـان در تا این –برای مقابله با ارتش آماده کردند سنگفرش و چاقوی آشپزخانه خود را ھای سنگ
، پرولتاریا بدون آنکه بـه خـود زحمـت در یک کالم. ارتش افسرها را کشتند و به کارگران سالح رساندند

اینطـور بـود کـه . آغـاز کـردھا اجازه گرفتن از حکومت بدهد نبـردی تـا سـرحد مـرگ را علیـه فاشیسـت
  . اسپانیا مواجه دیدندارتش سرخ پرولتاریای ھای کومپانیس و آزانیا خود را با نخستین گردان

فاشیسـت از هـم ھـای برای به توافق رسیدن با ژنرالای  هباریوس برای پیدا کردن زمین -اگر نقشۀ آزانیا 
اعتمـادی  بـیفقـط بـا  هـا هتود! پاشید بخاطر این بود که کارگران مانع آن شدند و علـت دیگـری نداشـت

 خـودسازماندهی مستقل تحت رهبری . بایستندبه حکومت بود که توانستند جلوی خیانت اینھا شان  عمیق
  .بود که جلوی پیروزی فاشیزم را گرفت عامل تنھا همین – ها هتود خودو زیر پرچم  ها هتود

رشد تر اما خیلی عظیم» غیررسمی«که در کنار قدرت رسمی که در دست حکومت بود قدرتی  شد اینگونه
قـدرت اول، قـدرت آزانیـا و  .مینامید» قدرت دوگانه«که لنین آن را  همان  –قدرت پرولتاری مسلح  :کرد

ازد و دومـی، یعنـی پرولتاریـای مسـلح اند از آن بود که بتواند وجود دیگری را به خطرتر کومپانیس ضعیف
. هنوز به حد کافی قدرت نداشت و به حد کافی از ضرورت مبرم چیره شدن بر قدرت رسمی آگـاه نبـود

پدیدار شدن چنین وضـعیتی بـه  .پرولتری خود را نشان داده است ھایانقالبانه در همه پدیدۀ قدرت دوگ
 بـه که باالخره یکی از این دو قدرت بایـد بـدل شده استای  همرحل واردطبقاتی  نبردمعنای آن است که 

ایـن  !است که توازن میان رقبا بر لبـۀ تیـغ بـه نتیجـه قطعـی میرسـدای  هاین مرحل. قدرت بالمنازع گردد
  !توازن نمیتواند برای مدتی طوالنی دوام آورد و باالخره یکی از قدرتھا باید بر دیگری چیره گردد

پیـروزی بـر  .خواهـد کـردامحاء ضدانقالب شکلگیری حکـومتی کـارگری و دهقـانی را بینھایـت تسـھیل 
اســپانیا در پیــروزی  داری ســرمایهمنــافع واقعــی  .فاشیســت بــرای بــورژوازی منفعتــی نــداردھــای ژنرال
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جبھـۀ خلـق در حکومـت به این خـاطر بـود کـه  .با آن است سازش ، یا وضعی معادل آن، یعنیضدانقالب
و به این خاطر است که حکومت جبھۀ خلـق روزهای نخست حرکت ضدانقالب اینچنین خائنانه رفتار کرد 

جرات ،محاصـرۀ کـارگران مسـلح در ،جمھوریخواهـان. پس از آن نیز به اقدامات خائتانۀ خـود ادامـه داد
ر جبھه و پشت جبھه در پیش گرفتند موانع موجـود نداشتند در جبھۀ دشمن قرار گیرند اما سیاستی که د

غییـر ایـن اسـت مضـمون واقعـی ت .بر سر راه پیروزی ضدانقالب را یکی پس از دیگری از میان برداشت
وشـنی در مصـاحبۀ مطبوعـاتی سـخنگوی این همان چیزی است که به ر .حکومت پس از سرنگونی ایرون

  که میشدکابایرو دیده 

وزیـر روحیـۀ میلیشـیا را بھبـود  نخستروی این حساب میکرد که انتخاب هفتۀ گذشتۀ کابایرو بعنوان  « 
  .بخشد

انگـاری و ضـعف  سـھلمیدانند که اگر بمیرند بخـاطر ...دارندای  هآنھا حاال میدانند که رهبری هوشمندان«
  .شین نیستشیوۀ رهبری پی

ما به جای آنکه مثل قبل درجایی به یاغیان حمله کنیم که قوی هستند و میتوانند ما را به عقب برانند باید «
، نیویـورک تـایمز(»در جایی به آنھا حمله کنیم که ضعیف هستند، جایی که ما میخواهیم به آنھا حمله کنـیم

  .)سپتامبر٧

اگر کسانی که هنوز باید به کارگران توضیح دهند چرا به چنین حکومتی اجازه دادند مبـارزه را در هفـت 
ژیرال را محکوم میکنند، واقعیت باید خیلی خیلی تلختر  –هفتۀ آغازین رهبری کند اینگونه حکومت آزانیا 

  .آنچه گفته شد باشداز 

را  جمھوریخواهـانمرتجع حمایـت  فاشیستھاینبرد علیه با این کار دارد در توجیه جبھۀ خلق این بود که 
را از  زیبـورژوا خردهبه پرولتاریا اجازه نداد که : اما جبھۀ خلق دقیقا نقشی معکوس داشت. جذب میکند

 یهر انقالب پرولتری شرطپیروزی اقدامی که در  ؛به سمت خود بکشاندخواه سیاستمداران جمھوری دامن
قاطع بـرای نظـم اجتمـاعی جدیـدی کـه ای  هاگر ببیند که پرولتاریا به شیو بورژوازی خرده .ضروری است

بـورژوازی و هـم  خـردهجبھۀ خلق هـم . میدهد، میجنگد، با او همراه میشودتری نوید زندگی جدید و غنی
پرولتاریا   هقدرت دوگان فقط. ی پرولتر را در انقیاد رهبری خائنانۀ سیاستمدارن بورژوا نگه داشتها هتود

   .که تا به اینجا توانسته جلوی پیروزی ارتجاع را بگیردبوده 

  قدرت دوگانه در کاتالونیا.٢

از هـر تر  از جاهای دیگر بود قـدرت دوگانـه  قـاطعتر  ضعیف ، درست در جایی که جبھۀ خلقدر کاتالونیا
  .استحکامات جنگ داخلی کردبدل به نیرومندترین کاتالونیا را  شھرجای دیگری رشد کرد و چھار 

کاتالونیا که اکثریت پرولتاریا و بخش اعظم دهقانـان را در  )فدراسیون آنارشیست ایبریا( فایو  ت نه سه 
پس از تردیـدهای زیـاد بـاالخره از جبھـۀ  پوم. اند د هرگز عضو جبھۀ خلق نبودهناین منطقه رهبری میکن

