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  :درس های اسپانيا
  

  آخرين هشدار
)١٩٣٧(  

  منشويزم و بولشويزم در اسپانيا
پيکار پرولتاريای اسپانيا که جرقه های درخشان . تمام اعضای عمومی مشغول مطالعه دقيق عمليات نظامی در اتيوپی، اسپانيا و شرق دور برای جنگ بزرگ آينده هستند

  .ا دقتی کمتر از اين مورد مطالعه قرار گيرد، تنها  تحت اين شرايط حوادث آتی ما را غافلگير نخواهد کردانقالب آتی جهانی را بر می انگيزد، نبايد ب
با نگاه به احزاب جمهوری بورژوازی، انها را احزابی  . در اردوگاه به اصطالح جمهوری جنگيدند) با نيروهای نابرابر(سه ايدئولوژی يعنی منشويزم، بلشويزم و آنارشيزم 

عالوه بر اين، بزرگنمايی نيست چنانچه .  استقالل عقيده و اهميت سياسی می يابيم که تنها با باال رفتن از گرده رفورميست ها و آنارشيست ها قادر به حفظ خود بودندبدون
در حقيقت دو عقيده در اردوگاهی به .  داشتند انجام دادندبگوييم رهبران آنارکو سنديکاليست های اسپانيا هم برای انکار عقيده و به صفر رساندن مفاهيم آن، هر چه در توان

  .اصطالح جمهوری جنگيدند، منشويزم و بولشويزم
طبق نظر سوسياليست ها، استاليسنيست ها، منشويک ها و نمونه های آنان، انقالب اسپانيا تنها حل وظايف دموکراتيک را هدف قرار داده است و جبهه متحد با بوروژازی 

عالوه بر اين، . از اين نظر، هر تالش پرولتاريا برای فرا رفتن از محدوديت های بورژوا دموکراسی نه تنها زودرس، بلکه کشنده است.  در آن ناگزير استدموکراتيک
  . متمرد است، نه انقالب سوسياليستیفرانکآنچه در برنامه ی انقالب ذکر شده، مبارزه با 

مبارزه موفق عليه ارتجاع بورژوازی تنها با داشتن نيروها و روش های انقالب پرولتاری . ست، بلکه ارتجاع بورژوازی استبه هر حال، فاشيزم يک رژيم فئودال ني
  .از اين نکات هيچ اطالعی ندارد و نمی توانند داشته باشند] مسلما[خود منشويزم ساخته ی تفکر بورژوازی است، و . ممکن است

بخش جوان بين الملل چهارم بيان می شود، تئوری انقالب مداوم را به عنوان نقطه شروع برگزيده است، و اين بدان معنی است که حتی نقطه نظر بولشويکی، که تنها توسط 
ا در برنامه مسائل صرفا دموکراتيک مانند برچيدن مالکيت ارضی نيمه فئودال، تنها با کسب قدرت از سوی پرولتاريا حل خواهد شد، و در نتيجه، انقالب سوسياليستی ر

عالوه بر اين، در جريان مراحل اوليه انقالب، کارگران اسپانيا در عمل نه مسائل صرفا دموکراتيک، بلکه خواسته های کامال سوسياليستی را مطرح . خود قرار می دهد
تنها از طريق واژگونی روابط .  بلکه انکار ان استدرخواست عدم فراروی از مرزهای بورژوا دموکراسی در عمل، نه به معنی دفاع از انقالب دموکراتيک. کردند

اما مالکان در اتحادی صميمی با با بورژازی مالی، صنعتی . کشاورزی است که دهقانان می توانند به عوان بخش عظيم توده ها، به يک سد محکم عليه فاشيزم تبديل شوند
حزب پرولتاريا بدين گونه با انتخاب مابين دوراهِی رفتن با توده ها ی دهقانی يا بورژوازی ..رار دارندو بانکی و روشنفکران بورژوازی که به خود آنها وابسته هستند، ق

کمک به بورژوازی برای فريفتن دهقانان و بدين گونه منزوی : قرار دادن دهقانان و بورژوازی ليبرال در همان ائتالف، تنها يک دليل دارد. ليبرال رو به رو می شود
  .راه سوم و دولت بينابينی وجود ندارد. انقالب ارضی تنها می تواند عليه بورژوازی و از طريق ديکتاتوری توده های پرولتاريا انجام گيرد. انساختن کارگر

 و آن هم -يک تاخير چند دهه ایپس از . از نقطه نظر تئوری، شگفت آور ترين نکته در مورد سياست های استالين در قبال اسپانيا، ناديده گرفتن مطلق الفبای لنينيزم است
در روسيه . بيشتر از آن، کمينترن برای سازگار نشان دادن اين دکترين به ياوه گويی روی آورده است.  کمينترن، منشويزم را کامال بازسازی کرده است-!چه دهه هايی

بسيار شگفت آور است که . ١٩٦٧ی را به دنبال داشت تا در اسپانيا در سال ، فرمول انقالب تماما دموکراتيک، در هر صورت، بحث های بيشتر١٩٠٥تزاری، در آستانه 
همزمان با آن، عقيده منشويک ها، اين کاريکاتور مارکسيزم، . منشويزم به سياست ارتجاعی ضد کارگر استالين تبديل شده است" سياست ليبرال کارگری"در اسپانيا مدرن، 

 .به کاريکاتوری از خود تبديل  شده است
 

  تئوری جبهه خلقی
استالينيزم  به غير از منافع تجربی بوروکراسی شوروی، توسط تئوری . بی تجربگی است اگر که سياست های کمينترن در اسپانيا را ناشی از اشتباه نظری بدانيم

اما آنها کادرهای . را به تمسخر می گيرند" ديميتروف "در محافل خودمانی، بدبينان شوروی، فلسفه جبهه خلقی. مارکسيستی يا هيچ نوع تئوری ديگری رهبری نمی شود
لوئيز فيشر، با جهالت و کوته نظری، منطق گرايی . فراوان مروج  اين فرمول مقدس برای فريفتن توده ها را، از ساده و حقه باز گرفته تا احمق و شارالتان در اختيار دارند

پيروزی ايده ی جبهه "، !"اتحاديه نيروهای مترقی. "استبرادری رقت انگيز  صدای انقالب، نماينده ی منفور اين کوته فکرانه و نيز ناتوانی مادرزادی خويش در شنيدن
   سال پيش به رشته ی تحرير در آمده است؟٩٠چه کسی باور می کند که مانيفست کمونيست !" .... يورش تروتسکيست ها به صفوف ضد فاشيست"و !" خلقی

کمونيست ها بعالوه ی سوسياليست ها، آنارشيست ها و ليبرال ها، : اصال از اولين قانون علم رياضيات، که عمل جمع است، فراتر نمی روندتئورسين های جبهه خلقی، 
حداقل به مکانيک .  کنداما، علم حساب در اين مورد به تنهايی کفايت نمی. و اين تمام ذکاوت آنها است. حاصل جمع از تعداد هر کدام از آنها جدا از يکديگر بزرگتر است

قانون متوازی االضالع نيروها در مورد سياست نيز به کار می رود، می دانيم که در چنين متوازی االضالعی، هر چه نيروهای ترکيب کننده از هم دور شوند، . نياز است
  .تيجه برابر صفر خواهد بودهنگامی که متحدان سياسی به مسير های مخالف گرايش داشته باشند، ن. برآيند کمتر خواهد بود

