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  گفتار آگوستینه و پسمالحظات انتقادي بر مصاحب
  

آگوستین در رابطه با جنگ داخلی و زنده نمودن تجربه اسپانیا به عنوان یکی از سنگر هاي مبارزه طبقاتی خود کارگران و شرایط 
آوري اسناد فراوان و ترتیب مصاحبه هاي زنده با بازماندگان جنگ داخلی اسپانیا با رعایت صداقت دیگر طبقات، با کنگاش و جمع

هاي وي به خاطر به نظر ما، باید به این مصاحبه و کتاب  داري کامل کتاب هاي ازشمندي را به رشته تحریر درآورده است.امانتو 
پرداختن به تالش کارگرانی نظیر دورروتی که جهت انقالبی داشتند، ارج نهاد. ما آثار و کارهاي تحقیقی وي را به کارگران با جهت 

دیکال چپ در ایران که میخواهند از تاریخ و تجربه طبقاتی کارگران مبارز در صحنه مبارزه طبقاتی بیاموزند، انقالبی و کارگران را
 توصیه میکنیم 

جهت  ،تیابی  به واقعیاین توصیه از نظر ما به معنی قبول و یا تایید بدون قید و شرط دیدگاههاي آگوستین نیست. براي دست
ان مچیز را با نگاه نقد دید، با نگاه و فکر نقد خواند و با ذهن و عقل نقد فراگرفت. ما خود در تالشاندیشیدن به حقیقت ، باید همه 

کارگران از دتسکین، مارکس، میاسنیکوف، آیدا مت، پال ماتیک و برینتون و دیگران آموخته  جهانی -طبقاتی-در انتقال تجربه تاریخی
آگوستین و آثارش را هم حتما ، سازان مراد و قطب نمیسازیم. بنابراینا و اندیشهشخصیت ه  و میآموزیم، ولی از هیچکدام از این

مان در قبال تالش هاي وي، همین ما قبال ترجمه کتاب را به وي ارسال کردیم و براي نشان دادن مسئولیت  باید با دید نقد خواند.
 نقد کوتاه را نیز به وي خواهیم فرستاد.

سیاسی  ايهنگاه وي به مبارزه طبقاتی و تجربه خود طبقه است. وي برخالف رهبران احزاب و سازمان نقطه قوت تالش آگوستین در
اریخ میسازند، مستقیم به ت که تاریخ و تجربه خود را به جاي تجربه خود کارگران با جهت انقالبی و رادیکال چپ به خواننده القا

نگاري تاریخ ،ات دیگر و به ویژه احزاب بورژوایی و سوسیالیستی را با طنزخود طبقه رجوع میکند. وي به درستی تاریخ نگاري طبق
ی خودمان تر ساخته و حتمینامد. این تاریخ که به نفع طبقه حاکم و نظام سرمایه نوشته شده، صفوف ما را پراکنده و پراکنده مقدس

  را به دشمنان خودمان تبدیل کرده است.
و  این است که کارگران اسپانیا باید آنارکوسندیکالیسم را درك ،وستین برروي آن تاکید میگذارداي که آگترین نکتهاولین و اساسی

  تحلیل کرده و این تجربه را عمیقا از آن خود کنند. 
ه پیچی میکند. درست است کآنارکوسندیکالیسم را به عنوان ابزار مبارزه نسخه ،اینجا بدون توجه به تجربه جهانی ،آگوستین
مستقیم  تري دارند، و خود کارگران راندیکالیسم به عنوان ابزار و تشکل در مقایسه با اتحادیه هاي کارگري کارنامه قابل قبولآنارکوس

نهایتا اتحادیه هاي کارگري را زهدان جامعه آینده  هاداران میکند، اما آنارکوسندیکالیستدعوت به مبارزه علیه کارفرمایان و سرمایه
د به هایی که امروز خوتوصیه چنین سازمان .اندیه هایی که عقیم بودن خود را در مبارزه با سرمایه به اثبات رسانیدهاتحاد میدانند،

 بخشی از سرمایه هاي جهانی تبدیل شده اند، نقض غرض میباشد.



 

3 
 

اش بهاست که تالش وي و مصاحآگوستین در این مصاحبه تنها خود را محدود به اسپانیا و به ویژه ایالت کاتالونیا میسازد. درست  
اب خود را بایست جوبه سواالت مصاحبه کننده جواب میداد، اما نمی بایستمتمرکز است و آگوستین نیز میاغلب برروي اسپانیا 

گوستین آ ر چندهطبقاتی امري جهانی است.  -زیرا تجربه مبارزه تاریخی ،هم ایالت کاتالونیا محدود میساختتنها به تجربه اسپانیا آن
ن تجربه اش تنها خود را به ایجهانی تاکید دارد، اما در مصاحبه-تاریخی  -خود به تجربه کاتالونیا به عنوان بخشی از مبارزه طبقاتی

رمایه در گیري نظام  سبدون درك مبارزه طبقاتی از ابتداي شکلکه مبارزه طبقاتی در اسپانیا و کاتالونیا  سازد، درحالیمحدود می
باید  حداقل جهانی،-طبقاتی -ایم که براي درك تجربه مبارزه تاریخیبارها تاکید کرده ما کشور ها درکی ناقص خواهد بود.سایر 

 1886تا  1876در فرانسه، و از سال  1871و  1848و  1832در انگلیس و  1868 تا 1644نقاط قوت و ضعف مبارزه طبقاتی بین سال هاي 
باید از زمان ملی شدن  نیز در آلمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در ایران 1924تا 1918ر روسیه و از د 1924تا   1905در آمریکا و 

تا به امروز مورد مداقه قرار گیرد. ما بارها تکرار کرده ایم که اگر  1357و تجربه سال  1332تا  1320صنعت نفت یعنی بین سال هاي 
ون چپ گوناگ احزاب راست و ه نظر مبارزه طبقاتی هضم و جذب میشد، تاریخ نویساناین تجارب تاریخی و شرایط امروز از نقط

تجربه تاریخی نشان میدهد که تمام  و فرقه ها نمیتوانستند بنادرست سندیکاي کارکنان نفت را به نام شوراي صنعت نفت جعل کنند.
  .نیروي کار مولد در جهان باهم ارتباط تنگاتنگ دارند  ضعف و نقاط  قوت

بر اثر انباشت   طبقاتی کارگران مبارز امري جهانی است، زیرا سرمایه نیز -ایم که تجربه تاریخیما بارها روي این نکته تاکید کرده
اولیه خونین پدیده اي جهانی بوده و تا زمان حیات خود جهانی خواهد ماند. درست است که سرمایه براي رقابت و حفظ منفعت 

ملی محدود  جاد میکند، اما تقسیم کار جهانی براي بازار جهانی  اجازه نمیدهد  فقط در چهارچوب بازارخود مرزهاي صوري را ای
  بماند.

ها، هیچکدام از آنها لنینیست -مارکسیست شرایط انقالبی صحبت میکند، اما متاسفانه مثل اکثر و آگوستین دراین مصاحبه از انقالب
کارگران در طول حیات سرمایه در هر نقطه از جهان از کارگاه تا کارخانه در مقابل تعدیات  را براي خواننده تبیین و روشن نمیکند.

ته تا فاشیسم گرف آمریکا و اروپا)و خشونت سرمایه شخصیت یافته و دولت هاي سرمایه از دموکراتیک( شارالتانیسم سیاسی نظیر 
 دست به مقاومت و شورش و حتی بارها به صورت پراکنده -نانبراي -هاي  رنگارنگ  و دیکتاتوري هاي الئیک و مذهبی براي بقا

العمل نیروي کار علیه سرمایه روي میدهد که در چهارچوب نظام سرمایه و عکس  مبارزه مسلحانه زده اند. این سلسله از مبارزات را
قیام  العمل ونامید؟  آیا عکس انقالب داد. آیا هر طغیان و شورش و حتی قیام مسلحانه را میتوان ربطرا نباید به شرایط انقالبی 

مسلحانه در ایالت کاتالونیا و به ویژه بارسلونا با کنش انقالبی تمام طبقه کارگر اسپانیا شروع شده بود؟یا در واکنش به گرسنگی و 
در  1923 لمان در سالفقرو فاشیسم اسپانیا؟ آیا این واکنش به فاشیسم در کاتالونیا به لحاظ ماهوي با شورش کارگران هامبورگ آ

که حتی آزادي هاي فردي و  اجتماعی صوري  میالدي در ایران 1979جتماعی سال مقابل فاشیسم متفاوت بود؟ آیا طغیان سیاسی و ا
بود و یا واکنش به سوزاندن زنده  درنتیجه شعور مبارزه طبقاتی کارگران صنعت نفت خوزستان-،هم از بین برددوران شاهنشاهی را 

-یا حرکت کارگران آن هم یک سال بعد از شروع حرکت اجتماعی اقشار مختلف طبقات میانیآدمها در سینما رکس آبادان؟ زنده آ
روي ازکل حرکت اقشار غیرکارگر نبود؟ آیا میتوان این حرکت را که از نظر خرده بورژواها، روشنفکران وحاشیه نشینان دنباله

را انقالب وشرایط و اوضاع و احوال آن دوره را  شرایط انقالبی نام نهاد؟ آیا  نامندتم میرین انقالب آخر قرن بیسروشنفکران بزرگت
  گیرد و یا  براي انقالب؟ها بدون ارتباط باهم، به منظور بقاي نیروي کار انجام میها وکارخانهمبارزات امروز در کارگاه

در گذشته انقالبات اجتماعی صاحبان تولید را به قدرت  دارد. اگر نابودي ساختار سرمایه را ،آینده جهانی-طبقاتی-انقالب تاریخی
پول به عنوان معادل عام براي  ،نابودي کار مزدوري وجامعه مزدور سیاسی میرساند، انقالب آینده مگر نباید نابودي سرمایه، یعنی
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لید ساده والزم چه درشیوه ت باید به کاراجتماعاًخداي خدایان و پایان دادن به تولید طبقاتی باشد؟ انقالب آینده مگر ن -زنده ماندن
و چه تولید گسترده و از خودبیگانگی خاتمه دهد؟ در این انقالب هرنوع  تولید طبقاتی که خود علت تولید دولت است نیز باید از 

، دولتی الالیی میخوانندهنوز با وعده دولت کارگري در گوش ما بین برود. روشنفکران براي حفظ موقعیت طبقاتی و امتیازات خود 
ضدانقالبی بودنش را به دفعات در  عرصه مبارزه طبقاتی در سطح جهان به اثبات رسانیده است،  هم که تاریخا هم ضدکارگري و

  آنها به این دولت نیاز دارند تا مجددا ما را استثمار کنند. 
تاریخی قادر به انقالب کردن نشده است، زیرا این نیرو  کدام از تالش هاي دارندگان نیروي کار به دالیل ضعف هايتاکنون هیچ

در تمام کشور ها طبقه مزدور مولد و غیر مولد وجود دارد ولی طبقه . اي انقالبی تبدیل نشده استاي براي خود و طبقههنوز به طبقه
 1917ژوایی از بین نرفت. در قیام در شورش تاریخی کارگران پاریس بانک یعنی پایه دولت بور 1871در سال  کارگر انقالبی نه.!

که تعدادي از کارگران روسیه در پتروگراد و مسکو همین امر تکرار گردید و سرمایه و قانون ارزش به حیات خود ادامه داد تا جایی
 ،یکننده مراجعه ممشهور روسی کروپتکین آنارشیستترین مایحتاج زندگی به پست و تلگراف به خاطر گرسنگی و نداشتن ابتدایی

 نویسداي به لنین میاین رابطه نامهدر  1920مارس  4کروپتکین در تا وي نیاز آنان را به نان و صابون و غیره با لنین در میان بگذارد.
و معضالت این دسته از کارگران را با وي در میان میگذارد. تاریخ نشان داده است که تا زمانی که تولید طبقاتی حاکم است و تولید 

دولت  -زبحتداوم خواهد یافت، خواه تولید براي  روزي بشرسیه ده در تولید و توزیع و گردش و مصرف نقشی نداشته باشد،کنن
مانند حزب بلشویک  باشد و یا براي دولت چند حزبی فدرالیستی مانند آمریکا و آلمان. اینجا دیگر اشکال دولت به اسم سلطنتی، 

ا زمانی که داري ایجاد نخواهد کرد. تشیوه تولید سرمایهبی وحتی کمونیستی تغییري در ماهیت دموکراتیک، فاشیستی، الئیک و مذه
  دوگانگی کار از بین نرود، نظام  سرمایه سر جاي خود باقی خواهد ماند.

با گوشت  اتوپ کردن کارگران از سوي سازمان هاي سیاسی است. ما این رکند، گوشت دمتجربه دیگري که آگوستین به آن شاره می
ور کارگران بط يتوده دهد که در همه جاي دنیاتجربه تاریخی نشان می ایم.و پوست خود در صنعت مادر ایران( نفت) تجربه کرده

همیشه قربانی قدرت سیاسی و رقابت بین کسانی که براي  ،حتی کارگران  با جهت انقالبی به طور اخصو عام و کارگران رادیکال 
  دهد.نشان می 1937شده  اند. آگوستین این را به روشنی در روز هاي خونین می  ،ندقدرت سیاسی جنگید

طور که نیروي کار کارگران مرز ندارد، نیروي کار جدي انقالبی هم زبان، ملیت، مذهب و مرز جغرافیایی را به رسمیت همان
ان را مد نظر قرار میدهد. توده کارگر برخالف گیري و عمل خود منفعت تاریخی طبقاتی کل نیروي کار جهشناسد و درموضعنمی

فرستد، نهاد هایی که ساخته این، به همه احزاب راست و چپ راي میدهد و نمایندگان  آنان را به پارلمان و مجلس موسسان می
 خود نظام سرمایه هستند. 

 مان خود براي تنازع بقاي خود در تمام کشوریک نکته تاکید کرد که نیروي کار مولد براساس شرایط عینی مادي ز روي جا بایداین
اند، جنگیده است. این نیرو بنا به شهادت تاریخ هیچ نامی به این مبارزات و ابزارهاي این داري داشتههایی که شیوه تولید سرمایه

جارب ت و اند. درس هات کردهدرس نامهاسنکه براي این حرکات نام و شویژه روشنفکران بودند  . این دیگران و بهستا ننهاده مبارزه
توانست شناخت مبارزه براي نابودي سرمایه را فراهم سازد. نیروي شد، میاین تنازع بقا اگر در این هفت قرن تا به امروز آموخته می

ها آهناهرها تا کمون پاریس، اعتصابات عظیم داري در انگلستان از زمان چارتیستطور مشخص با تسلط شیوه تولید سرمایهکار به
رد بهایی را از اتحادیه هاي کارگري، شوراها و کمیته هاي کارخانه ها را براي پیشدر آمریکا تا قیام اکتبر و قیام برلین ابزار و سازمان
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 ها که حرکتهاي کارخانه است. کمیته ها را نامگذاري نکردهکدام از اینمبارزه خود براي بقا ایجاد کرده است، اما خود هیچ
ه درتضاد ها ونظام سرمایکوبیدن نظام سرمایه در روسیه شکل گرفت با قدرت  سیاسی بلشویکدیالکتیکی نیروي کار براي درهم

 رفت.به کمک حزب سرکوب و از بین می از سوي سرمایه بایستسازمان و ابزار می، این نوع بود. بنابراین

 چلف،پیتر رخود به آموزش نیاز دارد و بقول  ،می خواهد آموزش دهد آهنگپیش ي می باشد که کسی بنامدر اینجا باز قابل یاد آور 
ابزار نظام سرمایه است و در شیوه هاي تولید طبقاتی  حزب ما هنوز رهبر خوب نیافته ایم . در رابطه با حزب باید گفته شود که

ه امتیاز در آن از زمان فئودالی ب زیرا ،را از بین برددیگر وجود نداشته پس با ابزار سرمایه و سلسله مراتب آن نمی توان سرمایه 
زائد هم وجود دارد و در اقتصاد و سیاست همانطور که سرمایه  همیشه مواد فرعی و ،مراتب قوي تر است. در تولید مواد اصلی

اد ــ برود و جمع آزشخصیت یافته زائد است در سیاست هم حزب یک واقعیت زائد سرمایه است که با خود سرمایه باید از بین 
 شود .! آن اشتراکی جانشین

زمان شد. در این روزها که دولت ها پرداختن به مصاحبه آگوستین متاسفانه با روزهاي سخت و نگران کننده ویروس کرونا هم
ش گذاشتند، آیا ناتوانی ودر عین حال القیدي خود را در قبال جان انسان ها در سراسر کره خاکی در انظار همه جهانیان به نمای

انسان طبقاتی به جامعه طبقاتی که انواع و اقسام ویروس کشنده تولید میکند، فکر میکند؟ آیا در قرن بیست و یکم علم مزدور، 
به  1909ژوئیه  10در  طور کلی توجه کند؟ آنتون پانه کوكبه وضعیت بشر به و فرهنگ و اخالق مزدور میتواند تکنولوژي مزدور

امروز پس از تحمل هزاران هزار کشته بر اثر این  داران به خاطر تخریب محیط زیست نهیب زد. آیا بشرداري وسرمایهجامعه سرمایه
حتی درچهارچوب این نظام در این زمینه افسار بزند؟  دارانویروس جدید قادر خواهد بود در این زمینه به تعدیات سرمایه و سرمایه

ن معضل بشر به ای توانمی نفی است. تنها با از بین بردن شیوه تولید طبقاتی و نابودي طبقاتاز نظر ما جواب در شرایط کنونی م
امروز جواب داد که جامعه مزدوري خود را از شرایط مزدوري رها سازد. و این به عهده کارگران مولد می باشد که همیشه حرکت 

 ها چه در خارج از کارخانه شده است.!آنها باعث به حرکت در آمدن کارگران غیر مولد چه در کارخانه 

 
 پیشگفتار

 نفر از فرزندان کارگران و زحمتکشان اروپا 6000داران که در آن روزانه ي سرمایه و سرمایهو جنایتکارانه جنگ جهانی خانمانسوز

و  ایتالیا و اسپانیا کاشت و  ماه قربانی شدند، بذر جنگ جهانی دوم و ظهور فاشیسم را در سراسر اروپا و به ویژه آلمان 44به مدت 
از طریق فروش اوراق بهادارِ جنگِ ملی و  باالبردن مالیات ها و کم کردن از خدمات  ،بورژوازي کشور هاي درگیر جنگ .رشد داد

 عمومی، اقتصاد دوران صلح را به  اقتصاد جنگی تبدیل نمودند.

رات ها در سطح اروپا به ویژه در آلمان که بزرگترین و بانفوذترین نه تنها احزاب راست بلکه سوسیال دموک ،در تدارك این سالخی
از اعضا و کادرها و رهبران حزب سوسیال  13000حدود  ،1913ایفا نمودند. در سال  نقش مخربی ترین حزب محسوب میشد،ايوتوده

یال بنابرآمار، حزب سوس نقش داشتند.دموکرات  در سطح کشوري، شهر ها و بخش ها در قواي مقننه، قضائیه و اجرائیه این کشور 
روزنامه در سراسر  90داشت. این حزب روزانه  ، یک میلیون عضو1914دموکرات آلمان یعنی حزب کمونیست هاي آن زمان، در سال 

جنگ  به نفع بودجه  1914نفر در  روز سوم اوت  96 ،نماینده سوسیال دموکرات در پارلمان این کشور 110نمود. از کشور پخش می
ویلهلم دوم، امپراطور  ، با این کار خود به حمایت و دفاع ازکردندمی راي مثبت دادند. اینان در همان حال که ادعاي کمونیست بودن

در راس این آدمها کسانی مانند کائوتسکی،برنشتاین وفردیناند ببل و حتی کارل لیکبنخت قرار داشتند که مستقیما  پروس پرداختند.
ارکس و انگلس محسوب میشدند. کائوتسکی خود چند جلد از کتاب کاپیتال مارکس را ویراستاري کرده بود. وي قرار از شاگردان م
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بود با راهنمایی هاي انگلس از خزینه مکتب مارکسیسم محافظت کند. دفاع از بورژوازي خودي نشان داد که کمونیست هاي شیفته 
مدتهاست که با لمیدن در پارلمان هاي سرمایه و بهره بردن از  ،نفوذ آنان قدرت سیاسی و رهبران اتحادیه هاي کارگري تحت

  اند.تبدیل شده خواران و دست آموزان مطیع سرمایهامتیازات آن، به جیره
دریا براي محروم ساختن همدیگر در دسترسی به مواد  ضربات مهلک نظامی طرفین جنگ به همدیگر و محاصره یکدیگر از طریق

 خسارات غیرقابل جبرانی به تک تک کشور هاي درگیر جنگ وارد ساخت. حمالت ،یبا در همان سال اول جنگخوراکی، تقر
عمال وارد جنگ شد. دولت  1917دسامبر 7 اي به دست آمریکا داد و این کشور روززیردریایی هاي آلمانی به کشتی هاي تجاري بهانه

جه خود را به درون جامعه متمرکزکرده بودند ودر رابطه با سیاست خارجی، هاي آمریکا علیرغم رشد اقتصادي این کشور مدتها تو
اما جنگ جهانی اول سبب شد که این کشور به تدریج به این سیاست  در سطح جهانی خاتمه دهد  اي داشتند،سیاست انزواگرایانه

تري را در عرصه جهانی تعقیب تر و تهاجمیزمان ریاست جمهوري روزولت سیاست فعال ،و سپس درجریان جنگ جهانی دوم
 المللی بگیرد.کند تا جایی که عمال جاي انگلستان را در صحنه بین

، سه میلیون 1918تا  1914شد. این کشور بین سال هاي می داران، بانکداران و دولت آمریکا محسوبجنگ نعمت بزرگی براي سرمایه
ها، نیم میلیون نفر به بورکراسی دولتی نمود. در همان حال، در آن سالنفر را جذب ارتش و صنایع نظامی و امور مربوط به جنگ 

ازتولید ناخالص  % 52میلیارد دالر یعنی  32تقلیل یافت. آمریکا در مجموع  %4/1به  %4/7اضافه شد؛ به همین خاطر میزان بیکاري از 
از  طریق وام و قرض   %58مالیات،  %22زطریق ملی این کشور را صرف خرج جنگ جهانی اول نمود. این میزان از مخارج جنگ  ا

  داران و حتی هنرپیشه هاي هالیوود تامین گردید.ازطریق پول مستقیم سرمایه %20هاي اعتباري و 
ماه جنگ، اروپائیان به خاطر نیاز هاي جنگی خود،  44قبل از جنگ، اقتصاد آمریکا دوره اي از رکود را از سرمیگذراند، اما در طی

اسلحه گرفته تا مواد خوراکی به آمریکا روي آوردند. متفقین تقریبا یک سال بعد از شروع جنگ مجبور شدند از آمریکا ازانواع 
وامهاي کالن با بهره هاي باال دریافت کنند. جنگ جهانی اول، عمال به رکود اقتصادي آمریکا خاتمه داد و آن را وارد دوري از رونق 

  اقتصادي نمود.
، جنگ با شکست آلمان و قبول شرایط دول پیروز درعرصه نظامی به پایان رسید .طبق قراداد ورساي که 1918نوامبر  11باالخره روز 

در آن دیوید لوید نخست وزیرانگلستان، ویتوریو اورالندو نخست وزیر ایتالیا، جرجس کلمانس نخست وزیر فرانسه و وود ویلسون 
به عنوان شروع کننده جنگ محکوم و مجبور به پراخت غرامت سنگینی کردند. در  آلمان را رئیس جمهور آمریکا شرکت داشتند،

داري انگلیس حضور داشت، در اعتراض به سنگینی غرامت از سمت خود این نشست جان مینارد کینز که به عنوان نماینده خزانه
استدالل  وي "آورد.از بدبختی چیزي ببار نمیاین صلح غیرممکن و ظالمانه است و غیر  "استعفا نمود. کینز در این را بطه نوشت

  "غرامت سنگین نه تنها آلمان را فقیر خواهد کرد، بلکه صدمه جنگ را بر اقتصاد اروپا  تشدید خواهد کرد. "کرد که 
ه کشور ب بدنبال این قرارداد، جریان شرورانه رفت و برگشت پول بین آمریکا و اروپا جریان پیدا کرد. آلمان براي پرداخت غرامت

قادر به پرداخت غرامت ها نشد و فرانسه  1923پیروزِ جنگ، مجبورشد از آمریکا وام دریافت کند. این کشور در سال  هاي اروپاییِ
ولت آلمان د و بلژیک سریعا منطقه صنعتی روهر را براي تحت فشار قراردادن دولت آلمان اشغال کردند. تحت فشار فزاینده متفقین،

ها ها، شروع به چاپِ پولِ بدون پشتوانه کرد و از آن براي خرید ارز خارجی و سپس براي پرداخت خسارتدهیبراي پرداخت ب
رام ها شد. در ابتدا، تورم به تدریج و آاستفاده کرد. به زودي نقدینگی زیاد در بازار باعث تورم شدید و از کنترل خارج شدن قیمت

مارك  48دالر بود. زمانی که معاهده تسلیم آلمان امضا شد، هر دالر معادل  4/2مانی معادل یافت. قبل از جنگ هر مارك آلافزایش می
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 7400مارك معادل یک دالر شد. و در پایان سال هر 320، هر 1922یافت. در نیمه اول سال گردید. سپس تورم به سرعت افزایش 
  .تریلیون دالر سقوط کرد 2/4ر . در نهایت ارزش مارك به هر دالشدمارك به یک دالر خریدوفروش می

  

  
  اسکناس مارك براي روشن کردن اجاق استفاده از

     
ظاهرا تفنگ ها و توپ ها وخمپاره ها خاموش شده بودند، اما یک جنگ اقتصادي و رقابت شدید در میان سرمایه هاي جهان شروع 

ترین تعرفه گمرکی را وضع نمود. تقریبا حول و حوش ، بیش1922شده بود. آمریکا براي دفاع از موقعیت اقتصادي خود، در سال 
، کشور هایی نظیر آلمان، انگلیس، کانادا وژاپن وارد رکود اقتصادي شده بودند. زمانی که در آمریکا اعتبارات ته کشید، وام 1929سال 

 راحتیي اروپایی نتوانند بهدهندگان از وام دادن به آلمان خودداري کردند. افزایش گمرك ازسوي آمریکا سبب شد که کشور ها
ترامپ نماینده سرمایه آمریکایی با تهدید همه دولت ها از رهبري  کاالهاي خود را به آمریکا صادر کنند. امروز مانند همان دوره،

ا مرزها را ه سیاسی و نظامی آمریکا در مقابل همه رقبا دفاع میکند. امروز برخالف جرمی بنتام که بر این باور بود که کاال -اقتصادي
  از بین خواهد برد، تجارت و جنگ و رقابت تجاري حرف اول را میزند.

اي اتریش را اعالم نمود. فرانسه سریعا بر با براي نجات از بحران و ورشکستگی، تشکیل یک اتحادیه گمرکی آلمان ،1931ماه مارس 
رون کشید و در وِیَن وحشت ایجاد نمود که به سرعت این خنثی کردن اقدامات آلمان، ذخایر بانکی خود را از بانک هاي اتریش بی

ترس به آلمان منتقل شد. یک ماه بعد، اقتصاد اروپا در حال انفجار بود. در چنین اوضاعی هوور رئیس جمهور آمریکا در کنگره 
  "اکنون نه تنها با مشکل نجات آلمان یا  انگلستان بلکه نجات خودمان روبرو هستیم. ما "اعالم نمود 

به جرات گفت که این جنگ چهره دنیا را بشده دگرگون کرد تا جایی که کشور انگلیس حتی به عنوان پیروزجنگ  توانمی شاید
بدهیهاي خود را تسویه  قادر شد 2014میبایست سال ها بهره وام هاي مربوط به جنگ را بپردازد. بنا به مطبوعات، این کشور در سال 

  به پایان رساند.  2010میلیارد پوند بود. کشور آلمان نیز بدهی هاي جنگ خود را در سال  2ان بدهی ها در آن زم سازد.اصل
دار شدن احساسات عمومی در این کشور و ضعف دولتهاي دموکراتیک در نتایج جنگ وفشار اقتصادي روزافزون به آلمان وجریحه 

  گیري  فاشیسم هموارنمود.رتمبارزه طبقاتی در این کشور راه را براي قد یابیِغلبه بر حدت
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سازمان هاي جداگانه سوسیال  پس از همکاري اکثریت عظیم سوسیال دموکرات ها با دولت آلمان، عناصري از این حزب جدا و
شکستهاي پیاپی نظامی آلمان دولت این کشور را مجبور نمود که  اسپارتاکیست ها را تشکیل دادند. دموکرات هاي مستقل وحزب

  بس کند. این امر از سوي آمریکا رد گردید.ویلسون رئیس جمهور آمریکا تقاضاي آتش مستقیما با
 نهیپر و رینهارت شییر براي کسب موقعیت دوتن از ژنرال هاي این کشور فرانزوا وقتی آلمان از تقاضاي آتش بس طرفی نبست،

ردند تا ضربه سختی به نیروي دریایی انگلستان وارد بهتري در مذاکرات پایان جنگ، همه امکانات نیروي دریایی آلمان را بسیج ک
 1918نوامبر سال  4سازند، اما در  عمل موفق به این کار نشدند. با توجه به تلفات باالي ملوانان و سربازان در جریان جنگ، روز 

کارگران این ساعت  48عرض  ناوي و سرباز و کارگر افتاد. در 40000ملوانان دست به شورش زدند. در این روزشهر کیِیل به دست 
شوراي طبقات و اقشار  -شهر دست به یک اعتصاب عمومی زدند و همراه سربازان و ملوانان شوراهاي ملوانان، سربازان و کارگران

  را تشکیل دادند.  -مختلف
کرد.  ري سوسیالیستیباواریا اعالم جمهو یکی از اعضاي حزب سوسیال دموکرات مستقل به نام کورت ایشنر در ،روزهفتم نوامبر

پیمایی زد و در جریان آن وارد پارلمان شده وجمهوري هواداران خود در شهر برلین دست به راه این روز وي با چند صد نفر از در
  سوسیالیستی اعالم نمود.

کارگري  برگ شوراهاينارت ونورگدر شهر هاي بِرمِن، کلن، مونیخ، روستاك، لیپزیک، درسدن، فرانکفورت، اشتوت ،روز هشتم نوامبر
  قدرت را بدست گرفتند.

به رهبري  1919یکی از رهبران حزب سوسیال دموکرات، پس از مرگ ببل، در روز بیستم سپتامبر  ،درچنین شرایطی فردریک ابرت
راطی ت افحزب سوسیال دموکرات انتخاب شد. وي به عنوان اولین رئیس جمهور آلمان با استفاده از فرماندهان ارتش و عناصر راس

در کنفرانس تاسیس حزب کمونیست آلمان رزا لوکزامبورگ اعالم  1918دسامبر  31سرکوب کارگران حمام خون براه انداخت. روز  با
اند براي ما انقالب به ارمغان بیاورند و سوسیالیسم را پیاده کنند...اما آنها نشان خواسته رفقا مسرز، هاس، دیتمان و غیره"نمود که

در جریان  "آنچه که عرضه شد ضدانقالب با همه برهنگی تنفرآنگیز خود بود.  …که خودشان جاکش هاي ضدانقالب هستنداند داده
شدند. نظامیان پس از شکافتن جمجمه سر آنها به ضرب  دستگیر 1919ژانویه  16این سرکوب رزا لوکزامبورك و لیکبنخت روز 

لَندوِر انداختند. لیکبنخت که خود عضو پارلمان بود، تحت تاثیر سیاست هاي حزبی جسدشان را به کانال  ،قنداق تفنگ و کشتن آنها
راي اعتبارات ب ،در دور سوم راي گیري ،دوبار به اعتبارات و وامهاي جنگی راي مثبت داده بود. وي با پی بردن به اشتباه تاریخی خود

رزا در  طبقاتی باید به مواضع انقالبی -بُعد و مَنظر تاریخی  جنگی راي منفی داد و به صداي اعتراض علیه جنگ تبدیل شد. در یک
قبال جنگ و همکاران حزبی خود عمیقا احترام گذاشت؛ در همان حال باید این را درك نمودکه مواضع وي درمقایسه با کارگران با 

 ابل سوسیال دموکرات ها و نظامیانجهت انقالبی و کارگران رادیکال چپ که درسنگرهاي خیابان هاي برلین تا آخرین فشنگ در مق
  و عناصر دست راستی جنگیدند، راست محسوب میشود؛ زیرا رُزا نسبت به مجلس موسسان و پارلمان بورژوایی توهم داشت. 