در عـرض دو مـاه جنـگ داخلـی بـه سـرعت بـه حزبـی کرد و ای  کننده خیرهخلق برید، چرخش به چپ 
کـه  ت خ اودر نتیجه تنھا اعضای پرولتری جبھۀ خلق در کاتالونیا عبارتنـد از . بدل شددر کاتالونیا ای  توده

حـزب «کـه عنـوان ای  سازمان استالینیسـتیاست و  ت نه سه ناپذیری ضعیفتر از ز قیاسدر کاتالونیا به طر
کننـدگان جبھـۀ  توجیـهین آزادی نسبی از پیوندهای بورژوایی نه تنھا آنطور که ا. دارد» سوسیالیست واحد

کاتالونیـا هـای  واحد میگویند ظرفیتھای مبارزه را تضعیف نکرد بلکه درست به همین خاطر بـود کـه توده
این درس مھمی است بـرای . توانستند در خانه بر ضدانقالب پیروز شوند و به کمک باقی اسپانیا بشتابند

  !کسانی که هنوز به جبھۀ خلق باور دارند
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جنگید و نه با شعارهای دموکراسی  روشھای انقالبیکه در جنگ داخلی باید با  میداندپرولتاریای کاتالونیا 
نظـامی نمیتـوان جنگیـد بلکـه ھای که در جنگ داخلی فقط بـا روشـ میداندپرولتاریای کاتالونیا . بورژوایی

میتواند ارتش را از نفـوذ افسـران  حتیرا به عمل تشویق میکند ها  که توده ای سیاسیھای روشاستفاده از 
نـه بواسـطۀ وسـائل جبھـه و در پشـت  جبھهپرولتاریای کاتالونیا مبارزه را در خط مقدم . پاک کندارتجاع 

  . پرولتری بر آن نظارت دارند رهبری میکندھای حکومتی بلکه از طریق ارگانھایی که سازمان

در ایـن کمیتـه . مبـارزه را رهبـری میکنـد» کمیتۀ مرکـزی میلیشـیای ضدفاشیسـت کاتالونیـا«ا در کاتالونی
اگرچه کوچک است اما برای تشویق  ت خ او .دارند فای و دو نماینده از ت نه سه از آنارشیستھا سه نماینده

نماینده، سازمان دهقانی یک  پوم . مشابه در مناطق دیگر در این کمیته سه نماینده داردھای شدن سازمان
بـه ایـن . چپ بورژوایی چھار نماینده دارنـدھای سازمان. یک نماینده و استالینیستھا نیز یک نماینده دارند

بـر کمیتـه  پـوم و فـای و  ت نه سـه در واقـع. ترتیب در مجموع پانزده نماینده در این کمیته حضور دارند
  .مرکزی چیرگی دارند

استالینیســتھا از تــرس کنــار و  ت خ او بــا برنامــۀ مادریــد دارد کــهای  بنیــادیبرنامــۀ اینھــا چنــان تفــاوت 
بـا آن همـراه  ،و بورژوازی چپ به ایـن خـاطر کـه تحـت نظـارت پرولتاریـای مسـلح اسـت ،شدن گذاشته

اتخـاذ در مبارزه علیه ضـدانقالب کورنیلـوف  ١٩١٧ اوتدر ھا که بلشویکای  این برنامه با برنامه. اند شده
  :کی استکردند ی

شور انقالبی رهنمون میشود؛ بسیج کنترل کارگری بر تولید، که کارگران را به باالترین سطح ابتکارعمل و 
 حتـیحکومتی؛ اقدامات پیشگیرانه از هرگونه خیانت حکومت و  نظارتخارج از هرگونه  ،مسلحهای  توده
به آن؛ و به مبارزه کشاندن دهقانان با تنھا شـعاری کـه ھا شدیدترین انتقاد کردنکوتاه نیامدن از ای  لحظه

زمین برای کسـانی کـه : هم التیامبخش گرسنگی است هم روستاهای عقبمانده را نیرویی دوباره میبخشد
  !روی آن کار میکنند

کنتـرل همـه وسـائل حمـل و نقـل و زیرسـاختھای  ت نه سـه همین که ضدانقالب حرکت خود را آغاز کرد
های کارخانه بر مبنـای نماینـدگی نسـبی  انتخابات کمیته. ق صنعتی مھم را در دست گرفتعمومی و مناط
هنوز توسط مالـک یی که ها و کارخانهها  مشابھی نیز در کارگاههای  کمیته .است دموکراتیکضامن کنترل 

  . اند کرده فعالیتخصوصی اداره میشوند شروع به 

به نظام پیشـین وصـل اسـت است که اگرچه هنوز » شورای اقتصاد«ادارۀ حیات اقتصادی اکنون در دست 
در این شورا پنج نماینـده از آنارکوسندیکالیسـتھا، . حاال باید از اقدامات سوسیالیستی صحبت کنددستکم 
 ١٩ا برنامـۀ خـود را در ایـن شـور .و یکی نیز از حکومت کاتالونیا حضور دارند ت خ او یکی از ،پوم یکی از
ارضی و ادارۀ آنھـا توسـط ھای کردن تمامی دارایی اشتراکی: منتشر کرد که از جمله در آن میخوانیم اوت

 ؛عمـومی، حمـل و نقـل و صـنایع بـزرگھای کـردن زیرسـاخت اشـتراکیکارگران کشـاورزی؛ های  اتحادیه
رل کارگری بر بانکھا تا وقتی که ملی شوند؛ کنت، اند یی که مالکان آنھا را رها کردهھاکردن شرکت اشتراکی

جـذب نیـروی بیکـار در ؛ اند که همچنان در دسـت مالکـان خصوصـیکنترل کارگری بر تمامی موسساتی 
برقرسانی به کاتالونیا؛ در انحصار گرفتن تجارت خارجی برای حمایـت شده؛  اشتراکیکشاورزی و صنایع 

  .از نظام اقتصادی جدید

. تولیـد پرولتـری را ثابـت میکنـدهای  برتـری شـیوه در میانـۀ جنـگ داخلـی کارخانههای  عملکرد کمیته
و متـرو را اداره میکنـد میگویـد کـه پـس از حـذف که خطوط راه آهـن  ت خ او  - ت نه سه گزارش کمیتۀ

 ، دستمزداز شدهاند هزار پزتا پسها  ، تاکنون دهھاو رانتھا و ولخرجیها  دستمزدهای باالی مدیران و رشوه
طـرح توسـعه خطـوط در ایـن بخشـھا اکثر کارگران برای رسیدن به برابری دستمزدها افـزایش یافتـه و 
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بینی شده، تعرفۀ استفاده از این خدمات کاهش خواهد یافت، هم اکنون قطارها بدون تاخیر به مقصد  پیش
  !اجرا خواهد شدمیرسند و روز کاری شش ساعته به زودی 