در شرايط مشخص تاريخی، چنين بلوکی . برخی مواقع، تشکيل بلوک متشکل از گروه های سياسی واگرای طبقه کارگر برای حل مشکالت عملی مشترک، ناگزير است
 نيروهای عضو چنين بلوکی می توانند بسيار قوی تر از ميزان برآيند. مستعد جذب توده های خرده بوروژای تحت ستمی است که منافعی نزديک به منافع پرولتاريا دارند

 درجه مخالف يکديگر ١٨٠در خالف آن، اتحاد سياسی بين پرولتاريا و بورژوازی، که منافع شان در زمان حاضر . نيروهای هر کدام از بخش های تر کيب کننده باشد
  .بی پرولتاريا را فلج سازداست، به عنوان يک قانون عمومی  تنها می تواند نيروهای انقال

کارگران و دهقانان تنها از طريق برپايی مبارزه ای .  جنگ داخلی، که در آن نيروی تهديد و اجبار عريان بسيار موثر است، به روح فداکاری واالی همرزمان نياز دارد
  .ولتاريا به رهبری بورژوازی به معنی تضمين شکست در جنگ داخلی استتحت چنين شرايطی، وابسته ساختن پر. برای رهايی خود می توانند پيروزی را بيمه کنند

 آغاز شده ١٨٤٨از سوی ديگر، آنها استنتاجات قاطعی از تجربيات تاريخی است که حد اقل از سال . اين حقايق ساده، کمترين محصوالت تحليل های تئوريک خالص هستند
تجربه اسپانيا تنها حلقه ی تراژيک جديدی . اع جبهه های خلقی، يعنی انواع ترکيبات سياسی برای فريب زحمتکشانتاريخ جديد جامعه بورژوازی مملو است از انو. است

  .است در اين زنجيره ی جنايات و خيانت ها
  

  اتحاد با سايه ی بورژوازی
. جايگاه بورژوازی به وسيله ی سايه اش اشغال شد. ع نيروهاستمهم ترين حقيقت از لحاظ سياسی، آن است  که جبهه خلقی اسپانيا در واقع حتی فاقد متوازی االضال

خود بورژوازی اسپانيا بدون آنکه به خود زحمت شرکت در جبهه خلقی را بدهد، به واسطه ی استالينيست ها، سوسياليست ها و آنارشيست ها، پرولتاريای اين کشور را به 
بورژوازی اسپانيا از همان ابتدا درک کرد که جنبش توده ای .  ياسی جزئی خود، آشکارا به اردوگاه فرانکو پيوستنداکثريت استثمارگران با تمام اختالفات س. وابسته کرد

انقالبی، بدون هيچ نوع تئوری انقالب مداوم،  بدون توجه به شکل آغاز آن، عليه مالکيت خصوصی زمين و درآمد توليد حرکت می کند، و همکاری با اين جنبش با اقدامات 
  .دموکراتيک مطلقا غير ممکن است

طبقه ی . وکالی سياسی بورژازی نه خود آن] در واقع  [-مسرز، آزانا، شرکا و امثال آنها: به همين دليل باقی مانده ی ناچيز طبقات دارا در اردوگاه جمهوری باقی  ماندند
از نمايندگان سياسی ديروز برای فلج کردن، به هم ريختن و پس از آن خفه کردن جنبش دارا، با شرط بندی همه چيز بر يک ديکتاتوری نظامی، قادر بود در آن واحد، 

  .سوسياليستی توده ها در قلمرو جمهوری، استفاده کند
يچ کس جز خودشان آنها نماينده ی ه. جمهوری خواهان چپ، بدون نمايندگی بورژوازی اسپانيا در کمترين ميزان، باز هم کمتر نماينده ی کارگران و کشاورزان هستند

چطور؟ بسيار ساده، با تجسم اصول .  اين اشباح سياسی، نقش قاطعی در انقالب اجرا کردند- استالينيست ها، سوسياليست ها و آنارشيست ها-اما با کمک متحدانشان. نيستند
  .انقالب دموکراتيک که مصونيت مالکيت شخصی است
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 استالينيست ها در جبهه ی خلقی
وظيفه رهبران بازنشسته ی  چپ بورژوازی عبارت بود از جلوگيری از انقالب توده ها و . هه خلقی اسپانيا و مکانيک های درونی آن کامال مشخص هستندعلل پيشرفت جب

منافع آزانا و شرکا در اين نقطه " م؟چرا به فرانکو نياز داريد در حاليکه ما جمهوری خواهان، می توانيم همان کار را انجام دهي: "بازيافتن اعتماد به نفس استثمار گران
مرکزی با منافع استالين، که با اثبات توانايی خود به بورژوازی در زمينه ی حفظ نظم در مقابل هرج و مرج به کسب اعتماد فرانسوی ها و انگليسی ها نياز داشت، منطبق 

البته خود استالين طرفدار سوسياليزم است، اما يک نفر بايد مراقب باشد که جمهوری : "شتاستالين به آزانا و شرکا به عنوان پوششی در مقابل کارگران نياز دا. بود
رفورميست های سنتی . آزانا و شرکا به استالين به عنوان يک جالد با تجربه نياز داشتند، با قدرت سرکوب توده ها در زمان شورش و انقالب! خواهان بورژوا دفع نشوند
  . ا پيش از مسير مبارزه طبقاتی خارج شده اند، به دليل حمايت های مسکو موج جديد اعتماد را حس می کنندبين الملل دوم، که مدت ه

کابالرو چهره حزب سوسياليست، که به طرف اشرافيت . اما اين حمايت ها لزوما از تمام رفورميست ها صورت نگرفت، بلکه ارتجاعی ترين آنها از ان بهره بردند
سوسياليست های چپ و . نگرين با حمايت مسکو بر کابالرو فائق امد. نگرين و پريتو هميشه به سوی بورژوازی چشم داشتند. است را نمايان ساختکارگری چرخش کرده 

دارم های جبهه ی خلقی آنارشيست ها، اسيران جبهه خلقی، گرچه برای حفظ تمام آنچه ممکن بود از دموکراسی نگاه داشت، تالش کردند اما جرات بسيج توده ها عليه ژان
راست افراطی، معترفا جناح بورژوازی حزب ] نيروهای[استالينيست ها  بدين گونه، با . را نداشتند، و عالوه بر آن تالششان در پايان به شيون و زاری ختم شد

   به عبارتی، عليه دسته های ميانه رويی متمرکر -پ پی او يو ام، آنارشيست ها و سوسياليست های چ-آنها فشار خود را عليه  چپ. سوسياليست، متحد بودند
  .ساختند که حتی در گوشه ای دور، فشار توده های انقالبی را منعکس می کردند

راليزم من در ابتدا استالينيزم را سنت. اين حقيقت سياسی در ماهيت خود بسيار مهم است، در آن واحد ميزان انحطاط کمينترن طی چند سال گذشته را نشان می دهد
مصلحت بوروکراسی بناپارتيستی نمی تواند بيش از . اما امروزه اين آشکارا منسوخ است. بوروکراتيک تعريف کردم، و تعدادی از وقايع صحت تعريف من را اثبات کرد

حافظه کار ترين گروه های اشرافيت بين المللی کارگری دسته استالينيست برای آشتی با بورژوازی می تواند تنها با م. اين با بی ميلی سنتراليستی و دو دلی منطبق باشد
  .قطعا اين اتحاد برای تثبيت سيرت ضد انقالبی استالينيزم در پهنه ی جهانی انجام گرفته است. متحد شود