 هروز بعد، مطبوعات سوسیال دموکرات ها اعالم کردند که لیکبنخت زمان فرار از زندان کشته شده و رُزا به وسیله مردم به قتل رسید
نفر از کارگران با جهت  3000است. بنا به دستورگوستاو نوسکه وزیر دفاع ویکی از رهبران سوسیال دموکرات آلمان، فقط در برلین 

انقالبی و رادیکال چپ در پاي دیوار هاي شهر به جوخه اعدام سپرده شدند. امروز بخش هاي وسیعی از لنینیست ها در اروپاو 
  ها و حتی سازمان هاي کارگري همکاري میکنند.ان تاریخی با این احزاب تحت عنوان رفرمیستآمریکا، با تطهیر این جانی
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  کشتار کارگران در پاي دیوار برلین

  
ایتالیا نسبت به اسپانیا متفاوت بود. در آلمان و ایتالیا فاشیسم از طریق ابزار قانونی و پارلمان به  آلمان ور گیري فاشیسم دقدرت

ی با دیکتاتوري فاشیستی شد. در این دو کشور دموکراس راحتی تسلیمیا به عبارت دیگر دموکراسی بورژوایی به قدرت دست یافت
دمت ق دولت چندان از –و هیتلر در کشور هایی پیروز  شدند که پدیده ملت  آغوش باز به دیکتاتوري خوش آمد گفت. موسولینی
تمند بودند. در اسپانیا از زمان رنسانس تا عصر مدرن دولت قدرتمندي وجود برخوردار نبود، بلکه برعکس، جریان هاي محلی قدر

 هاي توسعه صنعتی یعنی رفرم ارضی را گرفت. در اسپانیا کلیسا و رهبران کاتولیک با پادشاه،شرطداشت که عمال جلو یکی از پیش
یسا به قدري کل ،و تنگاتنگی داشتند. در این کشور رتبه این کشور تاریخا منفعت مشتركعالی داران بزرگ، اشراف و نظامیانزمین

قدرتمند بود که برخالف سایر کشورهاي اروپایی اجازه نمیداد  در عرصه مذهبی هیچگونه رفرم مذهبی شکل بگبرد. از نظر کلیساي 
قبل از هر  ،دارمایهه سرگیري طبقنظام سرمایه و شکل کاتولیک تغییر در مالکیت ارضی یک گناه کبیره محسوب میشد. براي استقرار

حبوس این نیرو را برروي زمین م ندو اشراف و کلیسا تالش میکرد وجود داشته باشد. مالکیت ارضی بزرگ باید نیروي کار آزاد چیز
ي تولید فئودالی دستخوش تحول شود. این امر سبب گردید که اسپانیا در مقایسه با سایر کشورهاي د شیوهند واجازه ندهنساز
داران بزرگ و کلیسا بخش اعظم زمین هاي این کشور را در زمین داري بگذارد. در این کشور،ایی دیرتر پا به شیوه تولید سرمایهاروپ

دست داشتند. به همین خاطر توده وسیعی از کارگران کشاورزي ودهقانان فقیر بر روي مزارع کار میکردند. در این کشور اعتصاب 
بار ها در جریان اعتصاب خواهان اداره این بخش از  1936رایج بود. کارگران ترامواها قبل از ژوئیه  یک  امر تولید کشاورزي بخش

، 1936حمل و نقل شهري شده بودند. مردم چندین بار به زندان ها هجوم برده بودند تا زندانیان سیاسی را آزاد سازند. قبل از سال 
اشت. رهبر حزب سوسیالیست اسپانیا با مشاهده اوضاع این کشور گفته بود حدود سی هزار زندانی سیاسی در این کشور وجود د

تر میشود. انتخابات در این کشور یک نوع جنگ داخلی احتمال استقرار جمهوري دموکراتیک در کشور ما هر روز کم و کم "که
  "است.

یل دولت به دست آوردند. در آن سال، زمانی که ، احزاب راست بیشترین آرا را براي ورود به پارلمان و تشک1933در انتخابات سال 
آلِهاندرو  لِروکس نخست وزیر، تعدادي از اعضاي یک حزب دست راستی کاتولیک را وارد کابینه نمود، با مخالفت شدید احزاب 

به یک  شور دستکارگران اسپانیا نیز نسبت به این امر واکنش نشان داده و در ایالت آستوریاس در شمال این ک چپ روبرو گردید.
شهرك را تصرف و مقامات دولتی را و  کارگران معادن به فاصله کوتاهی چند شهر ،اعتصاب بزرگ زدند. در این اعتصاب

داران را تیرباران کردند. این اعتصاب بزرگ که  توسط کمیته انقالبی کارگران هدایت تعدادي از کشیشان و سرمایه دستگیرنموده و
ا و هان را براي اداره شهر هاي استان انتخاب نمودند. عدم همکاري نظامی و تسلیحاتی  بین سوسیالیستمیشد،  شوراهاي کارگر
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ها و کارگران طرفدار این نیروهاي سیاسی ضربه شدیدي بر حرکت کارگران فرودآورد. این اعتصاب با فرماندهی ارتش آنارشیست
اهانه از ترین وجهی سرکوب گردید. فرانکو آگایی این کشور  به بیرحمانهجمهوري اسپانیا فرانسیسکو فرانکو و به کمک نیروي دری
سرکوبی از سوي دولت دموکراتیک بود که توسط آراي مردم به  سرکوب، نیروهاي نظامی مراکشی در این سرکوب استفاده کرد. این

  صورت دموکراتیک به قدرت سیاسی دست یافته بود.
میان خود قراردادي را امضا کردند  یا احزاب متمایل به چپ براي مقابله کردن با احزاب راست در، در  اسپان1936در ماه ژانویه سال 

تا با پشتیبانی کردن از همدیگر نمایندگان بیشتري را به پارلمان این کشور بفرستند. این احزاب  عبارت بودند از: حزب کارگران 
، جمهوریخواهان چپ، اتحاد جمهوریخواهان. این هان اتحاد مارکسیستسوسیالیست اسپانیا، حزب کمونیست اسپانیا، حزب کارگرا

قابل م چپ کاتاالن و اتحادیه عمومی کارگران و  فدراسیون ملی کار مورد حمایت قرار گرفت. در قرارداد از سوي ناسیونالیست هاي
  آرایی کرده بود. کاران وکلیسا صفاین دسته بندي سلطنت طلب ها، محافظه

که  در آن زمان جبهه مردمی نامیده میشد، بقدرت رسید. براي تامین امنیت این  "چپ"بلوك  1936فوریه سال  16ات در انتخاب
رگیري سی و هفت نفر در د ،یک هزار نفر مامور انتظامی  به کارگمارده شده بود. علیرغم این تدابیر امنیتی انتخابات حدود پنجاه و

داران وبخش هایی از اقشار خرده بورژوا در این انتخابات سرمایه در آن روز کشته شدند.طرفداران نیروهاي سیاسی راست و چپ 
طلبان داران بزرگ، اشراف، سلطنتو ناسیونالیستهاي چپ کاتالونیا چهار میلیون و هفتصد هزار و بلوك راست یعنی طرفداران زمین

  پایه چهارصد و پنجاه هزار راي به دست آوردند.ن دونو ارتش چهار میلیون راي و احزاب طرفدار دکاندار ها و کارمندا
فاصله طبقاتی، دولت جدید قادر نبود بین طبقات متخاصم  عمیقاي با تنش هايِ تندِ سیاسی میان احزاب راست و چپ و  تدر جامعه

ه نگران امتیازات و آینده خود کلیسا، زمینداران بزرگ و بخشی از افسران عالیرتب ،جامعه به عنوان میانجی عمل کند. در همان حال
بودند. دولت جدید براي جلب آراي کارگران و اقشار پایین جامعه، ژنرال فرانسیسکو فرانکو را از  کشور دور و به جزایر قناري 

  فرستاد.
و  ود با ارتشالعمل ارتش بودند. بورژوازي اسپانیا حاضر ب، تقریبا همه طبقات واقشار جامعه در انتظار عکس1936تابستان سال 

با دولت پریمود مصالحه کرده بود. در آن  1932و   1931 وازي اسپانیا قبال در سال هاياحزاب راست مذاکره و مصالحه کند. بورژ
امیان بود. در منتظر شورش نظ ،دولت جدید بعد از انتخابات ها، این مصالحه مورد پشتیبانی سوسیالیست ها نیز قرار گرفته بود.سال

احزاب کمونیست دنیا  که کمینترن به عنوان ابزار سرکوب در دست دولت شوروي و در راس آن استالین قرار داشت، از زمانآن
این   .داشته باشندخواست که با سایر  احزاب چپ و حتی احزاب بورژوایی دولت هاي مشترکی تشکیل و با آنان همکاري نزدیک 

حزب کمونیست شوروي این سیاست را در  ي شووروي امر تازه اي نبود.سیاست همکاري با بورژوازي درسطح جهان از سو
دیکته نموده بود. این سیاست لنین بود تا بدین وسیله  "برادر"اتخاذ وسپس آن را به احزاب  1921کنفرانس دوازدهم خود در دسامبر

شروع کرده و در دسامبر  1918ژانویه  10از  داري را در روسیه توسعه دهد. لنین وهوادارانش این سیاست را در عملبتواند سرمایه
 جریان جنگ جهانی اول نقش ضدانقالبی به کمک تروتسکی نیروي کار را مشمول قوانین ارتش نموده بودند. همین سیاست در 1919

مدتها قبل  ست هاخود را ایفا کرده بود. کارگران رادیکالی نظیر میاسنیکوف و یاران وي به خاطر روشنگري و در تقابل با همین سیا
  مورد حمله و سرکوب بلشویسم قرار گرفته بودند. 

سر به شورش برداشت. زمانی که بعضی از خبرنگاران در رابطه با شورشِ نظامیان  ساعتِ چهارِ روزِ شانزدهم ژوئیه، ارتش در ملییا
 "ي با گفتن لطیفه کوچکی جواب داداز نخست وزیر کشور، کاسارِس کوئیروگا سوال کردند که با این شورش چه خواهد کرد، و

، شورشِ نظامی به سراسر مراکش، جزایر قناري و سوییه گسترش 1936ژوئیه  18روزِ  "اند؟ خوب. من میروم بخوابم.آن ها قیام کرده
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مورد  ایشان درهروشنی  نشان داد که آنها براي خالصی از نگرانی گیري طبقاتی نماینده سیاسی بورژوازي اسپانیا،بهیافت. این موضع
 وابدح. رهبر دولت این کشور با  شنیدن خبر  یاغی شدن ارتش میتواند باخیالی راحت بکنندازشورش نظامیان استقبال می ،کارگران

  و منتظر نتیجه مبارزه بین نیروي کار و یکی از اشکال سیاسی سرمایه بماند.
اخاست شکستن طرح آنان براي استقرار دیکتاتوري عریان یکباره بپدرهمبا انتشار خبر کودتاي نظامیان، پرولتاریاي اسپانیا براي 

،بیلبائو و والنسیا حرکت ضدانقالبی ارتش و فاشیست ها را درهم  و ظرف چند روز در چندین شهر بزرگ مانند مادرید، بارسلونا
تاریا را بتا آماده بودند، ستون فقرات پرولکوبید. در این حرکت، کمیته هاي دفاع کارگري که از قبل مسلح و براي چنین شرایطی نس

، یک روز بعد از قیام کارگران. این حرکت طبقاتی و  مسلحانه لحظات اولیه حرکت کارگران را  تشکیل میداد. دادندتشکیل می
ا به کاخ ر وزیر ایالت کاتالونیا رهبران تعدادي از سازمان ها واحزاب منجمله آنارشیست هاروز بیستم ژوئیه کمپانیس نخست

دولتی دعوت نمود. در این نشست کمپانیس به همه آنها نگاه کرد، یک به یک، راضی، آرام و متبسم. درحالیکه نگاه ممتدش 
شما پیروزشده اید. امروز شما "را روي نمایندگان کنفدراسیون ملی کار دوخته بود، او با این کلمات از آنها استقبال کرد: 

لونیا هستید، زیرا تنها شما افسران فاشیست را شکست دادید، و امیدوارم نسبت به من عصبانی صاحبان شهر و ایالت کاتا
نی او با لح "بهره نبودید.نخواهید شد اگر یادآوري کنم که شما از کمک گارد هاي ضربت و نیروي پلیس کاتالونیا بی

گذشته به شدت تاهمین دیروز مورد آزار و اذیت قرار  اما حقیقت این است که باوجود این که شما در"ادامه داد: گرانهیمیانج
  "گرفتید، امروز ارتش و فاشیست ها را شکست دادید.

در این جلسه رهبران آنارشیست ها و سایر احزاب همکاري خود را با دولت ایالتی در قالب کمیته مرکزي نیروهاي ضدفاشیست 
وذترین شخصیت آنارشیست ها ساکت ماند. اولیور گارسیا از طرف آنارشیست حتی دورروتی به عنوان بانف جا،این اعالم نمودند. در

  تو میتوانی به عنوان رئیس دولت باقی بمانی. (کمپانیس) "ها مطرح نمود که
الیستی احزاب و سازمان هاي سوسی ،آنارشیست ها تاریخا در اسپانیا نسبت به سایر جریانات سیاسی دست باال را داشتند. برعکس

ژه طرفداران مکتب مارکسیسم از جمله حزب متحد کارگران سوسیالیست و حزب کمونیست اسپانیا درموضع ضعف قرار و به وی
  داشتند.

صبح، احزاب سیاسی که در کمیته مرکزي میلیشاي ضدفاشیستی متشکل بودند، در مدرسه  11ژوئیه ساعت  21یک روز بعد، یعنی 
هان اجمهوریخواهان چپ، جمهوریخو ها،در این جلسه نمایندگان آنارشیست ار کردند.نیروي دریایی اولین جلسه رسمی خود را برگز

 ، سوسیالیستها، کنفدراسیون ملی کار، اتحادیهکاتالونیا چپ هايناسیونالیست اتحاد مارکسیست ها،چپ کاتاالن، حزب کارگران 
داخلی براي مهار کارگران رادیکال چپ و  عمومی کار و اتحادیه دهقانان حضور داشتند. این نشست حرکت جدیدي در جنگ

حرکت مستقل پرولتاریاي اسپانیا و به ویژه کارگران ایالت کاتالونیا را تحت  ،کارگران با جهت انقالبی بود، زیرا نیروهاي سیاسی
م عمومی را در نظکنترل دولت ایالتی بردند. در این نشست احزاب و نیروهاي سیاسی و نمایندگان دولت کاتالونیا تصمیم گرفتند 

  شهرها برقرار سازند و همه نیروهاي خود را تحت کنترل کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست قرار دهند.
درحالی که کارگران کارخانه ها و مراکز بوروکراسی دولت را مصادره و هدایت تولید را خود بدست میگرفتند، در حالی که 

شتراکی اعالم نموده و کمون هاي دهقانی را سازمان میدادند، احزاب سیاسی تالش کلیسا را ا دهقانان فقیر زمین هاي اشراف و
هاي  ها و به ویژه آنارشیستتا اتوریته ضربه خورده و تضعیف شده دولت را بتدریج تقویت و احیا سازند. آنارشیست کردندمی

فاده از دولت اهداف انقالبی خود را پیش ببرند. درآن کردند که قادر خواهند بود با استرغم باور تاریخی خود فکر میروشنفکر علی
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زمان، از میان همه جریانات سیاسی اسپانیا، آنارشیست ها و حزب کارگران  اتحاد مارکسیست ها حداقل در سطح سیاسی از بقیه 
د. شکست فاشیسم نمودن داري را موکول بهتر بودند، اما آنها هم تعرض به دولت و تعقیب سیاست هاي ضدسرمایهلاحزاب رادیکا

درحالی که کارگران اشتراکی کردن صنعت و زمین را آغار کرده بودند، در حالی که آنها اموال بورژواها را مصادره میکردند، در حالی 
ر یشتتازه درخواست دستمزد ب ،که نیروهاي میلیشیا را براي جبهه و پشت جبهه سازمان میدادند، حزب کارگران اتحاد مارکسیست ها

باز براي چندمین بار تاریخ نشان داد که احزاب سیاسی چپ حتی با داشتن رهبران عاقل و صمیمی  .کردو اصالحات  جزئی می
تر قبع رادیکال چپ و کارگران با جهت انقالبی نسبت به کارگران ها چقدراتحاد مارکسیست و صادق مانند نین رهبر حزب

 هستند. 

نترل، براي مهار پیشروي پرولتاریا که در آن کارگران رادیکال چپ و کارگران با جهت در چنین فضاي سیاسی غیرقابل ک
ت یاري به طبقاتی دس-انقالبی نقش اصلی را در  هدایت توده هاي کارگر ایفا مینمودند، بورژوازي اسپانیا بنابه شم تاریخی 

ین در ا تی در ایالت کاتالونیا حرکت کارگرانسوي احزاب و سازمان هاي سیاسی دراز نمود. باتوجه به وزن کارگران صنع
قبل از  ،آمیزتر از سایر نقاط اسپانیا بود. به همین سبب چه بورژوازي دموکراتیک و چه بورژوازي فاشیستمخاطره ایالت

 .کردندهرچیز و هرجا باید کارگران این ایالت را سرکوب می

 70میلیون کارگر بودند. ایالت کاتالونیا به خاطر صنعتی بودنش  2این تعداد میلیون جمعیت داشت که از  24، کشور اسپانیا 1936سال 
درصد کارگران اسپانیا را درخود متمرکز کرده بود. بنا به آمار آن روز، از این دو میلیون کارگر، یک و نیم میلیون نفر از آنان در 

 در این کشور 1870بودند. آنارکو سندیکالیست ها از سال  کنفدراسیون ملی کار و نیم میلیون در اتحادیه عمومی کارگران متشکل 
ایجاد شدند. کنفدراسیون ملی کار از زمان  1888و اتحادیه عمومی کارگران درسال  1910فعال بودند. کنفدراسیون ملی کاردر سال 

ن از سوي حادیه عمومی کارگرااش تحت نفوذ آنارشیستها و اتحادیه عمومی کارگران تحت نفوذ سوسیالیست ها بودند. اتگیريشکل
کارگر سابق چاپ که درعین حال یکی از رهبران حزب سوسیالیست اسپانیا ایجاد شد.وي پابلو ایگلسیاس نام داشت. کنفدراسیون 

دون نفوذ این افراد ب ملی کار از طریق تالش سه روشنفکر آنارشیست بنام هایریکاردو میا، آنسلمولورنزو، هوزه پرت شکل گرفت.
د. در جذب توده هاي کارگر به کنفدراسیون موفقیتی کسب کنن توانستندنمی ،ور بودجال پستانیا که خود یک ساعت ساز و پیشهآن

جا لنین، تروتسکی و دعوت و در آن 1920آنجال براثر شهرت و نفوذش از سوي سندیکاهاي اسپانیا به کنگره دوم کمینترن در سال 
  زینوویف را مالقات نمود.

که بخشی ازکارگران در خیابان ها و باالي ساختمان هاي دولتی در سنگرها علیه نظامیان فاشیست درحال نبرد در حالی درست
کارخانه و شرکت بزرگ و متوسط را مصادره نموده و از بورژواها  3000امان وسنگینی بودند، پرولتاریاي اسپانیا به ویژه کاتالونیا بی

 ونقل شهري، کشتی سازي و بنادر، برق، گاز، کارخانه هاي مونتاژ خودروها، معادن،سرعت خدمات حملخلع مالکیت کردند. آنها به 
سازي، کارخانه هاي تولید کارخانه هاي شیشه سیمان سازي ها، کارخانجات نساجی، کارخانه هاي تولیدکاغذ، تولید مواد شیمیایی،

  تولید را سازمان دادند. ،هاي کنترلمشروبات الکلی را به تصرف درآورده و با ایجاد کمیته 
ورژوازي ب فرارکردند. بخشی از بورژوازي که طرفدار داران طرفدار فرانکو به محض حرکت کارگران از ایالت کاتالونیاسرمایه

داد با ازدیاد تعجمهوریخواه اسپانیا بود،  در این ایالت باقی ماندند. بخش زیادي از این ها عمدا کارخانه ها وکارگاهها را بستند تا 
فرمان ه ببیکاران به فقروفاقه کارگران دامن بزنند. بعضی از این سرمایه داران حاضر بودند کارخانه و کارگاهایشان باز بمانند، آنان بنا 

طبیق ت دستمزد دریافت کردند تا خود را با شرایط روز کارگران در  کارخانه ها و کارگاه ها مشغول به کار شدند و معادل یک کارگر
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  دهند و منتظر فرصت مناسب باشند.
سپتامبر  4تا  1936ژوئیه  19براي درك قدرت کارگران میتوان به یک واقعیت تاریخی در آن روزها اشاره کرد. بین روز هاي 

 ناوزیر تحت فشار شرایط سیاسی آن روز تعویض شدند. دییگو مارتینز بارریو از حزب اتحاد جمهوریخواهسه نخست ،همان سال
 وزیري را با خود حمل کند.فقط  یک روز عنوان نخست توانست

ا که مجبور شد آنچه  ر دولت ایالتی به درستی دریافت که در این مرحله قادر به رویارویی با کارگران نیست. به همین خاطر
دن را اعالم نمود. در راس این دولت قانون اشتراکی کر 1936دراکتبر  در عمل اتفاق افتاده بود صورت قانونی بدهد. دولت کاتالونیا

 .ایالتی لوئیس کمپانیس از حزب جمهوریخواهان چپ کاتالونیا قرار داشت. وي اصال وکیل دادگستري با اصل و نسب اشرافی بود
منفعت  ظشناسی اقدامات کارگران، بلکه براي حفاعالم چنین قانونی  از سوي نماینده سیاسی سرمایه نه به معنی قبول  و به رسمیت

گیري از این حادثه بزرگ تاریخی، مجددا به این مساله طبقه سرمایه هاي شخصیت یافته با اهرم هاي دیگري بود. ما در نتیجه
  بازخواهیم گشت.

اشیست کمیته مرکزي میلیشیاي ضدف همانطور که قبال اشاره کردیم، دولت ایالتی کاتالونیا که عمال از بین رفته بود، توسط
و به تدریج قدرت از دست رفته خود را بازیافت. این نهاد جدید قراربود مردم  را براي جنگ با فاشیسم بسیج کرده  و  جان گرفت 

وظیفه خود را در جبهه براي درهم شکستن فاشیسم انجام دهد. از سوي دیگر این نیرو وظیفه داشت نظم را در پشت جبهه برقرار 
 علیه فاشیسم سازمان دهد. نگسازد و جامعه را براي حمایت ازجبهه ج

این نهاد جدید که خود محصول سازش طبقاتی بود، به هیچ کدام از اهداف خود در عمل دست نیافت، زیرا این نیرو ها هرچند 
در یک جبهه قرار داشتند، اما هرکدام براي قبضه کردن کامل قدرت سیاسی باهم در رقابت بودند. کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست 

ها را و بورژوازي کاتالونیا مستمسکی گردید تا نفوذ آنارشیست خواهجبهه چندان موفق نبود. همین امر براي بورژوازي جمهوري در
از همه نیروهاي نظامی احزاب و سازمان ها و اتحادیه هاي کارگري خواسته  1936اکتبر  16تضعیف سازند. به همین منظور در تاریخ 

قرار دهند. این قانون  خواهانمیلیشیاي خود را تحت فرماندهی واحد ارتش جمهوري ،رسوم ارتش رسمیشد که با قبول قوانین م
 اکتبر به مورد اجرا گذاشته شد. 24از روز 

کارگران باجهت انقالبی درون کنفدراسیون ملی کار تقریبا پس از شرکت رهبري آنارشیست ها در دولت ایالتی کاتالونیا و 
ین رهبري جدا شده بودند. قانون نظامی کردن سبب گردید که بخش وسیعی از کارگران رادیکال چپ عمال جبهه اسپانیا عمال از ا

تا آن زمان هنوز به عمق خطاي خود و رهبري آنارشیست ها پی  دورروتیرا ترك کرده و با اسلحه هاي خود به شهر ها برگردند. 
یا درمقابل آن موضع سختی گرفت. ستونی که وي در جنگ داخلی آن را رهبري نبرده بود، اما با مشاهده قانون نظامی کردن میلیش

ترین کارگران را در صفوف خود داشت. دورروتی روز چهارم نوامبر طی یک سخنرانی رادیویی مخالفت خود را با میکرد، وشجاع
 یافته زمانی که به قدرت سیاسی دست تبدیل میلیشیا به ارتش منظم اعالم نمود. تاریخا هر جناح از قدرت سرمایه هاي شخصیت

در کنار مزدوران  ،ورند. در بعضی موارد مثل جمهوري اسالمیآخودرا بوجود می پیدا میکنند ارتش مخصوص (مزدوران نگهبان)
 نگهبان قبلی، مزدوران نگهبان جدیدي نظیر سپاه پاسداران و بسیج خودش را بوجود میاورد.!

لیشیا العاده از مقاومت رو به افزایش میس دولت ایالتی کاتالونیا با فراخواندن یک جلسه فوقکمپانیس رئی ،روز پنجم نوامبر 
در مقابل نظامی کردن و مقاومت کمیته ها در مقابل قانون انحالل آنها زبان به شکایت گشود. در این جلسه هرکدام از 

م گرفتند به کمک دولت ایالتی اعضاي معترض با تایید موضع کمپانیس تصمی نمایندگان احزاب واتحادیه هاي کارگري
ها، کنفدراسیون ملی کار، حزب سوسیالیست متحد کاتالونیا، خود را سرکوب کنند. در این جلسه نمایندگان آنارشیست
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  ها و حزب کمونیست اسپانیا حضور داشتند.اتحادیه عمومی کارگران، حزب کارگران اتحاد مارکسیست
جان خود را از  1936نوامبر  20خشی از ستون میلیشیاي خود در جنگ علیه فاشیسم در مادرید روز ب هدایتِ دورروتی در حالِ

دست داد. باوجود این که همه احزاب سیاسی منجمله احزاب سوسیالیست و  حزب کمونیست اسپانیا و دولت ایالتی و دولت اسپانیا 
ه دل خوشحال بودند، زیرا یکی از عناصر قدرتمند علیه نظامی کردن براي تدفین وي مراسم عظیمی را سازمان دادند، اما همه از ت

 .ه  بودمیلیشیا از سر راه برداشته شد

العاده دولت ایالتی کاتالونیا را میتوان نقطه تسریع روند سلطه استثمار با نرخ باالتر در مبارزه مرگ دورروتی و جلسه فوق
ر به حساب آورد، زیرا این دو اتفاق راه براي سرکوب مسلحانه کارگران باجهت دولت و احزاب سیاسی آن کشو باکارگران اسپانیا 

  هموار کردند.  1937انقالبی و کارگران رادیکال چپ را در می 
د. به همین نشینی کننتا به روز هاي قبل از قیام علیه نظامیان عقب کارگران را به زور مجبور سازد بایستبورژوازي اسپانیا می

ی کردن قانون نظامی کردن میلیشیا، کارگران یا باید به بخشی از ارتش معمول بورژوازي تبدیل شوند و یا در مقابل این سبب با عمل
ها، یک سردرگمی بین کارگران بوجود آمد. توده هاي حرکت بایستند. در جبهه هاي جنگ، به خاطر سیاست رهبران آنارشیست

ی مزدوران طبقه) اما کارگران با جهت انقالبی و کارگران رادیکال چپ اسلحه هاي کارگر در جبهه عمال وارد ارتش شدند، (یعن
در پشت جبهه نیز خود را نشان داد. توده هاي کارگر به همراه رهبران  ،خود را برداشته و به شهر ها بازگشتند. این سردرگمی

البی و رادیکال چپ از کنفدراسیون ملی کار و آنارشیست آنارشیست ها به هواداران نظم و  قانون تبدیل شدند  و کارگران باجهت انق
گران با پیوستند. کار ها جدا شده و به تشکیالت یاران دورروتی که در مخالفت با سیاست هاي رهبران آنارشیست ها شکل گرفت،
ن ا با بورژوازي از ایجهت انقالبی ورادیکالِ چپِ درون اتحادیه عمومی کارگران نیز با وقوف به سیاست همکاري سوسیالیست ه

  اتحادیه بیرون آمده و به یاران دورروتی پیوستند.
گیري یاران دورروتی به یاران سابق خود برچسب مارکسیست زدند تا اعضاي کنفدراسیون رهبران آنارشیست ها از ترس قدرت

محلی و  ر کنفدراسیون حفظ کنند. بورژوازيملی کار را نسبت به آنان بدبین سازند وبتوانند نفوذ خود را بر توده کارگران متشکل د
سراسري اسپانیا همه کسانی را که حاضر به تسلیم و گردن نهادن به قوانین دولت نشدند، قانون شکن و غیرقابل کنترل ها نامیدند تا 

  زمینه سرکوب علنی کارگران با جهت  انقالبی و رادیکال را فراهم سازند. 
به خاطر تالش آنان در  لتی ایالت کاتالونیا تشکیل جلسه داد و از وزراي داخلی و دفاع، شوراي دو1937روز اول ماه می 

با جهت انقالبی در پشت جبهه قدردانی کرد و خواهان ادامه و تشدید اقدامات  کارگران برقراري نظم بورژوایی در مقابل حرکت
در آن کشور با تظاهرات   1889ماه می، همان روزي که از سال آنان شد. به این نکته مهم از  لحاظ طبقاتی باید توجه شود که  اول 

به خاطر همکاري طبقاتی بوروکرات هاي کنفدراسیون ملی کار  1937ها و اعتراضات کارگران در این کشور تداعی میشد، در سال 
 کلی از دولت، دردفاع ازشسرمایهعلیه بورژوازي اسپانیا، کارگر اسپانیایی به جاي مبارزه  و دفاع سرسخت دولت لنینیست شوروي از

 کرد.داري،کار و تولید میسرمایه داري علیه شکل دیگري از دولتسرمایه

حدود ساعت دو چهل و پنج دقیقه بعد از ظهر، سه کامیون گاردِ گروهِ ضربت، مسلح به سالح هاي سنگین  ،1937روز سوم می 
ا رساندند. آنها تحت فرماندهی رودریگز ساالس، یکی از  رهبران اتحادیه خود را به مقابل مرکز شرکتِ تلفن در پالزاي کاتالونی

عمومی کارگران وحزب متحد سوسیالیست کاتالونیا و از مدافعین سرسخت سیاست هاي شوروي در اسپانیا قرار داشتند. مرکز تلفن 
ابی یان کنفدراسیون ملی کار مصادره شده بود. با دستایالت کاتالونیا از همان روز هايِ اوّلِ قیامِ کارگران علیه فاشیسم ازسوي کارگر

همه مکالمات احزاب مختلف و رهبران آنان را تحت کنترل قرار داده و در صورت نیاز  توانستندبه چنین نقطه مهمی، کارگران می
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  اقدامات و تصمیمات آنان را به رهبري آنارشیست ها منتقل کنند.
بدون آمادگی غافلگیر شدند ولی در طبقات دوم درگیري و مقاومت سختی سازمان دادند.  کارگران درون ساختمان تلفن، ابتدا

با انتشار خبر این حادثه، کارگران در  سراسر شهر بارسلونا دست به اعتصاب زدند. به دنبال آن کمیته هاي دفاع به سرعت درسراسر 
، حزب متحد سوسیالیست کاتالونیا، حزب کمونیست اسپانیا، شهر دست به سنگربندي زدند. دراین درگیري، نیروهاي دولت ایالتی

جمهوریخواهان، جمهوریخواهان چپ کاتالونیا، اتحادیه عمومی کارگران در یک طرف و کمیته هاي دفاع، یاران دورروتی و نیروهاي 
  قرار گرفتند.حزب کارگران اتحاد مارکسیست ها که یک حزب متمایل به تروتسکی بود، در سوي دیگر در  مقابل هم 

بر نیروهاي فاحشه هاي سیاسیِ ضدانقالب غلبه  در این جنگ کارگران بارسلونا در همان چند روز در جنگ مسلحانه و رودررو
دولت بورژوایی تبدل  از کردند، اما متاسفانه نتوانستند خود را از دایره نفوذ طبقاتی و سیاسی رهبران آنارشیست ها که خود به جزئی

هم به خاطر ضعف و ناآمادگی آنان براي هدایت  هاها سازند. تالش یاران دورروتی و حزب کارگران اتحاد مارکسیستشده بودند ر
وایی در بودند و نتوانستند با نقد اقتصاد سیاسی بورژ جهانی-طبقاتی -آنها فاقد تجربه تاریخی نتیجه ماند. زیراچنین شرایطی بی

  نند. عمل اساس تولید طبقاتی را درهم بشک
هاي بارسلونا فرمان زیرین را از رادیو پخش ، رهبران کنفدراسیون ملی کار و کنفدراسیون آنارشیست1937سال  یروز جمعه هفتم مِ

سنگر ها باید برچیده شوند! ساعات بحرانی به سرآمده است. آرامش باید برقرار گردد. اما شایعاتی در سراسر شهر میچرخد  "کردند:
اي بازگشت به شرایط عادي که ما صادر میکنیم، میباشد. سنگر ها عاملی است که به این سرگیجی دامن میزند.ما که خالف گزارش ه

کنند، و تداوم وجود آنها ممکن به سنگر ها نیاز نداریم چون جنگ متوقف شده است. سنگر ها اکنون به هیچ هدفی خدمت نمی
یط قبل بازگردیم و این حقیقت ندارد. رفقا، بگذارید براي برقراري دوباره زندگی است این فکر را تداعی کند که ما میخواهیم به شرا

   ".کند، باید نابود گرددنرمال غیرنظامی همکاري کامل کنیم. هر چیزي که در راه چنین بازگشتی مانع ایجاد می
سنگر ها گذاشت تا جایی که  دو تن از سخنرانی ها و پیام هاي  رادیویی رهبران آنارشیست تاثیرات خود را در صفوف رزمندگان 

رهبران برجسته کمیته هاي دفاع با این توجیه که این جنگ واکنشی در قبال اشغال ساختمان تلفن بود، از رهبري کنفدراسیون و آنار 
تند راه مه خواسشیست ها تبعیت کرده و اسلحه هاي خود را زمین گذاشتند. رهبران آنارشیست ها به این اکتفا ننمودند، بلکه از ه

  و با آنان همکاري کنند. را براي نیروهايِ سرکوبِ دولتِ مرکزي که براي برقراري نظم راهی بارسلونا بود، باز کنند
 شروع شد. این زندگی عادي چیزي زندگی عاديو به دنبال آن  "پال ماتیک کارگر فلزکارآلمانی در همان سال به درستی نوشت که  

مسکو نبود. قتل و زندانی کردن کارگران انقالبی، خلع سالح نیروهاي انقالبی، خفه کردن روزنامه هاي آنها، جز ترور فاشیست هاي 
کاتالونیا پیروز شد، جاییکه رهبران آنارشیست ها و حزب کارگران اتحاد ر آمده. ضدانقالب داز بین بردن همه موقعیت هاي بدست

  "به سوي سوسیالیسم گام برمیدارند. که آنها دادندمارکسیست ها به ما اطمینان می
ارتش دولت مرکزي) به بارسلونا کرده است. کارگران  (بیشترین تالش خود را براي وارد نمودن ضدانقالبِ والنسیا بلی، کنفدراسیون

ن منتقل اکارگران کشته شده با باریکادهایش !!زندانی شاید ممکن است از رهبران آنارشیست بخاطر زندانی کردنشان تشکر کنند
شان به مذاکره ادامه دهند. چه هیجانی از سوي نئوبلشویک ها نشان داده شد. مسکو شدند. آنها ساکت گردانیده شدند تا رهبران

شلیک  انترناسیونال سوم از سوي دیگربه سنگرها که آنها براي اولین بار در تاریخ فریاد زدند کارگران انقالبی را به قتل رسانده است.
زنندگان  این فریاد ن آشکارا علیه کمونیسم میجنگد. وقبل از این زمان انترناسیونال به هدف خیانت کرده بود، اما اکنومیکند. 