ھای تولید اتوموبیل، ماشینهای  و کارخانه تولید تسلیحات شدههای  کارخانه ذوب فلز به بدل بهھای مجتمع
حاکی از آن است که حکومت مادرید برای تامین همه ھا آخرین گزارش. ضدگلگوله و هواپیما تولید میکنند

بخش قابـل تـوجھی از نیروهـایی کـه وظیفـۀ  .داردبه کاتالونیا  وابستگی زیادی این تسلیحات مھم جنگی
  . اند توسط میلیشیای کاتالونیا به آن منطقه اعزام شدهاند  فظت از جبھۀ مادرید را به عھده گرفتهمحا

هوسکا صورت میدهـد را درک -اهمیت اقداماتی را که میلیشیای کاتالونیا در جبھۀ ساراگوساھا هنوز خیلی
نظـامی در آن واقـع های  گاهساراگوسا در شرق اسپانیا، که مدرسۀ نظامی و یکی از مھمترین پای. اند نکرده

اما سرعت عمـل  .فاشیست حکم بورگوس که در غرب این کشور واقع است را داردھای است برای ژنرال
نظامی کاتالونیـا و حرکـت بـه سـمت آراگـون در غـرب های  پرولتاریای کاتالونیا در درهم شکستن پایگاه

  . ه استرا نقش بر آب کردھا فاشیستهای  اسپانیا نقشه

به مبارزه اینان با سازماندهی و  .بخش در آراگون راهپیمایی کرد رهایییای کاتالونیا همچون ارتشی میلیش
توانسـتند از پیشـروی ارتـش  –کاری که نیروهای مادریـد قـادر بـه انجـام آن نبودنـد  –کشاندن دهقانان 

سـازماندهی انتخابـات میلیشیا پس از رسیدن به هر روسـتا دسـت بـه های  کمیته. ارتجاع جلوگیری کنند
کـه مسـئولیت ادارۀ تمـامی امـالک قابـل توجـه، محصـوالت و ای  کمیته ؛کمیتۀ ضدفاشیست روستا میزنند

. میگیـرد عھـده بـهوسائل و دام و ابزارها و تراکتورهایی که به مالکان بزرگ و مرتجعین متعلق اسـت را 
اختن میلیشـیایی روسـتایی اجتمـاعی کـردن و کمیتۀ روستا تولید را بر مبنایی نو سازماندهی میکند و با س

مرتجعین بازداشـت شـده بـرای محاکمـه بـه شـورای عمـومی روسـتا . را به پیش میبرد مبارزه با ارتجاع
رسـمی در آتـش دود ھـای تمامی عناوین مالکیت و اسناد وام و بدهی موجود در بایگانی. فرستاده میشوند

وستا را اینگونه دگرگون کرد به پیشروی خود ادامـه میدهـد، لشکر کاتالونیا پس از آنکه دنیای ر. میشود
  !هر روستایی که از آن میگذرد بدل به سدی برای دفاع از انقالب میگرددمطمئن از اینکه 

کـه  را ییھایی را تصـویب میکنـد و قـدمھاحکومت کاتالونیا همچنان به موجودیت خود ادامه میدهد، طرح
. و اینطور میخواهد القاء کنـد کـه خـودش دارد مبـارزه را رهبـری میکنـدپرولتاریا برمیدارد تایید میکند 

حکومت مادرید با مشورت گرفتن از کومپانیس از این دست اقدامات پیشتیبانی میکند اما بعد از آن باید 
در آخـر مـاه . کارخانه وارد مذاکره شـودهای  یش با میلیشیا و کمیتهها برای تمامی جزئیات اجرای برنامه

قدرت را بـار دیگـر بـه دسـت گیـرد و بـرای ایـن منظـور کابینـۀ » زرنگی«کومپانیس سعی کرد با  ژوئیه
. استالینیست وارد کابینـه کـرد» حزب سوسیالیست متحد«حکومتی کاتالونیا را تغییر داد و سه نماینده از 

یـادآوری کردنـد ھا به استالینیسـتھا آنارکوسندیکالیست. ن حرکت در عرض چند روز نقش بر آب شداما ای
اختن در بلوک پرولتری در نظر میگیرنـد، و بـه ایـن ترتیـب اند که ورود اینھا به کابینه را همچون شکاف

دارند توسـعه  ،پوم ، مطابق با پیشنھادحاال که این ارگانھا. ناچار شدند از کابینه استعفاء دهندھا استالینیست
کارخانـه حضـور های  و کمیتـهلیشـیا یمر آن نماینـدگانی از منتخبی میشوند که دھای میابند و بدل به ارگان

تردیدی نیست که همین نفوذ ناچیزی هم که حکومت هنوز بواسطۀ حضورش در شورای اقتصاد و  ،دارند
که پرولتاریـای ای  مسیر انقالبی. به تدریج از میان خواهد رفت کمیتۀ مرکزی میلیشیای ضدفاشیست دارد

یتی که در خط مقدم جبھه و در امر تولید حاصل کرده قاطعترین محکومیت خط کاتالونیا طی کرده و موفق
اسـپانیا اگـر مسـیری را کـه پرولتاریـای ھای خلق. دنبال میشود مشی جبھۀ خلق است که هنوز در مادرید

  !کاتالونیا رفته  دنبال نکنند قادر نخواهند بود بر ارتجاع پیروز شوند
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  رژیم مادرید.٣

که از دست حکومت خارج شده بود به دست گرفته و خود  را قدرتیکارگران کاتالونیا  همان وقت کهدر 
به شـدت مشـغول بـازپس دادن ھا جناح راست و استالینیستی سوسیالیستھا، به دست گرفته بودندآن را 

کـارگری در مادریـد ھای در نتیجه نسبت میان حکومت و سـازمان. قدرت به دست حکومت مادرید بودند
  .برعکس آن چیزی است که در کاتالونیا حاکم است تقریبا

راسـت و ھای سوسیالیسـت. ژیـرال تـا چـه حـد خائنانـه بـود –پیشتر دیدیم که خـط مشـی حکومـت آزانیـا 
  !به همین حکومت خائن واگذار کردندقدرت را دودستی ھا استالینیست

میلیشیای کارگری از نظر اینان . کارگری کوچکترین تفاوتی نیست» رهبران«میان دیدگاه بورژوازی و این 
داری باشـد،  اش را به دفاع از جمھوری محدود کند و این یعنی باید حافظ سرمایه مبارزهباید ] در مادرید[

در ھا استالینیسـت. باید وفادارانه از حکومت بورژوا پشتیبانی کند و خیال سوسیالیزم را از سر بیـرون کنـد
تنھـا بـه  .مورد تحسین مطبوعات بورژوا قرار گرفـتای  طور گستردهمنتشر کردند که بای  بیانیه اوت ١٨