 
  برتری های ضد انقالبی استالينيزم

ا، با شمار ناچيزی عضو و رهبری بسيار ضعيف، توانست قدرت خود، در به اين موضوع ما را مستقيما به پاسخ اين معما می کشاند، که چطور حزب کمونيست اسپاني
توضيح معمولی مبنی بر آنکه استالينيست ها برای به دست . دست گرفتن افسارهای قدرت در مقابله با سازمان های قدرتمند تر سوسياليست و آنارشيست را به نمايش گذارد

اين اقدام با توجه به . مسکو در قبال مهمات ، طالی اسپانيايی دريافت می کرد. ی شوروی می پرداختند، بسيار سطحی استآوردن قدرت به راحتی به داد و ستد سالح ها
 پس استالين برای غلبه بر قدرت چه تدبيری کرد؟ . قانون بازار سرمايه داری همه چيز را پنهان می کند

  
با تجهيز و تهيه منابع نظامی قدرت خود را باال برده، شرط همدستی خود را اقدامات موثر عليه انقالبيون جواب عادی اين است که دولت شوروی، که پيش چشم توده ها 

  .کليت اين موضوع مسلم است، اما اين فقط يک منظر قضيه و کم اهميت ترين آن است. مقرر ساخته بود، و بدين ترتيب مخالفان خطرناک خود را از مسيرش کنار زد
. به مدد محموله های شوروی، يک اقليت کوچک باقی ماند و با نفرت روز افزون در ميان کارگران رو به رو شد" قدرت و نفوذ"نيا، با وجود کسب حزب کمونيست اسپا

 حتی را، شرکا و نگرين، بلکهنه تنها زامو. اين قلب مسئله است. در سويی ديگر، تنها تعيين شروط همدستی برای مسکو کافی نبود، بلکه والنسيا می بايست به آنها تن دهد
   چرا؟ زيرا اين آقايان خودشان آرزو می کردند که انقالب را در . کابالرو نيزهمگی در زمان تصدی رهبری، کم و بيش آماده ی پذيرش درخواست های مسکو بودند

  . آنها شديدا از هر يورش انقالبی کارگران در هراس بودند. محدوده های بورژوازی نگه دارند
به پيروزی نظامی بر فرانکو چشم بدوزند، و ] حاال می توانستند[استالين ناجی آنها شد، بنابراين . استالين با مهمات و اولتيماتوم ضد انقالبی اش، ناجی تمام اين گروه ها بود

ت ماسک های سوسياليسی و آنارشيستی خود را، به اميد استفاده ی آنها به سرع. در همان زمان استالين آنها را از تمام مسئوليت هايشان در قبال جريان انقالب رها ساخت
اين آقايان می توانستند برای رسيدن به آرامش و آسايش، از اين پس خيانت خود را . مجدد از آنان پس از استقرار دموکراسی بورژوازی به دست استالين، در گنجه گذاشتند

  .استالين هم به سهم خود سياست های ضد انقالبی اش را با لزوم حفظ اتحاد با جمهوری بورژوازی توجيه می کند.  کنندبا بيان لزوم يک توافق نظامی با استالين توجيه
تنها از اين نقطه نظر گسترده می توانيم به تصويری واضح از صبر فرشته واری که قهرمانان عدالت و آزادی همچون آزانا، نگرين، شرکا، کابالرو، گارسيا اوليوير و 

اگر انها همان طور که اظهار می کنند، انتخاب ديگری نداشتند، به اين دليل نبود که چيزی جز . يو از خود نشان داده اند، دست پيدا کنيم.پی.ديگران، در مقابل جنايات جی
ست که برنامه ی کامال دموکراتيک آنها، که ضد سوسياليستی سر بريده ی انقالبيون و حقوق کارگران برای پرداخت قيمت هواپيماها و تانک ها نداشتند، بلکه به اين دليل ا

 زمانی که کارخانه ها  و امالک را تصرف می کنند، صاحبان -وقتی کارگران و کشاورزان در مسير انقالب خود قدم می گذارند. است، جز با توسل به ترور تحقق نمی يابد
 برای مقابله با اين جنبش، - مثل دموکرات، استاليسنيست يا فاشيست ها- آنگاه ضد انقالب بورژوازی-ی آورندقديمی را اخراج می کنند، قدرت را در استان ها به دست م

برتری دسته استالين در اين مسير عبارت بود از توانايی او دراجرای فوری . روش ديگری جز تهديد و اجبار خونين که توسط دروغ ها و حيله ها تکميل می شود، ندارند
  . که فراتر از ظرفيت آزانا، شرکا، نگرين و باقی متحدان چپ بوداقدامات،

  
  استالين به روش خودش صحت تئوری انقالب مداوم را تصديق می کند

 هر قيمت، و در يک سو، برنامه حفظ مالکيت خصوصی در مقابل تعرض پرولتاريا به.  بدين گونه دو برنامه ناسازگار در سرزمين جمهوری اسپانيا با هم رو در رو شدند
برنامه اول مصلحت سرمايه داری را به . دور نگاه داشتن دموکراسی از فرانکو، از سوی ديگر، برنامه برانداختن مالکيت خصوصی از طريق کسب قدرت توسط پرولتاريا

وم در زبان مارکسيزم و گرايشات جنبش توده ای برنامه د. واسطه ی اشرافيت کارگری، محافل فوقانی خرده بورژوازی،  و بخصوص بوروکراسی شوروی بيان می کرد
  .متاسفانه سد ضد انقالبی جبهه خلقی بين گروهی از بولشويک ها و پرولتاريای انقالبی قرار گرفت. انقالبی، نه کامال هوشيار اما قدرت مند معنی يافت

البته تهديد ها کم نبودند، اما دليل موفقيت اين تهديدات ذاتا در . ، مصمم برخورد نکردسياست جبهه خلقی، در چرخشش، در مقابل تهديد های استالين به عنوان منبع سالح ها
برای شش سال، وضعيت اجتماعی اسپانيا زمينه ی  ان طغيان های رشد يابنده توده ها عليه رژيم نيمه فئودال و مالکيت بورژوا را . شرايط درونی خود انقالب نهفته بود

دولت جمهوری به بورژوازی قول داده بود که با اقدامات . ع از مالکيت خصوصی با شديدترين اقدامات، بورژوازی را به آغوش فرانکو انداختنياز دفا. فراهم می ساخت
ازی بيش از از زمانی که موقعيت  جبهه مالکيت بورژو.  ورشکستگی کامل خود را نمايان ساخت١٩٣٦دموکراتيک از مالکيت آنها دفاع کند، اما خصوصا در جوالی سال 

 . جبهه نظامی تهديد شد، دموکرات ها از همه رنگ از جمله آنارشيست ها، در مقابل استالين تعظيم کردند و او نيز در زراد خانه ی خود جز روش های فرانکو چيزی نيافت
   های چپ، تهمت های کثيف، مدارک دروغين، شکنجه دررژيم بورژوازی بدون توسل به تعقيب تروتسکيست ها، پوميست ها، انارشيست های انقالبی و سوسياليست

يو به دليل دفاع استوار انها از منافع  بورژوازی .پی.جی. زندان های استالين و قتل در کمينگاه ها،  نمی توانست حتی دو ماه تحت پرچم جمهوری به حيات خود ادامه دهد
 . يل شدعليه پرولتاريا با پستی و خون آشامی، به آقای موقعيت تبد