 خشمگین، از سرمایه داري دولتی روسیه و لژیون خارجی آن چه انتظاري داشتند؟ کمک به کارگران اسپانیا؟



 

16 
 

تثمار ضدیت کنند، فقط یک جواب دارد: جنایت. جبهه متحد با سوسیالیست سرمایه داري در همه اشکالش براي کارگرانی که علیه اس
جبهه متحدي با سرمایه داري باشد. انتقاد از  است وتنها و تنها میتواند داريها یا با کمونیست هاي حزبی، جبهه متحدي با سرمایه

کارگران  دارد، با هر دو باید تا انتها جنگید. اما اکنون،معنی است؛ نیازي به بدوبیراه گفتن به مسکو وجود نجا و بیسوسیالیست ها بی
افع آنارشیست هاي ایبریا  که با من -انقالبی باید تشخیص دهند که رهبران آنارشیست ها و همچنین رهبران کنفدراسیون ملی کار

نند؛ داري خدمت کبودند به سرمایه داري متحد شدند، مجبورکارگران ضدیت میکنند، به اردوي دشمن تعلق دارند. آنها که با سرمایه
و جایی که عبارات بدون قدرت بودند، خیانت به مساله روز تبدیل  گردید. آنها فردا ممکن است به سوي کارگران شورشی تیراندازي 

ییان ادامه تسنگرهاي کارل مارکس امروز تیراندازي کردند. ضدانقالب از فرانکو شروع تا سان"کمونیست "که قصابان ور همانط ،کنند
  ( سانتییان یکی از رهبران آنارشیست ها بود که براي توجیه سازش طبقاتی خودشان توجیهات زیادي تراشید.) "پیدا میکند.

مذاکره با دشمن طبقاتی را به قصد برچیدن سنگر ها ادامه میدادند، ضدانقالب با تمام قوا قساوت و  هازمانی که رهبران آنارشیست
آگوستین سوچی آنارشیست آلمانی که براي ارسال گزارش ارگران انقالبی و کارگران رادیکال چپ تشدید کردند. سرکوب را علیه ک

اي تحت عنوان تراژدي روز هاي ماه می به طرز دقیقی آن روز ها را ترسیم نمود. هرچند این از جنگ در  اسپانیا بسر میبرد، درمقاله
رهبران آنارشیست ها دفاع میکند، اما براي درك مواضع احزاب سیاسی آن روز ها منبع مقاله به نحوي از فدراسیون ملی  کار و 

  خوبی میباشد.
 و کنفدراسیون ملی کار تحت نفوذ آنان با حزب کمونیست اسپانیا و هاآن نسبت به همکاري رهبران هابخش وسیعی از آنارشیست

ی و کارگران رادیکال چپ و تروتسکیست ها و اقدامات ضدانقالبی دولت شوروي و بورژوازي اسپانیا در سرکوب کارگران انقالب
ها  قیام آن ، جنگ داخلی اسپانیا را انقالب مینامند. هاها همراه مارکسیستبه دیده اغماض نگاه میکنند. این دسته از آنارشیست آنان

ی فهمی تاریخی است که همه گرایشات سیاسیک کج کارگران علیه فاشیسم و مصادره اموال بورژواها و کلیسا را انقالب مینامند. این
چپ در سطح دنیا در آن سهم دارند. این گمراهی میراث سوسیال دموکراسی و بعد بلشویسم بود که تا به امروز ادامه یافته است. 

زین را با انقالب مهاي ابتدایی زندگی یابی به خواستناراضی علیه دولت کشوري براي دست هاياینان با مشاهده تظاهرات توده
میسازند. درسال هاي اخیر زمانی که چنین حرکاتی در تونس و سودان و مصر شروع شد این حرکات را به انقالبات عربی و بهار 

ها یادآوري کردیم که این بهار عربی دیر یا زود به جهنم عربی تبدیل عربی ملقب ساختند. ما همان زمان به این دسته از لنیننیست
، هاد. اینان کودتاي ژنرال ها را علیه دولت هاي بورژوایی انقالب مینامند. این احزاب و سازمان ها در گذشته صدام حسینخواهد ش

وحافظ اسدها، جمال عبدالناصر و هایله مریم سالسی و قذافی ها را  انقالبی و دولتهایشان را دولت هاي انقالبی نامیدند. اینان 
که ما آن را به درست طغیان سیاسی  57وسط بخش دیگري از بورژوازي را انقالب مینامند. قیام سرنگونی بخشی از بورژوازي ت

 ،بهمن را جشن گرفتند و سال ها در این زمینه مقاله نوشتند 22نامیدیم را انقالب مینامند. احزاب سیاسی چپ ایران حتی چند سال 
بیان کنند. انقالب به عنوان یک پدیده اجتماعی در هر دوره تاریخی  بدون این که حتی بطور سطحی نگرش و درك خود را از انقالب

وظایفی را در دستور کار خود قرار داده و به آنها جامه عمل میپوشاند. اگر حرکتی، قیامی به سرانجام نهایی خود نرسد، دیگر نمیتوان 
لنینیست هستند)عادت دارند، واژه انقالب شکست  ها و لنینیست ها( چون اکثریت عظیم چپ هابر آن نام انقالب نهاد. مارکسیست

معنی و ضدتاریخی است، زیرا اگر حرکتی که شکست خورده خورده را بدون این که معنی آن را بفهمند، تکرار کنند. این واژه اي بی
وه تولید ز این انقالبات شیداري یا ضدفئودالی شکست خوردند؟ آیا هر کدام اتواند انقالب باشد. آیا انقالب ضدبردهباشد، دیگرنمی

قبلی را منهدم و شیوه تولید جدیدي را با خود همراه نیاوردند؟ انقالب اساسا امري رادیکال است که دست به ریشه میبرد و شیوه 
نابراین بمستقر و روابط جدیدي را بین انسان هاایجاد میکند.  را و زندگی تولید مستقر را از بیخ و بن کنده و شیوه جدیدي از تولید
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یکوبد داري را با همه تبعات و مشخصاتش درهم مدر نظام سرمایه انقالب تنها میتواند انقالب کمونیستی باشد که شیوه تولید سرمایه
 براي رفع نیاز هاي بشر را سازمان میدهد. -تولید محصول نه کاال نظامی بر اساس و

ي این کشور علیرغم فداکاري تاریخی همان اشتباه کمون پاریس را تکرار نمود در اسپانیا همه چیز اتفاق افتاد جز انقالب. پرولتاریا
و همه مراکز مالی و بانک مرکزي را دست نخورده در اختیار بورژوازي سراسري و  محلی باقی گذاشت. این اشتباه تاریخی سبب 

سراسري و چه در کاتالونیا مواد خام را در کنترل گردید که علیرغم مصادره کارخانه ها و کارگاه ها، بورژوازي اسپانیا چه در سطح 
خود داشته باشد. کارگران به ظاهر تحت قیمومیت فدراسیون ملی کار صاحبان مراکز تولید شده بودند، اما بورژوازي با عدم تحویل 

ت کاري با دولت نبودند از دسمواد خام، کارگران را مجبور میکرد که به دولت وابسته باشند. آن دسته از کارخانه ها که حاضر به هم
روي داري و کنترل سرمایه ها که چیزي جز نییابی به اعتبارات محروم میشدند. بورژوازي اسپانیا با حفظ مناسبات تولیدي سرمایه

ن کار یکار مرده خود کارگران نبود، حاکمیت سرمایه را حفظ نمود و توانست حرکت نیروي کار اسپانیا را کنترل کند. بورژوازي با ا
کارخانه و کارگاه هارا به یک عمل بورژوایی تقلیل داد. این امر سبب گردید که کارگران عمال کاال  "اشتراکی کردن"به سهولت 

تولید کنند و تولیدات خود را در رقابت با سایر کارخانه ها براي فروش و کسب سود به بازار عرضه کنند. اصطالح اشتراکی کردن 
انیا از مشاورین روسی خود گرفتند و  بدین طریق در میان کارگران سردرگمی به وجود آوردند و بدین را حزب کمونیست اسپ

ایضا بورژوازي اسپانیا از  طریق بازرسان دولتی کُلِّ پروسه  وسیله از رادیکال شدن مبارزه کارگران علیه سرمایه جلوگیري کردند.
کارگران مراکز تولیدي را با عدم پرداخت مواد خام  توانستمی راحتیهورت نیاز بتولید را از ابتدا تا انتها در دست داشت و در ص

  و یا عدم تایید اعتبار، تنبیه کند.
ین کنند. منظور اینان از ابخشی از آنارشیست ها وتروتسکیست ها به وجود قدرت دوگانه در جریان جنگ داخلی اسپانیا اشاره می

یشیاي ضدفاشیستی است. این کمیته زیر نظر دولت ایالتی  کاتالونیا تشکیل شد و  به سرعت قدرت دوگانه همان کمیته مرکزي میل
در تمام  زمینه ها زیر اوتوریته دولت قرار گرفت. درست است که در روز هاي اول قیام کارگران و شکست خوردن فاشیست ها، 

نطقه با خلع ید اقتصادي و سیاسی دولت را در این ایالت این فرصت حداقل در ایالت کاتالونیا فراهم بود که پرولتاریاي این م
براندازد، اما رهبران آنارشیست هابا اتخاذ سیاست مماشات طبقاتی و همکاري با بورژوازي و خرده بورژوازي اسپانیا، این احتمال 

وگانه بود. بنابراین ادعاي قدرت داین کمیته نه از قدرت اقتصادي مستقل و نه از قدرت سیاسی مستقل برخوردار  را از بین بردند.
  ماند.می پایهیی بیاز سوي بخشی از آنارشیست ها و تروتسکیست ها تنها در سطح ادعا

همان طور که قبال تاکید کردیم، در اسپانیا به خاطر عدم وجود بورژوازي قدرتمندسراسري، بورژوازي مناطق مختلف منجمله منطقه 
یسیا به یکی از موضوعات سیاسی جامعه اسپانیا تبدیل شد. بورژوازي مناطق مذکور براي شریک باسک، کاتالونیا، اوسکادي و گال

جمعیت  %12جمعیت کاتالونیا  که   شدن در قدرت سیاسی با برجسته کردن اختالفات ملی قدم به میدان مبارزه سیاسی گذاشتند.
سرمایه صنعتی را  %28در صد سرمایه مالی و  50/19. در آن مقطع برق این کشور را تولید میکرد %31سراسر اسپانیا را تشکیل میداد 

صریحا اعالم کرده بود که حاضر نیست از اسپانیا جدا شود. در  1901در خود داشت. بورژوازي کاتالونیا از همان ابتدا از سال هاي 
ه دست گرفت. وي همه بدبختی ها ومصائب قدرت را در اسپانیا ب ،دولت پریمو د ریورا که خود یک نظامی دیکتاتور بود 1924سال 

توسط کودتا به قدرت رسید. ناسیونالیست هاي  ،1923 . وي در سپتامیردیدجامعه اسپانیا را از چشم ساستمداران و پارلمان می
ي بورژوازي ها کاتالونیا به ویژه بورژوازي محلی آن از این کودتا استقبال و از دولت وي حمایت نمود. ریورا ابتدا نسبت به خواست

کاتالونیا سمپاتی نشان داد، اما پس از مدتی علیه این بخش از بورژوازي موضع گرفت و بخشی از امتیازات کاتالونیا را لغو نمود. 
ی سازمان ناسیونالیست 110ها، بستن قدغن کردن پرچم کاتالونیا، ممنوع کردن استفاده زبان کاتالونیایی در ادارات دولتی، لغو  شهرداري
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در ابتدا ریوِرا مانند همه سیاستمداران نظام طبقاتی عمل کرد، یعنی خود را نه برفراز  کاتالونیا ازجمله اقدامات وي در این زمینه بود.
داران شخصیت یافته بلکه تابع منافع آنها نشان داد. وي پس از تحکیم قدرتش، امتیازات را پس گرفته و مثل ناپلئون سرمایه و سرمایه

رت سوم قدرت خود را باالتر از افراد و پارلمان قرار داد. در تاریخ، نمایندگان سیاسی سرمایه با ایجاد پایگاه اجتماعی براي خود بناپا
تر به قدرت دست پیدا میکند و قوانین و نظام  امنیتی خود را خیزند و در این  رقابت نیروي قويها به مبارزه برمیعلیه بقیه جناح
  ند؟کالعمري پوتین تغییر نمینشاند. آیا امروز قانون اساسی روسیه به خاطر قدرت مادامو نظام امنیتی قبلی می به جاي قوانین

 کاتالونیا از دولت نظامی ریورا سبب انشعاب در سازمان هاي ناسیونالیستی کاتالونیا گردید. در آن زمان دفاع جناح راست بورژوازي
مرکز کرد و خود مت کاتالونیاروي خرده بورژوازي  بر بیشتر خود را براي کسب پایگاه اجتماعی،توجه  کاتالونیا تناسیونالیسحزب 

از ترس کارگران مجددا خود را در آغوش  1937چپ کاتالونیا نامید. همین جناح چپ در روز هاي می  خواهانجمهوري حزب را
دولت مرکزي تامین میشود و ضدیت وي با کارگران امري دولت مرکزي انداخت و نشان داد که منفعت طبقاتی وي بیشتر از سوي 

رهبران ارکستر  "آگوستین سوچی خبرنگار و آنارکوسندیکالیست آلمانی به قول طبقاتی و به نفع طبقه بورژوازي کاتالونیا است.
  "عوض  شده  بودند  ولی موسیقی همان بود که بود.

چپ کردستان در ایران، ترکیه، سوریه وعراق  راست و هاي و احزاب  سیاسیاگر کسی به مواضع سیاسی و  تغییرات آن در سازمان 
میتواند همین امر را مشاهده کند. رهبران احزاب کردستان هیچوقت خواهان جدایی از ایران نبودند و حتی در مواردي  ،دقت کند

کردي در منطقه پ.ك.ك. میباشد. این جریان علیرغم  ترین جریانترین و فعالاند.. امروز زندهتر دانستهخود را از هر ایرانی ایرانی
ادعاهاي رادیکالش هرگز خواهان جدایی از ترکیه نبوده و نیست. احزاب سیاسی کردستان سوریه هم همین وضع را دارند. در عراق 

یاي اقتصادي سیاسی اند در چهارچوب جغرافنیز ناسیونالیست ها کرد هیچوقت خواهان جدایی از عراق نبودند. آنها همه خواسته
اند، از دولت مرکزي امتیازاتی به نفع خود کسب کنند که بتواند آنها را در قدرت اقتصادي و سیاسی شریک کشورهایی که قرار گرفته

سازد. خواست جدایی و تشکیل دولت ملی امري ارادي و در اختیار بورژوازي کرد در این کشور ها نیست. بورژوازي کرد منفعت 
 . بیندر وجود سرمایه هاي ترك، ایرانی، سوري و عراقی میخود را د

یتوان نم مرا زیرا بدون این ،در اینجا باید به نقش توده هاي کارگر در کنفدراسیون ملی کار و اتحادیه عمومی کارگران توجه کرد
 آنارکوسندیکالیستی از همان روز کنفدراسیون ملی کار به عنوان یک تشکل در آن مقطع درك نمود. را رابطه نیروي کار و سرمایه

بطوررسمی غیرقانونی اعالم شده بود.  1921داري از طریق انقالب تاکید داشت. این تشکل از سال گیریش بر سرنگونی سرمایهشکل
به  و کنفدراسیون ملی کار در درجه اول محل تجمع و تمرکز کارگران صنعتی بود. این تشکل عالوه بر این، کارگران سایر حرفه ها

صفوف خود متشکل کرده بود.  کنفدراسیون برخالف اغلب اتحادیه هاي کارگري، یک سازمان  ویژه کارگران کشاورزي  را در
که خود را به صورت کمیته هاي دفاع سازمان داده بود. در راس این کمیته ها دورروتی قرار  نیروي کار زیرزمینی مسلح داشت

 به عنوان نیرویی تروریستی اعالم شده بود.داشت که ازسوي بورژوازي اسپانیا 

اتحادیه عمومی کارگران و رهبران آن برخالف کنفدراسیون عمومی کار بعد از غیرقانونی کردن کنفدراسیون با دولت نظامی ریورا 
ارکسیستی سنت م کارگران سوسیالیست اسپانیا بود که متکی بر حزب همکاري نمود وبه فعالیت خود ادامه داد. این اتحادیه طرفدار

 داران و کارگران به میانجیگري دولتبود. در ضمن بیشتر کارگران را در حرفه ها سازمان میداد. این اتحادیه در وساطت بین سرمایه
و همین امر سبب شد که کارگران رادیکال چپ از آن فاصله بگیرند. همکاري رهبري این اتحادیه با دولت نظامی  کرداعتماد می
ب گردید که دولت نظامی یکی از رهبران این اتحادیه را به عنوان وزیر به کابینه خود راه دهد. در رابطه با اقتصاد،  کارگران ریورا سب

رادیکال راست که خود را سوسیالیست مینامیدند و اغلب پُست هاي کلیدي اتحادیه را در دست داشتند، ملی کردن را باالترین اقدام 
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در آن دولت بورژوایی نقش کلیدي بازي میکرد. اینان خواهان اصالحاتی در چهارچوب خودِ نظام سرمایه رادیکال میدانستند که 
مونیست هاي کاتالونیا و حزب کها، همان نقش بورژوازي اسپانیا وناسیونالیستاین دسته از کارگران تحت رهبري سوسیالیست  بودند.

  طرفدار شوروي لنینیست را بازي کردند. 
ها و اهداف خود با علم کردن جنبش هاي اجتماعی بورژوازي تاریخا براي تحقق خواستتلف سرمایه و به ویژه اقشار خردهاقشار مخ

رنگ کردن و به حاشیه راندن مبارزه طبقاتی نابرابري هاي اجتماعی را در مقابل نابرابري طبقاتی قرار داده اند. اینان به منظور کم
  اند.یل نظام و اصالحات در آن برآمدههمیشه با این کار درصدد تعد

 اند. اینان هر زمانسرمایه ها در رقابت با هم روزي که به نهاد دولت شدیدا نیاز داشتند، آن را تقویت، متمرکز و قدرتمند ساخته
کوچک  دخالت هاي نهاد دولت را در اقتصاد و حرکت سرمایه مخل و مضر تشخیص داده اند، خواهان فرعی کردن نقش دولت و

داران و ایدئولوگ هاي آنان در شرایط بحران سرمایه و غلبه شدن و محدود کردن عرصه دخالت آن شده اند. همین بخش از سرمایه
به نجات آنها شتافته و از جیب  -حتی بدون پشتوانه این کاغذ رنگی -اند تا با چاپ پولبر آن بحران به نهاد دولت توسل جسته

ده سرمایه آنان را تضمین و آن ها را از مخمصه نجات دهد. از کسینجر مغز متفکر سرمایه آمریکایی تا سرمایه هاي عمومی، آین
  هاي راست و چپ بورژواها تا چپ سوسیالیست در این زمینه متحدالقول هستند.فوکویاما، از شخصیت

  
قالبی و کارگران رادیکال چپ محدود به پلیس و ، در این مبارزه خونین طبقاتی، قتل و کشتار کارگران ان1937در روز هاي ماه می 

ارتش دولت ایالتی کاتالونیا و بورژوازي سراسري اسپانیا وجمهوریخواهان چپ و نمایندگان ناسیونالیست هاي چپ کاتالونیا نماند، 
  ي کارگران و کارگران رادیکال راست دراین جنایت تاریخی نقش ایفا کردند. بلکه بخش هایی از توده

از  پس ،ندجناح هایی از بورژوازي تحت نام دفاع از دموکراسی همراه کارگران علیه فاشیسم میجنگید 1937تا روز هاي ماه  می اگر 
در عمل این دو کمپ فاشیسم بودند که براي تحمیل  به خاك و خون کشیدن کارگران انقالبی  و کارگران رادیکال چپ دربارسلونا

کمپ فاشیستی براي کسب مشروعیت  امعه با هم میجنگیدند. این جنگ و ادامه آن، جنگ دوخود به عنوان دولت سرمایه بر ج
اي بنام فاشیسم پس از نقد دیدگاه هاي لیبرالی و چپ سیاسی از سوي سرمایه هاي اسپانیا و سرمایه جهانی بود. ژیله داوِ در مقاله

از زاویه  رولتاریا راطبقاتی پ و آلمان و اسپانیا به دقت موضع انقالبی درقبال فاشیسم با تحلیل عمیق این پدیده در کشور هاي ایتالیا،
به موقعیت و شرایط تاریخی از اشکال مختلف دولت  سرمایه براي تداوم حیات خود بنا حاکمیت  نشان میدهد. انقالب کمونیستی

دارد و مفید بودن خود را در عمل اثبات نگه استفاده میکند. دولت درهر شکلی تا آنجا که بتواند نیروي کار را مطیع و در اسارت
کند، هیچ تباینی با نظام سرمایه نخواهد داشت. این اشکال سیاسی میتواند از دولت بلشویکی تا لیبرال و فاشیستی و مذهبی و سلطنتی 

  را در برگیرد.
  

 جهانی کارگران-طبقاتی-پویندگان تجارب تاریخی

  
 2020آوریل 
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  1936ویامیون مورخ انقالب طبقه کارگر در بارسلونا مصاحبه با آگوستین گ

  مصاحبه کننده: زما بوفیل

  ترجمه از اسپانیایی به انگلیسی: پال شارکی

  

  

  آگوستین گویامیون

Agustin Guillamon 

  

  تان بگویید درباره بیداري سیاسی

بدنیا آمده بود. این  Barak de la Farmفارم  ال دکوچکترین فرد از یک خانواده یازده نفري بود که در باراك ِ من پدر بزرگِ 
که بین کاستیون  ،نامیده میشد Alt Millars comarca  مارکاوارتفاعات آلت میارس ک ،منطقه از سوي ساکنان آن

Castellon ِ تروئلو Teruel  آنها به بارسلونا نقل مکان کردند. باتوجه به شرایط  ،جریان جنگ جهانی اول شت. درقرار دا
در رفت و آمد   Terrassa ترراسساو ِ    Pablo Nou  آنها مجبور بودند بین پوبله نو ،مخاطره در رابطه با کار و مسکنپر

زرگ من بهمراه با چند برادرش، پدر ( از دست پلیس و گرسنگی). مامن امنی بود ،Olesaسا باشند. خانه خواهر بزرگ آنان در اولِ 
را برخود داشت. او در صنایع شیمیایی  1931بود. کارت عضویت وي تاریخ آوریل CNT رفدراسیون ملی کاکنعضو کمیته دفاع 
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در  1936ژوئیه  19در جنگ   Pasqual ترراسسا شدند، برادر پدربزرگ من پاسکوئالکار میکرد. زمانی که فاشیست ها وارد ِ 
پدربزرگ  .قرار گرفت مورد هدف گلوله االنژیست هاف که وي از سوي ناقص العضو گردید و از بین رفت. بعضی ها میگفتند ،بارسلونا

هاي   سنگرهايو سپس از ر الجزایر د  Argeles لسگِآرِ  ستاده شد و از بازداشت گاه سیاسیبه تبعید فر  Eliseo الیسئومن ِ 
به حیات خود رست کن رساند و در جنگل به عنوان ذغال د ارتفاعاتفرار کرد و خود را به  آنجادیوار آتالنتیک سر درآورد. وي از 

با پارتیزان هاي حومه شهر در ارتباط قرار گرفت. این ارتباط بر اساس یک تصمیم سیاسی داوطلبانه  Gers رسگِ . او در ِ ادامه داد
شرکت  Mirande  زیرا این عمل تنها راهی براي زنده ماندن بود. او در آزاد سازي شهر کوچکی بنام میرانده ،از سوي وي نبود

  در همان جا زندگی کرد. 1970تا زمان فوتش در سال  نمود و

ودك ک  پنج و تربیت مادربزرگ من خواه ناخواه مجبور بود خود را با سرپرستی درهمان حال، با سقوط بارسلونا بدست فاشیست ها،
م که موقع رسیدن مادربزرگ کوتاه نامطبوع از آن زمان: یکی این است اتفاقدو آنها به شدت گرسنه و وحشت زده بودند.  تطبیق دهد.

از سوي ناسیونالیست ها به خدمت نظام فراخوانده شد و درست چند روز قبل از اینکه جنگ  Vicente برادرش ویسینته ،خانهه ب
ویی تحقیقات و بازجهدفی قرار گرفت و کشته شد. همسایه ها نمیدانستند چه خبر است. پس از گلوله هاي بی آماج ،به پایان برسد

 حادثهمیآمدند. دومین   Carrer Amistat مهم براي تسلیت گویی به کارریر آمیستات اکنون فاالنژیست هايِ  ،پلیس مداومِ  هاي
را آنها نام عمه م د. نغسل تعمید بجا بیاور دوباره مرا مجبور کرده بودند که عمه هاي ،فاالنژیست "خانم هاي"این بود که تعدادي از 

من  عمه دیگر صدا بزنند. آنها نام  Nita تغییر دادند، اما وي همیشه میخواست وي را نیتا  Ana آنا بود به Naturaکه ناتورا 
صدا میزدند.   Nati اما همیشه همه وي را با نام ناتی تغییر دادند   Cruz/ Albeit کروز آلبیت را به  Libertad لیبرتاد

 و لیبرتاد  Cruz کروز زمان تولد وي زیرا اسامی ؛شیش حاضر به عقد نبودخواست ازدواج کند، ک زمانی که ،بعدپنج سال  ،بنابراین
Libertad   به صورت "این بود که این زوج بدون عقد راه باقیماندهزیرا تنها  ،تسلیم شد تیاز مد بعد لیسا. کخوانایی نداشتندباهم 

 باهم زندگی کنند. "حرام

که  ودتقصیر وي تنها این ب مرا با سواالت بسیار بیجوابی جاگذاشت، ،آمیزخصومت و، ناعادالنه انگیزغیبت پدربزرگ من در دنیاي غم
  ، قبل از این که من به دنیا بیایم.در جنگی شکست خورد

  چه کسانی بیشترین تاثیر را بر روي شما داشتند؟

کوشی و فرهنگ سخت ندن و تالش وخواآنها از طریق  اهدافی که  ،عدالتآزادي و  آموزش، شان در دنبال کردنمن و تاکیدوالدین 
، قمار و سایر فساد ها را به عنوان تله هاي الکلاکیدا  آنهابه عنوان مثال  آنها، اکید معیار هاي اخالقی اندازو چشم  کسب کردند

یی با ارزش هاي یک دنیاطی دوران کودکی شاد و معصومانه من در  در وار آن ها،نمونه ندگیز .ندداري و کارفرمایان رد کردسرمایه
   خواهد داشت.فاشیستی، فانوسی خواهد بود که افق زندگی مرا همیشه روشن نگه

  داشتند؟ بر روي شما... و چه کتابهایی بیشترین تاثیر را 

 رینتونبِ  ، Broue روئهبِ  متخصص در تاریخ و فرهنگ قرون وسطی،  Georges Duby در عرصه تاریخ آثار جورجز دوبی
Brinton ، تنبولو Bolloten ،  ِکررنِ ب Bernecker کار ، Carr پیراتز ، Peirats  ُلین، و Volin  ، Michele 
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 ، کانفورا Darwin . در عرصه تئوري، داروین Abel Paz ل پازو آبِ   Mathiez ، ماتیث Soboul ، سوبولمیشیلی
Canfora مارکس ،  Marx  ُتکین، کروپ Kroppotkin روکر ، Rocker مونیس ، Munis ، دائووه Dauve  یئرز ثو کا
 ، شکسپیر Cervantes سسروانتِ  ، Quevedo دو. در ادبیات، کووِ  Cathiers Spartacus اسپارتاکوس

Shakespear  ِس، تروئ Troyes  روئالیو ادبیات قرون وسطی انتشار یافته از سوي س Siruela  سماالکوئائی ، باضافه 
Malaquais یورسنار ، Yourcenar روتدِ ، و دی Diderot وساطت مارکوس آیورلیئوس ،  Marcus Aurelius 

  . Joseph Dietzgen 1تسکینوزف دِ جُ  از کتاب سرشت کار مغز انسان و  Ulysses سولیسِ یفراموش نشود، ماجراهاي 

  اید؟با کدامیک از گروه ها و سازمان ها سیاسی کار کرده

و  المللی)( جریان کمونیسم بین ICC  . من با گروه هاي نظیر آي.سی.سی.بودمها  2پالتفرمیست  عضو ، من1970در اوایل دهه 
ارتباط داشتم. من به کمونیسم چپ ایتالیا، کمونیسم شورایی و خودمختاري  فعاالنه کار کنم آنها ابدون اینکه ب F.O.R . آراُ اف.

لیل شکست انقالبیون را در جنگ داخلی ( اسپانیا)  درك ام تا عمیقا دام و تالش کردهمطالعه کرده همیشه و .شدممند کارگران عالقه
  کنم.

  چه چیزي سبب گردید که به تحقیق در مورد جنگ داخلی بپردازید؟

خود  مردم در جنگی علیه هیچ بهانه اي نداشت غیر از اینکهکه  دیکتاتوريِ  فرانکوئیسم، پیشهِ ستم واقعیتِ . پیشینه خانوادگی من
؟ چرا جنگ به شکست منجر شدمن میخواستم به دو سوال جواب دهم. چرا و چگونه  لیه طبقه کارگر.ع خصوصاً وپیروز شده بود، 

  انقالب شکست خورد؟

  ؟ایدچرا زندگیتان را وقف تاریخ کرده

ی که حریفاتت نادرستی ها و ؛د را با تاریخ انقالب تعمیق بخشماطالع رسانی کنم و آشنایی خو تاریخ به من کمک میکند تا یاد بگیرم،
ده از طبقاتی، مدون ش يمبارزه واقعیِ  آشکار ساختن تاریخِ  تعبیه و جعل شده اند را اثبات کنم. "مقدس"به وسیله تاریخ بورژوایی 
مبارزه بخشی و جزئی از مبارزه طبقاتی مانند  این خود مبارزه اي براي تاریخ و براي تاریخ انقالبی است.،زاویه پرولتاریاي انقالبی 

باید  تاریخ خود تصاحبکارگر براي  ياست. طبقه 4یا کاپیتال 3نان رغلبه بَ  و غیرقانونی، اشغال کارخانه ها، قیام انقالبی، اعتصابات
علیه روایات و تفسیرات سوسیال دموکراتیک، نئواستالینیست، کاتاالنیست، لیبرال و نئوفرانکیست مبارزه کند. مبارزه پرولتاریا براي 

جبهه هاي متعدد در مبارزه طبقاتی است. این امري صرفا تئوریک، یا تجریدي یاکهنه و  جبهه اي در میانِ  ،خود خِ یفراگیري تار
یاي جهانی پرولتار تاریخی د به عنوان تئوریزه کردن تجربیاتطبقاتی است و میتوان آور نیست، این بخشی و جزئی از خود آگاهیِ مالل

                                                 
 دباغ آلمانی که مستقل از مارکس ماتریالیسم دیالکتیک را کشف و در آثار خود آن را به کار گرفت.کارگر  - 1
پالتفرمیست ها گرایشی در جنبش آنارشیستی هستند که اهمیت فوق العاده اي روي عنصر تشکیالت میگذارند. این دسته از آنارشیست ها با رد  - 2

 دد.رشاهنگ لنینی براتحاد ایدئولوژیکی، تاکتیکی و مسئولیت جمعی و فدرالیسم تاکید میگذارند. ریشه این گرایش به آنارشیست هاي روسیه برمیگپی
 کتابی از پیتر کروپتکین - 3
 کتاب سرمایه از مارکس - 4
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از  این تجربه را عمیقاً  و را درك، تحلیل 1930یستی دهه تجربیات جنبش آنارکوسندیکال تعریف شود. اسپانیا نیاز به این دارد که
   آن خود کند.