از تصـاحب اراضـی، آزادی بـرای ای  کلمه! مطالبۀ اجتماعی دیده نمیشود یک حتیدر این بیانیه : یک دلیل
هر چه هست فقط اظھار وفاداری مذبوحانه بـه . هیچ چیز. مراکش، کنترل کارگری بر تولید دیده نمیشود

بعد از نابودی ضـدانقالب هـم دولـت کـارگری  حتیھا استالینیست. و تازه فقط این نیست !بورژوازی است
هـدف  فکـر کنـیم ایـن کـامال خطاسـت کـه«: گفت اوت ١٠روز  ،ھارئیس استالینیست ،هرناندز. نمیخواهند

مـا  «و  »حرکت فعلی کارگران باید این باشد که پس از پیروزی انقالب دیکتاتوری پرولتاریا را برقرار کنند
دیگـر اولـین کسـانی ھای ما و کمونیست. نمیپذیریم که شرکت ما در این جنگ برای مقاصد اجتماعی است

تنھـا انگیـزۀ حضـور مـا در ایـن جنـگ دفـاع کـردن از جمھـوری . هستیم که ایـن فرضـیه را رد میکنـیم
ط کارگران بایـد بـه اسپانیا اعالم کردند که تصاحب هرگونه دارایی توسھای استالینیست .»دموکراتیک است

برای آنکه ببینـیم ایـن  .)سپتامبر ١٨، دیلی وورکر(عنوان اقدامی دفاعی و کامال موقتی در نظر گرفته شود
کـافی اسـت بـه یـاد آوریـم کـه لنـین در میانـۀ نبـرد بـا  ،اند تا چه حد با لنینیزم بیگانه مزخرفات بزدالنه

کـه تصـاحب اراضـی و ار میداد و بـه یـاد آوریـم کورنیلوف علیه هرگونه پشتیبانی از حکومت موقت هشد
اینگونه اسـت کـه . ر نبرد علیه ضدانقالب بودبرقرار کردن کنترل کارگران بر تولید بخشی از برنامۀ او د

، اند که از ماه فوریه تا به امروز با شعار جبھۀ خلق جذب آنھا شده شان که بیشتر اعضاءھا امروز استالینیست
، کـاری کـه حزبـی انـد خط مشی حمایت از رژیمی بـورژوایی را در پـیش گرفتـه صورتیترین  بیشرمانهبه 

  .پرولتری هرگز انجام نمیدهد

دیالکتیک جنگ و «با عنوان ای  در سرمقالهھا چپ تفاوت موضع خود را با موضع استالنیستی سوسیالیستھا
  :در آن میخوانیمنشان دادند که از جمله » انقالب

ل فاشیزم را نابود کنیم و در جنگ پیروز شـویم و آنوقـت اسـت کـه بایـد از انقـالب او: میگویندھا بعضی«
کسانی که از چنـان موضـعی دفـاع میکننـد فراینـد دیـالکتیکی . انقالب کنیم بودصحبت کنیم و اگر الزم 

ا نـه تنھـ  .جنگ و انقالب یکی هستند و اصال یک چیزند. اند شگفتی را که ما اکنون در آن هستیم نفھمیده
وجود یکی وجود دیگری را نفی نمیکند و مانع نمیشود بلکه بـرعکس هـردو یکـدیگر را کامـل میکننـد و 

جنگ برای پیروزی به انقالب نیازمند است، درست همانطور که انقالب وجـود جنـگ . پشتیبان یکدیگرند
نبـرد را ھای دانست که نیـرو و انگیـزۀ پیـروزی در میـها این انقالب در پشت جبھه...را الزم ساخته است

  .)اوت ٢٢کالریداد، (»میدهد
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چـپ از پرولتاریـای ی سوسیالیسـتھاایـن مفھـوم درسـت را کـه  کالریدادنویسندگان  ،در فرازهای بعدی
روانه منحرف کرده و اعتبار کاری را که در واقـع کـارگران  میانهکامال ای  به شیوهاند  کاتالونیا الھام گرفته

  : جمعبندی این سرمقاله به این صورت است. را به حکومت کاتالونیا میدهنداند  کاتالونیا کرده

اقـداماتی را بـه چـرا کـه . برانگیز است تحسینازی تاریخی به ما داده که واقعا اند کاتالونیا چشم حکومت«
مصـادرۀ ثـروت شورشـیان و . تصویب رسانده که بازتابدهنـدۀ رابطـۀ ناگسسـتنی جنـگ و انقـالب اسـت

اجتماعی از جنـگ و منافع بیشترین ردن آن بھترین وسیلۀ کمک به پیروزی و به چنگ آوردن اشتراکی ک
از این نظر و از نظر چگونگی سازمان دادن احزاب  ...راهی برای نابود کردن توان اقتصادی دشمن است

ی کاتالونیـا سرمشـقی اسـت بـرا ،جنگ و انقـالبهمزمان حول حکومت برای به پیش بردن ها  و اتحادیه
  ».کاستیل و برای باقی اسپانیا

ژیـرال  -ازۀ وقتـی کـه حکومـت آزانیـااند خصلت ضدپرولتری برنامۀ استالینی در هیچ موقعیت دیگری به
بورژوازی فھمید که بـا اینکـه میلیشـیای کـارگری تحـت  .تصمیم گرفت ارتش جدیدی بسازد آشکار نشد

تشـکیل  مجزایـیھـای نظارت دستورات فرماندهی ارتش است اما ساختار درونی این میلیشیا که از گردان
کارگران منتخب آنھا را رهبری پرولتری مختلفی تعلق دارند و های  شده که هر کدام به احزاب و اتحادیه

به این خاطر بـود . کرده استازی برای تضمین سلطه بر آنان را نقش بر آب بورژوھای میکنند، همۀ تالش
سرباز را برای خدمت اجباری بعنوان سرباز ذخیره فراخواند تا بعنوان نیرویی مجزا  ١٠٠٠٠که حکومت 

از این پیشنھاد ضدانقالبی حمایت کـرد و ھا استالینیست اوت ١٨بیانیۀ . تحت کنترل مستقیم حکومت باشند
  :از میلیشیا به دست داده بود اینگونه نوشت اوت ١١در روز  موندو اوبرروبنای مفھومی که بر م

ها  اینھا میلیشیای احزاب و اتحادیه. باشدھا میلیشیا به هیچ عنوان نباید تحت رهبری احزاب و سازمان !نه«
  .»ۀ خلق وفادارندجبھۀ خلق است و به خط مشی جبھ شانکه پایگاه اصلیاند  اینھا میلیشیایی. نیستند

رفقا میخواستند امر ساختن ارتـش جدیـدی از داوطلبـان را بـه  برخی«: نوشت اوت ٢١روز  موندو اوبررو
آنچـه مطـرح «: این امکان را مـردود شـمردندھا استالینیست .»عنوان تھدیدی برای نقش میلیشیا تلقی کنند