کرنسکی دموکرات در مبارزه خود عليه انقالب سوسياليستی، در ابتدا در ديکتاتوری نظامی کورنيلوف به دنبال حمايت بود و بعدا تالش کرد با قطار مسافری ژنرال 
دموکراتيک، دولت ياوه گويان و شارالتان های از سويی ديگر، بولشويک ها مجبور شدند، برای به انتها رساندن انقالب . کراسنوف سلطنت طلب وارد پتروگراد شود

  .پايان دادند) و يا فاشيستی(بدين شکل به هر نوع تالش برای برپايی ديکتاتوری نظامی . دموکرات را سرنگون سازند
ی ديگر، مشخص ساخت که رهبری يک انقالب اسپانيا يک بار ديگر نشان داد که دفاع از دموکراسی در مقابل روش های ارتجاعی فاشيستی غير ممکن است و از سو

را با نابودی دموکراسی با استفاده از ) انقالب پرواتری(استالين جنگ عليه تروتسکيزم . مبارزه حقيقی در مقابل فاشيزم جز با روش های انقالب پرولتاريا ممکن نيست
شه اشتباه  تمام تئوری های قديمی منشويکی اتخاذی از سوی کمينترين را، که انقالب اين موضوع بار ديگر و برای همي. يو به انجام رسانيد.پی.اقدامات بناپارتيستی جی

کار جالدان مسکو، صحت تئوری انقالب مداوم را به روش . دموکراتيک و سوسياليستی را به دو بخش تاريخی مستقل و جدا از نظر زمانی، تبديل می کند، اثبات می نمايد
  .خود تائيد کرد
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  انقش آنارشيست ه

دقيق تر، کارگران آنارشيست به صورت . تمام آنچه که انجام دادند نوسانی بين بولشويزم و منشويزم بود.  آنار شيست ها هيچگاه موقعيت مستقلی در انقالب اسپانيا نداشتند
 بر عکس، با تمام توان توده ها را به اردوگاه جبهه در حالی که رهبران انها،) ١٩٣٧ و اول ماه می ١٩٣٦ جوالی ١٩. (غريزی مشتاق ورود به مسير بولشويزم بودند
  . خلقی به عنوان رژيم بورژوازی سوق دادند

آنارشيست ها، با تالش برای تجديد خويش به اتحاديه ها و سازمان های رشد يافته در شرايط صلح و با ناديده کرفتن آنچه در بيرون چهارچوب اتحاديه های کارگری، ميان 
اگر آنارشيست ها از انقالبيون بودند، می بايست پيش از هر اقدامی،  . سياسی و دردستگاه دولت گذشت، نشان داند که قوانين انقالب را درک نکرده اندتوده ها، احزاب 

   يت اتحاديه های کارگری در فراخوانی برای تشکيل شورا اعالم کنند، که نمايندگان تمام زحمتکشان شهر و روستا را که تحت ستم ترين اليه هايی که هرگز به عضو
 طبيعتا  کارگران انقالبی می توانستند سمت های برجسته و عمده را در اين شوراها به دست آورند؛ استالينيست ها در اقليت ناچيزی باقی . نيامده اند را نيزشامل می شود

گاه دولت بورژوازی  معلق در هوا و آويزان بماند؛ يک ضربه ی قوی می توانست برای می ماندند؛ پرولتاريا می توانست به نيروی شکست ناپذير خود ايمان بياورد؛ دست
پرولتاريای فرانسه نيز می توانست برای زمان زيادی لئون . در هم شکستن اين دستگاه کافی باشد؛ انقالب سوسياليستی می توانست  به يک نيروی محرک مقتدر دست يابد

     سخت ترين مشکالت . بوروکراسی مسکو هم نمی توانست دست به چنين اقدامی بزند. ولتاری آن سوی رشته کوه های پيرنی منع کندبلوم را از مسدود کردن انقالب پر
  .می توانستند به محض وقوع حل شوند

ان، به چرخ پنجم  ارابه ی دموکراسی آنارکو سنديکاليست ها، به جای آن، برای پنهان شدن از سياست کاری در اتحاديه های کارگری، در ميان حيرت خود و جه
بعد از انکه اوليور گارسيا و طرفدارانش به استالين و نوکرانش کمک کردند تا قدرت را از . اما چرخ پنجم برای زمان طوالنی کاربرد ندارد. بورژوازی تبديل شدند

ها پس از آن کاری بهتر از پريدن بر عرابه ی گروه پيروز و مطئن ساختن انها از ان. کارگران دور نگاه دارد، آنارشيست ها خودشان از دولت جبهه خلقی اخراج شدند
آنها  ترس خرده بورژوازی ازبورژوازی بزرگ، وخرده بوروکرات از بوروکرات بزرگ را با سخنرانی های اشکبار در مورد تقدس جبهه . طرفداريشان انجام ندادند

 ١٩٣٦در انتها، ما می توانستيم قدرت را در جوالی . "روايی هر نوع ديکتاتوری، شامل ديکتاتوری خودشان، پنهان ساختندو درمورد نا) بين يک قربانی و جالدان(خلقی 
رسميت نگرين خواستند، تا خيانتشان به انقالب را به -آنارشيست ها از استالين...".  به دست آوريم١٩٣٧در نهايت، ما می توانستيم قدرت را در می "، ..."به دست اوريم

  .شناخته و بابت آن پاداششان دهد، چه تصور تهوع آوری
و امثالهم، در خود " ما قدرت را به دست نياورديم نه به اين دليل که نمی توانستيم بلکه قصدمان چنين چيزی نبود، زيرا ما با هر نوع ديکتاتوری مخالف بوديم"توجيه آن که 

تقبيح کسب قدرت، به معنی واگذاری داوطلبانه ی قدرت به گردانندگان آن و استثمارگران، . طلقا ضد انقالبی را در بر داردمحکوميت قطعی انارشيزم، به عنوان عقيده ای م
غيرممکن است که جنگ برپا کرد اما پيروزی را . ماهيت هر انقالب شامل روی قدرت آمدن يک طبقه جديد، برای اجرای برنامه ی حيات خود  بوده و می باشد. است
 . غيرممکن است که توده ها را به قيام رهبری کرد بدون تدارک برای کسب قدرت. واستنخ

هيچ کس نمی توانست، پس از کسب قدرت، آنارشيست ها را از برپايی نوع رژيمی که الزم می دانند، و البته قابل تحقق می پندارندش، منع کند اما خود رهبران آنارشيست 
 در حقيقت، آنها با ناله و شيون از ديکتاتوری -آنها از قدرت پنهان می شدند نه به اين دليل که آنها مخالف هر نوع ديکتاتوری هستند. ندها ايمان به آن را از دست داد

: ا از همه چيز می ترسيدندآنه.  بلکه برای اينکه آنها تمام اصول و جرات خود را از دست دادند، اگر هرگز اينها را داشته باشند-نگرين حمايت کرده و می کنند-استالين
  .آنها از انگليس و فرانسه می ترسيدند اما اين عبارت پردازان بيش از هر چيز از توده های انقالبی می ترسيدند". فاشيزم"و " درگيری"، "انزوا"

از نظر ساختار مبارزه ی طبقاتی .  تبديل می کندچشم پوشی از کسب قدرت حتما سازمان های کارگری را به باتالق رفورميزم می کشاند و به عروسک های بورژوازی
آی .ای.اف.و.تی.ان.رهبران سی. آنارشيست ها نمی توانند در مخالفت با هدف کسب قدرت، در پايان از مخالفت با هدف انقالب وابمانند. جامعه طور ديگری نمی تواند باشد