  چه درس هایی میتوان از جنگ داخلی فراگرفت؟

(یا  پرولتاریا نمیتواند با بورژوازي جمهوریخواه باید منهدم شود. ،دموکراتیکش چه در شکل چه در شکل فاشیستی و ،دولت
زیرا چنین آتش بسی حاکی از شکست آلترناتیو انقالبی و  ،ه منظور درهم کوبیدن بورژوازي فاشیستی آتش بس کنددموکراتیک) ب

ظور بورژوازي دموکراتیک به من باو قبول یک برنامه اتحاد ضدفاشیستی  )هاي مبارزه خودش  ( شیوه نقض برنامه انقالبی پرولتاریا
  پیروزي آن جنگ علیه فاشیسم خواهد بود. 

  به چه چیزي تبدیل شدند؟آنها  1937  میِ  ضدانقالبِ  و بدنبالِ  -نقش کمیته هاي دفاع چه بود؟ چرا آنها قدرت را از دست دادند؟

 به نا روي آن. این چیزي است که من در کتاب کمیته هاي دفاع سی.ان.تی. در بارسلوزمان زیادي میطلبدجواب به این سواالت 
در  تقیحت عنوان آماده براي انقالب به انگلیسی در دسترس است). کمبود اصلی آنها عدم موف(این کتاب ت کندوکاو پرداختم

را به لحاظ سیاسی  6کمیته هاي انقالبی ،5بود. کمیته هاي باالتر کنفدراسیون ملی کارسازماندهی و هماهنگی در خارج از تشکیالت 

                                                 
 کمیته هاي آنارشیست ها در سطح کشوري -5
 نطقه اي و کمیته هاي کارگران در محالتکمیته هاي کارخانه ها، کمیته هاي م -6
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ازي . آنها با هدف فوري نهادسزرگترین مانع براي آرزوهایشان تبدیل نمودندنمودند و آنها را به بدترین دشمنان خود و ب خفهو سازمانی 
  از آنها، تالش کردند کمیته هاي دفاع را در ماشین دولتی تحلیل ببرند.

  

  

  سنگربندي کارگران در شهر بارسلونا

  ؟گروه هاي عمل چه بودو  آنارشیستی  گروه هايو  ي دفاعبین کمیته ها هاي تفاوت و نوعرابطه 

ري آوي مصمم به جمعجدّ ه صورتِ و ب به طور کاملآنها  ؛دکمیته هاي دفاع را میتوان به عنوان ارتش زیرزمینی انقالب توصیف کر
 ،آنها اعضاي متکی بر کنفدراسیون ملی کار بودند ، آموزش، استراتژي و کار آماده سازي براي قیام کارگران بودند.تاطالعات، تسلیحا
  را دراختیار کمیته هاي دفاع قرار میدادند.  قرار داده و آنها بودند که اعضایشان را به لحاظ مالی مورد حمایت 7هازیرا این اتحادیه 

  

  سالوادور سگویی کارگر آنارکوسندیکالیست و نماینده کنفدراسیون ملی کار
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ینی .آنها ضرورتا گروه هاي دوستان و فعال ساختمان سازمانی فدراسیون آنارشیستهاي ایبریا را تشکیل میدادند آنارشیستیگروه هاي 
فدراسیون  .باهم اشتراکاتی داشتندوظایف و اصول و تاکتیک ها  و در اجرايبودند که از طریق وابستگی ایدئولوژي باهم مربوط بودند 

گروه  دایت میکرد. اینرا ه همنزدیک بههماهنگ کننده بود که گروه هاي  وسیله آنارشیست هاي ایبریا صرفا یک پالتفرم مشترك یا
  مخالفت داشتند.  8ها اغلب با کمیته هاي منطقه

در  ،اتحادیه ها از خود هدف اصلی دفاع  نبه عنوا )pistolerismo)1923-1917  9گروه هاي عمل در روز هاي پیستولریزمو
و سرازیر شدن کمک  )د ملی( به عنوان گارد پدافنSomaten کرد. نظامی شدن سوماتین به کار مقابل تروریسم دولتی شروع

 نفس ،از سوي کارفرمایان کاتاالن ) به جانیان مسلحپویندگان-!!( سندیکاي آزاد Sindicato Libre   هاي مالی سندیکاتو لیبره

                                                 
اتحادیه هاي وابسته به کنفدراسیون ملی کار به لحاظ طبقاتی و سازمانی با اتحادیه هاي تحت نفوذ سوسیال دموکرات ها، سوسیالیست ها و  - 7
  ین زمینه توضیحات بیشتري داده شود.متفاوت بودند. تالش خواهد شد در  ادامه ترجمه کار هاي آگوستین در ا "کمونیست هاي طرفدار شوروي"
 کمیته هاي متشکل از خود کارگران در ایاالت مختلف اسپانیا - 8
به دورانی اطالق میشود که از زمان پادشاهی آلفونسوي سیزدهم شروع میشود که کارفرمایان و دولت براي سرکوب مبارزات  روز هاي پیستولریزمو - 9

دویست و پنجاه کارگر مبارز و عضو کنفدراسیون  1925تا  1919اي از گانگستر ها را سازمان میدهند. بین سال هاي کارگران در بارسلونا نیروي ویژه 
 نفدراسیونملی کار از سوي کارفرمایان ترور میشوند. کارگران براي مقابله با این سرکوب علنی، کمیته هاي دفاع را براي حفظ موجودیت اعضاي فعال ک

دست ساز کارفرمایان بود  "سندیکاي آزاد"پلیس و گانگستر را که در خدمت  30کارفرما و  50همین مدت اعضاي کمیته دفاع ملی سازمان میدهند. در 
سالوادور سگویی رهبر کنفدراسیون ملی کار ترور شد. دولت در طی این سال ها ژنرال مارتینز آنیدو را که مخالف سرسخت  1923را ترور کردند. در سال 

 دیکالیست ها و آنارشیست ها بود را به ریاست پلیس بارسلونا منصوب نمود.آنارکوسن
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وجود کنفدراسیون را به خطر انداخت. شکل گیري گرو هاي عمل به این خاطر بود که  مبارزین کنفدراسیون ملی کار بتوانند زنده 
   انند و جلو اتحادیه زدایی وسیع گرفته شود.بم

  

  ژنرال مارتینز آنیدو

 

یک انقالب حقیقی وجود داشت؟ آیا پیمان کنفدراسیون ملی کار با دولت کاتاالن هیچ شانسی براي انقالب باقی  1936آیا در سال 
  گذاشت؟

 ،کارگران اولین بار در تاریخ، یک قیام پیروزمند انقالبیِ . اما براي 10یک شرایط انقالبی در بارسلونا وجود داشت ،1936در ژوئیه سال 
 فدراسیون آنارشیستهاي -قدرت را به دست نگرفت و ماشین دولت بورژوازي را دست نخورده باقی گذاشت. کنفدراسیون ملی کار

سازمان هاي  م گرفتند با سایرایبریا که سازمان کارگري مسلط در کاتالونیا بودند، تئوري انقالبی مناسب و بسنده نداشتند و تصمی
ضدفاشیست و با دولت محلی کاتاالن در امور دولت همکاري کنند. تنها هدف آنها پیروزي بر فاشیسم بود. در حالیکه کمیته هاي 

میته ک (در بارسلونا) و کمیته هاي انقالبی محلی،( در سراسر کاتالونیا) ، کمیته هاي کارخانه، کمیته هاي سنگر ها، پایین انقالبی
امالك بورژوازي، کلیسا و دارایی دولت را مصادره میکردند، رهبران از انقالب صرفنظر کردند. این در  ،هاي تدارکات و انواع کمیته ها

ناسبی م فرصتِ  حالی بود که نیروي هاي نظم عمومی وجود نداشتند، بورژوازي و کلیسا در سربازخانه ها محبوس مانده بودند ( منتظرِ 
  انقالب بودند).براي ضد

   موفق نشدند؟ ،علیه استالینیست ها  برپا شدند 1937موفق بودند، اما سنگرهایی که در می  1936چرا سنگر ها در ژوئیه 

اما هدف سیاسی مشخصی داشتند: شکست  ،این است که انقالبیون در ژوئیه غیرمسلح بودند 1937و می  1936تفاوت مابین ژوئیه 
و بیشتر از آنچه که در ژوئیه تصرف کردند، به  آنها حتی با داشتن اسلحه بهتر 1937سم، درحالیکه در می دادن ارتش و قیام فاشی

لحاظ سیاسی خلع سالح شده بودند. توده هاي کارگر علیه استالینیسم، علیه دولت بورژوایی کاتاالن و حتی سازمان هاي خود، با 

                                                 
 آگوستین به اوضاع سیاسی حاکم اشاره میکند، اما تییین خود را از شرایط انقالبی توضیح نمیدهد. - 10
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به شورش زدند، اما ثابت شد که در مخالفت با رهبرانشان، آنها بدون داشتن حمایت وسیع توده اي، بدون رهبرانشان دست 
از ماه ها برقرار و پابرجا هنوز بعد  ،برپا شدند 1936. سنگرهایی که در ژوئیه 11سازمانهایشان نتوانستند مبارزه را به پایان برسانند

  حزب متحد سوسیالیست کاتالونیا فقط چند سنگر، بسرعت برچیده شدند. برپا شدند 1937درحالیکه سنگرهایی که در می  بودند؛
  به نشانه قدرت و پیروزي آنها درصحنه باقی ماند 

  شد؟ 1937می  باعث بوجود آمدن روزهاي چه چیزي

نتیجه نارضایی فزاینده در مقابل قیمت هاي صعودي، جیره هاي کم، مبارزه در درون موسسات بر  ،بدون شک، 1937ماه می سال  
ردن اقتصاد و کنترل کارگران، تالش تشدیدکننده دولت کاتاالن براي خلع سالح پشت جبهه و اطمینان بخشیدن به سر اجتماعی ک

آنها باید پرولتاریا را به لحاظ نظامی شکست میدادند تا نهایتا  به هرگونه تهدید  ،کنترل نظم عمومی و غیره بود، باالتر از همه اینها
   12اي جمهوري پایان داده شود.انقالبی علیه بورژوازي و نهاد ه

  جاعلین و منحرفین اصلی جنگ داخلی چه کسانی هستند؟

هستند: نئواستالینیست ها، سوسیال دموکرات  تند. بعالوه، جاعلین همان عناصر همیشگیزیاد مهم نیس جاعلین و نه جعل آنها نه
  .است س بورژواییتاریخ مقد . این همان ها، لیبرال ها، کاتاالنیست ها، و نئوفرانکوئیست

  آیا میتوانید به یک مثال از چنین جاعلینی استناد کنید؟ 

ک درگیري سیاسی ی مثال درگیري بین کنفدراسیون ملی کار را با حزب متحد سوسیالیست کاتاالن درنظر بگیرید. این به تعبیر یونانی
یته هاي در یکسو، کم راي تامین مایحتاج مردم.ب همحلکمیته هاي لونا و بارس "پلیس"نظارت   دو استراتژي متفاوتبود، چالش بین 

متحد  و در سوي دیگر حزببیشترین اولویت را قایل بودند،  بندي شدهتوزیع برابر نان و اقالم غذایی جیره که به ،قرار داشتند محله
زب تاالن بود. و این استراتژي حدولت کا قدرت تحکیم اي،بدون توجه به هر مالحظه سوسیالیست کاتالونیا قرار داشت که اولویتش

از بین بروند و بازار آزاد تحمیل شود. بازار آزاد به  ز به این داشت که کمیته هاي محالتسوسیالیست کاتاالن بیش از هر چیز نیا
ردم م جیب هاي خود را پر کنند، حتی اگر تا قیمت ها بود و این امر تجار کوچک را تشویق میکرد تعیین معنی رفع محدودیت بر

ید به ب میگردد که تولقیمت ها سب محدودیت گرسنه بمانند. توجیه ایدئولوژیکی و تئوریک این حزب این بود که بازار آزاد و بدونِ 

                                                 
قرار نگرفت و در میان توده هاي کارگر زیرا این مبارزه از سوي رهبران آنارشیست ها و رهبران کنفدراسیون ملی کار بطور کامل مورد حمایت  - 11

 سرگیجی و بحران ایجاد کرد. 
بورژوازي سراسري اسپانیا همراه با حزب ناسونالیست کاتاالن، حزب متحد سوسیالیست کاتاالن و حزب کمونیست اسپانیا همه  1937در ماه می  -12

  باجهت انقالبی ورادیکال چپ را از بین بردند عظم کارگران متحدا جنگی را علیه کارگرن در بارسلونا تحمیل نمودند که طی آن بخش ا
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د و در غیراین صورت احتکار خواهد شد. در عمل آنچه که اتفاق افتاد این بود که بازار آزاد احتکار مواد غذایی را به خاطر بازار بیای
  در میان کارگران گسترش یافت.و گرسنگی  تبدیل شد قیمت ها تشویق نمود. تئوري بازار آزاد بسرعت به بازار سیاه باالرفتن

قیمت رسمی مواد غذایی که به وسیله کارت جیره بندي بدست میآمد، قیمتی اسمی بود، زیرا این مواد بسرعت تمام میشد و تنها از 
جیره بندي شده را منعکس نمیکنند، آنها قیمت هاي دیکته شده از  ابتداییِ  ها مواد غذاییِ  ق بازار سیاه قابل وصول بود. آمارطری

و  کننده با نتیجه غیرمطمئنقانون عرضه و تقاضا را نیز منعکس نمیکنند. نگرانی، گرسنگی، ساعات طوالنی در صف هاي خسته
به امري  ،به بعد 1937ی، غارت یا دزدي در بین جمعیت از بهار مسافرت ها به دهات براي تامین خواربار از طریق پایاپاي یا زورگوی

  عمومی تبدیل گردید. 

عرفی سه درجه این نظامی شدن بعد از م 1938به بعد، توزیع مواد غذایی حالت نظامی به خود گرفت : حدود اوت  1938از فوریه 
رنظامیان. استالینیست ها و بورژوازي تالش میکردند با جیره غیافراد مسلح پشت جبهه و  ه جنگجویان،جیر جیره بندي تکمیل شد: 

  انقالبیون را شکست دهند.  ،بکارگیري گرسنگی به عنوان یک سالح

   چند نفر از کسانی که تاریخمان را جعل کردند، نام ببرید؟ آیا میتوانید

رخ بلکه به عنوان داستان سرا و از مکتب قراضه فروشی تاریخ است. وي نه یک مو  Miquel Mirیکی از اینها میکوئیل میر
کالهبردار است که معجون سازي میکند، شیره میمالد و در اسناد دستکاري میکند. او به لحاظ مالی از سوي محافل سوارکاران، یک 

نارشیست آ ن را در سیاه نماییکاتاال تالش شکست خورده و بی اعتبار بورژوازيِ  ت طرفدار فرانکو حمایت میشود. اوانجمن اشرافی بشد
 نمایندگی میکند.  ،به وحشت انداختند 1936که اجدادشان را در  ها،

، و دیگران از آن تیره، از مکتب تاریخ فرانکوئیست هاي جدید میآیند. آنها  Cesar Alcala ، سزار آلکاال Pio Moa پیو موئا
  خونریزي دیکتاتوري فرانکو است.یاوه هاي معمول راست افراطی را تکرار میکنند، هدف آنها توجیه و تمجید از 

از مکتب تاریخ نگاري استالینیست  که دیگري و لیست قابل مالحظه  Martin Ramos ، مارتین راموس Gallego گایگو
هاي جدید میآیند. آنها براي سال ها در این عرصه مسلط بودند و درصد باالیی از آنها مدتهاست که در دانشگاه هاي کاتاالن دستِ 

این انکار به درجات زیادي ویژگی معین  را انکار میکنند، 1936در بارسلوناي کدا وقوع هرگونه انقالب اجتماعی ا دارند. آنها موباال ر
را  خودشان هک یسم را رد میکنند و ترجیح میدهنداستالین "اهانت آمیز"آن به عنوان مکتب تاریخ است. این روز ها آنها توصیف 

نفرت دارند و طرفداران اصلی افسانه سیاه آنارشیسم کاتالونیا هستند که ند. آنها از آنارشیست ها سوسیال دموکرات معرفی کن
 موسس حزب متحد سوسیالیست افسانه اي که توسط پدران مقدسِ ؛ به تصویر میکشند آشامخونها را به عنوان خفاشان آنارشیست

 ، پروچو Stepanov ، استپانوف Ehrenburg نبورگ، اهر Max Rieger ( ماکس ریگر مانند و سَلَفشان 13کاتاالن

                                                 
اسپانیا)، اتحاد سوسیالیست هاي کاتالونیا و   تحزب متحد سوسیالیست کاتاالن از طریق وحدت با حزب کمونیست کاتاالن( شاخه حزب کمونیس - 13

ماه به کمک روبل هاي روسی تعداد  9فر عضو داشت اما در طی ن 2500تشکیل شد. این حزب ابتدا حدود  1936ژوئیه  23حزب پرولتري کاتاالن در 
نفر رسید. این حزب از ابتدا با مصادره زمین ها از سوي دهقانان و مصادره کارخانه ها از سوي کارگران مخالفت کرد و در کنار  50000اعضاي آن به 

 بورژوازي کاتاالن و اسپانیا ایستاد.
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Perucho  یه کسانی که افسار سرکوب را علکه  هدفشان تبدیل شرکاي تبلیغاتی به جاعلین واقعیت بود؛ رواج دادند، ...) اختراع و
هزاران آزادیخواه را روانه رها کردند، و فدراسیون را از بعضی از شهرداري ها بیرون راندند و  1937فدراسیون ملی کار در تابستان 

داري رمایهمدافع مطلق سیستم س موثرترین اما بطور وحشتناکی سکتاریست و ؛زندان کردند، ادعا میکنند که بیطرف و علمی میباشند
را   El Viejo Topo و ال وییهو توپو  L Avenc و دموکراسی ورشسکسته بورژوایی هستند. آنها خانه نشر و بررسی له آونس

 Pages ، پاهس Muniesa ، مونیئسا Izard ه میکنند. در بین این لیست آکادمیک ها چند چهره استثنایی مانند ایزاردادار
 .. و چند نفر دیگر را میتوان دید.

که از سوي همکاران نئواستالینیستی شان  ، یا مورخین کاتاالنی Vinas، شامل مورخین مشهوري مانند ویناس مکتب لیبرال ها
را شامل میشوند. آنها زرنگ و کمتر از نئوفرانکیست ها بینابینی هستند   Ucelay Da Cal ده اند مانند اوسالي داکالمنزوي ش

  و به اندازه نئواستالینیست ها دگماتیک نیستند. آنها قرار است جاي دومی ها را بگیرند........

بود که از سوي گارسیا اولیور به عنوان  "چیز را بخطر انداختنهمه  " همکاري با دولت کاتاالن استراتژيِ  یکی از آلترناتیوهايِ 
استراتژي  براي انقالب نبود؟ آیا این اي احتمالیگزینه  "همه چیز را بخطر انداختن"دیکتاتوري آنارشیستی تعبیر میشد. آیا 

  میتوانست به قدرت بورژوازي حاکم خاتمه دهد؟

 Casa کارفرمایان و خانه کامبیو هاي ایبریا که دو ساختمان انجمن رشیستفدراسیون آنا -در مراکز کنفدراسیون ملی کار
Cambo  شرکت کنفدراسیون ملی کار در کمیته مرکزي میلیشیاي  را در تصرف داشتند، پیشنهاد دولت کاتاالن مبنی بر

  ه شدتالونیا برگزار شد ارائضدفاشیست براي تصویب رسمی پلنوم منطقه اي اتحادیه هاي کارگري که از سوي کمیته منطقه اي کا

که ناحیه ساحلی کاتالونیا را نمایندگی  Jose Xena ، هوزه زنیا Mariante بعد از قرائت گزارش مقدماتی از سوي ماریانت
میکرد پیشنهاد نمود که کنفدراسیون ملی کار نمایندگان خود را از کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست فرابخواند و به انقالب ادامه 

از جاي خود بلند شد و   Oliver Garcia بحث در این زمینه، اولیور گارسیا و داده و کمونیسم آزاد را مستقر سازد. بعد از جر
و همکاري با سایر نیروهاي ضدفاشیست در کمیته  "نامعقول"بحث را بدین شکل مطرح نمود که از بین دیکتاتوري آنارشیستی 

  رزه با فاشیسم یکی را باید انتخاب کرد.مرکزي میلیشیا به منظور ادامه مبا

را از زندگی ساقط ساخت.  "چیز به خطر انداختن همه " انتخاب مبهم و مغشوشِ  ،بدین ترتیب، بطور عمدي یا غیرعمدي، اولیور
از اصول آنارشیسم علیه هرگونه  Federica Montseny 14 دفاع فردریکا موتسنی ،"دیکتاتوري آنارشیستی"مخالفت با  در
 Diego Abad de سانتیان ظاهر شد . این موضع با استدالل دیوگوآباد ري، بیشتر منطقی، متوازن و معقولیکتاتود

santillan   درباره خطر ایزوله شدن و دخالت خارجی تقویت شد. نقطه نظر سومی پیش کشیده شد، که از سوي مانوئل اسکورزا 

                                                 
 ن ( وزیر بهداري) و آنارشیست مشهور اسپانیافدریکا مونتسنی اولین وزیر ز  - 14
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Manuel Escorza  هاد نمود که از دولت کاتاالن به عنوان وسیله اي براي اجتماعی کردن مورد حمایت قرار گرفت. وي پیشن
  آن را از بین ببریم. ،ارزش مصرف خود را از دست داد این دولت  و زمانی که ؛و اشتراکی کردن استفاده کنیم

  

 هوان گارسیا اولیور

کزي میلیشیا موافقت کرد و علیه پیشنهاد همکاري کنفدراسیون ملی کار با نیروهاي ضدفاشیست در کمیته مر موضع از پلنوم 
 ، Ortiz و اورتیز Durruti 15منجمله دورروتی ،نماینده ناحیه ساحلی کاتالونیا راي داد. اکثر کسانی که در پلنوم حضور داشتند

ود و فاشیسم به تاخیر انداخته ش 16زیرا آنها مثل خیلی ها فکر میکردند که انقالب باید تا رفع معضل ساراگوسسا ؛سکوت کردند
یون براي استحکام و متداول ساختن کمیته میانجی بین کنفدراس ،بیشتر بیشتر و اندیشیدنِ شکست داده شود. قطعنامه اي بدون بحثِ 

این همکاري باید تقویت و  ،به تصویب رسید. طبق این قطعنامه ،ژوئیه شکل گرفته بود 19ملی کار و دولت کاتاالن که از قبل از 
و نمایندگان کنفدراسیون در کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست وارد میشدند. بعالوه احزاب و اتحادیه هاي  ؛دیداجرایی میگر

  مسئول برقراري حفظ نظم در پشت جبهه و فراهم کردن تدارکات میلیشیا براي جنگ در جبهه آراگون شدند.   ،کارگري

قدرت از سوي اقلیتی از رهبران آنارکوسندیکالیست  جز به دست گرفتنگارسیا اولیور که چیزي  "بخطر انداختن همه چیزِ   "طرح 
نبود، آلترناتیو انقالبی اصیل نبود. آلترناتیو اصیل انقالبی در مقابل آن عبارت بود از مصادره کردن کارخانه ها، جذب و مسلح ساختن 

                                                 
دوروتی یکی از مشهورترین آنارشیست هاي اسپانیاست که در جنگ داخلی نقش بسیار مهمی ایفا نمود. در مورد شخصیت و فعالیت وي مقاالت  - 15

 و کتاب هاي متعددي نوشته شده است که مشهورترین این کتاب ها نوشته آبل پاز میباشد.
 وسسا منطقه اي در ایالت کاتالونیاست که در آن زمان تحت اشغال نیروهاي فرانکو قرار  داشت.ساراگ - 16
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یت... و در یک کلمه جایگزینی همه کارکرد هاي میلیشیا، تقویت سنگر ها، اداره کردن خدمات شهري، تشکیل گشت هاي تامین امن
  ) بود.. پویندگان...کارگران همه قدرت در عمل( از سوي دولت و اعمالِ 

  

  

  فدریکا مونتسنی

  

  از نظر شما بیشترین احترام را به خود اختصاص میدهد؟ و چرا؟ 1936کدام شخصیت انقالبی در سال 

 ها ارگان هاي بالقوه قدرت طبقه کارگر بودند.بارسلونا، زیرا آن کمیته هاي انقالبی محالت

  آیا بدون خشونت انقالب ممکن است؟

ضرورت گریزناپذیر انهدام دولت است. خشونت امري ارادي و یا اخالقی نیست، خشونت  1936براي انقالبیون، درس بزرگ انقالب 
  رابطه بین نیروهاي طبقات درحال مبارزه است.

شونت سازمان یافته میتواند درك شود. نظم و قانون مخالف خشونت انقالبی است و خشونت انقالبی نظم و قانون تنها به عنوان خ
روي نظم وقانون میایستد. دولت از نهاد هاي جامعه بورژوایی دفاع میکند و بر خشونت مالکیت انحصاري دارد که از طریق ررود

به نظر میرسد.  "شرایطی عادي" ،داريحالت در جامعه سرمایه نیروهاي به اصطالح نظم و قانون خشونت را اعمال میکند و این



 

32 
 

ب به عنوان دگرگونی در نظم و قانون و بدین ترتی نظم،د، پدیده اي  استثنایی، بیخشونت انقالبی که این انحصار را متالشی میساز
  به عنوان تبهکاري نشان داده میشود.

الفات اخت ،ونت راه حلی براي تضادهاي اجتماعی و سیاسی است. در یک جنگ) روشن ساخت که خش. پویندگان..قیام نظامی(نظامیان
و انقالبِ اجتماعی که به وسیله قیام نظامی و جنگ  د. شرایطِ استثناییِ بحران نهاد هاي بورژواییمیشو و فصل با کشتن دشمن حل

  "ترل هانغیرقابل ک"ارد، انقالبیونی که به عنوانبرومند براي افزایش انقالبیون وجود دثابت نمود که یک زمینه  ،تحریک شدداخلی 
  .خود اجرا میکنند که عدالت را بنا به خواست و فهمکسانی  ،مورد تهمت قرار گرفتند

وظیفه داوري و اعدام  ،قدرت، کمیته هاي انقالبی و همچنین بعضی از کمیته هاي تحقیق خألدر شرایط سقوطِ همهِ نهادها و 
عهده گرفتند و همهِ افرادِ مشکوكِ دشمن مانند کشیشان، فئودالها، افرادِ دست راستی، پولدار یا ناراضی  فاشیست هاي دشمن را به

درهم کوبیدن  زمانِ  ،زیرا زمان حذف دشمن بکار گرفتند؛ "وظیفه"قدرت و  براي اعمالِ  هاي خود رارا  محاکمه کردند. و اسلحه 
اگر کسی سربازي را براي کشتن دشمن مالمت نمیکند، چرا  ه شدن وجود نداشت.جز کشتن و کشتفاشیسم بود، و آلترناتیو دیگري 

مورد مالمت قرار بگیرد؟ در یک جنگ، دشمن بخاطر اینکه دشمن است  ،باید کسی که در پشت جبهه با حمله به وي کشته میشود
  د.اخالقی و یا فلسفه دیگر وجود ندار اینجا قانونی دیگر یا سایر قوانین کشته میشود.

بعد از گذشت چندین سال، آکادمیسین هاي آموزش دیده به توضیح روشنگري هاي پیچیده میپردازند و براي توضیح آنها تئوري 
یک کارفرما  ، یایک کشیش بر این داللت دارند که میلیشیا زمانی که با  ،هایی میسازند، اما همه اسناد تاریخی در رابطه با این موضوع

نبود: در یک جنگ دشمن ترا میکشد، یا تو دشمن را میکشی. همه کس از فدریکا مونتسنی،  "منفعل"یشد و یا فاشیست روبرو م
از حزب متحد   Vidiella ویدئییا ، فرمانده جوخه مرگ،  Pasqual Frasquat وزیر بهداري تا پاسکوئال فرسکوئت

  Africa de las Heras ن آفریکا دلس هراسسوسیالیست کاتاالن، وزیر دادگستري تا رهبر حزب متحد سوسیالیست کاتاال
از کنفدراسیون ملی کار، وزیر اقتصاد تا متواضع ترین میلیشیاي عضو گشت   Joan Pau Fabregas هوان پایو فابرگاس تا

  آنها با همین استدالل بحث میکنند. يکنترل، همه، کامال همه

جا که تخریب ( ی تا آنانقالب ت هر دو یک چیز هستند. در دوره خشونتقدرخشونت و  ناپذیرند؟آیا خشونت و انقالب از هم جدایی
بی نام  و همیشه با جالدان حاکمیت داشته باشندخشونت  بر (نظم نو) است، انقالبیون نمیتوانندنظم کهنه) بیشتر از ساخت و ساز 

ا به را شامل میشود. اما زمانیکه این خشونت در رابطه انقالبِ فرانسه تا انقالباتِ آیند ،. این امرو نشان و شناخته شده مواجه میشوند
( با  ( از سوي مقامات ضدفاشیست قانونیت یافت1936بعد از اکتبر . قدرت تجزیه و متالشی شد شرایط انقالبی ژوئیه فرارسید،

 ی، مردمی، زنده بودن واین خشونت جنبه انقالبی، جمع ،خصیصه تازه اش به عنوان خشونت مشروع/ یا خشونت قانونیِ نظمِ جدید)
 هواهان کجمهوریخو  ضدانقالب، بورژوازي،  آمیز، بیگانه، به نفعپدیده اي ستم به خشونت زیرا این، خودبخودي خود را از دست داد
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مال ردن شرایط انقالبی پیشین اعدقیقا به منظور کنترل و ریشه کن ک . این خشونتتبدیل شد را در دست داشتند، نظم انحصاري
   شد.

که بخاطر  ملی کار را قضایی اعضاي کنفدراسیون پیگرد هاي 1937فدریکا مونتسنی، در تظاهرات استادیوم المپیک در روز ژوئیه 
محکوم کرد زیرا آنها کشتن کشیشان، افراد نظامی و تفنگداران یا افراد  ي قرار گرفتند،حوادث ژوئیه تحت بازجویی هاي بیرحمانه ا

زیرا آنها کشیش و غیره بودند. و این مالك و معیار در بین اکثریت  ؛جنایت محسوب نمیکردند دست راستی را جرم و یا
آنارکوسندیکالیست ها معیار مشترکی بود. در ماه سپتامبر وقتی این بازجویی ها متوجه افراد مبارز اتحادیه یو.جی.تی( اتحادیه عمومی 

  تاالن) همان استدالالت مونتسنی را داشت.  کارگران) گردید، ویدیا ( از حزب سوسیالیست متحد کا

  آموخت؟ 1936چه درسهایی میتوان از تجارب آنارکوسندیکالیست ها و انقالب 

در جریان جنگ داخلی، پروژه سیاسی آنارشیسم دولتی که خود را به صورت حزب ضدفاشیست نشان داد و شیوه هاي همکاري 
به شیوه بوروکراتیک بر اساس هدف پیروزي در جنگ علیه فاشیسم سازمان یافت،  طبقاتی را بکار گرفت و در دولت شرکت نمود، و

متاسفانه در هر زمینه اي به شکست منتهی شد، اما جنبش اجتماعی آنارشیسم انقالبی، در کمیته هاي محالت، کمیته هاي محلی، 
زهدانِ قدرتِ کارگر بودند که کارهاي عظیم مدیریت  کمیته هاي کنترل کارگري، کمیته هاي دفاع و غیره خود را سازمان داد که اینها

شند و روشنایی بخ. این اعمال حتی امروز نیز تقالل پرولتاریایی را حفظ نمودنداقتصاد، ابتکارات انقالبیِ مردمی را عملی کرده و اس
  استالینیستی متفاوت است. داري ، وحشت فاشیسم و بردگی آینده اي را بشارت میدهند که بطور رادیکال با بربریسم سرمایه

نهایتا قربانی سرکوب سیستماتیک و هماهنگ دولت، استالینیست ها و کمیته هاي فوقانی شد،  ،این آنارشیسم انقالبی ،باوجود اینکه
 ،یمهست ما وارث نمونه و مبارزه اقلیت هایی مانند رفقاي دورروتی، جوانان آزادیخواه و چندین گروه متعدد فدراسیون محلی بارسلونا

که وارد اندیشه تئوریک تجربیات آنها شویم و از اشتباهات آنها بیاموزیم و مبارزه و تاریخ آنها را  ،که الگوي آنها به ما اجازه میدهد
 زنده نگه داریم. بعد از قیام پیروزمند کارگران و درهم شکستن فاشیسم، و بعد از اینکه نیروهاي نظم و قانون حاضر نشدند سنگرهایشان

مربوط به آینده تبدیل شد. انهدام دولت از سوي کمیته هاي انقالبی  یرا ترك کنند، انهدام دولت متوقف و نابودي آن به فاضله مدینه
  را به عهده گرفتند. 1936یک وظیفه واقعی و مشخص بود که در آن این کمیته ها همهِ وظایفِ دولتِ قَبل از ژوئیه 

  اید و آیا شما را سانسور کرده اند؟ آیا شما خودتان را سانسور کرده

  اگر مورد سانسور قرار بگیرم.  ،هرگز! من ترجیح میدهم دست به انتشار هیچ چیزي نزنم

  که انتشار داده اید و قصد دارید در آینده انتشار دهید بگویید یبه ما درباره کتابهای

اي است. این  کتاب به ترك  برنامه انقالبی از سوي کمیته ه تیتالشی براي توضیح ایدئولوژي اتحاد ضدفاشیس ،سنگر ها در بارسلونا
 دفاع این کتاب به فرانسوي نیز چاپ شده است. کمیته هاي مافوق، تحت توجیه پیروزي در جنگ علیه فاشیسم میپرداززد.