کارآمـدی بیشـتری است این است که میلیشیا تکمیل و تقویت شود تا برای سریعتر خاتمه دادن به جنگ 
امروز همانند دیروز شعار ما دربارۀ «: از این طرح حکومت را اینگونه پایان داد خود و دفاع .»داشته باشد

  ».ۀ خلقھجبهمه چیز برای جبھۀ خلق و همه چیز از طریق . این موضوع یکی است

چپ توجیھاتی کـه بـرای سـاختن ی سوسیالیستھاارگان  .بود کالریدادموضع این موضع سرتاسر ارتجاعی 
تامین ررسی کرد و نشان داد این ادعا که هدف از ساختن این ارتش بود را ب این ارتش جدید آورده شده

هستند یا خواهـان پیوسـتن تعداد کسانی که اکنون در میلیشیا «نیروی کمکی است درست نیست چرا که 
کمبود تجربۀ نظامی میلیشیا را جبران خواهد این ادعا که سربازان ذخیره  .»تقریبا نامحدود استاند  به آن

بـه نیروهـای اند  تا بـه امـروز نخواسـته«که ای  ذخیره کرد نیز با این واقعیت نفی میشود که این سربازاِن 
که اعضای میلیشیا را به پیوستن به نیروهـای ای  سیاسیهای  انگیزهنظامی بپیوندند با همان شور مبارزه و 

توجیھـاتی کـه بـرای  برشـمردنچـپ پـس ازی سوسیالیسـتھا .»مسلح واداشت به ارتش نخواهند پیوست
  : گرفتندساختن ارتش جدید میشود اینطور نتیجه 

و اند  ون در حال مبارزهفکر کردن به نوع جدیدی از ارتش که میخواهد جایگزین کسانی شود که هم اکن«
ایـن همـان چیـزی . ضـدانقالبی اسـتای  به نوعی بر عمل انقالبی خود نظارت دارند، فکر کردن به شـیوه

دولت به مـا نشـان  هر انقالب پس از نابود کردن دستگاه«: هشدار داد) دولت و انقالبدر (است که لنین
درآورد و » خـودش«ا بـار دیگـر بـه خـدمت ویژۀ افراد مسـلح ر ارگانطبقۀ حاکم میکوشد میدهد چگونه 
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بســازد کــه اینبــار نــه در خــدمت ] از افــراد مســلح[ســتم میکوشــد ســازمان جدیــدی  تحــتچگونــه طبقــۀ 
  ».استثمارگران بلکه در خدمت استثمارشدگان قرار گیرد

، از ذهـن حکومـت نگذشـته عقـیماسـت نـاتوان و ای  یشـهاند یشۀ ضدانقالبی، کهاند ما یقین داریم که این«
بورژوازی که برای حفاظت از جمھوری از جان خود مایه میگذارند نباید این  خردهاما طبقۀ کارگر و . است

و رهبری نیروهای مسلح، که پـیش از ها  سخنان دقیق لنین را فراموش کنند و باید مراقب باشند که توده
  )اوت ٢٠، کالریداد(».دست آنھا خارج نشودهر چیز باید از مردم مسلح تشکیل شده باشد، از 

نـه جالب است کسانی که بـه پرولتاریـای اسـپانیا مفھـوم لنینـی ماهیـت طبقـاتی ارتـش را درس میدهنـد 
از اعتبــار انقــالب روســیه اســتفاده میکننــد و بــه اصــول آن در خــدمت بــورژوازی خیانــت  استالینیســتھا،

  !اند چپی سوسیالیستھابلکۀ پیشگام ،میکنند

. کھای متفاوت از ماهیت نبرد جاری اکنون پیرامون مسائل دیگر نیز با یکدیگر به اختالف رسیده استدر
و سـازمان جوانـان سوسیالیسـت هـر کـدام بـه درجـات مختلفـی نقـش خائنانـۀ  پوم ،ھاآنارکوسندیکالیست

فـظ سـالح و خواستار تصفیه شدن تمامی موسسات از عناصر مشکوکند و بر حبورژوازی را تشخیص داده 
مبارزٔه از ھا در طرف دیگر استالینیست. برای جلوگیری از خیانت بورژوازی اصرار میورزندجبھه در پشت 

 حتـی«کـه  دارند که جمھوریخواهان و این شـعار را سـرمیدهند عریضازه اند درکی به همان علیه فاشیزم
 کالریـدادآنقدر عریض است که  مبارزٔه ضدفاشیستیدرک اینھا از  »!معطل نماندجبھه یک گلوله در پشت 

کـه در کنتـرل » اتحادیۀ نویسندگان ضدفاشیسـت«صدا به اعتراض بلند کرد که  اوت ٢٠و ١٩در روزهای 
 نشـریهٔ  در ،ت نه سـه رهبـر ،گارسـیا اولیـویر. ست بدل به پناهگاه ضدانقالبیون شـده اسـتها استالینیست

برای خلع سالح کردن پشـت ھا رژوازی و استالینیستتحرکات بیشرمانۀ بودر پاسخ به  سولیداریداد اوبررا
چه خوب میشـود رفقـای مـا بـا در نظـر «: ماهرانه استدالل آنھا را به خودشان بازگرداندای  جبھه به شیوه

برای که در اختیارشان است تھیه کرده و بررسی کنند که ای  گرفتن وضع فعلی، فھرستی از ذخایر نظامی
و آنچه نیاز ندارند را به جبھـه ارسـال  مندندجبھه دقیقا به چه ملزوماتی نیازحفاظت از نظم انقالبی پشت 

 .»کنند

ایـن رژیـم سانسـور کـردن : میتـوان خالصـه کـرد شـندهکُ ژیرال را در یک واقعیـت -رژیم آزانیا ماهیت
ی موندو اوبررو حتی. را متوقف نکرد کشته میشدندها  کارگری که اعضایش در جبھهھای سازمان نشریات
حاوی عکسی بود که به  این نشریه  اوت ٢٠شمارۀ : فھمید حکومت جبھۀ خلق چطور چیزی است فرومایه

، که هر روز زخم سانسور را بر خود حـس کالریداداین ! ذائقۀ سانسورچیان خوش نیامده بود توقیف شد
ا وجود چنین واقعیتی اسپانیدر خارج از ھا البته بیتردید استالینیست. بود که این خبر را منتشر کرد ،میکرد

  .را مسکوت گذاشتند

  کابینۀ کابایرو.۴

ورود کابایرو به حکومت به شـدت عظیمی از پرولتاریا از ھای بخشما در این باره هیچ تردیدی نداریم که 
و پریتو داشت و خاصه میلیشیا ھا از استالینیستتری  او در تمام این مدت مواضع خیلی چپ. استقبال کردند

  .احساس کرده باشد که کابایرو قرار است آنھا را از دست جمھوریخواهان خائن نجات دهدباید 