آنها در . در بازپس گيری ذره ذره ی هر آنچه با يک ضربه از دست داده بودند، به بورژوازی کمک کردند، بلکه ١٩٣٦نه تنها در حفظ سيطره ی خود بر قدرت در سال 
بدين وسيله آنارشيزم، که می خواست مخالف سياست باشد در حقيقت . ، در قيام کارگران خرابکاری کردند و بدين وسيله ديکتاتوری بورژوازی را نجات دادند١٩٣٧می 

  .است" ضد انقالب"و در زمان های بحرانی تر " ف انقالبمخال"نشان داد که 
 به تکرار ياوه گويی های قديمی در مورد کرونشتات ادامه می دهند و استالينيزم را نتيجه بديهی مارکسيزم و ٣٧-١٩٣١تئورسين های آنارشيست که پس از آزمون بزرگ 

  .برای هميشه برای انقالب مرده اندبولشويزم می دانند، به اين وسيله به سادگی نشان می دهند که 
شما می گوييد که مارکسيسم از درون فاسد است و استالينيزم فرزند مشروع آن محسوب ميشود؟ آما چرا ما  مارکسيست های انقالبی برای مبارزه مهلک با استالينيزم در 

دوراتی، آندرس، نين، (خود می داند؟ چرا هر نزديکی به نظرات ما يا متدهای عمل ما سراسر جهان دست به کار شديم؟ چرا دسته استالينيستی، تروتسکيزم را دشمن اصلی 
گانگسترهای استالينيست را مجبور به توسل به انتقام گيری های خونين می کند؟ چرا، از سوی ديگر، رهبران انارشيزم اسپانيا در طول سال های جنايات ) الندائو و بقيه

 نگرين، به عنوان نوکران بورژوازی و استالين مشغول خدمت بودند؟ چرا حتی امروز، آنارشيست ها، -تحت عنوان وزرای دولت کابالرواو در مادريد و مسکو، .پی.جی
  نگرين، جالدان انقالب، باقی ماندند و ناتوانی خود در مبارزه با فاشيزم را نشان داده اند؟-اسيران داوطلبی استالين

در ماجرای کرونشتات و مبارزه با ماخنو، ما از پرولتاريا در مقابل ضد انقالب . ماخنو، مدعيان آنارشيزم هيچ کس را فريب نخواهند دادبا پنهان شدن پشت کرونشتات و 
 را که آنارشيست ها و هيچ سفسطه ای اين حقيقت. انارشيست های اسپانيايی از ضد انقالب بورژوازی در مقابل انقالب پرولتاری دفاع کرده و می کنند. دهقانی دفاع کرديم

اين حقيقتی است که برای هميشه در آگاهی . استالينيست ها در سنگری مقابل توده های کارگران و مارکسيست های انقالبی قرار داشتند را از تاريخ حذف نخواهد کرد
  .پرولتاريا باقی خواهد ماند

  
 ام.يو.او.نقش پی
به همين دليل استالينيست ها، پوميست ها را تروتسکيست (ينان خود، تالش کرد تا خود را بر فرمول انقالب مداوم بنياد نهد پوم برای اطم. ام هم بهتر نيست.يو.او.سابقه پی
اين آقايان  پوم به جای بسيج توده ها بر عليه رهبران رفورميست، از جمله آنارشيست ها، برای متقاعد ساختن . اما انقالب با اظهارات تئوريک سيراب نمی شود). می نامند

انها برای جلوگيری از بروز اختالف  با . اين لحن در تمام سخنرانی ها و مقاالت رهبران پوم به چشم می خورد. به برتری سوسياليزم بر سرمايه داری تالش می کرد
ری از تضاد های تند، آنها کار انقالبی را در ارتش برای جلوگي. تی، و اداره ی امور ديگر، اجتناب کردند.ان.رهبران آنارشيست  از تشکيل هسته های خود در سی

  . به جای آن، اتحاديه های کارگری و مجاهدين خود را ساختند که از موسساتشان دفاع می کرد و يا به تسخير قسمت خود در جبهه می پرداخت. جمهوری به انجام نرساندند
ازنظر سياسی پوم به کلی به جبهه خلقی نزديک تر ماند تا . عيف ساخت، و طبقه را بدون رهبری رها کردپوم، با منزوی شدن پيشگامان انقالبی از طبقه، پيشگامان را ض

 يعنی خفه کردن -علت آنکه پوم، خود را قربانی سرکوب های پست و خونبار احساس می کرد، نشئت گرفته از شکست جبهه ی خلقی در اتمام ماموريتش. بولشويزم
  .که تکه ساختن جناح چپ خود بود به استثنای ت-انقالب

حاميان ديپلماتيک يا افالطونيه بين الملل چهارم مانند . پوم در تحليل های نهايی ثابت کرد که بر خالف هدفش  بزرگترين سد در مقابل مسير تاسيس حزب انقالبی است
ه کاره پوم، بی قاطيعتی و طفره روی اش، مختصرا، در سانتريزمش، حمايت اسنيوليت، رهبر حزب کارگران سوسياليست انقالبی آلمان، کسی که مشروحا از اقدامات نيم

انقالب با گذشت زمان، سانتريزم، . انقالب سانتريزم را افشا و نابود می کند. انقالب از سانتريزم متنفر است. کرده بود، بزرگترين مسئوليت را بر عهده خودشان گذاشت
  .اين يکی از مهم ترين درس های انقالبی اسپانيا است. رددوستان و حاميانش را بی اعتبار خواهد ک

  
 مسئله ی تسليح

سوسياليست ها وآنارشيست ها که با به ميان کشيدن نياز پرداخت اصول و وجدان در قبال سالح های خريداری شده از مسکو، سعی در توجيه تسليم خود به استالين داشتند، 
ته، بسياری از انها ترجيح می دادند که خود را بدون قتل و پرونده سازی از مخمصه رها سازند، اما هر هدفی هزينه های مرتبط به الب. ناشيانه به دروغ گويی می پرداختند
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 ٤

ز انقالب ، مدت زيادی پيش از دخالت نظامی مسکو، سوسياليست ها و آنارشيست ها هر چه در توان داشتند انجام دادند تا ا١٩٣١در آغاز آوريل سال . آن را می طلبد
  .آنها به شرکای جرم استالين تبديل شدند تنها به اين دليل که همفکران او بودند. استالين به انها اموخته بود که چطور اين کار را تا به پايان برسانند. پرولتاری جلوگيری کنند

ديد از جانب مسکو را نه تنها با تهاجم سوسياليستی، بلکه با افشای شروط اگر رهبران انارشيست ها کمترين شباهتی به انقالبيون داشتند، می بايست اولين برگه ی ته
بنابراين انها می توانستند مسکو را مجبور به انتخاب ميان دو گزينه ی انقالب سوسياليستی و ديکتاتوری . ضدانقالبی استالين در مقابل طبقه ی کارگر جهان پاسخ دهند

اما از به دام افتادن در حلقه ی فاشيستی نيز می هراسد، از طرف ديگر، به کارگران .  انقالب متنفر و از آن در وحشت استبوروکراسی ترميدوری از. فرانکو نمايند
  .تمام نشانه ها حاکی از آن است که مسکو می توانست به قيمتی معقول تر، مجبور به تامين سالح شود. وابسته است