ده براي انقالب منتشر تحت عنوان آما  2014که از سوي انتشارات آ. ك. در سال  )1936-1938( بارسلونا کنفدراسیون ملی کارِ 
به کمیته هاي دفاع  ارتش انقالبی که  بر جنگ و انقالب در کاتالونیا از نقطه نظر این نهاد هاي مخفی  است مقدمه اي . اینشد
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) اولین جلد سه کتابی است 1936دسامبر  -تبدیل شدند. این کتاب به زبان ایتالیایی نیز چاپ شده است. انقالب کمیته ها ( ژوئیه
) بدنبال آن میآیند. این سه 1937سپتامبر  -) و سرکوب کنفدراسییون ملی کار(می1937می  -1936جنگ و نان (دسامبر  که

جلدهاي دوم و سوم در انتظار  ،)1936کتاب یک زیرعنوان را دارند: گرسنگی و خشونت در بارسلوناي انقالبی: از ژوئیه تا دسامبر 
ا ممکن است بدون جلد هاي دیگر به تنهایی مورد مطالعه قرار گیرند، اما روشن است که آنها انتشار هستند. هرکدام از این کتاب ه

بخشی از همان اثر بر روي انقالب اسپانیا در کاتالونیا است که امکان صحبت را براي شرکت کنندگان فراهم میکند، این کتاب پر 
فکند که انت انقالبی را بررسی میکند و روي این مساله روشنایی میاست از اسناد انتشار نایافته است و بطور ساده گرسنگی و خشو

نقالبیون را ا ،بارسلونا يچگونه استالینیست ها و دولت کاتاالن با استفاده از حربه گرسنگی و احیايِ انحصارِ خشونت در پشتِ جبههِ 
  شکست دادند.

  تید. آیا میتوانید بیالنی از کار این مجله بدهید؟هس  Balance شما سرپرست، ادیتور و ناشر مجله تاریخ بنام باالنس

است، که در موارد زیادي  "نفرین شده"شروع به انتشار کرده است. این تالشی براي بازسازي جنگ داخلی  1993باالنس از سال 
رفته است. این عمل مورد تهمت و افترا قرار گ و تقدیس نمایی شده، ،"فراموش شده"،طرد شده درگیر در آن، از سوي سازمان هاي

)، رفقاي حزب اتحاد مارکسیست هابورژوایی انجام شده است.. جوزف ربوي( از جناح چپ  "تاریخ مقدس"بیش از هر کسی از سوي 
 ، بالیوس Benjamain Peret ، بنجامین پرت Mary Law ، مري لوو Fosco ، فوسکو Munis دورروتی، مونیس

Balius اورویل ، Orwell نین ، Nin   و غیره در این مجله مورد بحث قرار گرفته اند. باالنس همچنین به قاتلین استالینیست
، و همقطاران اسپانیایی آنها. چندین شماره مجله مثال به رفقاي 17Stepanov استپانوف  Gero (Pere) میپردازد: گرو(پره)

                                                 
 استپانوف یکی از دیبلمات هاي روسیه و مجري سیاست هاي شوروي در اسپانیاا  -17
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ی ترجمه شده اند. بخش زیادي از این مقاالت را میتوان دورروتی و دیگران اختصاص یافته است که به انگلیسی، فرانسوي و ایتالیای
  یافت."مبارزه براي سوسیالیسم"در سایت 

http://bataillesocialiste.wordpress 

  شما را از کجا میتوان خریداري کرد؟ کتاب ها و مجله باالنسِ 

 La . در مادرید در له ماالتستا La Rosa de Foc و ال رُزا دِ فوك  Aldarull آلدارووي هايدر بارسلونا کتابفروشی
Malatesta  روي این وب سایت. در روي اینترنت http://bataillesocialiste.wordpress   

 د.بگوئی ،که در پشت هر کدام از مجلدات یافت میشود "دیکشنري رزمنده"  Catalunya درباره ستون تان در

 تالشی براي عمومیت دادن به تاریخ کارگران، و بیوگرافی رزمندگان آن و مفاهیم ساده جنبش کارگران است: سگویی ،آن امر 
Segui آسکاسو ،Ascaso .... عمل مستقیم، بستن محل کار، اتحادیه کارگري متحد، استالینیسم، سرمایه داري ،  

  د. با آن گروه چه کار میکنید؟شما همچنین عضو فعال یاتنو اینسیکلوپدیا هستی

  آرشیو، کاتالوگ، طبقه بندي روزنامه هاي قدیمی مانند نوشته هاي آبل پاز و دیگران

  ارزیابی شما از وضعیت جنبش کارگري کنونی چیست؟

لتاریا نه تنها ومبارزه یا مرگ. انقالب یا بربریت. پرولتاریا تنها طبقه کارگر صنعتی نیست، پرولتاریا تنها جمعیت فعال نیست. پر
مزدبگیران بلکه بیکاران، کارگران موقت، بازنشستگان و هرکسی است که ذخیره اي ندارد که با تکیه بر آن زنده بماند را نیز شامل 

ما شاهد یک حمله بیرحمانه از سوي سرمایه و دولت به شرایط زندگی پرولتاریا هستیم. این حمله تنها میتواند  ،میشود. در زمان حال
پرولتاریا آینده اي جز شصت میلیون کشته در جنگ جهانی دوم و انهدام  ،ه وسیله مبارزه طبقاتی جواب بگیرد. بدون این مبارزهب

  نخواهد داشت. ،بخش اعظم صنعت جهانی

  نظر شما در رابطه با جنبش آزادیخواهانه چیست؟

شد آرام رو  حساس کنیم که این جنبش بسیار کندنیم ادر میان یک واقعیت سرسخت، دراین روز هاي ناامیدي و یکنواخت، میتوا
میکند. شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادي این کشور و نه فقط این کشور، انفجاري است. سیستم راه حلی براي بحران ندارد. براي 
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کننده تداوم سیستم است، خواه انهدام دولت که تضمین  ،هیچکس آینده اي نیست. تنها راه چاره، تنها انتحاب واقعی مبارزه است
  خواه مبارزه با سرمایه/ یا دولت برسر دستمزد ها و آسایش و سعادت که تنها از طریق یک مبارزه بیرحمانه میتوان بدان دست یافت.

  شما در رابطه با انشقاقات درون آنارکوسندیکالیسم و جنبش آزادیخواهی چه فکر میکنید؟

نگ عمل کنند. هماه ،نه بر اختالفاتشان ،که بر اساس تنوع و احترام متقابل و تاکید بر اشتراکاتشانآنها باید این توان را داشته باشند 
  آنها باید با همدیگر پیش بروند، هماهنگ حمله کنند و خانه اي با هم بسازند که همه بتوانند باهم در آن زندگی کنند.

که منقدِ همکاري رهبران این اتحادیه بودند، ما امروز  ملی کار یونشما دلسوزترین فرد به رفقاي دورروتی هستید، اعضاي کنفدراس
  از ایده ها و عمل آنها چه میتوانیم بیاموزیم؟

درحالیکه کمیته هاي مافوق براي تسلیم کردن همه چیز براي پیروزي در جنگ علیه فاشیسم جلسه داشتند، کمیته هاي محالت، 
رگران میجنگیدند. پروسه اي که از طریق آن کمیته هاي مافوق کنفدراسیون ملی کار  و در خیابان ها هنوز براي برنامه انقالب کا

فدراسیون آنارشیست هاي ایبریا به نهاد هاي رسمی تبدیل شدند، آنها را به خدمتگزاران دولت تبدیل نمود. آنها کمیته هاي پایین 
با کمیته هاي مافوق جلسه داشتند  1936نوامبر سال  25ي که در را با اینکار به بدترین دشمنان خود تبدیل کردند. کمیته منطقه ا

  خود این امر را تشریح کردند. 

نهادینه شدن کنفدراسیون ملی کار بناچار تاثیرات مهمی بر روي خصیصه سازمانی و ایدئولوژیکی آن بجا گذاشت. ورود مشهورترین 
 ،"انقالبی"وزراي دولت جمهوري و وزراي دولت کاتاالن یا نهادهاي  رزمندگان در سطوح اجرایی دولت، از شوراهاي شهر تا کابینه

نیاز ها و عملکرد هاي جدیدي را طلب نمود. این کار باید توسط تعداد محدودي از آدم هاي مبارز که به این پست ها گمارده شده 
  انجام میگرفت.  ،بودند

مال شد، یک سري گرایشات، روش ها و اهدافی را بوجود آورد که که از سوي کمیته هاي مافوق اع مدیریتی و اجرایی کارکرد هاي
با اهداف توده هاي مبارز کنفدراسیون متفاوت بود. این امر سبب رواج انحالل و سرخوردگی بین سازمانهاي وابسته به کنفدراسیون 

ا یري اپوزیسیون هاي انقالبی که اساسگشد. این امر بعالوه سبب شکل ،و توده هاي مبارز آن که با سرکوب و گرسنگی روبرو بودند
به  ،در رفقاي دورروتی ، جوانان لیبرتایی کاتالونیا، بعضی گروه هاي محلی آنارشیست ها از فدراسیون وابسته به گروه هاي بارسلونا

در کمیته هاي  1936در تابستان  ل گرفته بودند. اپوزیسیونیگردید، این گروه هاي محلی قبل از می شک ،1937ویژه بعد از می 
  دفاع مناطق مسکونی بارسلونا شکل گرفت. 

، نوعی 1936کمیته ها در ژوئیه  يِ ظهور کمیته-. باید بدان توجه شودپدیده جدیدي ظهور کرد، پدیده نگران کننده اي که بدقت 
رفت، ل فوري پیشارو شکل گمتمرکز که از مشهورترین رهبران تشکیل شد. این کمیته بخاطر جوابگویی به مسای عالیِ  يِ از کمیته
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ند افقی متکی بر مجمع عمومی و بحث هاي طوالنی نتوان سریعا تصمیم مسایل مهم و فوري که امکان داشت از طریق پروسه کُ 
  جاي تشکیالت و سازمان را گرفت. گیري گرفت. این کمیته در زمینه تصمیم

شاور م تحت نام کمیسیون 1937در ژوئیه ، اینان  کیل جلسه میدادند،کمیته ها، کمیته هاي مافوق بودند و در خفا تشيِ این کمیته
و یک ماه بعد خود را به اصطالح کمیته عالی جنبش آزادیخواهی خواندند. در نتیجه، یک خط کامال جدا بین  سیاسی قوام یافتند

  آنارشیسم دولتی و آنارشیسم انقالبی ترسیم شد.

  آیا مایلید چیز دیگري مطرح کنید؟

یتواند انقالبی یا پیشرفت تئوریک نم تاریخی پرولتاریا، تئوريِ  يِ تجربه در غیاب یک چارچوب تئوریک ازمقدم است.  بر شعور هستی
خواهد بود که در آن اسلحه نقد به نقد سالح تبدیل خواهد شد.  کوتاه و یا طوالنی یک فاصله زمانی صل شود. بین تئوري و عملحا

نی لحظه طوال هور خود را در تاریخ آشکار میسازد، با همه تئوري هاي مرده قطع رابطه کامل میکند، وزمانیکه یک جنبش انقالبی ظ
ناکافی  اشتباهات و ،زیرا آن ؛مدتِ انتظار براي عمل انقالبی فرامیرسد که خود این لحظه انقالبی بیشتر از هر متنِ تئوریک ارزش دارد

 پا چلفتی آنها فراتر میرود و از محدودیت هاي دست و  موانع بیمصرف را برطرف ،لیمیسازد. این تجربه عم بودن تئوري را آشکار
اعتبارشان را در آزمایشگاه تاریخ به اثبات  ،ضدانقالب ایجاد شده است. تئوري هاي انقالبی در طی دوره طوالنیِ  یی کهمحدودیت ها

  میرسانند. 

ا حفر میکند، بین ضدسرمایه داري ها و مدافعین سرمایه داري. آن دسته مرزهاي طبقاتی شکاف عمیقی بین انقالبیون و رفرمیست ه
پرولتاریا را محکوم به فنا میکنند و از سرشت درونی سرمایه و دولت دفاع  ،از کسانی که پرچم ناسیونالیسم را به احتزار درمیآورند

الش ترکسیست.  انقالبیون  با دو انتخاب مواجه هستند: و خواه مامیکنند، در آن سوي سنگر ها، خواه اینان خود را آنارشیست بنامند 
براي از بین بردن مرز ها، پاره نمودن همه پرچمها، انحالل همه ارتش ها و نیروهاي پلیس، انهدام همه دولت ها، یک برش کامل با 

کارمزدي، ارزش اضافی و استثمار  متکی بر مجمع، پایان دادن به عمالِ هرگونه توتالیتاریسم و قیم گرایی به وسیله خودرهایی و اَ 
انسان از سوي انسان در سراسر جهان، متوقف ساختن تهدید امحاي اتمی، دفاع از منابع طبیعی براي نسل هاي آینده... یا تبدیل 

  شدن به مدافع نظم موجود، پاسدار و سخنگویان صاحبان آن و دفاع از سرمایه داري و توجیه آن.

 از کسی، یهیچ نوع آموزش بدون نیاز به بگیر و استثمار شوندهقاتی به وسیله سرشت خود به عنوان طبقه مزدپرولتاریا براي مبارزه طب
کل گرفت، آگاه ش زمانیکه پرولتاریا به عنوان یک طبقه انقالبیِ . زیرا به خاطر نیاز به زنده ماندن مبارزه میکند ، درگیرمبارزه میشود

اي ت خود به پیروزي هبه جذب تجربه مبارزه طبقاتی گذشته دارد، پرولتاریا باید براي تقویدر مقابل حزبِ سرمایه ایستاد، نیاز 
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نگاه کند، به صورت تئوریک و به صورت عملی و بر اشتباهات خود غلبه کند، نقادانه اشتباهات را تصحیح کند، مواضع  اشتاریخی
  بطور خالصه، معضالت الینحل ماندهِ قبلی را حل کند. تکمیل کند؛یت کند و برنامه اش را تقو بود هاسیاسی خود را با تامل بر کم

گروه هاي مختلف وابسته و  ضروري است که درس هاي تاریخ آموخته شود. و این پروسه یادگیري تنها در عمل مبارزه طبقاتیِ 
  سازمان هاي متعدد پرولتاریا اتفاق میافتد.

  کنید؟آیا میتوانید کسی را براي مصاحبه به ما معرفی  

  تریسا رِبو
-spanish-historian-guillam%C3%B3n-agust%C3%ADn-https://libcom.org/history/interview

revolution  
https://www.katesharpleylibrary.net/6djjcs  

 
این مصاحبه از سوي دو نفر از زبان کاتاالنی به انگلیسی ترجمه شده است. در متن مصاحبه گاها تفاوت هاي کوچکی وجود دارد. ما 

  موقع ترجمه به فارسی استفاده کنیم. متن  ازهر دو ،سعی کردیم
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  ن گویامیونآگوستی

  1937تا شکست ناگزیر ماه می سال  1936سنگر ها در بارسلونا: کنفدراسیون ملی کار از پیروزي ماه ژوئیه سال 

  

  

  1936قیام پیروزمند ژوئیه  -قسمت اول

  فدراسیون آنارشیست هاي ایبریا در کمیته میلیشیاهاي ضدفاشیست کاتالونیا -و کنفدراسیون ملی کار -قسمت دوم

  مرگ و خاکسپاري دورروتی -مقسمت سو

  و برنامه آن 1937گروه یاران دورروتی در قیام می  -قسمت چهارم

  گفتارپس -قسمت پنجم
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  سنگر ها در بارسلونا

 

متمرکز می سازد، روایتی  1936-1937روي بارسلوناي  انتشار یافت، توجه خود را  بر 2006این کتاب که نخستین بار در سال 
( شورش نظامیان.  را در دسترس قرار میدهد، کمیته هاي دفاع و محالت را که قیام 1936ی و پیروزي ژوئیه از نبردهاي خیابان

 -) را در شهر درهم شکستند مورد بررسی قرار میدهد، و مساله تصمیم کمیته هاي عالی کنفدراسیون ملی کار(ك.م.ك)پویندگان...

مکاري با احزاب ضدانقالبی و گروه هاي اجتماعی براي حفظ وحدت نیروهاي فدراسیون آنارشیست هاي ایبریا(ف.آ.ا) مبنی بر ه و
 بر شکست انقالب، با تاکید ویژه بر ظهور نارضایی در میان 1937ضدفاشیست به هرقیمتی و چگونگی تاثیر این تصمیم در می 

ست هاي رسمی ك.م.ك را مورد صفوف آنارکوسندیکالیست ها و نقش گروه یاران دورروتی در شکل گیري مخالفت نسبت به سیا 
  ارزیابی قرار می دهد.
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  1936قیام پیروزمند ژوئیه  -بخش نخست

  تقدیم به

  ژوئیه موقع اشغال تارراسا از سوي فاشیست ها زخمی و معلول شد. 19پاسکوئال گویامیون که در درگیري هاي روز  

اعضاي کنفدراسیون ملی کار،  به رزمندگان گمنام و تبعیدشدگان، به به پدر بزرگم الیسیو و برادران متعددش: به مهاجرین، به 
  پرولترهایی که همیشه بر پرولتر بودن خود آگاه هستند.

  سالگی در جنگ شکست خورد. 12به پدرم که در 

  

  مقدمه

صله از همدیگر برپا ماه فا 10تنها با  1937و می  1936این کتاب درباره سنگرهایی است که توسط کارگران بارسلونا در ژوئیه 
 "یتهاجم"شدند. این تحقیق در رابطه با دالیل ایجاد این سنگر ها و تشابهات و تفاوت هاي آنها انجام گرفته و می کوشد سرشت

قیام ماه می را توضیح دهد. کارگرانِ واقعا غیرمسلح چگونه توانستند ارتش شورشی  "دفاعی"قیام کارگران را در ماه ژوئیه و ماهیت 
بعد از نشان دادن برتريِ نظامیِ خود در خیابان ها،  ،اشیست ها را در ژوئیه شکست دهند؟ و چگونه پرولتاریايِ تا به دندان مسلحو ف

پابرجا بودند،  1936به لحاظ سیاسی، در ماه می شکست خورد؟ چرا سنگرهایی که در ماهِ ژوئیه ایجاد شدند، هنوز در اکتبر 
  هِ می برپا شدند فورا برچیده شدند؟درحالیکه سنگرهایی که در ما

  

، و اعتصاب عمومی 1909، هفته تراژیک 1902افسانه سنگرها، که به مناسبت هاي متعدد در قرن نوزدهم، در اعتصاب عمومی 
 شهمینطور که تاریخ بما می آموزد، سنگرها ابزاري براي اهداف دفاعی هستند، و تقریبا هدند. آظاهر شدند، بیهوده جوانه نز 1917

اولین پیروزيِ پرولتاریا بر ارتش، علیه سربازانی که  ،1936،،به دست ارتش و پلیس خبر میدهند. در ماه ژوئیه  از شکستِ کارگران
این کتاب سنگر ها را به مثابه  روي داد. Brecha de san pabloدر پشت سنگرها محصور مانده بودند، در ِبرچا دِ سان پابلو 

را  ی می بیند، نه به عنوان افسانه اي که پرولتاریامقابله با دشمن طبقات يبرا ایپرولتار یقطع میتصمابزار ها و  ابزاري در میان سایر
در گذشته به زنجیر بکشد. این کتاب سنگرها را به عنوان مرزهاي طبقاتی در نظر می گیرد که در یک سوي آن پرولتاریا، و در سوي 

که موجودیت پرولتاریا را نفی می کنند، دیکتاتوري  ،دني طبقاتی، دشمنانی را نیز شامل میشودیگر دشمن قرار دارد. امروز مرزها
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رمایه سی جاودانه بودن تصرف دولت را به جاي انهدام آن پیشنهاد می کنند و یا مدع نی را با کمونیسم مغشوش می سازند؛استالی
  داري هستند.

ه هایی که ي کارگر، کمیتاسی کمیته ها به عنوان شکلی از سازمانِ انقالبی طبقهدر پایان باید گفته شود که به منظور برسمیت شن
المللی سوویت هاي روسیه و کنسول را باید در متن تجربه بین ؛ آنهاظهور کردند 1936در جریان حوادث انقالبی اسپانیا در سال 

  هاي آلمان در نظر گرفت.

عمیقاً خواهد یک پیروزي و یا یک شکست بود؟ این کتاب می 1937قیام ماهِ می سال  قیامِ پیروزمندي بود، اما آیا، 1936 يژوئیهِ 
بارترین و بانفوذترین ضدانقالبیون ماهِ به مصیبت ،1936 درك کند چرا، و باالتر از هر چیز، چگونه، بعضی از رهبرانِ انقالبیِ ژوئیه

تاریخ جنبش کارگران را توضیح دهد و کارتون هاي تمسخرآمیز  ،یکندتبدیل شدند. به زبانی دیگر، این کتاب سعی م 1937میِ سال 
را کنار  ،آلودِ دلبخواهی بورژوایی یا استالینیستی که ویژگی مطالعات دانشگاهی استسوپرمن و خائنین و همچنین تفسیراتِ غرض

  بگذارد.

،  Benjamin pertنسوي بنجامین پرتهمچنین سعی میکند به سواالت طرح شده از سوي شاعر سوررئالیست فرا ،این کتاب
چیست؟  1936ژوئیه   19سرشتِ انقالبِ  "در بارسلونا حضور داشت جواب دهد:  1937و آوریل  1936که در فاصله بین اوت 

یک وضعیت قدرت دوگانه وجود داشت؟ اگر وجود داشت، به نفع  1936ژوئیه  20: بورژوایی، ضدفاشیست، پرولتاریایی؟ آیا در روزِ 
کنترل دستگاه تولید را بدست گرفتند؟ آیا ملی کردن  ،دار براندازي آن بودند ؟ آیا کارگرانکسی تکامل یافت؟ چه نیروهایی عهده چه

هاي طبقه کارگر (احزاب، اتحادیه هاي کارگري، غیره) تالش بر داري دولتی را خلق کرد؟ آیا سازمانتولید، اساس مادي براي سرمایه
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کارگران کردند؟ کجا و تحت چه شرایطی؟ چرا قدرتِ بورژوایی منهدم نشد؟ چرا انقالب اسپانیا به فاجعه ختم  سازمان دادنِ قدرتِ 
  "شد؟

خ تالش براي جواب دادن است، و حق ویژه خواننده قضاوت کردن در جواب هاي داده شده فه شاعر طرح سوال است،کارِ مُورِ وظی
  .و یا نه؟ ندکننده هستیا جواب ها درست و قانعاست که آ

  2006آگوستین گویامیون، بارسلونا، دسامبر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  1936قیام پیروزمند ژوئیه  -1قسمت 

  جنگیدن است زندگی

 Seneca, Epistulae Moralesسنکا، اپیستوالي مورالس

  به سوي اسلحه ها، به سوي اسلحه ها

سر به شورش برداشت. زمانی که بعضی از خبرنگاران در رابطه  Millia روزِ شانزدهم ژوئیه، ارتش در ملییا بعد از ظهرِ  ساعتِ چهارِ 
سوال کردند که با این شورش چه خواهد  Casares Quirogaبا شورشِ نظامیان از نخست وزیر کشور، کاسارِس کوئیروگا 
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شورشِ نظامی  1936ژوئیه  18روزِ  "اند؟ خوب. من میروم بخوابم.آن ها قیام کرده "کرد، وي با گفتن لطیفه کوچکی جواب داد
  گسترش یافته بود.  Sevilleبه سراسر مراکش، جزایر قناري و سوییه 

  

 کاسارِس کوئیروگا

نفر نیروي ویژه دولتِ کاتالونیا داشت.  200نفر عضو گروه ضربت و   2000نظامی علیه  6000تقریبا  ،پادگانِ نظامی بارسلونا
فدراسیون آنارشیست هاي  -و نفر عضو داشتد. کنفدراسیون ملی کار 3000 وداً گاردهايِ غیرنظامی که وفاداریشان مشکوك بود حد

محالت سازمان یافته بودند و آماده بودند سالح به دست بگیرند.  داشت که در کمیته هاي دفاعِ  مبارز 20000ایبریا تقریبا 
میشد،  کاتالونیا و افسران وفادار به دولت را شاملدر کمیسیون ارتباط که نمایندگان کنفدراسیون، دولت ایالتی  ،کنفدراسیون ملی کار

نفر از مبارزین مسلح با شورشیان مقابله کند. باوجود این، مذاکرات کنفدراسیون با اسکوفِت  1000موافقت کرد که تنها با 
Escofetاسپانیا ، کمیسیونر پلیس، و Espanaئههوان یاگو ،ژوئیه 17ثمر بود. شب اي دولت بی، وزیر منطقه Juan 
Yague 150حمله  به صندوق هاي اسلحه کشتی ها در بندر را سازمان داد و حدود  ،، منشیِ اتحادیهِ حمل و نقل و کشتیرانی 

یتی و ژوئیه از مغازه هايِ اسلحه فروشی، گاردهايِ امن 18به تفنگ هایی که در روزِ  باید قبضه تفنگ بدست آورد. این اسلحه ها
 جنگ افزار کوچک که در دفتر مرکزيِ کارگرانِ حمل و نقل در رامبالس يِ اضافه شود. این مجموعه د،قراوالنِ شب مصادره ش

Ramblas  لحانه یک تقابل مس شد. خطرِ  ،انبار شد، سبب تقابل با کمیسیونرِ پلیس که خواهان تحویل اسلحه ها به خودِ وِي بود
 Garcia و گارسیا اولیور  Durruti بت به کسانی مانند دورروتیبا گاردهايِ ضربت وجود داشت و مبارزین کنفدراسیون نس

Oliver  بدرفتاري نمودند. این حادثه با تسلیم تعدادي اسلحه کهنه به گوئارنر  ،آمیز داشتندبرخورد مسالمتکه از نظر خودشان
Guarner ِهِ کودتاي نظامی شکاف ایجاد اسکوفت خنثی شد و سبب گردید بین جمهوریخواهان و آنارشیست ها در آستان ، معاون

 نشود.

دولت تقاضاي اسلحه کردند. براي  يِاز نماینده  Plaza Palacioژوئیه، توده فزاینده اي در پالزا پاالسیو 19روزِ  3صبح ساعتِ 
ا گارسی مردم اسلحه وجود نداشت زیرا دولت کاتالونیا از انقالب کارگران بیشتر از شورش نظامی علیه جمهوري میترسید. هوان

به مبارزین کنفدراسیون دستور داد تا با  کمیته هايِ دفاعِ  از بالکن ساختمان دولت ایالت  Juan Garcia Oliverاولیور،
حرکت کنند و منتظر بمانند تا  SanAndersمحالتِ مربوط به خود در تماس باشند و یا به سوي سربازخانه هاي سان آندرس
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که قیام در بارسلونا اعالم شد، پس از اظهار دوستی ا دست پیدا کنند. کمی بعد، زمانیه در آن جدر فرصتی به اسلحه هاي انبار شد
واگذار کردند.  ،اسلحه هاي خود را به غیرنظامیانی که خواهان اسلحه بودند هاي ضربت در سان آندرِس، گاردها رزمندگان با گارد

 Servando،18خدمات هوایی، سرواندو مئاناهمان حال، معاون مدیر  بودند. در هاي کوچک مسلح حهلاسگاردهاي ضربت به انواع 
Meana   طرفدارِ کنفدراسیون که به عنوان رابط بین فرودگاه پرات Prat   ِاسپانیا و هوزه ماریاي Jose Maria Espana  

این کار را با مسئولیت شخصی  . وي19عمل میکرد، اسلحه هاي انبار شده در ساختمان دولتی را به آنارکوسندیکالیست ها تحویل داد
انجام داد. اعضايِ کنفدراسیونِ اتحادیه کارگرانِ موادِ شیمیایی شروع به ساختن نارنجک  ،بدون اجازه مافوق خود ،خود و با قبول خطر
 .هاي دستی نمودند

  فراخوان جنگ را به صدا درمیآورند  Pueblo Nuevo آژیر کارخانه هاي پوئبلو نوئوو

به خیابان   Pedralbes در پدرالبِس  Bruc ، نیروهاي نظامیِ پادگانِ بروك1936يِ ژوئیه 19قیقه صبحِ روزِ د 15و 4ساعت 
نامیده میشود) به سوي مرکز شهر حرکت کردند.   Diagonal قدم گذاشتند و به طرف خیابان چهاردهم ( اکنون دیاگونال

رکز مفه داشتند آژیر را به صدا درآورند، اما تا زمانی که سربازان کامال به کارگران، که در مجاورت پادگان ها نگهبانی میدادند وظی
ا نظامیان در ب بینی آن،  جنگیدنبنا به تصمیم قاطع کمیته دفاع و پیشنمیبایست به مقابله برخیزند.  شهر نزدیک نشده بودند،

  خیابان ها آسانتر از جنگیدن با آنها در پشت سنگرهایشان است. 