 ما در حال حاضر امکان آن را نداریم که بفھمیم چقدر از این شادی در طی چند روز اخیـر از میـان رفتـه
ــه اســت؛ ــی ک ــی از وقت ــدافعان یعن ــان  م ــان برداشــتن از ســان سباســتین پــس از شھر جمھوریخواه می

این شـھر را دودسـتی بـه دشـمن تقـدیم کردنـد و وقتـی همـین جمھوریخواهـان در ھا کوسندیکالیستآنار
میلیشیا کردند که بخش اعظم ارتـش مخـالف یعنـی  ۴٠٠٠٠نشینی از بیلبائو چنان استفادۀ بدی از  عقب
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وقتی کـه  به جبھۀ شمالی خیانت شده و همه اینھا از .ارتش ژنرال موال به جبھۀ مادرید و ساراگوسه رسید
  .کابایرو به حکومت رسیده اتفاق افتاده است

یعنـی » حـداقلی«ای  اش برنامـه برنامـهآیـا . خود او چیزی در این باره نگفته استبرنامۀ کابایرو چیست؟ 
اش همـان  برنامـهآیـد؟ آیـا  اش خـوش مـی کابینهبورژوایی است که به ذائقۀ پنج عضو بورژوای ای  برنامه

است بـورژوایی؟ فـرق اصـلی میـان کابینـۀ کابـایرو بـا ای  ست که یعنی برنامهھاینیستبرنامۀ پریتو و استال
است؟ اما همانطور که لنین یک بـار بـرای همیشـه گفتـه، تر کابینۀ پیشین او چیست؟ اینکه کابایرو صادق

اگـر برنامـۀ . آنچه حرف اول را میزند برنامـه اسـت. سنج اختراع نکرده است صداقتهنوز کسی ماشین 
پس رفتار او در مبارزه نیز دلیلی ندارد که تفاوتی با قبلـی  نداردکابینۀ پیش از او بایرو فرقی با برنامۀ کا

  .داشته باشد

نخواهد داشت جز این که همان مسیری را برود که پرولتاریـای کاتالونیـا پـای ای  پرولتاریای اسپانیا چاره
  !نیستروزی راه دیگری به سوی پی به جز این،. است در آن گذاشته

فقط تعداد کمی هستند که ترک وظیفـه و چرا در صفوف اینھا  اند سربازان وظیفۀ ارتش فرانکو چه کسانی
را بـه ھـا میشود این. که دو سال خدمت وظیفۀ خود را سپری میکننداند  اینھا عموما روستازادگانی میکنند؟

شـند، بـه کرد که افسران خـود را بکُ  شانکرد که ترک خدمت کنند، تشویق شان، تشویقکشاندخود  سوی
. چگونه؟ با کمک کردن بـه تصـاحب اراضـی. شان را به جبھۀ کارگران کشانیدها شرطی که بتوان خانواده

میبینـیم کـه امـروز  ،و چون چنین نشـدفوریه سر داده میشد  ١۶این شعاری بود که باید پس از پیروزی 
. افتاده اسـت فاشیستھا، امروز در دست  ستھاتالینیستپایگاه اسکه شھر سویل  از جملهشھرهای جنوبی، 

کارگران باید در منـاطقی کـه . و نتیجه، انفعال دهقانان است .»جمھوری به تو چه چیز برای خوردن داد؟«
در منـاطقی کـه تحـت . و توزیع شـوند مصادرهبه کمک دهقانان بشتابند تا اراضی بزرگ  اختیار دارنددر 

و ... میتوان کردبه ده هزار طریق  ، که دنیای دهقانان را تغییر خواهد داد،ر رااین کاست ھاسلطۀ فاشیست
محـو و نـابود خواهـد از آن منـاطق دهقانانی ضدفاشیست از زمـین سـربرخواهند آورد و ارتـش فرانکـو 

  .گشت

ن هـزاراامـروز . برای زمین دادن به دهقانان نجنگیدنـد شانها هزاران کارگر جان دادند چرا که سازمان
شـعار آزادی بـرای مسـتعمرات اسـپانیا را سـر  شـان ها نفر دیگـر از کـارگران میمیرنـد چـرا کـه سازمان

تر  در مراکش خیلـی سـادهای  همین حاال نیز این شعار و کارزار تبلیغاتی جدی حتیدر حالی که . نمیدهند
  . از گلوله میتواند ارتش مراکشی فرانکو را از هم بپاشاند

آور وظـایف تولیـدی را  حیـرترا به دسـت گیـرد چـه ها  وقتی پرولتاریا کنترل کارخانهداد کاتالونیا نشان 
عمومی را در ھای کارگری مادرید که در ابتدا کنترل زیرساختهای  با این حال خیلی از کمیته. انجام میدهد

یت که حـاال و این واقعدست گرفته بودند پس از آن در انقیاد مدیریت بوروکراتیک حکومتی اسیر شدند 
تا زمـانی کـه خـود . بھبودی در این وضع نداده استسوسیالیست نیز در حکومت حضور دارد ای  نماینده

  .دل به سنگرهای انقالب نخواهند شدبها  این کارخانهرا مدیریت نکنند ها  کارگران کارخانه

تواننـد سـھمی در این غیرقابل تحمل است که کارگران هم بیگاری بکشند و هم کشـته شـوند بـی آنکـه ب
ایـن . کابایرو اعالم کرد میخواهـد در اول اکتبـر کـورتس را بازگشـایی کنـد. رهبری مبارزه داشته باشند

همانطور که قرن نوزده به قرن بیستم هیچ شـباهتی نـدارد ایـن کـورتس نیـز دیگـر ! تلخ استای  شوخی
ریخـواه بـا رای کـارگران در روز از آن وقتی که بـورژوازی جمھو! مردم نیستهای  بازتاب دهندۀ دیدگاه

امـروز تنھـا صـدای . قرنھـا گذشـته اسـت ، از نظر سیاسیفوریه اکثریت را در کورتس به دست آورد ١۶
که در حال نبرد است، از  ییسراسری است که در آن نمایندگان منتخبی از میلیشیاای  واقعی مردم کنگره
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ام میدهند، از دهقانانی که تامین غذا را به عھده دارند، کارگرانی که تولید میکنند و کار حمل و نقل را انج
میلیشـیا و های  کارخانـه و کمیتـههای  یتی کـه برآمـده از کمیتـهوتنھا چنین سـوامروز . تشکیل شده باشد

  .صالحیت سخن گفتن از جانب اسپانیا را دارد روستایی باشدهای  کمیته

بــورژوازی  های  خواســتههــر کــدام از ایــن نیازهــای ابتــدایی انقــالب فقــط بــا فــائق آمــدن بــر  بــرآوردن
فقـط بـرای سیاسـتمداران » اخـتالل«اما این . ن یعنی فراتر رفتن از جبھۀ خلقای .جمھوریخواه ممکن است