      در طول يک سال و نيم جنگ داخلی، صنايع جنگی اسپانيا می توانست و می بايست به وسيله ی تبديل برخی . اما جهان بر گرد مسکوی استالينيست نمی چرخد
يک صنايع جنگی . چنين اقدامی به دليل ترس مسکو و متحدان اسپانيايی اش از ابتکار سازمان های کارگری انجام نگرفت. کارخانه های داخلی به صنايع جنگی تقويت شود

  .رهبران جبهه ی خلقی ترجيح دادند به مسکو وابسته بمانند.  توانست به ابزاری قدرتمند در دست کارگران تبديل شودقوی می
  استالين را به-اين اقدام مسئوليت معامله های خيانتکارانه ی بورژوازی. دقيقا در همين مسئله است که نقش خيانتکار جبهه ی خلقی به شکلی زننده نشان داده می شود

البته تا زمانی که آنارشيست ها يک اقليت باقی ماندند، نمی توانستند به سرعت بلوک حاکم را از به عهده گرفتن التزاماتی که برای مسکو و . سازمان های کارگری انداخت
 از بهترين جنگجوی جبهه بودن، آشکارا خود را از خائنين اما آنها می توانستند و می بايست، بدون دست کشيدن. سرورانش، لندن و پاريس، خوشايند می دانستند، باز دارند

و خيانت ها جدا سازند، موقعيت واقعی را برای توده ها شرح دهند، انها را عليه دولت بورژوازی بسيج کنند، و نيرو های خود را روز به روز برای تسخير قدرت و بدين 
  . وسيله سالح های مسکو، تقويت کنند

ود يک جبهه ی خلقی، از دادن سالح تماما امتناع می ورزيد چه؟ و ما در پاسخ خواهيم گفت، اگر اتحاد شوروی در کل وجود نداشت چه؟ انقالب ها تا اما اگر مسکو در نب
ان يک قانون از قيوميت خارجی ضد انقالب، به عنو. به حال بدون وابستگی به حاميان قوی و بلند پايه ی خارجی که سالح انان را تامين می کردند به پيروزی رسيده اند

آيا به ياد اوری تجربيات دخالت فرانسه، انگليس، امريکا، ژاپن و غيره عليه شوروی الزم است؟ پرولتاريای روسيه، بدون حمايت نظامی از خارج، بر . لذت می برد
رنامه ی اجتماعی جسور که امکان کسب اسلحه ها را به توده ها می داد و انقالب به پيروزی رسيد، در ابتدا، با کمک يک ب. ارتجاع داخلی و دخالت خارجی غلبه يافت

آيا اين . ارتش سرخ، منابع نظامی آمريکايی، انگليسی، و فرانسوی را به تصرف در آورد و لشگرهای اعزامی خارجی را به سوی دريا راند. ارتش دشمن را نابود کرد
  واقعا فراموش شده است؟

ارتش فرانکو، شامل، .دهقانان مسلح،  انقالبيون حضور داشتند و نه عوامل بزدل بورژوازی، مسئله ی تسليح مهمترين مسئله در اسپانيا نبوداگر در سران کارگران و 
يب خيزش های سربازان فاشيزم ثابت کردند که در محاصره ی آتش مه. ريفيان های مستعمراتی، و سربازان موسولينی، از گزند سرايت افکار انقالبی مصون نبودند

  .سالح ها و نوابغ نظامی در مادريد و باسلونا کم نبود، موضوع اصلی فقدان يک حزب انقالبی است. سوسياليستی، مقدار ناچيزی هستند
  

  شرايط پيروزی
  :شرايط برای پبروزی توده ها بر ارتش استثمارگران در جنگ داخلی به سادگی در اين اصول بيان شده اند

  .استثمار) دموکراتيک(ی بايد کامال از اين نکته آگاه باشند که برای رهايی کامل اجتماعی خود می جنگند و نه برای استقرار مجدد اشکال قديمی مبارزان انقالب.١
  .کارگران و دهقانان پشت ارتش انقالبی هستند و نيروهای دشمن نيز بايد همين مطلب را بدانند. ٢
شعار تمام ستمکاران و " اول پيروزی بعد رفورم"شعار .  تبليغ در جبهه ی خودی به مانند جبهه ی دشمن رسوخ کندروح انقالب اجتماعی بايد کامال در. ٣

  . استثمارگران از پادشاهان وابسته به کتاب مقدس تا استالين است
 بايد يک دستگاه دولتی داشته باشند که مستقيما و به توده های انقالبی. سياست ها و استراتژی ها توسط طبقاتی مشخص می شود که در مبارزه شرکت می کنند. ٤

  .تنها شورای کارگران، دهقانان و سربازان می تواند نقش چنين دستگاهی را ايفا کند. سرعت خواسته های انان را بيان کند
سلب . تی را در استان هايی که فتح می کند به اجرا در آوردارتش انقالبی نبايد تنها به حرف زدن محدود شود، بلکه بايد به سرعت اقدامات عاجل انقالب سوسياليس. ٥

مالکيت خصوصی، و ديگر ذخاير و انتقال انها به نيازمندان، بازتقسيم مسکن و خانه سازی به نفع دهقانان، برقراری کنترل کارگری و قدرت شورايی به جای 
  .بوروکراسی پيشين

تغيير چهره داده " آنارشيست"و " سوسياليست"، "جمهوری خواه"، "دموکرات"ر و عواملشان، حتی اگر به دشمنان انقالب اجتماعی، شامل عناصر استثمارگ. ٦
  .باشند، بايد بی رحمانه از ارتش اخراج شوند

  .بر فراز هر واحد نظامی بايد کميسرهايی با اختيارات باال به عنوان انقالبيون و سربازان قرار داشته باشند. ٧
. ی بايد يک هسته ی پيوسته ی استوار شامل از جان گذشته ترين مبارزان که توسط سازمان های کارگری پيشنهاد می شوند، حضور داشته باشددر هر واحد نظام. ٨

  .اولين کسانی هستند که در مقابل آتش اسلحه ی  دشمن قرار می گيرند: اعضای اين هسته ها تنها يک امتياز ويژه  دارند
امتحان آنها، امتحان مجدد و غربال آنها بايد بر اساس تجربيات مبارزه، پيشنهاد . دا الزاما شامل برخی عناصر بيگانه و نامطمئن خواهد بودهيئت فرماندهی در ابت. ٩

  .يردهمزمان با آن بايد آموزش شديد صفوف کارگران انقالبی تا فرماندهان انجام گ. کميسرها و شهادت مبارزان صفوف و رده های مختلف انجام گيرد
نه تنها در تبليغ،  بلکه در عمليات نظامی نيز بايد ساختار اجتماعی واحد . استراتژی جنگ داخلی بايد قوانين هنر نظامی را با وظايف انقالب اجتماعی ترکيب کند. ١٠

و در انتخاب خطوط عمليات، ) بردگان مستعمراتیداوطلبان بورژوازی، دهقانان بسيج شده، و يا مانند ارتش فرانکو، (های مختلف نظامی دشمن را به حساب آورد 
مناطق صنعتی، مناطق دهقانی، انقالبی يا ارتجاعی، مناطق مليت های تحت ستم و (بايد ساختار اجتماعی سرزمين های مربوطه را به دقت مورد بررسی قرار داد 