به عنوان منطقه اقدام که از آنجا قیام کارگران علیه   Lope de Vega در خیابان لوپه دِ وِگا  Jupiterتبال ژوپیترمیدانِ فو
ن ) در آ"ما"نوسوتروس ( "زیرا خانه اکثر اعضاي گروه آنارشیست هاي  در نظر گرفته شده بود؛ ،د شروع شودشورش نظامیان بای

در آن محله زندگی میکردند. کمیته دفاع پوئبلو  ،ي از مبارزان کنفدراسیون ملی کارنزدیکی قرار داشت. بعالوه، تعداد زیاد
درخواست دو کامیون نموده بود که در نزدیکی میدان فوتبال ژوپیتر  ،از یک کارخانهِ پارچه بافی مجاور  Pueblo Nuevoنوئوو

 Gregorio خفی از آنها استفاده شد. گریگوریو هوورکه احتماال از سوي آنارشیست ها به عنوان زرادخانه هاي م ه بودپارك شد

                                                 
  اطالعات از اظهاریه دستنوشته سرواندو مئانا گرفته شده است. - 18
 ي به اتحادیه کارگري ساختمان سازي آورد. نگاه کنید به کتاب دییگوو دِ سانتیان به نام چرا ما جنگ را باختیمآباد دِ سانتیان صد قبضه سالح کمر - 19
)1939( 
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Jover  در خیابان پوهادسPujades   سراسر طبقه دوم  ،ژوئیه 19تا  18زندگی میکرد. در طول شب هاي  276در شماره
 تبدیل شد، که منتظر خبر روانه شدن شورشیان نظامی به خیابانها بودند.  "ما"به محل جلسه اعضاي گروه  ،آن ساختمان

  
 

  گریگوریو هوور

تقریبا در  Esproncedaخیابانِ اسپرونسدا  72که در همان نزدیکی ها در پالكِ شماره   Jover هوان گارسیا اولیور به هوور
در مسافتی کمتر از یک   Buenaventura Durruti ملحق شد. بوئناونتورا دورروتی ،زندگی میکرد  Llull گوشه لوي

محله پوئبلو   La Plata در ال پالتاي  Antonio Ortizزندگی میکرد. آنتونیو اورتیز  Clot لوتجا در محلهِ ککیلومتري آن
 / دکتر تروتا Badajos ( اکنون باداهوز  Wad Ras و واد راس  Indepencia نوئوو در تقاطع خیابان هاي استقالل

Doctor Trueta به دنیا آمده بود. فرانسیسکو آسکاسو ( Francisco Ascaso   ِنیز در نزدیک سان هوان San Juan 
  نیز ساکن محله پوئبلو نوئوو بود. آیورلیو فرناندز  Ricardo Sanz زندگی میکرد. ریکاردو سانز  Maltaدر خیابان مالتا

Aurelio Fernandez  ِزو هوزه پرز ایبان Jose Perez Ibanez  .از پنجره  والنسیایی نیز در این محل زندگی میکردند
ببیند. ساعت پنج  امیون در کنار آن پارك شده بود،که دو کرا  Jupiter حصار زمین فوتبال ژوپیتررکسی می توانست هوور ه

 Lope de لوپه دِ وگاند. خیابان هاي پیامی رسید و به هوور و رفقایش خبر داد که نظامیان شروع به ترك پادگان ها کرده ،صبح
Veg  اسپرونسدا،Espronceda ، لوي Llull  و پوهادسPujades   در نزدیکی زمین فوتبال ژوپیتر پر از جنگجویان مسلح

 نبرد خیابانی آبدیده شده بودند، هدایت کامیون که در هزار ،ترین مبارزینکنفدراسیون ملی کار بودند. حدود بیست نفر از  باتجربه
مسلسل  پشت یک ،تونیو اورتیز و ریکاردو سانز در کامیون جلوییآن ( در اینجا زیادي غلو شده است. پویندگان...)ها را به عهده داشتند.
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اعتصاب عمومی و قیام را اعالم کردند. صداي آژیر ها در محالت  ،قرار گرفته بودند. آژیر هاي کارخانه هاي پارچه بافی پوبلو نوئوو
  قابل شنیدن بود. این عالمتِ توافق شده براي فراخوان به جنگ بود. ،نزدیک و بندر

  

  فرانسیسکو آسکاسو

درحالیکه پرچم سیاه و  یه دشمن برداشته شود. دو کامیون،و این بار شیپور آماده باش آژیر ها به معنی این بود که باید اسلحه ها عل
را  "پیش به سوي سنگرها"و  "پسران مردم"سرخ برباالي آن در اهتزاز بود، توسط ستونی از مردان مشایعت میشدند که سرود 

تشویق میشدند. این افراد به سوي خیابان پوهادِس به  ،دند. اینان از سوي همسایگانی که در بالکن ها ازدحام کرده بودندمیخوان
و سپس به دفاتر   Mercadersرامبالي پوئبلو نووئو حرکت کردند و از آنجا به دفاتر اتحادیه ساختمان سازي در خیابان مرکادرس

رفتند. هرگز قبل از این، اشعار این سرودها چنین معنایی نمیداد:   Ramblasخیابان رامبالسمرکزي فلزکاران و حمل و نقل در 
آن باید  کامیابی آزادي است، از باوجود این که ما درد و مرگ را علیه دشمن انتظار میکشیم، وظیفه ما را فرامیخواند، گرانبهاترین"

ر فاشیسم را مغلوب خواهیم کرد، و همه مردم با آنارشیست ها پیروزي ما با جسدهایمان کفتا". "شجاعت دفاع کرد با ایمان و 
  ."آزادي را ممکن خواهند ساخت

قیام کارگران را در بارسلونا علیه شورش نظامیان از یکی از کامیون هاي  و   اکنون به کمیته دفاع انقالبی تبدیل شد، "ما"گروه 
– که از گذرگاه کاتالونیا و آتارازاناس اجازه ندادند شورشیانی رامبالس، انقالبیون تصرف پارك شده در پالزاي تئاتر هدایت نمود. با 

در همان حال، حرکت از طریقِ خیابان  ، به همدیگر ملحق شوند.به حرکت ادامه میدادند  Atarazanas-Capitaniaکاپیتانیا
منجر به تقویت رزمندگان  این امر .زام نیرو شدسبب تسریع اع  Riberaو محالتِ ریبرا  Chino هايِ اطراف و کوچه هايِ چینو

هاي خود را که در خارج نظامیان پادگان شد. Icaria و آیکاریا  Brecha de San Pabloدر خیابان هاي بریچا دِ سان پابلو
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ارازاناس آت—ابه مرکز شهر و وصل کردن آن به کاپیتانی جلوگیري از رسیدن نظامیان شهر قرار داشت، به سوي شهر ترك میکردند.
  ي رادیویی ضروري بود.و تاسیسات فرستنده مساله مهمی بود. ممانعت از تصرف مراکز عصبی تلفن، تلگراف، پست

هاي از پادگان  Martin Terrer و مارتین تِرِر  Valeriano Gordo همکاريِ ارزشمندِ گروهبانِ توپخانه والریانو گوردو 
در همان  ،گروه هاي مسلح آنارشیست که سبب گردید ،را باز کرد Madronaنِ مادرونا که دروازه روبروي خیابا 20آتارازاناس

باعث  ،وروديِ خیابانِ سانتا مادرونا تقریبا همه افسران را بازداشت کنند. اما رگبارِ آتشِ یک مسلسل از ساختمانِ نزدیکِ کويِ افسران
قرون اي،پاساژهايِ پَهنِ آتازاناسِ میلهسنگین به عهده گرفت. درهاي  مت راشد که بَعد فرماندهی مقاو Colubiفرار ستوان کولوبی 

مستقیما روبروي  نون منهدم شده است) وصل میکرد. این ساختمان (اک  Maestranzaوسطایی را به ساختمان مائسترانزا
ر ن کمک کرد که سربازان بتوانند سنگرامبالس قرار داشت. این مکا دفاتر بریگاد توپخانه و منازل بعضی از افسران در بود. رامبالس

شورشیان دوباره کنترلِ پادگان ها را بدست گرفتند، اما آنارشیست ها چهار مسلسل و چند گرفته و در مقابل حمالت مقاومت کنند. 
رامبال دِ که رو به بین دفاتر ساختمان ها و آن قسمت از سربازخانه ها  ات بدست آورده بودند. آتشِ صد تفنگ و چند صندوق مهم

خودکار از سوي نظامیان، این قسمت را تسخیرناپذیر ساخت. از آنجا که جنگجویانِ  چند تفنگِ  قرار داشت، با اضافه شدن سانتا مونیکا
حرکت کرده بودند، نیروهاي آنارکوسندیکالیست که در پاساژ تئاتر  Barceloneta  يِ فلز و حمل ونقل به سوي بارسلونتااتحادیه

رچا نیروهایشان را به ب ،از آتارازاناس زند تا همراه اسلحه هاي به غنیمت گرفته شدهتصمیم گرفتند حمله را متوقف سا ،ندمانده بود
هی به وسیله گرو ،دِ سان پابلو منتقل کنند. آنها این بخش از رامبالس را با ساختمان هايِ دفاترِ افسران و مائسترانزايِ آتارازاناس

  محاصره نگهداشتند. ، تحتِ زیر فرمان   گروهبان گوردو با یک عراده توپ ،تحت فرماندهی دورروتی

  نیروهاي شورشی ارتش پاساژ اسپانیا و پاساژ دانشگاه را اشغال میکنند.

پیاده از پادگان ها شروع به ،  Montesaسه گردان متعلق به هنگ موتوریزه مونتسا  ،و پانزده دقیقهِ صبح 4حدودِ ساعتِ 
ردان، بعد از نخستین تبادلِ آتش با گاردهاي ضربت که حدود اولین گُ  کردند.  Tarragonaي خیابان تارراگوناپیشروي به سو

ا افراد ب بیست دقیقه طول کشید، پالزاي اسپانیا را توسط  افرادي از واحد مسلسل اشغال کردند و سپس شروع به اظهار دوستی
نزدیک هتل   Paralelo به پاراللو Gran ر تقاطع گِرانپادگان هاي این افراد دگروه هاي ضربت نمودند. 

( نیروهاي نظامی متعلق به دولت ) قرار داشت. گاردهاي ضربت . پویندگان...( اکنون هتل پاساژ کاتالونیا Olimpicoاولمپیکو
ا کرده ددست پی کنجکاوانه که به یک توافقِ عدمِ تعرضِ  ( متعلق به ارتش کودتاچی)و گردان زرهی ایالتی کاتالونیا. پویندگان...)
 را بهپادگان هاي گاردهاي ضربت  ،از سوي ارتش مزاحمتی براي آنان ایجاد نکردند. نیروهاي ارتش بودند، در هنگام تقویت نیرو

د هاي ضربت این گار ترك نمودند، در همان حال، Barceloneta و بارسلونتا   Cinco de  Oros سوي سینکو دِ اوروس

                                                 
ئیه گروهبان مانزانا، علیرغم این حقیقت که نامش از روي سهو در کتاب هاي متعددي به عنوان شخصیت رهبري کننده در حوادث انقالبی نوزدهم ژو - 20

ارکِز مت، نتوانست در این مبارزه شرکت کند زیرا او در پادگان هاي بریگ زندانی بود و تا عصر روز بیستم ژوئیه آزاد نشده بود. نگاه کنید به استناد شده اس
  101صفحه  1999و گایاردو، اورتیز، ژنرال بدون خدا و بدون عشق، چاپ بارسلونا، 
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سپس اجازه عبور به گروهی از نقب زنان  . آنهادر دست خود نگهدارندنقطه مناسب پاساژ اسپانیا را  ،نیروهاي شورشی ،دادند اجازه
  .  ناس و ساختمان دفاتر نظامی برسندبه آتارازا تو را دادند که از پاراللو گذشته واز پادگان مهندسین لپان

 
  پاساژکاتالونیا

دفاع سنگري  ي، کمیته Hostafrancsشهرداري هوستافرانکسدر مقابل ساختمان  Cruz Cubierta در خیابان کروزکوبیرت
دو عراده توپ داشتند که در نزدیک منبع آب در مرکز پاساژ اسپانیا قرار داشتند  ،ایجاد کرد و راه را مسدود نمود. نیروهاي شورشی

به سنگر هوستافرانکس چند توپ هماهنگ شلیک نمود، هرچند  آورده شده بودند. ارتش به آنجا که با کامیون از سربازخانه هاي بندر
اصابت نمود و هشت نفر را کشته  Riegoهدف گیري زیاد دقیق نبود، اما گلوله هاي توپ در سنگر کوچکی در سمت خیابان ریئگو

خت ها، تیر برق ها و کابل هاي بازوان، ساق پا، و تکه هاي گوشت انسان که از در ، باري بودو یازده نفر را زخمی نمود. صحنه رقت
را تا سه  پاساژ اسپانیا ،یافت شد. شورشیان ،به فاصله هفتاد متر دورتر از بدنش ،اتوبوس برقی آویزان شده بود. سر بریده شده زنی

  بعد از ظهر در اختیار خود داشتند.

  پ
  اساژ اسپانیاپ

  Valenciaدر جنگی در خیابان والنسیا ،آن ملحق شده بود گردان دوم، با یک واحد مسلسل، که گروهی از دست راستی ها به
 ،کرد. آنها هايِ آن مسلسل ها را مستقردرگیر شد، و به هدف خود که اشغال پاساژ دانشگاه و ساختمان آن بود دست یافت و در برج

 Angel ن آنان آنجل پستانیا اوراق شناسایی همه افراد پیاده رو را کنترل کردند، اعضاي کنفدراسیون و احزاب چپ که در بی
Pestana  آنها با گروهی از اعضايِ حزبِ کارگرانِ اتحادِ مارکسیستها به مبادله  ،حضور داشت را بازداشت نمودند. در حیاط دانشگاه

  .آتش پرداختند
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  آنجل پستانیا

ن ت که به آنها تیراندازي میشد، شورشیانشینی کنند، گاردهاي ضربدانشگاه عقب شورشیان مجبور شدند ازساختمانِ  ،صبح در خاللِ 
مارکسیست ها که دانشکده الهیات را اشغال کرده بودند، از آنجا باغات دانشگاه را با  اتحادِ  کارگرانِ  حزبِ  را تعقیب نمودند و اعضايِ 

در  ك کردند، شورشیانآتش تفنگ پاکسازي کردند. شورشیان کامال تسلیم شدند، و بعد از اینکه  افراد زیادي  صفوف آنها را تر
به واحد گارد غیرنظامی تسلیم شدند و پشتِ سپرِ انسانیِ زندانیانِ غیرنظامی که گروگان گرفته بودند به  ،بعدازظهر نیمِ  و دو ساعت

  خیابان آمدند.
  شورشیان در یک نبرد پیروز میشوند: مهندسین گارد هاي ضربت را محاصره میکنند

 ، حوالی بارسلونا، در بیمارستان یوبرگات Gran Via در گِران ویا  Lepanto نتواز سربازخانه هاي مهندسی لِپا
Hospitalet         de Llobregat    دسته "ایجاد میکنند "مرکز قضایی"(پالزا سردیاي کنونی، جاییکه در حال حاضر (

با  آن ها  .راه افتادند  Spana زاي اسپانیاظاهر شدند و به طرف پال ،در حدود ساعت چهار و سی دقیقه ،اي از افرادِ سنگر ساز
با گارد هاي ضربت که در  آن ها ؛نداظهار دوستی کرد ،گردان زرهی که بر آن حوالی با مسلسل ها و توپ هاي سبک تسلط داشتند

 جا در این هد ککردند. در ورودي سربازخانه گاردهاي ضربت نوشته شده بو نیز از در دووستی درآمدند. آن جا گمارده شده بودند،
( ساختمان نظامی  بنا به دستور فرماندهان خود به دفاتر نظامی رفتند آنها آنجا، رام بودنآ باتوجه به شرایط جنگی حاکم است.

حرکت Vila y Vila و خیابان ویال و ویال   Paraleloکنونی، در طرف مقابل مجسمه کلمبوس). آنها به طرف پایین به پارالِلو
از  . این گروهرسیدند، جاییکه با گروهی از گاردهاي ضربت روبرو شدند  Balearesسکله بالئاریسکردند تا به ا

و سربازانِ   Atrazanasزیرا در بین آترازاناس21. اینان متحمل شکست شده بودند،رسیده بود  Barcelonetaبارسلونتا
ز در ساختمان دفتر نظامی موضع گرفتند تا ا آن ها ، اکثریتسنگرساز گیر افتاده بودند. بعد از جاگذاشتن گروه کوچکی در آترازاناس

کنترل پارالِلو را از دست   Escofet ( رئیس پلیس)آن دفاع کنند. شورشیان به اولین پیروزي خود دست یافته بودند و اسکوفت

                                                 
نا دستور یافتند به سوي پاراللو حرکت کنند، اما بعد از روبرو شدن غیرمنتظره با گروه سربازان ساعتِ ششِ صبح گروهی از گاردهاي ضربت از بارسلو - 21

(برادر آلبرتوو آرراندو، رئیس ارشد امنیتی و  زن در مقابل آترازاناس متحمل تلفات شدند، که در بین آنان کاپیتان فرانسیسکو آرراندو، افسر فرماندهینقب
 . این گروه به مدت سی ساعت در اطراف انبار هاي بندر بالِئارِس تا تسلیم شدن پادگان هاي آترانزاناس میخکوب شدند.گارد هاي ضربت) حضور داشت
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تولید برق سه کارخانه کشتی  و کارخانهِ   Aduanaداد. شورشیان موقعیت خود را در کارخانهِ کشتی سازيِ قرون وسطاییِ، آدوئانا
 .سمت پایین پاراللو را کنترل کنندپاساژ اطراف مجسمه کولومبوس و ق توانستند، سازي مستحکم کردند، و بدین ترتیب

 

  فردریک اسکوفت رئیس پلیس بارسلونا

ه ، کارگرانِ اتحادیه چوب و کمیتسافراد مستقر در آترازاناشورشیان در پالزاي اسپانیا از  به منظور درهم شکستن و جدا نگهداشتن 
بین اِل   Brecha de san Pabloبسرعت سنگر عظیمی در بِرچا دِ سان پابلو  Pueblo Secoهايِ دفاع پوئبلو سکو

  درست کردند.  Chicago Barمولینو و شیکاگو بار

  

 پاساژ مجسمه کلمبوس

  مردم ارتش را در پاراللو شکست میدهند

دستور یافت کنترل پاراللو را به منظور متصل کردن پادگان  ،اراللو را در خیابان تارراگونا ترك کرده بودگردان سوم که سنگر هاي پ
رسیدند،  Brecha de san pablo تقویت کند.  آنها زمانی که به حوالی برچا دِ سان پابلو Capitanaهایشان با کاپیتانیا 
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ر سنگري به شکل دو مستطیل در  معب از سنگفرش و کیسه هاي گونی گران نشدند، زیرا کار قادر به عبور از سنگر نزدیک مجسمه
ادیه سربازان تنها قادر به اشغال دفتر مرکزي اتح .در این جا، رگبار سنگین تیربار کارگران مانع حرکت آنها شد.خیابان برپا کرده بودند

از سوي رزمندگان کنفدراسیون بنا به طرح  قسمت. این دوو سنگر جلو ساختمان شدند  Rosal کارگران چوب در خیابان روسال
یربار سربازان سه ت سپس ان و کودکانِ  محله پیشروي کردند؛سربازانِ شورشی پشتِ سپرِ انسانیِ زنترك شده بود.  Mola22 موال

ی دیگر در باالي پاراللو، نزدیک تئاتر ویکتوریا)، یک Tranquilidad )69یکی در جلو رستوران ترانکوئیلیداد   مستقر نمودند:
به نحو موثري مورد استفاده  این سنگر سان پابلو که و سومی در سنگر برچا دِ  El Molino پشت بام ساختمان نزدیک به ال مولینو

 زیرا کمیتهِ دفاعِ پوئبلو سکو ،قرار گرفت. اکنون ساعت هشت صبح بود. دو ساعت طول کشید تا گردان سوم سنگربندي کند
Pueblo Seco   جنگجویانِ اتحادیهِ چوب اجازه این کار را نمیدادند. اما کارگران از سمت برِچا، از بالکن هاي ساختمان هاي و

نزدیک و از همه خیابان هاي مجاور و کوچه ها به عملیات ایذایی دست زدند. ساعت یازده صبح، گردان سوم بعد از پنج ساعت نبرد 
ت گرفته بود. باوجود این، تالش نظامیان در پاساژ اسپانیا براي تقویت دوستانشان در برِچا کنترل سراسر برِچا را در دس ،موفقیت آمیز

زیر آتش قرار   Tamaritپاراللو) خنثی شد و از دیوار هاي بازار روبروي پاراللو و تاماریت 182، به محض رسیدن به خیابان تئاتر (
(اکنون نو دِ ال رامبال Conde de Asaltoتقیما از کُنده دِ آسالتومس ،گرفتند. اعضاي کنفدراسیون تصمیم گرفتند علیه برچا

Nou de la Rambla محل در خیابان هاي اطراف) و نقاط دیگر به یک ضدحمله دست بزنند، اما موفق به اینکار نشدند. مردم 
ود یک دوجین گارد ضربت . حدایجاد کردند سنگرهایی  Tapioles و تاپیولِس  Poeta Cabanyesبه موازات پوئتا کابانیِس

تصمیم گرفتند به نیروهاي مردمی  ،نیروهاي نظامی شورشی میجنگیدند ي از گاردهاي ضربت همراهافسر که تحت فرماندهی 
طریق  از تیراندازها،زیر تیر تک  Falconاز پاساژ تئاتر، بعد از حمله به هتل فالکیون می بعد، نیروي کمکی کنفدراسیونبپیوندند. ک

 Santaسنگر هايِ پلیسِ گمرك و آزاد ساختن زنانِ زندانی زندانِ سانتا آمالیا ان پابلو، و بیطرفی نشان دادنخیابان س و سرامبال
Amalia از طریق خیابان فلورس ،Flores  زیر رگبار نیروهاي شورشی به روندا د سان پابلوRonda de San Pablo  

به طرف دیگر روندا عبور کند  ، توانستدي که تیرباري در آترازاناس بدست آورده بودرسیدند. اورتیز، همراه یک گروه کوچک از افرا
شدهِ دشمن در برِچا پناه دهد .  مستقر و به سرعت یک سنگر کوچک درست کند که به آنها تاحدودي در مقابلِ آتشِ مسلسلِ 

رستوران شیکاگو گذاشتند (همان ساختمانی که ها صعود کردند و مسلسل هاي خود را روي پشت بام  آنارشیست ها به پشت بام
است) که این مسلسل ها براي حمله از جلو به برِچا پوشش ایجاد کردند.  Caixa de Catalunyaامروز دفتر سایها د کاتالونیا 

-وه خانه پايو از قه  Taipasتاپیاس، از خیابان  Aldanaاین حمله همزمان از خیابان فلورس، از هر دو انتهاي خیابان آلدانا
که  Sant Pau del Campسانت پائو دِل کمپ  از کلیساي کاتولیکِ   San Pabloدر خیابان سان پابلو  Pay-pay پاي

وارد آن شده بودند شروع شد. فرماندهی که نظامیان را در کنار مسلسل ها در مرکز برِچا فرماندهی میکرد، با تیري  23از درِ عقب
رتري پیدا کرده ، موقعیت ببر زمین افتاد. آسکاسو که پیشاپیش و قبل از دیگران حرکت کرده بود ،ردکه فرانسیسکو آسکاسو شلیک ک

                                                 
نقشه ژنرال موال، سازمانده شورش نظامی علیه دولت جمهوري، دستور ایجاد رعب و وحشت به وسیله شورشیان به عنوان تنها وسیله مقابله با  - 22

دمی بود. این دستور صریحا بکارگیري تهدیدات علیه کودکان و همسران مقاومت کنندگان، همچنین کشتار جمعی را در نظر گرفته ايِ مرمقاومتِ توده
ده که قبال آن بود. از همان ابتدا اقلیتی از پرسنل نظامی و فاشیست ها نیاز به تحمیل حاکمیت خود با ترور بر دشمنِ فراوان از طریق یک جنگ نابودکنن

 ر جنگ استعماري در مراکش بکار برده بودند میدیدند.را د
ده بود درو زیرا تمامی پهنايِ خیابانِ سان پابلو به وسیله آتش مسلسل هایی که در مرکز پاراللو و پشتِ بامِ ساختمانِ مجاورِ ال مولینو گذاشته ش - 23

 میشد.
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فرماندهی واحد را به عهده بگیرد تا به مقاومت  ،در حالیکه بقیه بدون پوشش و در زمین باز پیشروي کردند. ستوانی سعی نمود بود؛
گردانِ سوم ،کشته شد. این شروع پایان نبرد بود. بین ساعت یازده و ظهر  ،دادامه دهند، اما توسط سرجوخه اي از میان واحد خو

  شکست خورد و برِچا دِ سان پابلو دوباره به دستِ کارگران افتاد.

 ببینید ما"فرانسیسکو آسکاسو از شادي باال و پایین میجهید و تفنگ خود را باالي سرخود میچرخاند، گارسیا اولیور مرتبا داد میزد، 
 فرانسیس آسکاسو، هوان گارسیا اولیور، آنتونیو اورتیزکه آنارشیست هایی نظیر  حساسِ شهر يِ دراین ناحیه "ارتش چه کردیم!با 

Antonio Ortizگریگوریو هوور ، Gregorio Jover 24و ریکاردو سانز  Ricardo Sanz حضور داشتند، کمی بیش
دست به   El Molino از سربازان بعد از پناه گرفتن در ال مولینو از شش ساعت نبرد ارتش را شکست دادند.  تعداد کوچکی

 مقاومت زدند، جاییکه بعد از اتمام مهماتشان، نهایتا حدود ساعت دو بعد از ظهر تسلیم شدند.

  

 آنتونیو اورتیز(راست) ریکاردو سانز(چپ)

  میرسد Escolapios de San Antonioپیاده نظام به پاساژ دانشگاه و اسکوالپیوز دِ سان آنتونیو 

  Gewneral Llano) دستور داشت بوسیله ژنرال یانو Pedralbes ( از سنگر هاي پدرالبس  Badajozهنگ پیاده باداهوز
 از پالما دِ مایورکا قرار دهند.ژنرال گودد Goded یکی از افسران عالیرتبه ستاد، به کاپیتانیا بروند، تا خود را تحت فرمان ژنرال گودِد

Palma de Mallorca  که آن هنگ به گِران  به بارسلونا پرواز کرده بود تا فرماندهی قیام شورشیان را به عهده بگیرد. زمانی
 به طرف پاراللو  Urgell به سوي خیابان اورگِی Lopez Beldaوِیا رسید،  افراد گروهان تحت فرماندهی کاپیتان لوپز بلدا  

Paralelo  آتش قرار گرفتند، و از آنجا به سوي آترازاناس و کلمبوس و مجسمه کاپیتانیا رفتند و به که زیر  حرکت کرد، جایی

                                                 
در بین آنها کوئیکو ساباته از اتحادیه چوب که در حمله به پادگان هاي آترازاناس روز و بعالوه تعداد زیادي از رزمندگان کنفدراسیون عمومی کار که  - 24

 بیستم ژوئیه شرکت داشت حضور داشت. وي پارتیزان و جنگجویی مشهور در دوران رژیم فرانکو بود.
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زنان تنها گروهاي شورشی بودند که به اهداف دلخواه خود رسیدند تقویت نیروهاي باقیمانده در آنجا پرداختند. لوپِز بِلدا و گروه نقب
  که همان تقویت آترازاناس و کاپیتانیا بود.

  

     

  رال یانو                       ژنرال گودِدژن

به سوي گران ویا و پاساژ کاتالونیا حرکت کرد، و با گردان هنگ  Lopez Amor بقیه ستونِ تحتِ فرماندهیِ سرگرد لوپز آمور
 د،اه خود پی بردنآنها به اشتب به تبادل آتش پرداخت. زمانی که ،که پاساژ دانشگاه را از قبل اشغال کرده بود  Montesa مونتسا
در مسیر کاپیتانیا رفتند، اما وقتی که  Ronda de San Antonioبه سمت پایین از طریق روندا دِ سان آنتونیو از آنها گروهی

گروههاي شورشی که در برِچا  ،از سوي کمیته دفاع مورد حمله قرار گرفتند که اجازه ندادند ،به حوالی بازار سان آنتونیو رسیدند
 پناه ببرند، جایی Los Escolapios تقویت شوند؛ بدین ترتیب، افراد این گروه مجبور شدند به لوس اسکوالپیوز ،دمیجنگیدن

  بعد از یکساعت تسلیم شدند.  ،که بعد از یک مقاومت سخت

  نبرد در پاساژ کاتالونیا

و  Pelayo دهی لوپز آمور از طریق پالیوبعد از پشت سرگذاشتن یک قرارگاه کوچک در دانشگاه، بقیه نیروهاي نظامی، تحت فرمان
 "زنده باد جمهوري"که از سوي توده مردمی کنجکاو و نگران، درحالیکه شعار  روندا وارد پاساژ کاتالونیا شدند، جایی دانشگاهِ 

بعد از تبادل  جمهوري هستند و یا طرفدار نیروهاي نظامی. به سرمیدادند، محاصره شدند؛ مردمی که نمیدانستند این افراد وفادار
آتش بین نیروهاي نظامی و گارد هاي ضربت، دستمال هاي سفید ظاهر شدند، تیراندازي متوقف شد، و گارد هاي ضربت و سربازان 

غیرنظامی مسلح سررسیدند و شکل گیري نظامی را بوسیله قاطی  هاي  همدیگر را در آغوش گرفتند و اظهار دوستی نمودند. توده
گران، و اعتماديِ کارم شکستند. سرگیجی، تاکتیک هايِ فریبندهِ بعضی ها، بی تصمیمیِ گاردهايِ ضربت، بیشدن با سربازان دره

بوجود آورد. پاساژ توسط واحد هاي گارد هاي ضربت و رزمندگان  را نظمیِ باورنکردنی و خطرناکینزدیکیِ فیزیکیِ بیش ازحد، بی
اشغال  Puerta de Angelدِ انجل  و پوئرتا  Telefonicaتلفونیکا ، Ramblas متعدد مسلح کارگران در سمت رامبالس

شد. سرگرد لوپز آمور دستور داد کارت هاي شناسایی افراد غیرنظامی را بررسی کنند، اغلب آنها اعضاي کنفدراسیون بودند، اما باتوجه 
در  :چهار گوشه پاساژ تیربارهایی مستقر سازددر  او تصمیم گرفت آنها را از پاساژ بیرون کند، و ،به عدم امکان دستگیري همه آنها

، در قسمت محلی که اکنون در اشغال  Rivadeneria (در گوشه ریوادنیرراMaison Doree باالي پشت بام مایسون دوري 
تو ون( اکنون بانسی)، در هتل کول Habitatاست)، در پشت بام تئاتر کاتالونیا (تقریبا محل هبیتات کنونی  Sferaاِسفرا
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Banesto( امروز از سوي ِال کورته انگلس.) و در کازینو میلیتارEngles   El Corte   هضم شده است)  او دو توپ سبک
  متري در مرکز پاساژ کاتالونیا مستقر ساخت.سانتی 5/7

  

  متريسانتی 5/7توپ 

ی گارد هاي ضربت که به وسیله خیانت و عهدشکن خانه رفت. همکاري اولیهلوپز آمور به قصد تسخیر و کنترل مکالمات به مرکز تلفن 
حدود ده دقیقه بعد تبدیل به مخالفت آشکار گردید. لوپز  ،عملی شد، بعد از دقایق بسیار معذب کننده  lloP فرمانده آنان یوپ 

 ،شلیک بهمرت بعد از سهآمور به پرسنل دو توپی که در مرکز پاساژ تعبیه شده بود، دستور آتش به روي ساختمان تلفن را صادر کرد. 
 ،آشفتگی، گروهی از گارد هاي ضربت این تیربار از داخل و خارج ساختمان شروع شد. در خاللِ  مکالمات تقریبا قطع گردید. تیراندازي

همراه با کارگران مسلح، در  لوپز آمور را در مقابل قمارخانه میلیتار دستگیر کردند. گروه هاي گارد هاي ضربت
و رامبالس سنگر گرفته   Puerta de Angel تلفن، پوئرتا دِ آنجل طبقات فوقانی ساختمانِ  در ، Fontanellaفونتانییا

به دست کارگران رزمنده افتاده بود. این کار   Rondaو خیابان هاي دانشگاه روندا Vergara ، ورگاراPelayo بودند. پالیو
ون، مایسون دوري، قمارخانه میلیتار و ییتا مجبور شوند که به هتل کولسبب شده بود که نیروهاي ارتش از هم جدا بیفتند، و نها

در مقابل حمالت کارگران و گارد هاي ضربت دست به مقاومت بزنند. مرکز  مان تلفن پناه ببرند و از آن نقاططبقات پایینی ساخت
اپیتانیا یا از راه فونتانیا پوئرتا دِ انجل به پاسگاه محل مورد منازعه بود. از ورود نظامیان به رامبالس از طریق آترازاناس و ک ،پاساژ

دولت کاتالونیا جلوگیري شده بود. همچنین اجازه داده نشد که دستگاه هاي  و یا کاخ Via Layetana پلیس در ویا الینتانا 
شورشیان  یا را با سنگر هايمکالمات کاپیتان ،مخابرات و دستگاه فرستنده رادیویی به دست نظامیان شورشی بیفتد. کارگرانِ تلفن

قطع کردند. نیروهاي مردمی به سرعت به قمارخانه میلیتار و مایسون دوري حمله بردند. این عمل از طریق همکاري گاردهاي ضربت 
 او کارگران عملی شد. آنها مواضع خود را با استفاده از تونل هاي زیرزمینی مستحکم کرده بودند. مقاومت شورشیان که اکنون تنه

آنها در مقابل حمله  .ون و طبقات پایین ساختمان تلفن را در دست داشتند، در ساعت چهار بعد از ظهر به پایان رسیدیهتل کول
 تسلیم شدند.مردم  به  گاردهاي غیرنظامی اعتمد نداشتند. قطعی گارد هاي غیرنظامی به کمک گارد هاي ضربت و شوروشوق مردمی

ورودي هايِ خیابان هاي اطراف، ورودي هايِ زیرزمین ها و کوچه هاي همجوار را پر کردند. پرچم هاي  از مردم، تودهِ بسیار عظیمی
از   Lecha منهدم نمود . توپ هایی که لِچا در مسیرش همه چیز را شدند و خشم توده ايون ظاهر یسفید در هتل کول

 ،(که در این حمله کشته شد) با یک حرکت بزرگ  Obregonمجددا غریدند. دورروتی و اوبرگیون ،آورده بود  Clarisکالریس
مجددا طبقات پایین تلفن را بدست  و حمله کردند، از سمت راست بدون هیچ پوششی از رامبالس توسط جنگجویان آنارشیست
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خطِ از حزبِ اتحادِ مارکسیست ها در  Josep Roviraگرفتند. در همان حال، گارد هاي غیرنظامی و کارگران، هوزپ روویرا
  ون شدند و افسران ارتش را اسیر کردند. پالزا از اجساد پر بود. اینجا، نیز، ارتش شکست داده شده بود. یوارد هتلِ کول ،مقدم

 پناه میگیرند Carmeliteشورشیان در صومعه کارملیته 

ان تراوسرا دِ وخیاب  Lepanto،یا از سنگرهاي موتوریزه سانتیاگو، درنبش لپانتو Gerona رونااز سنگر هاي گِ 
سه گردان زرهی  ،در حدود ساعت پنج صبح  San Pablo، نزدیک بیمارستانِ سان پابلو Travesera de Garciaگارسیا

 کرده بودند پیاده راه افتادند. هدف آنها تسخیر سینکو دِ اوروس با مسلسلی که روي ماشین ها مستقر هرکدام شامل پنجاه نفر
Cinco de Oros ي هوان کارلوس اول ( امروز پالزاPlaza Juan Carlos1در نبشِ معبرِ گارسیا و خیابان دیاگونال ( 

Diagonal   بود تا از آنجا به پاساژ یورکوینائوناUrquinaona و آرکو دِل ترییونفو Arco del Triunfo  پیشروي کنند 
و همچنین معبر سان هوان ( امروز   Corcegaسگا، و کور Industriaخیابان هاي لپانتو، اینداستریا آنها در مسیر عبورشان در.

، آنها به گروه هایی از گارد  Cinco e Orosگارسیا هرناندز) کمتر مورد مزاحمت قرار گرفتند. باوجود این، در سینکو دِ اوروس
ی میکردند و در پشت هاي ضربت که منتظرشان بودند، با گردان رزمی و واحدي تیربار که توده اي از کارگران رزمنده آن را همراه

بام ها و بالکون ها بر روي درختان و ورودي خانه ها موضع گرفته بودند، و مسلح به مسلسل ها و نارنجک هاي دستی بودند، برخورد 
ه پیشروي کرده بودند، غیرمترقبه با رگبار مداوم ک ،کردند. شورشیان که بدون در نظرگرفتن احتیاط و بدون فرستادن افراد شناسایی

 Lacasaروبرو شدند که سبب کشته شدن تعداد وسیعی از سربازان و افسران شد. سرهنگ الکاسا ،صفوف پیشقراولشان را درو کرد
، که این هنگ را از سانتیاگو فرماندهی میکرد، با افسران و تعدادي از سربازان باقیمانده به صومعه کارملیته در دایاگونال در نبش 

 ضعموا 25به دلیل تعبیه تیربار ها در طبقات پایین و باالپشت بام هاا با کمکِ فعالِ راهب ها ناه بردند. آنهپ  Lauriaخیابان الئوریا
، به جاي واحد اعزامی گارد هاي غیرنظامی که به منظور جنگیدن با نظامیان اعزام شده بودند تسخیرناپذیري را بوجود آوردند.