ــواهِ  ــائن و  جمھوریخ ــرمایهخ ــک  س ــلی ی ــت«داران اص ــد» باخ ــد ش ــوب خواه ــ محس ــلی ھای و بخش اص
  .وازی همانطور که در انقالب روسیه شاهد بودیم از نظام اقتصادی جدید بھره خواهند بردبورژ خرده

تا پای جاِن خود را با برنامۀ انقالبی به روشنی نشان  مخالفِت  ،ھاشرکای کابایرو در کابینه، یعنی استالینیست
 ١١، دیلـی وورکـر(».شعار امروز عبارت است از همـۀ قـدرت و اقتـدار بـه حکومـت جبھـۀ خلـق«: اند داده

همـۀ قـدرت بـه «شـعار لنـین کـه میگفـت ! معنای این شعار دقیقا همان چیزی است که میگوید )سپتامبر
یعنی هیچ قدرتی بـه ھا شعار استالینیست. به این معنا بود که هیچ قدرتی به حکومت ائتالفی نرسد» شوراها
همـانطور کـه اسـتالینیزم  .روسـتا نرسـدهای  به میلیشیا و کمیته ،ها به کارخانه در حال رویش، های سویت

انقالب را در آلمان قربانی کرد تا روال عادی امور در اروپا به هم نخورد حاال هم دارد انقالب در اسـپانیا 
استالینیزم شـعار آزادی بـرای مـراکش را بـه زبـان . شوروی حفظ شود-را قربانی میکند تا اتحاد فرانکو

از فراتـر اسـتالینیزم . لطمـه خواهـد زدسیاسـت اسـتعماری فرانسـه بـه کـار نخواهد آورد چرا که با این 
چـرا کـه ایـن کـار بالفاصـله انقـالب در  و به سوی انقالب در اسپانیا نخواهـد رفـت چارچوب جبھۀ خلق 

آمیـزی بـه  جنونبه طور ھا و استالینیزم که مانند همۀ بروکراسی گرفتفرانسه در دستور روز قرار خواهد 
جوهر سیاسـت . فرانسۀ شوروی را به عنوان متحد ترجیح میدهد تااعتماد است فرانسۀ بورژوا  یبها  توده

آشکارا و ھا امروز استالینیست .»!و نه در هیچ کشور دیگر –انقالب در یک کشور «: استالینی عبارت است از
عث خوشوقتی است که و این برای پرولتاریای جھان با اند بیشرمانه بدل به دشمنان انقالب پرولتری شده

ایـن  و ایـن اتفاقـا بـه  –استالینیزم در اسپانیا آن نیروهایی را که در آلمان در بند داشت در اختیار نـدارد 
  .آلمان آگاه استھای است که پرولتاریای اسپانیا از درس خاطر

داخلی در حزب این نیروها در بوتۀ جنگ . امروز پرولتاریا برای پیروزی نیروهای عظیمی در اختیار دارد
تضاد میان تئوری ضدسیاسی سنتی آنارکوسندیکالیزم و عملکرد سیاسی . انقالبی واحدی ادغام خواهند شد

همـین حـاال هـزاران . سازمان آن را دگرگـون خواهـد کـردای  و انقالبی کنونی آن ناگزیر صورت اتحادیه
ترین عناصر انقالبی کشور  اعضایش باتجربهاین سازمان که در میان . اند پیوسته پومبه  ت نه سههزار عضو 

اش  اصلینیروهای  هنوز ، اما٤روانۀ سابقش فاصله گرفته میانهحضور دارند به مقدار قابل توجھی از مسیر 
مھمترین کادرها در باقی نقاط اسپانیا، یعنـی میتوانیم مطمئن باشیم که . به کاتالونیا و والنسیا محدود است

زیادی اسیر نوسانات کابایرو بودنـد بـه جریـان ھای چپ که تا مدتی سوسیالیستھا عناصر انقالبی در میان
بھترین عناصر از کادرهای بیتجربۀ سازمان استالینیسـتی بـه حـزب انقالبـی  حتی. انقالبی خواهند پیوست
خواهد داشت که از کادرهای رهبـری یـک حـزب ای  انقالب مانند همیشه رهبری. جدید خواهند پیوست

اتر خواهد رفت، اما تکالیف عظیمی که پیش پـا خواهـد نھـاد هـدف نھـایی وحـدت جریانـات مشخص فر
  .انقالبی در میان همۀ احزاب خواهد بود

                                                  
خـود را عضـو  پـوم ای که المللی ا سازمان بینرا ب آنبرای آنکه ابعاد گسست این سازمان را درک کنیم کافی است خط مشی  ٤

در  ILPدر آلمـان و  SAPنماینـدگان آن  و( اسـت»المللـی بـرای وحـدت سوسیالیسـتی انقالبـی کمیتۀ بـین«آن میداند و اسمش 
تقادی بـه المللی که خطاب به پرولتاریای اسپانیا نوشته شده کوچکترین ان در برنامۀ این سازمان بین. ای کنیم مقایسه) انگلیسند

  !اوت است ١٧سازمانی که برازندٔه نام سنتزیزم انقالبی است » محتاطانهٔ «و تاریخ این اولین بینانیٔه ! جبھۀ خلق دیده نمیشود
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 اسپانیا و اروپا.۵

و هر روز به بخشـی  دارد» متون پیشگویانه«ستونی چندخطی منتشر میکند که عنوان  مدتی است کالریداد
ایـن . تروتسـکی تصـادفی نیسـت متنی از انتخاب .تروتسکی اختصاص دارد تاریخ انقالب روسیهاز کتاب 

انقالبیـون . مسـئلۀ انقـالب در اروپـا: انتخاب نشانگر وجود دغدغۀ مھمی در میـان انقالبیـون اسپانیاسـت
که از نظر تکنولوژیک عقبمانده است و خطر مداخلـۀ نظـامی هیتلـر و اند  کردهاسپانیا در کشوری مبارزه 

و همین است که به رابطۀ ناگسسـتنی میـان انقـالب در کشـور  احساس میشوددر آن هر لحظه موسولینی 
به این خاطر است که به تروتسـکی  .اند آگاه بوده به شدت ، خاصه در فرانسه،خودشان و انقالب در اروپا

  .، چرا که او سخنگوی مقتدر انترناسیونالیزم انقالبی بوده استاند روی آورده

تروتسکی به همین مسئله پرداخت و نشان داد که ھا الی، تنھا چند روز پس از آغاز درگیریجو ٣٠در روز 
ای  گیـری سخنان پایانی او در آن نوشته از هرگونه نتیجه. رویدادهای اسپانیا برای فرانسه چه معنایی دارد

  :است نافذترکه من بخواهم در اینجا بنویسم 

پرولتاریای فرانسه نمیخواهد در برابر هیتلر و موسولینی بیسالح  بدون تردید پرولتاریای اسپانیا همچون«
. اما برای دفاع از خود در برابر این دشمنان ابتدا باید دشمن را در کشور خـود از میـان برداشـت. بماند