  .به طور خالصه، سياست انقالبی بر استراتژی حکمفرما است...) 
  .بی و کميته ی اجرايی کارگران و دهقانان هر دو بايد روش های کسب اعتماد کامل ارتش و مليت های تحت ستم را بداننددولت انقال. ١١
  .سياست خارجی بايد بيدار سازی آگاهی انقالبی کارگران، دهقانان تحت استثمار و مليت های تحت ستم در سراسر جهان را به عنوان هدف اصلی خود دنبال کند. ١٢

  
  الين شرايط شکست را تضمين کرداست

د . آنها در تجمعاتشان نام انقالب سوسياليستی را با خود دارند  . همان طور که می بينيم، شرايط برای پيروزی هموار است          . هيچ يک از اين شرايط در اسپانيا موجود نبودن
د             درست است که استالين تالش کرد       . دليل اصلی آن، نبود عدم حضور حزب انقالبی است         ديل کن شويزم تب ال بل ه خاک خارجی اعم سرها،    : تا اسپانيا را ب ورو، کمي پوليت ب

او برنامه ی بلشويکی و بدين وسيله، شورا را به عنوان قالب ضروری ابتکار انقالبی . اما او تمام آنها را از محتوای اجتماعی شان تهی ساخت. او و غيره.پی.سلول ها، جی
روزی را          .  بلشويکی را در خدمت مالکيت بورژوازی قرار داد      او تکنيک های  . توده ها رد کرد    سرها خود پي ه کمي رد ک او در کوته فکری بوروکراتيک خود تصور می ک

  .اما کميسرهای مالکيت خصوصی نشان دادند که تنها توانايی تضمين شکست را دارند. تضمين خواهند کرد
ين   . نمايش گذاشتپرولتاريای اسپانيا باالترين کيفيت های نظامی را به          پانيا در اول با اهميت باالی خود در اقتصاد کشور، با سطح فرهنگی و سياسی خود، پرولتاريای اس

ديل شدند  .  قرار داشت١٩١٧روز انقالب نه پايين تر بلکه در سطحی باالتر از پرولتاريای روسيه در اوايل انقالب    ه ی  . سازمان های خود او به مانع اصلی پيروزی تب فرق
ود                               ف شکيل شده ب اعی ت واع فضوالت اجتم ام ان ل، تم تان، بی طبقگان، و در ک ام پرس ا، مق ی شان، از مزدوره ه ی ضد انقالب ا وظيف ا، در تطابق ب . رماندهی استالينيست ه

ده ی         -نمايندگان ديگر سازمان های کارگری   رداز، سانتريست های درمان ه پ ذير، آنارشيست های جمل ه خود       -"ومپ " رفورميست های درمان ناپ د، ب ه کردن د، نال ه کردن  گل
اعی    . لرزيدند، مانور دادند، اما در نهايت خود را با استالينيزم وفق دادند            اه انقالب اجتم شان، اردوگ ان  -در نتيجه ی فعاليت مشترک ارگران و دهقان ر      - ک ه زي ه ب رد ک  ثابت ک

  .از شدت خونريزی رنگش پريده و شخصيت خود را خرد شده می بيند. تدست بورژوازی يا اگر دقيق تر بگوييم، سايه ی بورژوازی تبديل شده اس
دون            . آنجا خبری از فقدان قهرمانی در ميان توده ها و رشادت در ميان انقالبيون نيست            شه و ب دون نق رق، ب ون متف ا شدند، در حاليکه انقالبي ابع خود ره ا من اما توده ها ب

روزی های نظامی                 فرماندهان اردوگ . برنامه ی عمل باقی ماندند     ا کسب پي ه     . اه جمهوری خواهان بيشتر به له کردن انقالب اجتماعی می انديشيدند ت اد خود ب سربازان اعتم
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 ٥ 

ت بر فرماندهانشان را از دست دادند؛ توده ها اعتماد به دولت را؛ دهقانان کنار ايستادند؛ کارگران خسته شدند؛ شکست در پس شکست از راه رسيد؛ ياس و نوميدی به سرع        
ه شکست       . پيش بينی تمام اينها از زمان آغاز جنگ داخلی سخت نبود       . قلب ها مستولی شد    جبهه ی خلقی با در پيش گرفتن وظيفه ی نجات سرمايه داری، خود را محکوم ب

  .استالين با وارونه کردن لنينيزم، نقش گورکن انقالب را ايفا کرد. نظامی کرد
انی       . يا بار ديگر نشان داد که  استالين از درک جنگ داخلی يا حتی انقالب اکتبر عاجز است            بايد اضافه کنيم که تجربه ی اسپان       ات توف د او، در پس اتفاق تانی و کن ذهن اس

ه هايش در سال                 .  لنگ لنگان راه می پيمود     ١٩٢١ تا   ١٩١٧سال های    ا و مقال د شخصی خود پردا      ١٩١٧دکترين ترميدوری او، در سخنرانی ه ان عقاي ه بي ه ب ود،    ک ه ب    خت
ديل     .  او گلوی آنها را به قصد خفه کردن می فشرد١٩٣٧ او صرفا از کارگران انقالبی می ترسيد، در سال ١٩١٧اما در سال  . پايه گذاری شده بود    ه جالد تب آپورتونيست ب

  .شده است
  

 جنگ داخلی در قفا
ته باشد   اما، در نهايت، پيروزی بر دولت کابالرو و نگرين می توانست به جنگ داخ     از داش ل       . لی به پشتوانه ی ارتش جمهوری ني ا و قت ن جنگ دايمی در دستگيری ه اي

انقالبيون، حمله به جنبش انقالبی، خلع سالح کارگران، مسلح کردن پليس بورژوازی، ترک بخش های کارگران بدون کمک و اسلحه در جبهه، و در نهايت تحديد ساختگی                    
  . کندتوسعه ی صنايع جنگ، تجلی پيدا می

رد                    ری ک ورژوازی را رهب اتی ب افع طبق وکرات   . هر يک از اين اقدامات به عنوان ضربه ای بی رحم به جبهه، خيانت نظامی ديکته شده توسط من ان دم ا هرزگ  شامل  -ام
ا  ست ه ا و انارشي ست ه ا، سوسيالي ست ه ورژواز-استاليني ی ب ا  جنگ داخل شترين ه ه بي اطقی ک ی در من ا را، حت ه پرولتاري ی و  ی علي تند، جنگی طبيع ی پيوس ه م ه جبه  ب

ان ضد انقالب در         . گريزناپذيز می دانستند و حفاظت از جبهه ی متحد خلقی را وظيفه ی خود قرار داده بودند  ه جمهوری خواه ا علي ی پرولتاري از سويی ديگر، جنگ داخل
د   نگاه همان هرزگان، يک جنگ جنايی، فاشيستی و تروتسکيستی است که که نيروهای جبه   م می زن ه       ..... ه ی متحد خلق را بر ه د ب ه خلقی از مادري در حاليکه دولت جبه

ن                            شر اي ويز في ی و ل د دورانت انی مانن االراکس و چخرده و دروغ گوي ائر، زيرومسکی، م و ب والنسيا و از والنسيا به بارسلونا حرکت می کند، نرمن توماس، ماجور اتلی، ات
  .نندحکمت برده وار را در جهان می گسترا