 سانتا تکالدر نبشِ خیابان هاي کورسگا  ،ومعهدیده بانی را در حوالیِ ص گروه هاي ،. سرهنگجنگیدن به آنها ملحق شدند
Corcega/Santa Teclaکالریس/ دیاگونال ، Claris/ Diagonal  و منندز پالیو Menendez  Pelayo   اکنون )

                                                 
ژ استفاده کند. وي همچنین مسلسل به نظر میرسد که سرگرد الکاسا از شبِ قبل آماده بود تا از صومعه به عنوان بیمارستان و دِ  - 25

 هایی را در پشت بام کاسا دِ پوزه در طرف مقابل صومعه تعبیه کرده بود.
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بور به عقب نشینی شد. مج ،قبل از فرارسیدن شب ،بعد از تحمل تلفاتی اما ،مستقر کرد  )Torrent de I’Olla توررنت دِ یویا
  شورشیانی که در صومعه سنگر گرفته بودند، روز بعد، موافقت کردند خود را به گارد هاي غیرنظامی تسلیم کنند.

و دیاگونال، نیم ساعت پس از شروع نبرد در سینکو دِ اوروس، چهار   Balmesبه فاصله کمی دور، در نبش خیابان هاي بالمس
 تند،قرار گرفت توپخانه آندرِس حدود پنجاه گلوله توپ باخود به پاساژِ کاتالونیا حمل میکردند، مورد حمله کامیون که از انبارِ مهما

  متوقف شدند، و زیر رگبار آتش کارگران و گارد هاي ضربت قرار گرفتند. تفنگ ها و قطعات توپ از سوي کارگران مصادره شدند. 

  در بارسلونتا: سنگرهاي متحرك علیه توپخانه

هرکدام با  ،در خیابان آیکاریا، نقطه اصلی و مهم توطئه قیام ارتش بود. دو کامیون ،نگ کوهستانی توپخانه، درپادگان هايِ بنادره
قطعاتی از توپ موفق به ترك پادگان ها شدند؛ و هر دوي آنها با موفقیت به هدفشان به پاساژ اسپانیا رسیدند. یکی از این توپ ها، 

ستونی تحتِ فرماندهی  ،با غرش خویش اعالم نمود که توپ به خیابان ها آمده است. ساعتِ شش ،ه مستقر شده بودکه در مرکز چهاررا
دولت کاتاالن بود، سازمان  که هدفش ابتدا تسخیر کاخ دولت مرکزي و سپس کاخ Fernandez Unzue ،سرگرد فرناندز ئونزو

تنها نیاز به یکبار شلیک روي قصر دولت کاتاالن  ،یک عراده توپ ماندهیِ راس فر، همین سرگرد، در 1934داده شد. در ماه اکتبر 
و پایان مخالفتِ دولتِ کاتاالنِ کمپانیز را ببیند. هواپیمایی قبل از اینکه کامیون آنجا را ترك کند، داشت تا فورا پرچم سفید تسلیم 

اندن منتظر م یه شده بود. بهرحال، سه توپ بدونتضعیف روحکه سبب تعدادي تلفات و به درجه اي  ،پادگان ها را بمباران کرده بود
  به خیابان ها آمدند. ،براي آنان آتشِ حفاظتی ایجاد کنند نزدیکی آلکانتارا در  که قرار بود به رسیدنِ دو گروه از گردان پیاده

له وانات کشیده شود، میبایست به وسینظر به اینکه قطعاتِ توپ میبایست به آرامی و از وسط خیابان، در شرایط باز، به وسیله حی
نیروي پیاده مورد حمایت قرار میگرفت؛ زیرا این یکی از بنیادنامه هاي آموزش نظامی در این رابطه بود. اما افسران متقاعد شدند که 

لی و ن محدست به فرار خواهند گذاشت. در ضمن، در بارسلونتا، جشن ساکنا ،به محض شنیدن شلیک آتش توپ "سروپامردم بی"
افسرِ  Enrique Gomez Garciaزبان به مطالبه اسلحه شد. انریکو گومز گارسیا،تبدیل به فریاد یکدل و یک ،کارگران بندر

فرماندهِ پادگان هاي گروه هاي ضربت بارسلونتا با یک تقابل قریب الوقوع روبرو شد؛ او تصمیم گرفت اسلحه ها را به آن دسته از افراد 
اتحادیه کارگري و یا کارت عضویت حزبی خود را نشان  کارت شناساییِ  راي تضمین به بازگرداندن اسلحه ها،آنها بتحویل دهد که 

  دهند.

   San موفق شد بدون هیچ حادثه اي تا پل سان کارلوس  Lopez Varela اولین عراده تحت فرماندهی کاپیتان لوپز وارِال
Carlos  خود ادامه دهد که از خیابان آیکاریا (اکنون این پل وجود ندارد) به راهIcaria   و خط ریل راه آهن ها عبور کرد؛ اما

 ،اي با آتش گروهی از گارد هاي ضربت همراه با کارگرانی که از طریق پادگان هاي گارد هاي ضربت مسلح شده بودندبطور غیرمترقبه
اکنون دیگر وجود ندارد)، در خودِ پل، در واگنها و دیواره هاي بارسلونتا (  Toros روبرو شدند. این افراد در اطراف پاساژ توروس

محوطه راه آهن، و در نزدیکترین بالکون ها و پشت بامها مستقر شده بودند. تعداد وسیعی از کارگران رزمنده فورا از محله پوبلو نوو، 
د درحال فشرده شدن یافتن ،توپ خود را بین دو طرف. سه عراده به همدیگر ملحق شدند بارسلونتا و کارگرانِ اتحادیه فلز از رامبالس

ا بارسلونت اش به سويلوپز وارِال موفق شد مسلسل ها و چهار توپ را بدون مکث در پیشروي پیشروي دیگري شد. و هرکدام مانعِ 
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ار افتادند و بطور مرتب از دو عراده که در عقب بودند، از ک ،. بعد از دو ساعت جنگ به صورت دفاعیتعبیه و مورد استفاده قرار دهد.
ا حالتی آشفته شدند بتلفاتی موفق  افراد لوپز پس از تحمل تحت فشار قرار گرفتند.  ،سوي مهاجمینی که به خوبی سنگر گرفته بودند

ردند ککه بخشی از مهمات را با خود حمل می، با رَم کردنِ حیواناتی نظمد. این عقب نشینی بینعقب نشینی کن به پادگان هاي خود
ا دو هواپیم آنها براثر تیراندازي تیربار هايِ همراه بود. بخشی از این مهمات براثر تیراندازي منفجر شد. در محل ورود به پادگان ها، 

هم  بمباران کردند که تاثیر چندانی نداشت. عراده لوپز وارِال که اکنون  چهارده کشته دادند، که کمی بعد هواپیماها خود پادگان ها را
که به وسیله سنگر بلند شش  Paseo Nacionalئو ناسیونال قادر به عقب نشینی نبود نتوانست از تقاطع خیابان آیکاریا و پاسِ 

  carob bean( پر از لوبیاي خرنوب سنگ معمولی و کیسه هاي عجیببا قلوه این سنگر را کارگران بندر کارگران عبور کند. فوتی
. این سنگر طی نیم ساعت از سوي کارگران بوسیله پیچ شده درست کرده بودندد تن کاغذ قرقره همراه با تکه هاي چوب و پانص)

بود.  ساخته شده moll de les garrofes،"گاروفسموي دِ لِس "در نزدیکی  "شهر بارسلونا"جرثقیل چنگک دار از کشتی 
حمل میکردند.  به این جا اي ساحلی کاستیون و تارراگوناتخلیه لوبیاهاي خرنوب از قایق ها بود که آنها را از شهره این محل، جاي

 عراده توپ از سوي آتش خمپاره از بااليِ پشتِ بامِ ساختمانِ دولتی، همچنین با آتش مداوم تفنگ ها و تیربار ها  از مدرسه ناتیکا
Nautica  و دیپوزیتو فرانکو Deposito Franco توده مردم را به توپ بستند، سنگر ها و  ،مورد حمله قرار گرفت. سربازان

که به هر دو آسیب فراوانی وارد کردند، اما سنگر ها دوباره ساخته شد و توده مردم براي شدت بخشیدن به حمالتِ مصمم خود 
ن واخآنها دستورِ عقب نشینی دریافت کردند، اما این عقب نشینی به هفت ،بازگشتند. موضعِ شورشیان غیرقابل دفاع گردید. ساعت ده

جهنمی تبدیل شد؛ زیرا به محض اینکه سربازان شروع به عقب نشینی کردند، قرقره هاي کاغذ اکنون تبدیل به سنگرهاي متحرك 
رنجک نا ،کامال پشت قرقره ها حفاظت میشدند یشدند، در حالیکه سایر کارگرانشدند که به وسیله کارگران غیرمسلح هل داده م

آخرین حمله علیه سی نفر از شورشیان که در پشت قطعات توپ و  دازي با تفنگ ادامه دادند.دند و به تیرانهاي دستی پرتاب کر
به صورت تن به تن شروع شد. لوپز وارِال، زخمی شد و به گوبرناسیون انتقال یافت، و بقیه افسران  ،حیوانات مرده سنگر گرفته بودند

توپ و سالحِ متعدد به غنیمت گرفته شد، و اکنون ساعت ده و نیم صبح  دستگیر شدند، و سربازان با مردم به دوستی پرداختند. چند
  بود.

دروازه اصلی آن ساخته شد، به محاصره درآمد. پیاده نظام از هنگ آلکانتارا به آسانی  بندرها، با سنگري که در صدمتريِ  يسربازخانهِ 
میز آبدون اینکه تغییري در شرایط استیصالن برگردند، دزدکی به سنگرهایشا ،دوبار عقب رانده شد، بعضی از سربازان توانستند

 ،حدود ساعت هشت عصر خود را به چند افسر گارد هاي ضربت که مسئولیت زندانیان را به عهده داشتند آنها محاصره ایجاد شود،
  دند.به تصرف درآم مقاومتی از سوي کمیته هاي دفاع بارسلونتا و محله پوبلو نوو بدون هیچ ،سربازخانه ها ،تسلیم نمودند. آن شب

 در پاساژ یورکینائونا: شورشیان موفق به اشغال ایستگاه رادیو نمیشوند

وفادار به جمهوري بود. این   Intendenciaیکی از این پادگان ها، اینتندنسیا،در مجاورت پارك شهر دو پادگان وجود داشت: 
 و سوم واحد هاي گارد هاي غیرنظامی به عهده سرگرد اسکوباروفاداري به حدي بود که  مسئولیت جدا کردن و نظارت بر د

Escobar بخشی از گاردِ غیرنظامی، الیتانا  ،از این پادگان واگذار شده بود. بنا به دستورِ اسکوبار Layetana را به منظور تسخیر
افسران این پادگان ها بین طرفداران و  ترك کرده بودند.  Alcantara پاساژ کاتالونیا و پادگان هاي هنگ پیاده نظام آلکانتارا
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ب شد این امر سب . داشتند "سربازي محتاطی"اي از نوع طرفی کنجکاوانهبی یام نظامیان تقسیم شده بود. این افسرانمخالفین ق
حرکت به   Fernandez Burriel،بنا به دستور ژنرال فرناندز بورریئل ،دیروقتاد این پادگان بعد از ساعت نه صبح، که افر

در بیایند. ماموریت آنان با درآیند. گروهی از نظامیان دستور یافتند که براي کمک به پادگان هاي محاصره شده توپخانه در بنا
وي ستودیتوده مسلح خنثی شد و آنها فورا مجبور به بازگشت به پادگان هاي خود شدند. گروه دوم دستور یافت که ا العملعکس

زیر آتش   Urquinaona را اشغال کنند. آنها در پالزاي یورکینائونا  Caspe در شماره دوازده کاسپه فرستنده رادیوي بارسلونا
 ،به طرف کاسپه حرکت کردند، اما بعد از یک ساعت نبرد سنگین   Lauriaقرار گرفتند و از روي استیصال از طریق خیابان لوریا 

که پس از هدف قرار گرفتن  پناه بگیرد، جایی  Ritzتوانست در هتل ریتز ااز آنه این گروه عمال منهدم شد و تنها یک گروه کوچک
 از سوي توپخانه تسلیم شدند.

  در دیپیوتاسیون: کامیون ها علیه توپخانه رانده میشوند

 پالومار دو ساختمان در انتهاي خیابان سان اندرس دِل، Artilleria در پادگان هايِ هفتمِ هنگِ توپخانهِ سَبُک و پارك آرتییرا 
San Andres del Palomar طلبان وجود داشت. شورشیان با تکیه بر همکاري عناصرغیرنظامی، که اغلب آنها را سلطنت

که  Reinle نسبت به سخنرانی کاپیتان رینلن  این دو ساختمان را سازمان دادند. این افراد تشکیل میدادند، دفاع مشترکی از
زنده باد جمهوري به پایان رسانده بود، عکس العمل نامساعد نشان داده بودند. تقریبا سه "و  "نیازنده باد اسپا"سخنرانی اش را با 

 هزار تفنگ در پارك توپخانه انبار شده بود. بعد از تركِ چهار کامیون، که ما شاهد انهدام آنها در تقاطع دیاگونال/بالمس بودیم، دومین
بود ( که در چندین ساختمان پاساژ  Badajozن حمایت از توپخانه هنگ باداهوزگروه اسکورت سازمان داده شد، که مسئولیت آ

ساعت  ،از یک عراده ( چهار توپ) تشکیل میشد. این گروه ،کاتالونیا بدون اینکه حرکت کند پناه گرفته بود). این گروه دوم اسکورت
 نزدیک خیابان دیپوتاسیون  Brucبروسبه خیابان  ،تقریبا بدون هیچ حادثه اي ،بعد از طی شش کیلومتر ،هفت صبح

Diputacion  ان مسلح قرار گرفتند. تیراندازيِآنها مورد حمله گارد هاي ضربت و کارگر ،رسید. در تقاطع بروس و دیپوتاسیون 
نکو دِ از ایستگاه پلیس محافظت میکردند، و کسانی که از سی  Via Layetana واحد هايِ گاردِ ضربت که در نزدیکی ویا الیتانا

ون و ایستگاه تلفن را محاصره میکردند، یاوروس به پاساژ کاتالونیا حرکت کرده بودند و همچنین نیروي هاي مردمی که هتل کول
 اما زمانی که تالش کرد در این ،زنگ خطر را به صدا درآورد. توپخانه در خیابان دیپوتاسیون به طرف خیابان کالریس پیشروي نمود

خیابان گِران عبور کند، مورد تعرض آتش مداوم  تفنگ و مسلسل هاي خودکار قرار گرفت که سبب کشته شدن  خیابان بچرخد و از
مسلسهایشان را در میدانی که شد. زمانی که آنها توپ و  ،ها را به دنبال خود میکشیدندحیواناتی که توپچندین تن از نظامیان و 

و گران ویا شکل گرفته بود مستقر کردند، به سوي توده مردمی که هرگز متوقف  خیابان هاي دیپوتاسیون، کالریس، و لوریا توسط
بزرگتري  با مهاجمین ،نشدند، دوباره سازمان یافته و به ضدحمله دست زدند، آتش گشودند. هفتاد سربازي که توپخانه را بکار گرفتند

بالکون ها مستتر شده بودند. ارادهِ مصممِ این مردم هرگز روبرو شدند، مهاجمینی که به خوبی در باالي پشت بام ها، پنجره ها، و 
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از دو گروه گاردهاي ضربت تشکیل میشدند، گروه سوم از جنگ با نظامیان  ،خدشه برنداشت. نیروهایی که به کمک توده مردم آمدند
  پیوستند.بارزه مینج خود در پاساژ اسپانیا برگشت. صدها کارگر به طور مرتب به مسرپیچی کرد و به پادگان هاي دِ 

تر میشد. بعد از دو ساعت جنگ، توپخانه شورشیان سبب کشتار تعداد زیادي از شورشیان بطور فزاینده اي سخت يموقعیت توپخانه
ند. گارد هاي ضربت ناامید مردم شد. توپ ها با دیواري از مسلسل ها که آنها را از گزند هر حمله اي مصون میساخت محافظت میشد

آنها فکر کردند که ابزار کافی براي مقابله با توپخانه ندارند. یک تاکتیک اصیل و خیلی خطرناك براي حمله نهایی به وسیله  شدند؛
به سوي دیوار مسلسل ها حرکت گروهی از مبارزان کنفدراسیون عمومی کار بکار گرفته شد. آنها از سه کامیون که با سرعت تمام 

زدیکی مسلسل ها از کامیون بیرون پریده و شروع به پرتاب نارنجک دستی نمودند. این تاکتیک استفاده نمودند و در ن ،میکرد
گ تمام جن ،و تسخیر آنها به دست کارگران گردید. ساعت یازده صبح ها سبب ایجاد آشفتگی در دیوار دفاعی مسلسل ،غیرمترقبه

دیکالیست ها بسرعت مسلسل ها و یک توپ را تسخیر و که افسران شورشی تسلیم گاردهاي ضربت شدند، آنارکوسن شد. درحالی
  آنها را با دست به سوي پاساژ کاتالونیا کشیدند.

  مردم بدان حمله میکنند: گودِد اسیر میشود کاپیتانیا مورد حمله آتش توپخانه قرار میگیرد و

کاتالونیا قرار داشت، ژنرال ها و افسران  به که فرماندهی افسران دولت مرکزي مربوط ن، جایییدر ساختمان کاپیتانیا، در معبر کولو
  ،، فرمانده ارشد منطقه Llano de la Encomiendaمانند احمق ها ظاهر شدند. هیچکس از فرمان ژنرال یانو دِ ال انکومیاندا

اندهی را بدست هیچکس نیز جرات نکرد وي را عزل و فرم ،، اما در همان حالاطاعت نکرد که به دولت جمهوري وفادار مانده بود،
و در دفترش مکالمات تلفنی  صادر کند اجازه داد تا یانو فرمان Fernandez Burriel گیرد. ژنرال شورشی فرناندز بورییل

زنی پادگان ها و نیایشِ افتخار میداد. زمانی که ژنرال گودد محیط پادگان بوي مخصوص سرزنش ضعف ها، الف داشته باشد. سراسر
Godedم حکومت نظامی در مایورکا ، بعد از اعالMallaorca   و غلبه بدون مانعش بر جزیره، حدودِ ساعتِ یازده و نیمِ شب در

یکی از هواپیماهايِ دریانشین براي بدست گرفتن کنترل شورش به کاتالونیا وارد شد، نتوانست درك کند که چرا ژنرال یانو دِ 
با  ،ر نظر فرماندهی واحد عمل نمیکنند. سفر گودد از ایستگاه دریایی کاپیتانیاانکومیاندا آزاد است و چرا هنوز نیروهاي شورشی زی

صداهاي مهیب تبادل آتش و غرش دوردست توپها احاطه شده بود. بعد از تبادل چند فحش و تهدیدات متقابل به مرگ با ژنرال یانو، 
از گارد   Arangurenآرانگورن ون نتیجه به ژنرالآن لحظه روبرو گردید. او چندین تلفن بد حاکم بر گودِد با شرایط نظامی

بطورمستقیم تحت نظارت اسپانیا،  ،که در قصر دولتی بود  Arangurenغیرنظامی کرد تا بتواند دستوراتی به وي بدهد. آرانگورِن
ه هنگ پیاده قرار داشت و از پیوستن به شورشیان خودداري کرد. گودِد ب  Guarnerو گوئارنر  Perez Farras پرز فارراس

را در بنادر آزاد سازد. او نمیتوانست بفهمد که چرا نیروهاي   آلکیانتارا دستور داد تا با تالشی دیگر نیروهاي توپخانه هنگ آلکانتارا
سل بخاطر بمباران هاي دایمی و  آتش مسل ،توپخانه بدون پشتیبانی زمینی گذاشته شده بود. گودِد که با تضعیف روحیه شورشیان

دستور داد تا فرودگاه  ،به هواپیماهاي آبی که وي را تا بارسلونا اسکورت کرده بودند یماهاي طرفداران جمهوري روبرو شد،م هواپمداو
ی هوا رسید، هواپیماهاي دریای -ا یادداشت کتبی به ایستگاه دریا بمباران کنند. اما زمانیکه پیغام بَرِ وي ب  El Prat را در اِل پرات

برگشته بودند. حدود ساعت دو و   Mahonبه پایگاه خود به ماهون ،ت بین پرسنل دریایی و افراد ایستگاه دریاییبه خاطر خصوم
،  Zaragoza، زاراگوزا Mallorca به نظر میرسید. گودِد سپس سعی کرد از مایورکا نیم بود و شکست شورشیان مسلم
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او نتوانست با ماتاریو یا گیرونا تماس تلفنی برقرار کند. او  ند.درخواست نیروي کمکی بکGirona ، و گیرونا  Mataroماتاریو
زرهی به وسیله تیر هایی که اصابت کرده بود پنچر شده بودند. زاراگوزا و  خودروهايِ  موفق به فرستادن پیغام بَر نشد زیرا تایر هايِ 

را در دومین زی ؛ارا نیز به هدف خود دست پیدا نکردپالما به خاطر دوربودنشان نمیتوانستند کمک موثري باشند. هنگ پیاده الکیانت
 به اندازه اي نبودند که بتوانند ،تالشش براي رسیدن به  بندرها بازماند و سربازانی که موفق شدند مخفیانه وارد پادگان ها شوند

فشنگِ غنیمت گرفته از دشمن را  محاصره را بشکنند. کارگران رزمنده که تفنگها را در هوا تکان میدادند، و کالهِ خُود و کمربندِ 
را از  کالریس ه غنیمت گرفته شده از دیپوتاسیونپوشیدند، و گاردهاي ضربت با لباس هاي بدون دگمه ، یا با پیراهن، توپ هاي ب

 Manuelخیابان الیتانا با هدف حمله به پادگان ناحیه میکشیدند، توده ناهمگونی را تشکیل میدادند. کارگر بندر مانوئل لچا
Lecha توپ ها را در پاساژ آنتونیو لوپز به منظور یافتن دید مستقیم براي شلیک به ساختمان کاپیتانیا  26، یک توپچی سابق

تعبیه نمود؛ در حالیکه توپهاي به غنیمت گرفته شده در خیابان آیکاریا در یک خط غیرمستقیم از بارسلونتا شلیک میکردند. گودِد 
انیا، وزیر دولتی تلفن کرد و با تفاخر از او خواست تسلیم شود. اسپانیا پیشنهادِ نیم ساعت مهلت کرد و از با دیدن این وضع به اسپ

تش آ ،اعالم کرد که بعد از گذشت نیم ساعت توپخانه شروع به شلیک خواهد کرد. ساعت پنج و نیم وي تقاضايِ اَمان نمود و گودِد
ردیدي الوقوع جاي تگبار تفنگ نزدیک و نزدیک تر شد تا جاییکه براي حمله قریبرگبار توپ شروع شد. چهل گلوله توپ و آتش ر

باقی نگذاشت. پرچم سفیدي ظاهر شد و هر دو طرف آتش بس نمودند، اما زمانی که افسري وفادار برايِ قبول تسلیم افراد به 
د. جنگ دوباره شروع شد و زمانی که درهاي تفنگ هاي خودکار ساختمان کاپیتانیا دست به تیراندازي زدن، ساختمان نزدیک شد

اکنون این بار مهاجمین تیراندازي را متوقف نساختند و نهایتا درها اما  ، پرچم سفیدي مجددا ظاهر شد؛ساختمان تقریبا بسته میشد
موفق شد  ،جان خودبا به خطر انداختن  27را شکسته و به زور وارد کاپیتانیا شدند. اکنون ساعت شش عصر بود. سرگرد پرز فارراس

نها وي آافسران متعددي بود که لباس غیرنظامی به تن کرده بودند.  سرنوشت ل گودد جلوگیري کند. ایناز کشته شدن حتمی ژنرا
 فرستنده رادیویی که در آنجا مستقر) به قصر دولتی آوردند، جاییکه وي را قانع ساختند تا از طریق را (ژنرال گودد را. پویندگان...

سرنوشت با من نامهربان بوده است و من به عنوان زندانی دستگیر شده ام. بنابراین، اگر شما  "اعالم آتش بس کند:  ،بودند کرده

                                                 

) که در آن چگونگی غنیمت گرفتن دو توپ 1936ژوئیه  27انگیز توپ در یک روایت کوتاه در همبستگی کارگري ( بکارگیري شگفت - 26
الئوریا بصورت مختصر انتشار یافت. وي بعد از شلیک سه گلوله توپ شورشیان  -سیونتوسط وي در جنگ علیه توپخانه سبک در دیپوتا

م در انتهاي را که در نزدیکی ریتز پناه گرفته بودند وادار به تسلیم نمود. از آنجا او به پاساژ سانتا آنا رفت ( امروز اینجا یک چهارراه بدون نا
ون زد تا شورشیان داخِل آن تسلیم شدند. یاییکه وي چندین گلوله سنگین به هتل کولآرکس است) ج -پوئرتا دل انگل در تقاطع کوکوریا

 هسپس او توپ هاي خود را به خیابان الیتانا کشید تا سی و هشت گلوله به کاپیتانیا بزند. از آنجا وي به دیاکونال رفت تا عصر را در محل
 ئو کلیسایی را زیر آتش گرفت تا مدافعین آن تسلیم شوند.سانتاس به پایان برساند که در آنجا نیز در خیابان گالیل

رئیس پلیس کاتالونیا بود. محکومیت مرگ وي تخفیف یافت و مورد عفو قرار گرفت و سپس به نیروي ذخیره 1934او در اکتبر سال  - 27
ی شرکت نمود. وي از سوي نگ هاي خیابانارتش پیوست. روز نوزده ژوئیه، بدون تقبل هیچگونه مقامی، او بطور موثر به عنوان سازمانده ج

 .مشاور نظامی ستون دورروتی شد سپس به عنوان مسئول کمیته میلیشاي غیرنظامی منصوب شد؛ وي کمپانیس



 

62 
 

 اکنون ساعت هفت "خواهان جلوگیري از حمام خون هستید، سربازانی که به من ملحق شوند از هرگونه مسئولیتی مبرا خواهند بود.
  .سراسر اسپانیا تاثیر بسزایی بجاگذاشت که در ،ساعت از رادیو پخش گردید صبح بود. پیام ضبط شد و هر نیم

  میوه براي چیدن آماده است

 ،بدون هیچ خشونتی مانند میوه رسیده اي که از درخت میفتد ،خودبخود ،که بعضی از بناها ،بود به قدري غافلگیرانه ،پیروزيِ مَردُمی
درهاي سلول هاي زندان را  ،ا پیش بینی شورش اجتناب ناپذیر و حمله به زندانب  Modeloلوسقوط کردند. سرپرست زندان مودِ

منطقه اي  يِساختمان سازي و همچنین کمیته ي کارگريِ باز کرد. در شماره بیست و شش خیابان مِرکادُر، کارگران اتحادیه
شتِ سَرِ این ساختمان ها ، مراکز فدراسیون کنفدراسیون ملی کار و فدراسیون اتحادیه هاي محلی مراکز خود را داشتند. درست پُ 

دارد. در ساختمان مجاور که اکنون شماره سی و  برخود ویا الیتانا 34بارسلونا قرار داشت، ساختمانی که اکنون شماره  کارفرمایانِ 
یون ملی کار اشغال گردید، کاسا کامبیو قرار داشت. هر دوي این ساختمان ها بدون هیچ مقاومتی از سوي کنفدراس ،دو را برخود دارد

چون این دو ساختمان از قبل کامال متروك بودند و مبل و اثاث و آرشیو هاي آنها به جامانده بود. هر دوي این ساختمان ها باهم که 
فدراسیون نتا پایان جنگ به عنوان دفاتر اصلی ک ،نامیده میشد "فدراسیون آنارشیستهاي ایبریا -خانه کنفدراسیون ملی کار"به عنوان 

اده فدراسیون مورد استف -ته تحقیقات و اطالعات کنفدراسیونو کمیته هاي منطقه اي فدراسیون، زنان آزاد، و گروه هاي مختلف، کمی
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از اطالعات به جا مانده از آرشیو  ،از سوي مانوئل اسکورزا اداره میشد. وي در ماه هاي آینده . کمیته تحقیقات واطالعاتگرفتقرار 
  استفاده وسیعی نمود.    ،در زیرشیروانی کاسا کامبیو و ییگا ،ارفرمایانانجمن ک

  

 کاسا کامبیو

  سان آندِرِس: پرولتاریاي بارسلونا سی هزار تفنگ بدست میآورد

ی تسان آندِرِس دفاع میکردند، و اغلب آنان را دهقانان و سلطنت طلبان دست راس ينیروي کوچکی که از پادگان ها و انبار توپخانه
د. در طول بعد از ظهر، نیروي نتشکیل میدادند، مشاهده کردند که چگونه توده مهاجمین به پادگان ها بطور مرتب وسیعتر میشو

هواییِ جمهوریخواهان سنگر ها و مائسترانزا را بمباران نمود که نه تنها قورخانه را منفجر نمود، بلکه سبب تلفاتی بین سربازان و 
د. هواپیماها حمالت خود را سه یا چهار بار تکرار کردند که سبب زخمی شدن و کشته شدن چند سرباز همچنین مهاجمین گردی

شدید هر چه بیشتر به ت ،عالوه، اخبار شکستِ ارتش در بارسلونادر میان مدافعین شد. به ي شدیديشد. این امر سبب تضعیفِ روحیهِ 
به تدریج پادگان ها را ترك میکردند و تالش میکردند  ،تش و مردمِ غیرنظامیآن کمک کرد. با فرا رسیدن شب، مدافعین، هر دو، ار

 Santa Coloma ، سانتا کولوما Horta ، هورتا San Andresخود را رها سازند.  کمیته دفاع کنفدراسیون سان آندرِس
به سنگر  ،دنومتی روبرو شوموقع غروب، بدون این که با مقا  Pueblo Nuevo و پوبلو نوئوو  San Adrian ، سان آدریان

ها و مائسترانزا حمله نمودند و همه مهمات انبار شده  در آنجا را مصادره نمودند. آنجا سی هزار تفنگ وجود داشت. اکنون پرولتاریاي 
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حاضر  اسعی کردند جلو این کار را بگیرند، ام ،بارسلونا مسلح شده است. گارد هاي ضربت که از سوي اسکوفت فرستاده شده بودند
   نشدند با کارگران وارد یک درگیري مسلحانه شوند.