افسـران بـدون  بدنـهٔ افسران نمیتوان بر بورژوازی فائق آمد و از میان برداشتن  بدنهٔ بدون از میان بردن 
افسران در هـر ضـدانقالب مسـلح نقـش اصـلی را بـر عھـده  بدنهٔ . آمدن بر بورژوازی ممکن نیست فائق

افسری نظام کھن را از میـان  بدنهٔ اجتماعی عمیقی داشته های  هر انقالب پیروزمندی که پایه. داشته است
نیـز همینطـور  ١٩١٧در انقالب فرانسه در انتھای قرن هجدهم و در انقالب اکتبر در سال . برداشته است

برای گرفتن چنین تصمیمی باید از زانو زدن در برابر بورژوازی رادیکـال دسـت کشـید و بـرعکس  .شد
بایـد بـه . سـاخت آن بخـش رادیکـالی و از جمله باید اتحادی واقعی از کارگران و دهقانان علیه بورژواز

پرولتاریا خود میداند چگونه سـربازان را بـه سـمت خـود  .قدرت و ابتکار و شھامت پرولتاریا اعتماد کرد
در حـال . اتحاد کارگران و دهقانان و سربازان، اتحادی اصیل خواهـد بـود نـه اتحـادی دروغـین .بکشاند

پیـروزی . ساخته شدن و آبدیده شـدن در کـورۀ جنـگ داخلـی اسـت حاضر در اسپانیا این اتحاد در حال
انقـالب اجتمـاعی پیروزمنـد در . مردم از مسیر پایان جبھۀ خلق و آغاز اسپانیای شوروی خواهـد گذشـت

دان فاشیست ایتالیا و آلمان بـدون این برای جّال . اسپانیا ناگزیر در باقی نقاط اروپا خود را خواهد گسترد
 ».استتر نظامی خیلی ترسناکھای وافقات دیپلماتیک و همۀ ائتالفتردید از همۀ ت

 

______________________________ 

 توضیح اسامی احزاب و سازمانها
  .توسط اعضای حزب سوسیالیست تاسیس میشود ١٨٨٨این سازمان سندیکایی در سال . اتحادیۀ سراسری کارگران): UGT(ت خ او

بـه خـاطر دفـاع از اپوزیسـیون چـپ از  ١٩٢٧سازمان کوچک وابسته به جریان تروتسکیستی که در سـال ): Izquierda Comunista(ایسکِیردا کمونیستا
  .حزب کمونیست اسپانیا اخراج میشود

و  مدافع تشـکیل فدارسـیون سوسیالیسـتی در اسـپانیا. در بارسلون تاسیس میشود ١٩٣٠این سازمان مارکسیست در سال ): BOC(بلوک کارگری و دهقانی
  .را تشکیل میدهد پومبخشی از این حزب کوچک به حزب آندرس نین پیوسته و . خودمختاری کاتالونیا است

از به هم پیوستن کمونیستهای چِپ حول آندرس نین و بلوک کارگری و دهقانی خوان مورین  ١٩٣۵در سال .حزب کارگری وحدت مارکسیستی): POUM(پوم
  .است باتایااش  نام روزنامه. شکل میگیرد

این حـزب بـه هنگـام تاسـیس، خـود را حـزب . این سازمان را تاسیس میکند ١٨٧٩پابلو ایگسیاس در سال ): PSOE(حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا
  .الملل سوم به هنگام تاسیس کمینترن از این حزب جدا میشوند مدافعان تشکیل بین. مارکسیست مینامد -سوسیالیست 
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  .آید از به هم پیوستن سوسیالیستها و استالینیستها بوجود می ١٩٣۶در سال ): PSUC(لونیاحزب سوسیالیست متحد کاتا

از بـه هـم پیوسـتن جریانهـای مختلـف سوسیالیسـت و آنارشیسـت و سندیکالیسـت بـر محـور پیوسـتن بـه  ١٩٢١در سال ): PCE(حزب کمونیست اسپانیا
   .است اوبرروموندو نام روزنامۀ این حزب . الملل سوم تشکیل میشود بین

  

  .این فدارسیون سندیکایی آنارشیست را در بارسلون تاسیس میکنند ١٩١٠الملل اول در سال  اعضای سابق بین): CNT( ت نه سه

فـاالنژ . یشـودتوسط خوزه آنتونیو پریمو دریورا، پسر میگل پریمو دریورا دیکتاتور سـابق اسـپانیا تاسـیس م ١٩٣٣این سازمان فاشیست در اکتبر : فاالنژ اسپانیا
ادغام شد و در سالهای  سندیکالیستی-کمیتۀ نظامی تهاجم ملیبا  ١٩٣۴این سازمان در سال . های فاشیزم ایتالیا میدانست خود را مدافع روشها و اندیشه

اما . رده و در آغاز ژوئیه غیرقانونی میشوددرصد رای آو  ١کمتر از  ١٩٣۶در انتخابات فوریۀ . در نبردهای خیابانی علیه چپها و اعتصابگران دخالت داشت ٣۵و  ٣۴
افزاید و فعالیتهایش بـه سـرعت بـا نیروهـای فرانکـو هماهنـگ  داران و مرتجعان علیه حکومت جبهۀ خلق به سرعت بر صفوف این سازمان می خصومت سرمایه

پس از آن سازمان فـاالنژ در سـازمانهای ناسیونالیسـت ادغـام . میکند یک دادگاه نظامی خلقی، خوره آنتونیو پریمو دریورا را بازداشت و  به اعدام محکوم. میشود
  .سازمان فاالنژ پس از جنگ داخلی یکی از اجزای دولت فرانکو است. میشود

زمان نماینـدۀ بـال چـپ ایـن سـا.ت  نه و متشکل از جریانهای مختلف آنارشیست از جملـه سـه ١٩٢٧فدارسیون آنارشیست ایبریا، تاسیس در سال ): FAI(فای
  .گارسیا اولیویه در حکومت جبهۀ خلق وزیر دادگستری میشود. دوروتی و نمایندۀ بخش معتدل آن گارسیا اولیویه است

 ١٩٣٣این سازمان از به هم پیوستن تعدادی از احـزاب کوچـک راسـت افراطـی در فوریـۀ ): CEDA(های راست خودمختار اسپانیا کنفدارسیون گروه
در . آورد و به حکومت جمهوریخواه نزدیـک میشـود موفقیت چشمگیری به دست می ١٩٣٣این سازمان در انتخابات . روبلز تشکیل میشودتوسط خوزه ماریا ژیل 

  .های ضربِت فاشیست خود را سازمان میدهند و به کارگران و دهقانان مبارز یورش میبرند درون صفوف همین سازمان است که گروه

 