ری در صورت                     ام موفق پرولت اگر همان طور که حقايق نيز تاييد می کنند، تنها انقالب سوسياليستی توانايی خرد کردن فاشيزم را دارا است، سپس از سوی ديگر يک قي
ل تصور است            رين مشکالت قاب وان ا        . گيرافتادن طبقات حاکم در بزرگت ه عن ين مشکالت را ب ا هم وکرات دقيق ان دم ا هرزگ دا       ام ری از خ ان پرولت ذاری طغي اثير گ ات ت        ثب

اموزش کارگران برای تشخيص هرزگان . اگر پرولتاريا منتظر هرزگان دموکرات بماند تا ساعت آزاديشان را به انها اطالع دهند، برای هميشه برده خواهند ماند. می طلبند
  !ولين و مهمترين وظيفه ی انقالبيون استمرتجع پشت تمام ماسک هايشان، تحقير آنها صرف نظر از ماسکشان ا

  
 نتيجه

چنانچه شکست های ناشی از سياست های جبهه خلقی، پرولتاريای اسپانيا را بار ديگر به . ديکتاتوری استالينيست ها بر فراز اردوگاه جمهوری در ذات خود پايدار نيست
وان گورکن        .  به وسيله ی جاروب آهنی روفته خواهد شد     حمله وا می دارد، اينبار با موفقيت  دار و دسته ی استالينيست ها              ه عن ل رسالت خود ب تالين در تکمي اما چنانچه اس

د              . انقالب موفق شود، از او تشکر نخواهد شد        ه او ندارن ازی ب يم ني وان ق دن و     . بورژوازی اسپانيا او را به عنوان جالد می خواست، و به عن پانيا،  لن ورژوازی اس از نظر ب
ای  . ک سو، و برلين و رم از سوی ديگرنسبت به مسکو موسساتی توانا تر در حل مسائل هستند        پاريس از ي   ممکن است که خود استالين بخواهد پيش از فاجعه ی پايانی رد پ

ليتوينف از فرانکو درخواست از سرگيری    پس از ان، . خود را از اسپانيا پاک کند، بنابراين اميدوار است تمام بار مسئوليت را بر شانه ی نزديک ترين متحدانش خالی کند                   
  .اين تمام چيزی است که بارها شاهدش بوده ايم. روابط ديپلماتيک خواهد کرد

ود                " جمهوری صوری   "حتی پيروزی کامل ار تش       د ب روزی دموکراسی نخواه ی پي ه معن ز ب رال فرانکو ني ل ژن ان      . در مقاب ار جمهوری خواه ان دوب ارگران و دهقان ک
رين و           . ١٩٣٦ و در فوريه ١٩٣١در اوريل   . وامل چپشان برمسند  قدرت نشانده اند      بورژوا را با ع    ه ارتجاعی ت ا را ب وده ه روزی ت ه ی خلقی پي ان جبه ار قهرمان هر دو ب

ی توافق       . مصمم ترين نمايندگان بورژوازی تسليم کردند   ه معن د ب ده، می توان ورژوازی     يک پيروزی سوم، که توسط ژنرال های جبهه ی خلقی به دست ام ا ب ا ب اگزير آنه  ن
سای         . فاشيست و با پشتيبانی کارگران و دهقانان باشد     دون چيرگی کلي دون يک پادشاهی و ب ايد ب ود، ش چنين رژيمی چيزی جز نوع  ديگری از ديکتاتوری نظامی نخواهد ب

  .کاتوليک
رد نهايتا ممکن است پيروزی ناتمام جمهوری خواهان توسط ميانجيان انگلو فرانسوی بی       ن  . غرض جهت آشتی دادن اردوگاه های متخاصم مورد استفاده قرار گي درک اي

د  ) فاشيست(و فرانکو !) کمونيست(موضوع سخت نيست که در چنين اتفاقات پر تالطمی، باقيمانده های دموکراسی در ميان آغوش های برادرانه ی ژنرال مياخا          خفه خواه
 .ی يا از آِن انقالب سوسياليستی خواهد بود يا در چنگال فاشيزمپيروز: بگذاريد يک بار ديگر تکرار کنم. شد

ه از آخرين    . به هر حال، اين موضوع از قلم نيفتاده است که تراژدی می تواند در آخرين لحظه ها به نمايش کمدی تبديل شود                   وقتی که قهرمانان جبهه ی خلقی هنگامی ک
بر کشتی های بخار و يا هواپيماها، يک سری رفورم های سوسياليستی را برای باقی گذاشتن خاطره ای خوش از    پايتخت خود می گريزند، ممکن است پيش از سوار شدن         

  .  کارگران جهان با تنفر و تحقير، احزابی که انقالب قهرمانانه شان را ويران کردند به خاطر خواهند داشت. اما هيچ فايده ای ندارد. خود اعالم کنند
ان          - شايد آخرين-يا اخطاری وحشتناکتجربه ی تراژيک اسپان    شرو جه ارگران پي ام ک ه تم ر است، اخطاری خطاب ب ات بزرگت ارکس گفت  .  پيش از اتفاق ا   : "م انقالب ه

رد و   هر کس که از انقالب عقب بيافتد، به زير چرخ های آن       . آنها سريعتر از ذهن احزاب نيمه انقالبی با ربع انقالبی حرکت می کنند            ". موتور تاريخ هستند   د ک سقوط خواه
  ...  خود لوکوموتيو نيز - به عنوان خطر اصلی-نتيجتا

ه                         ات ب بش طبق ا جن ی ب يم، يعن ه ی انقالب مطابقت ده وانين اولي ا ق يم و سياست را ب  ضروری است که مسئله ی انقالب را تا آخرين نيتجه ی مشخص به دقت بررسی کن
د              ميدان آمده و نه با پيش داوری ها و وحشت های گرو            ه ی ديگری می خوانن وع جبه ا هر ن ه ی خلقی ي الب،   . ه های سطحی خرده بورژوازی که خود را جبه در طول انق

ايع است  رين فج سير بزرگت ت، م رين مقاوم سير کمت د . م د ش ا خواه وده ه ه شدن از ت ورژوازی، موجب ايزول دن از ب ه ش يدن از ايزول ای . ترس يش داوری ه ا پ ازش ب     س
رين     . هوشيارِی بيش از حد، فقدان کشنده ی هوشياری است   . رافيت کارگری خيانت به کارگران و  انقالب است        محافظه کارانه ی اش    ابودی صادق ت رين درس از ن اين مهمت

اريخ    احزاب و گروه های دبيرخانه ی لندن مشخصا حتی عالقه ای به ترسيم نتيجه ای          . است"  پوم"سازمان های کارگری اسپانيا، مانند سانتريست های         از آخرين اخطار ت
 .با اين يادگار آنها خود را به فنا دادند. ندارند و يا از انجام آن عاجزند

به ژرفای زوال . اين نسل بد نامی بين الملل دوم را عمال بررسی کرده است. نسل جديد انقالبيون عالوه بر جبران اشتباهات، با درس گيری از شکست ها تحت تعليم است
د                 .  تعمق کرده اند   بين الملل سوم   شان قضاوت کنن ا ارزش     . آنها ياد گرقته اند که چطور آنارشيست ها را نه بر اساس حرف هايشان، بلکه بر مبنای عمل ن يک مدرسه ی ب اي

بين الملل چهارم که در ميان غرش های  . کادر های انقالبی حاال تنها حول بيرق بين الملل چهار گرد می آيند  . است که بهای آن با خون مبارزان بی شمار پرداخته شده است           
  . شکست به دنيا آمده، زحمتکشان را به پيروزی رهبری خواهد کرد
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