سنگرهایی که در مقابل سربازخانه به منظور جلوگیري از فرار شورشیان ایجاد شده بود، اکنون مانع ورود گاردهاي ضربت شدند. 
ش ارد هاي ضربت به روي مردم آتبسیار دیر شده بود. شرایط بطور قطعی انقالبی بود. اگر این گ ،اکنون براي تحمیل نظم بورژوازي

تبدیل میشدند. در واقع، حدود ساعت شش عصر، با تصرفِ نهایی  داشتند، ی که قصد خودکشیمیگشودند، آنها فی الفور به شورشیان
 اکسازيعملیات پ ،پاساژ کاتالونیا و تسلیم شدن گودِد در کاپیتانیا، شورش شکست خورده محسوب میشد. آنچه که باقیمانده بود

، فشانصفو سربازان از آخرین مقاومت شورشیان بود. چند پادگان، با تعداد کمی نیرو، کامال روحیه خود را از دست دادند، و بخاطر ترك
 روك،ب پادگان هاي رد حمله قرار گرفتند. براي مثال،بیشتر ناامید شدند؛ آنها یا تسلیم شدند و یا در طی عصر و شب مو شورشیان
Bruc  ِسدر پِدرالبPedralbes  هواپیمایی اعالمیه هایی پخش  ،موقع عصر کوچک شورشیان محافظت میشد.گروه  از سوي

بازان گردید تقریبا همه سر و افسران شورشی خلع مسئولیت شده اند. این امر تقریبا  سبب سربازان مرخص ،نمود که توضیح میداد
م گرفتند پادگان ها را به گارد غیرنظامی تسلیم کنند. آنها زمانی این تصمیم افسران تصمیيِ . تعدادِ کمِ باقیماندهارتش را ترك  کنند

ان هاي را گرفتند که کارگران کنفدراسیون ملی کار بدون هیچ مقاومتی به پادگان ها حمله کردند. آنها این پادگان ها را پادگ
 نامگذاري کردند. "باکونین"

  ازاناسبیستم ژوئیه: حمله نهایی به  کارملیتیس و آتر

غروب آن  .فقط دو پایگاه شورشی باقیمانده بود: صومعه کارملیتس و هسته اصلی مواضع آترازاناس و دفاتر نظامی ،روزِ بیستمِ ژوئیه
توده وسیعی به محاصره صومعه کارملیتس پیوسته بودند، و بی صبرانه از کمربند حفاظتی گاردهاي ضربت رد میشدند. محاصره  روز،

تسلیم شدنِ خود را اعالم کرده بودند، باوجود این، تیراندازي به سوي کسانی که سعی میکردند به صومعه نزدیک  شبِ قبل ،شدگان
از  ،شوند متوقف نشده بود. همدستیِ فعاالنهِ راهبان با شورشیان که به آنها پناه داده بودند، دارو و غذا در اختیار آنها قرار داده بودند

ده سبب کشته شدن تعداد زیادي ش و این کار تفسیر شده بود که راهبان از مسلسل استفاده کرده اندسوي محاصره کنندگان چنین 
در راس گروهی از افراد گارد غیرنظامی به صحنه رسید. وي در رابطه با تسلیم شدنِ نیروهاي  ،سرهنگ اسکوبار ،بود. حوالیِ ظهر

اهبان با ر هر کس میتوانست افسران را ببیند که برادروار باز شدند و از بیرونبا آنان مذاکره کرده بود. دروازه ها  ،شورشی در صومعه
خشمگین، در حالیکه از دیوار حفاظتی گارد هاي ضربت و گارد هاي غیرنظامی رد  هايتودهبودند.  موردِ نفرت باهم درآمیخته

به  پرداختند؛ آنها حتی به کشتن راهبان و افسران ستقیمبا چماق و چاقو یا تیراندازي م دند. آنها، صومعه را به تصرف درآورندمیشد
به همین   Domingoلَت و پار شد؛ جسد کاپیتان دومینگو  Lacasaجنازه دشمنانشان رحم نکردند. جسد سرگرد الکاسا

  ادي از. تعد گردید28 مثله  Rebolledoسرگرد ربویِدود و روي تیرکی آویزان گردید. سرنوشت دچار شد. بدن وي تکه پاره ش

                                                 
 525، رومرو صفحه 50الکروز صفحه  - 28



 

65 
 

داشتند که پیروزي را با به معرضِ نمایش گذاشتنِ سَرِ سَرگُرد جشن گرفتند.  نظمیناشناس رژه خودجوش و بی هايِ مسلحِ  میلیشیا
  . 29تا به عنوان غذا به حیوانات وحشی داده شود ،در یک تاکسی به باغ وحش آورده شد ،بریده هایی از باقیمانده بدن کاپیتان دومینگو

ي رامبِال، در مقابل مجسمه کلمبوس، در سمتِ چپ ساختمانی وجود داشت که دفاتر نظامی در آن بودند، و در سمتِ راست، در انتها
ار از ددقیقا در مقابل آن،  پادگان هاي آترازاناس به دو منطقه تقسیم میشدند که با پاساژ هاي پهن به وسیله دیوار ها و درهاي حائل

( ساختمانی که زمانی روبروي سانتا مونیکیا بود که امروز وجود ندارد) که مدافعینش   Maestranzaاهم جدا میشدند: مائسترانز
هنوز از آن دفاع میکردند؛ و تعمیرگاه هايِ کشتیِ قرون وسطائی، که قبال به تصرف درآمده بودند. قصر استقالل (پادگان دولتی 

نهادهاي خدمانی  آنجا محاکمه شد) همه 1973در سال   Salvador Puig Antichکنونی، جاییکه سالوادور پوئیگ آنتیج
ین بآتش تیراندازي متقابل  کمکی منطقه را درخود جا داده بود: وکال، حسابرسان، حسابداران، بازپرسان، مرکز سازماندهی و غیره. و 

امبال بر روي ر بالکن آترازاناس از که تفنگ ها زاناس آنها را تسخیرناپذیر ساخت.هاي دیپنسیاس، مجسمه کلمبوس و آتراساختمان
آتش میگشود و منطقه وسیعی را میپوشاند، سبب تلفات زیادي بین مهاجمین گردید. محاصره از روز نوزدهم شروع شده بود. هنگامِ 
سپیده دمِ روزِ بیستم، زمانیکه شورش در شهر به شکست کشانده شد، همه نیروهاي در دسترس بر روي رامبال دِ سانتا 

نهایی خواهد بود. یک تفنگ هفت و نیم  این تهاجمِ   که شد، با این امید متمرکز  Rambla de Santa Monicaمونیکا
در همان حال، کامیونی که  ، رگبارِ مداومی را  حفظ کرد؛روي صومعه قدیمی آرازاناس ،سانتیمتري تحت فرماندهی گروهبان گوردو

که در پشت آن تعبیه شده بود و با تشک هایی از آن حفاظت میشد، از سويِ دیگرِ آترازاناس  پابلو نوئوو را ترك کرده بود، با مسلسلی
نجاه حدود صدوپشورشیان در این نقطه غیرقابل دفاع گردید:  شدگاني ایجاد نمود. شرایط براي محاصرهسررسید و آتش بی وقفه ا

اس. دو قبضه توپ اضافی و دو قبضه خمپاره انداز بر روي ستون پل ، صدو ده نفر در دیپنسیا و حدود چهل نفر در آترازانبودند نفر
هاجمین م ،هايِ مجاوربمباران کردند. از بالکون تعبیه گردید و به محاصره کنندگان پیوست. هواپیماها بطور مداوم مواضع شورشیان را 

عد از ب  ندپنسیا تصمیم گرفتند تسلیم شوند. آنهاای در ، سربازان مهماتشان به پایان رسید،نارنجکِ دستی پرتاپ کردند. بعد از اینکه
م کمی بعد، بعد از ناهار، پرچ، افسران که در ساختمان بودند تضمین امنیت خود و خویشاوندان براي ایالتی کاتاالن مذاکره با دولت

ه زاناس محاصره کردن را در آتراسفید بلند کردند و به گاردهاي ضربت اجازه ورود دادند. آنارشیست ها که آخرین سنگرهاي شورشیا
را در حمله نهایی ندادند. کمیته دفاع  ان حزبِ کارگرانِ اتحاد مارکسیست هاو جنگجوی الت به گارد هايِ غیرنظامیازه دخبودند، اج

ن جمیدر آترازاناس حضور داشتند؛ و تصمیم گرفتند بدان حمله کنند. مها "ما"کنفدراسیون ملی کار منجمله همه اعضاي گروه 
نگر گرفتن س"آنارشیست به پادگان ها نزدیک شدند، بعضی با استفاده از دویدن از پشت درختی به درختی دیگر و بعضی دیگر با 

براثر اصابت یک گلوله بر سرش جان باخت.  ، در یک پیشروي بدون احتیاط،فرانسیسکو آسکاسو . 30"پشت ماسوره هاي کاغذي
آزادیخواهان روي دیوار ها باال رفته و در  ،تسلیم شدند ،ر حالیکه پرچم سفیدي را باال برده بودندسربازان در آترازاناس د ،کمی بعد

                                                 
 1977هوزه ماریا فونتانا، کاتالونیایی ها در جنگ داخلی اسپانیا، آسروو، بارسلونا،  - 29
 189صفحه  1978پاریس،  -ارسیا اولیور، پژواك قدم ها، روئدو آیبریکو، بارسلوناهوان گ - 30
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با سربازان عادي اظهار برادري کردند. اکنون تقریبا کمی قبل  حال، آنها،  میان طوفانِ مسلسل ها افسران را نشانه گرفتند، در همان
  از ساعت یک بعد از ظهر بود.

  کارگران ا خیزشِ تقیامِ فاشیسم  بیالن نظامی: از

که به دست سرگرد فلیپ  توطئه گران به وسیله اسناد 31آنها، شده پیش بینی حوالی شهر بودند و استراتژي پادگان هاي اصلی در
تایید شد. استراتژي آنها این بود که در مرکز شهر به هم ملحق شوند و ساختمان افتاد   Felip Diaz Sandinoدیاز ساندینو

ا ر نظیر تلفن، دفاتر پست و تلگراف و فرستنده هاي رادیویی التی و دولت مرکزي، مراکز ارتباطاتدولت ایکاخ به ویژه  اي دولتیه
  . (ساختمان کاپیتانیا) رابطه ایجاد کنند اشغال کنند و با مراکز نظامی منطقه

، زیر رهبري کاپیتان اسکوفت و 32اه پلیس در ویا الیتانااي داشتند که بین ایستگنیروهاي وفادار به دولت ایالتی رهبري دو سَره
 ردهاي ضربت داشت و جاییکه کمپانیسبود که فرماندهیِ موقتی بر نیروهاي گا  Alberto Arrando سرگرد آلبرتو آرراندو

یکرد. ا رهبري معملیات ها ر  Jose Maria Espanaصدراعظم هوزه ماریا اسپانیا  ،پناه گرفته بود. در حالیکه در قصر دولتی
  هاي گارد غیرنظامی را از ساعت یازده صبح روز نوزدهم ژوئیه صادر کرده بود. وي دستور بسیج دو سوم نیرو

شد که شامل تحت نظارت گرفتن پادگان ها از نزدیک بود. طبقِ این  یحانقشه کمیته دفاع کنفدراسیون از سوي گارسیا اولیور طر
یند، زیرا شکست دادن به خیابان ها بیاپادگان ها را ترك و  ،باید به آنها اجازه داده میشد ،رشیبدون درگیري با نیروهاي شو ،طرح

 طه بابه ویژه در راب ،آنها در خیابان آسانتر بود. روابط نزدیکِ شخصی بین رهبرانِ کنفدراسیون ملی کار با بعضی از مقاماتِ جمهوري
هاي انبار شده در اماکن  اسلحه دگان هاي آتارازاناس و استفاده از جنگ افزار از پا بدست آوردنو  ،آتارازاناس و فرودگاه اِل پرات

اهمیت تعیین کننده اي  در روز نوزدهم ژوئیه، همراه با بمباران مداوم پادگان هاي شورشیان ،در روز نوزدهم ژوئیه دولت مرکزي
به وسیله استفاده از هواپیماها براي شناسایی  ،ز قیام شورشیانچند روز قبل ا ،داشت. همکاري کنفدراسیون ملی کار با نیروي هوایی

با اطالع دیاز ساندینو فرمانده نیروي  ،و افسران نیروي هوایی پونکه دِ لئون و مئانا  "ما"از سوي تعدادي از اعضاي گروه  ،بارسلونا
  عملی شد. ،هوایی پِرت

دن رژه یا با دی شلیک توپخانه، با شنیدن اولین "ها توده"که  وندباعث شد که متقاعد ش عرضگی افسران شورشیخودخواهی و بی
،  Cinco de Orosمنجر به این شد که در سینکو دِ اوروساین امر،  .سربازان به شکل نظامی، از روي ترس، فرار خواهند کرد

درحالیکه  ،ات بشوند. شورشیانو متحمل تلف مورد حمله قرار گرفته  Icariaو آیکاریا  Balmes- Diagonal دیاگونال- بالِمس
 ظامن بدون هرگونه پیشقراول و بدون حمایت از نیروي پیاده ،با کشیدن قطعات توپ به وسیله قاطر ها ،به آرامی و در وسط خیابان

                                                 
براي کودتاي نظامی که از سوي کاپیتان دِل وال تشویق  فرودگاه رفت تا در مورد آمادگی  نیرو هافیلیپ دیاز ساندینو در لوگرونیو به  - 31

ئه را تایید نمود، به ژنرال نونز دِ پرادو و کاسارس کیروگا اطالع داد. باتوجه تحقیق کند. وي از مادرید آمده بود. وقتی وي وجود توط ،میشد
به نافعال بودن مافوق هاي خود، او تصمیم گرفت عناصر دست راستی تحت فرمان خود را تصفیه کند و تعداد زیادي  بمب و مهماتِ 

  دولت کاتالونیا و فدراسیون ملی کار ماند. مسلسل در فرودگاه اِل پرات جمع کند. وي در همان حال در تماس نزدیک با
، اسکوفت و خانواده ه بود. آنها  آماده بودند کمپانیسدو خودرو سریع، با تانک هاي پر از بنزین، در حیاط  ایستگاه پلیس پارك شد - 32

 .بود تا آنها را به فرانسه ببرد هایشان را به بندر  ماراسمه ببرند ، جاییکه کشتی منتظر
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 1934پیشروي میکردند، غافلگیر شدند و شکست سختی خوردند. شورشیان مطمئن بودند که این قیام نیز مانند روز شش اکتبر 
با چهار کاتاالنیست مغرور به رهبري فرماندار ناالیقی نظیر  شورشیان ،الوصول خواهد بود. اما روز نوزده ژوئیهامر نظامی سهل یک

 Companysسکه با کمپانی  Badia فاشیست و یا رئیس پلیس ضد کنفدراسیون ملی کار مانند بادیا  Dencas دنکایس
میبایست با پرولتاریاي صنعتی بارسلونا که در کمیته هاي  این بار ، بلکه آنها33ردند نمیکیک زن اختالف داشت، مقابله  به خاطر

، . این، مقابله کننددفاع در محالت کارگري و در گروه هاي رزمنده اتحادیه هاي کارگري متعددِ کنفدراسیون سازمان یافته بودند
 رفتنداسلحه بدست گ، بعد از عصر روز نوزده ژوئیه ،نِ خودِ مبارزهیعنی روبرو شدن با جنگجویان غیرحرفه اي پرولتاریایی که در جریا

  مینامیدند. خود را میلیشیاي کارگران و

در  ،به استثناي سینکو دِ اوروس، ابتکار عمل در مقابله با شورشیان همیشه بدست پرولتاریا بود: در پاراللو، در پابلو نوئوو، در بارسلونتا
کارگران تحریک به جنگ و مقاومت شدند و  باکیبه وسیله شهامت و بی 34ار نهصد و شصت نفر)سان آندرس. گاردهاي ضربت (هز

العاده اي از سوي آنها مورد حمایت قرار گرفتند. در موارد متعدد، گارد هاي ضربت تردید نشان دادند، همانطور که آنها در بطور فوق
کردند، یا حتی با شورشیان همکاري کردند، همانطور که در پاساژ اسپانیا  مقابله با واحد توپخانه در خیابان دیپوتاسیون چنین عمل

دچار   Balearesاین کار را کردند، یا توسط شورشیان لت و پار و منهدم شدند، همانطور که گروهی از آنان در بندر بالئارس
تحت مراقبت   Brotons بروتونز و سرگرد  Arangurenچنین وضعیتی شدند. فرماندهان گارد غیرنظامی، ژنرال آرانگورِن

( فرمانده دوم اسکوفت) و انریکو  Vicente Guarner، ویسنت گوئارنر Jose Maria Espana نزدیک هوزه ماریا اسپانیا
تا  ،بودند. گاردهاي غیرنظامی در جریان این حوادث "نیمه زندانی"در قصر دولتی   Enrique Perez Farrasفارراس  پرز

فت، ون را اشغال کند، نقشی نداشتند. اسکویکولد اسکوبار فرمانی از ژنرال آرانگورن دریافت نمود تا دانشگاه و هتل لحظه اي که سرگر
 نگ کردن رزمندگیر، تلفنی به آرانگورن دستور داده بود که به خاطر کمکمپانیسیعنی   کمیسیونر پلیس، به نام رئیس دولت ایالتی

ظامی . (گاردهاي غیرنمنتظر نتیجه ماندن گارد غیرنظامی آنها را به این درگیري بکشاندبیطرفی مشکوك و  پرولتري و شکستن
دي هم از ابی اعتم خواهان شرکت در جنگ داخلی نبودند. آنها منتظر نتیجه جنگ بودند تا به طرف پیروز بپیوندند. پویندگان...) .

هاي غیرنظامی هرگز از بین نرفت. نیروهاي گارد هاي غیرنظامی از دولت ایالتی کاتاالن، نسبت به گارد  سوي کارگران و هم از سوي
 Consejo deو کونسهو دِ سینتو  Ausias Marchقبل دستور دریافت کرده بودند که تنها دو پادگان آیوسیاس مارچ 

Ciento ارملیتس يِ که به صومعهرا تحت نظر بگیرند تا مانع پیوستن این دو پادگان به شورشیان بشوند. این امر در مورد فُوجی ک
(این فوج به جاي جنگیدن با شورشیان نظامی در صومعه به آنان پیوست.  بود اتفاق افتاد.حت فرمان سرگرد رکاس فرستاده شده ت

انِ .  درجریندهر دو پادگان بطور دائم زیر نظر گروه هایی از جنگجویان کنفدراسیون و جوخه هاي گارد هاي ضربت بود پویندگان...)
وسیله سربازان  به آنان دولتی به پاساژ کاتالونیا برسند، دوسوم باقیمانده یِتانا، زمانی که خواستند از کاخيِ آنان به الپیشرويِ آهسته

وفادار از اینتدنسیا جدا شدند و از نزدیک از سوي گروهی از کارگران مسلح زیر نظر گرفته شدند. دخالت گارد غیرنظامی، بنابراین، 
 ظامیغیرن گاردهاي، همانطور که جلوگیري از اعضاي بیطرفی اولیه آن مهمتر بود ،در هر صورتاما   نبود، لونا تعیین کنندهدر بارس

                                                 
33 -  December del -Da Cal, “El Complot Nacionalista contra companys. November-nric UcelayE

  205-214، صفحات 2004، بارسلونا، 62، چاپ 3) جلد 1936-1939جنگ داخلی در کاتالونیا( در ,36
  اراي همسر و کودکان بودند.این یک واحد پلیس واقعا با کمترین آموزش نظامی بود، اغلب اعضاي این واحد مردانی پیر د - 34
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از سوي واحد هاي گاردهاي  شورشیان در پیوستن به صفوف گروه هاي شورشی مهم بود. بحث و جدل بر سر اینکه آیا قیام نظامی
یا از سوي کنفدراسیون ملی کار،  و  ، که از سوي دولت ایالتی کنترل میشد،ردهاي غیرنظامیه شد و یا از سوي گاضربت شکسته داد

بطور روشن یک تحریف سیاسی ثانوي است، و تاریخا نادرست است، زیرا هر دو نیروي گارد ها از سوي دشمن تضعیف شده بودند. 
نیروهاي نظم عمومی را مجبور نمود که وظایفشان را انجام  ،ارسلونادر نوزدهم ژوئیه در ب ،و مُسري غیرقابل مهار جو انقالبی و مردمیِ 

  دهند، و آنها بعد برادروار در مبارزه مشترك علیه فاشیسم شرکت کردند.

 و حصیرآباد هاي ال تورراسِسا "خانه ارزان"این پرولتاریاي بارسلونا به عنوان جمعیت مهاجرین جدید، در حاشیه و محالت حاشیه اي
LaTorressa کویبالنک ، Collblanc یس، کان توون Can Tunisسانتا کولوما ، Santa Coloma  ،

صنعت  گران پارچه بافی، و کارگران صنعتی ( به ویژه کار  San Andres ، و سان آندریس Somorrostroسومورروسترو
فتار بد ر  وبا دستمزد هاي بسیار پایین   فلز، بندر، گاز و تاسیسات برقی، ساختمان سازي، حمل و نقل ،صنعت شیمیایی و چوب) ،

قوانین کارخانه، تحت شرایط کار ظالمانه، قطعه کاري مرسوم، دستمزد هایی که به نیاز هاي اولیه جواب  شده، تحقیر شده به وسیله
،  Pueblo Buevo، پوبلوو نئوو Santsنمیداد، با شرایط بسیار سخت زندگی، بی اطمینان و سیه روز، در محالت سانت ها 

، یا کارگران  Barceloneta ، و بارسلونتا San Andres ، سان آندریس Clot، کلوت Pueblo Secoپوئبلو سکو
بودند که ابتکار به خرج دادند و در   Badalona، و بادالونا Hospitaletوسیع محالت کارگري بارسلونا،هوسپیتالت 35بیکار

تحت تاثیر قیام سرنوشت ساز  کارگران در بارسلونا و سراسر   36سازمان دادند. کمیته هايِ دفاعِ کنفدراسیونِ ملی کار خود را
  Tarrasaو تعدادي جنگجو از تارراسا  Llobergatمعدنچیان از آلتو یوبرگاتگروهی از  ،کاتالونیا، حتی قبل از شب هیجدهم

   وارد شهر شدند.

 را اي و مهاجرتیدار و ضروري اجتماعی، خانوادگی، محلهریشه از روابط عمیقا ، دنیایی1930کنفدراسیون  ملی کار در طی دهه 
 ات گرفته از اتحادیه کارگري که به شکل انجمن قدرتمند محالت خود را نشان داد.  این انجمن هاي فراگیر از هرنوعی،خلق نمود؛ 

در شهري با درصد  خود جمع کرد.کارفرمایان و پلیس را در  کمک متقابل، خوددفاعی و همبستگی علیه اجحافات کار فرهنگی و

                                                 
تعداد زیادي کارگر بیکار را با دو هدف به صفوف خود جذب کرد:  1930کمیته دفاع کنفدراسیون ملی کار در جریان دهه  - 35

یکی بخاطر همبستگی، زیرا کمیته دفاع به آنها دستمزد دادند، هدف دوم تاکتیکی، براي جلوگیري آنها از تبدیل شدن به اعتصاب 
این نوع جذب کردن همیشه بعنوان مُسکّن بود و این کار به صورت گردشی انجام میگرفت، هم بخاطر همبستگی و هم شکن. 

بخاطر جلوگیري از حرفه اي شدن و اطمینان یافتن به این که بیشترین تعداد مبارزین از کانال کمیته هاي دفاع بگذرند، که در 
زش دیده و آماده به جنگ دسترسی یافت. نگاه کنید به کریس ایلهام، طبقه، صورت اضطرار بتوان به تعداد وسیعی عضو آمو

 2005،روتلج، لندن، 1898-1937فرهنگ، و کشمکش در بارسلونا، 
 1935تشکیل و در  1931مخفی اصیل داشتند، این کمیته ها در سال  کمیته هاي دفاع یک ساختار مسلح در بارسلونا - 36

ند تهیه شده از سوي گروه هاي محلی فدراسیون آنارشیست هاي بارسلونا. کمیته محلی آمادگی س"تقویت شدند. نگاه کنید به 
. گروه هایی که این سند را امضا کردند عبارت بودند از گروه ایندومابلس، نرویو، نوسوتروس، 1935بارسلونا، ژانویه  "انقالبی

 تییررا لیبره و جرمان
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ترین باتجربه ، سنتی  که طبق آنگشتن رواج پیدا کرد دهان به دهان ، سنت1914از سال  37العاده باالیی از مهاجرین جدیدفوق
ي ا میآمدند میرساند. این امر منجر به یک پدیده "روستا"خبرِ مربوط به شغل و مسکن را به خانواده و دوستانش که از  ،مهاجران

مردم از حومه شهرك هایی به شهر آمدند و به کمک مهاجرین قدیمی در محالت و خیابان  شد که در مورد آن تحقیق نشده است.
دقیقا  ،قدرت عظیم کنفدراسیون ملی کار در محالت کارگري 38.هایی که همشهریانشانان از قبل مستقر شده بودند، سکنی گزیدند

 و دفاع از جمعیت وسیع نیروي کار "پرولتریزه کردن"گرایی کارگري، آموزش، و فروتنانه ، اتحادیهاز طریق کار سازماندهی صبورانه 
در میان آنان ریشه بدواند و شکوفا شود. بارسلونا شهري صنعتی با نابرابري  که قادر شده بود . کنفدراسیونناشی میشد از روستامهاجر 

که این تفاوت ها خود را  در رابطه با نوع البسه و غذا، همچنین در مرزهاي طبقاتی هاي عظیم اجتماعی و تمایزات عمیق طبقاتی بود 
 Derecha delو درچا دل انسانچه  Paseo de Garcia( در اطراف پاسئو د گارسیا جغرافیایی بین محالت بورژوایی زیبا

Ensancheن زیربنا یا خدمات عمومی، ناسالم، ) با ساختمان هاي مجلل جاییکه مدرنیسم رونق گرفت و محالت کارگري، بدو
فاقد وسایل رفاه، خادم صنعت، که در آن مسکن کارگران چیزي بیش از یک انباري در کنار کارخانه نبود نشان میداد. وجود نیروي 

سطح فشردگی  ور نمود، جمعیت شهرك قدیم را درآن را در بدبختی و انزوا غوطه  1930کار ارزان و فراوان، که بیکاري فزاینده دهه 
ه در ک ین پرولتر ها و لمپن پرولتر ها متراکم ساخت، و همه جا تفاوت ب ( اشاره به تراکم جمعیت در بنگالدش. پویندگان...)بنگالی

شرایط یکسانی براي حفظ بقا دست و پا میزدند را از بین برد. بعالوه، تاریخ اجتماعی اخیر شهر، مانند تقابل هایی نظیر اعتصاب 
 Pistolerismo    ) و جنگ طبقاتی تمام عیار سال هاي پیستولریزمو Canadiense )1919 در کندینسهعمومی 

منتهی شد، نشان   Primo de   Rivera) که به پیروزي کارفرمایان در سال هاي دیکتاتوري پریمو دِ ریورا   1923-1917(
ه دیکتاتوري بورژوازي محلی بنا نهاده نشده است. بورژوازي محلی داد که جامعه بارسلونا بر اساس مدل تسلیم و تمکین پرولتاریا ب

 ابایی از توسل به تروریسم دولتی ، یا سرکوب بیرحمانه به وسیله ارتش را نداشت. ،براي حفظ اتوریته خود

بعد از ظهر نوزدهم از همان لحظه اول که نیروهاي شورشی شروع به ترك پادگان هاي خود کردند، از چهار و پانزده دقیقه صبح، تا 
ژوئیه، این کمیته هاي دفاع ( که در آن گروه هاي وابسته با آنارشیست ها و مراکز فرهنگی آزادیخواهان درهم ادغام شده بودند) و 

 Rosalخیابان روسالراسیون، به ویژه کارگران چوب، درمبارزین کنفدراسیون بودند که در دفاتر متعدد اتحادیه هاي کارگري کنفد
، و کارگران ساختمانی در شماره  Rambla de Santa Monicaرگران حمل و نقل و فلزات، در رامبال دِ سانتا مونیکا، کا
تجمع کرده و مبارزه مسلحانه را هدایت میکردند.   Casa Cambioنزدیک کاسا کامبیو   Mercadersخیابان مرکادرس 26

 ،جاعاي وسیع  و تقلیدي، کنجکاو و ششروع به گسترش نمود، پدیده ،قابلِ توقفگیرِ انقالبیِ غیریک پدیدهِ همه ،حدود ساعت نه صبح
خیابان ها را  با  توده عظیمی که بهر قیمتی میخواست در جنگ بارسلونا علیه  اي تبدیل شده بود وک پدیده تودهکه بعد از ظهر به ی

را از دست بدهد تا بدین ترتیب پیروزي مردم تضمین  فاشیسم شرکت کند پر نمود؛ هیجان زده از اینکه ممکن است فرصت دخالت

                                                 
و برابر شد، از نیم میلیون به یک میلیون رسید. باز نمودن الیتانا، ساختمان سازي د1930تا  1900جمعیت بارسلونا بین  - 37

نیاز به نیروي کار وسیع ارزان داشت، که در  1929المللی زیرزمینی و نمایشگاه بینو کار عمومی قطار  Ensancheانسانچه 
 صفوف بیکاران را متورم ساخت. 1930دهه 

(منطقه کوهستانی در ایالت هاي کاستیون و تروئل) به پوئبلو نوئوو "مسیل گرسنگی"ز آسا ابراي مثال، مهاجرت سیل - 38
 1930، و از مورسیا به ال تورراسسا در طی دهه 1930تا  1910بین 



 

70 
 

که با حروف مخفف  ،با گزارش هاي شورانگیزش متوقف نشد. خودروهاي مصادره شده ،هرگز از تشویق مردم  به مبارزه، شود. رادیو
موثرِ  دروها  ارتباطپر از میلیشیاي مسلح بودند. این خو تزیین شده بودند، UHP یا یو.اچ. پی CNT-FAIاف.آ.آي   -سی.ان.تی

به سرعت از خیابانِ مجاور رد  ، و اعضاي اتحادیه هاي کارگري محلی ، کهبینِ سنگرها ، مکان هایی که نبرد ها در آن اتفاق میافتاد
 و کارگران در شرکت تلفن، که قبال ارتباط بین کاپیتانیا تماما به وسیله کارگران کنترل میشدند را تضمین میکردند.. و میشدند،

  قطع کرده بودند، تلفن را در بعضی از سنگر هاي استراتژیک نصب کردند. را سربازخانه هاي شورشیان

، روندا دِ  San Pabloبا خیابان سان پابلو  Paralelo، در تقاطع پاراللوBrecha de San Pabloدر برچا دِ سان پابلو
بدون  ،، پرولتاریاي مسلح El Molinoک ال مولینو، نزدی Rosal و خیابان روسال  Ronda de San Pabloسان پابلو

ارتش را شکست داد. اما این پیروزي بدون توده وسیعی از مردم که از هرگوشه اي شورشیان را تحت فشار  ،دریافت کمک از هیچکس
زیر نظر گرفتند، آب و غذا بالکون و پشت بام ها، سنگر ساختند، حرکات شورشیان را  دري، در قرار دادند، از هر بالکنی از هر درگاهِ 

 کردند، کسانی که با دلواپسی منتظر بودند تا اگر و پناهگاه به کارگران جنگجو فراهم تهیه کردند، کمک پزشکی رساندند، اطالعات
ژ اممکن نبود. حدود ساعت نه صبح، یک گردان زرهی از پاس ،به نبرد ادامه دهد و تفنگ و یا طپانچه اش را بردارد ،کسی زخمی شد

 Brecha de به سوي برچا دِ سان پابلو  39Ronda de San Antonioدانشگاه به سمت پایین روندا دِ سان آنتونیو
san Pablo  حرکت کردند. اما از قبل در روندا دِ سان پابلو در مقابل مرکادو دِ سان آنتونیوMercado de San Antonio  

له قرار گرفتند و مجبور شدند در صومعه لوس اسکوالپیوس دِ سان آنتونیو شورشیان از همه طرف از سوي توده بیباك مورد حم

                                                 
یک عکس بسیار مشهور از این سنگر که در خیابان تیگره درست شد، در نبش روندا دِ سان آنتونیو وجود دارد. این عکس  - 39

 تی سنتیس گرفته شده است.توسط آگوس
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Los Escolapios    de San Antonio   پناه بگیرند، جاییکه پس از نیم ساعت محاصره بخاطر تمام شدن مهماتشان
  راهی جز تسلیم نیافتند.

  

  سنگر مشهور روندا دِ سان آنتونیو

شورشیانی که در برچا دِ سان پابلو سایر  ژ اسپانیا را اشغال کرده بودند، سعی کردند به کمک ساعت یازده صبح، شورشیانی که پاسا
آنها نیاز به مهمات و سرپرستی داشتند؛ اما آنها نه تنها نتوانستند فراتر از خیابان  ،میجنگیدند بروند؛ زیرا بعد از پنج ساعت درگیري

آنها  ،مورد حمله قرار گرفتند و عقب نشینی نمودند. بعد از چندین ساعت مقاومتِ پیشروي کنند، بلکه از سوي توده ها  Cine سینه
مجبور به تركِ میدان جنگ شدند، میدانی که دیگر قادر به کنترلش نبودند؛ آنها بسرعت به پادگانهایی که آمده بودند فرار کردند و 

ن کمیته هاي دفاع کنفدراسیو شدت یابنده و بیباكِ  ا حمالتِ زیر ، جاگذاشتند؛کرده بودند توپ خود را که در وسط میدان مستقردو 
و   La Bordeta، ال بوردتا La Torrassa، ال تورراسا Hostafrancsهوستافرانکس  Santz سانتز،

ان بمحوطه بازار و همه خیابانهاي منتهی به پاساژ اسپانیا را فرا گرفته بودند و زمانی که توده کارگران خیا  Collblancکوبالنک
 تارراگونا را که تنها خیابان باز براي سربازان براي بازگشت به پادگان ها را امن نمودند، این مناطق به تله وسیع غیرقابل دفاع تبدیل

  با جنازه ها و حیواناتِ تکه و پاره شده. ،آوري بود پاساژ اسپانیا به دست مردم افتاد، پاساژِ دلهره ،شد. ساعت سه بعد از ظهر

حمله  ف؛ بین ساعت یازده و ظهری کامال از بقیه جدا افتادند.بدون دست یافتن به هرگونه کمک یانی که در برِچا میجنگیدند،ششور  
شروع شد، که ما در باال به شرح آن پرداختیم. درفاصله بینِ ظهر تا ساعت  ،نهایی به مسلسل هایی که در مرکز پاراللو تعبیه شده بود

، تا آخرین پناه گرفته بودند  El Molinoه کوچکی منتظر آخرین سربازان ماندند که در داخل ال مولینودويِ بعد از ظهر، گرو
از پاساژ اسپانیا تا   Paralelo را تمام کنند. در همان حال، توده وسیعی که سراسر پاراللو هایشانفشنگ

؛ خشمگین، نددبو را اشغال کرده  Los Escolapiosتا لوس اسکوالپیوس  Brecha ، از بِرِچا Atarazanasآتارازاناس
تا افتخار شرکت در آخرین  ، حرکت کردندبا اسلحه هاي بهتربه آن مکان هایی که هنوز در آنها جنگ در جریان بود پیروز، مشتاق، 
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 ه هاي بهتريتا اسلح هاي سان اندریاس رفتند، وزي علیه فاشیسم را از دست ندهند. بخشی از این توده ها،  به سوي پادگانپیر
  بدست آورند.

ه تا جایی ک ،همان توده ها، مسلح یا غیرمسلح، اما سرشار از تب انقالبی،  در پاساژ کاتالونیا نیروهاي شورشی را به ستوه آوردند 
ند با موفقیت انبتوون پناه ببرند؛ بدون این که شورشیان یآرایش نظامی آنها را بهم زدند و نهایتا آنها را مجبور ساختند که به هتل کول

در شماره هشت  Asociacionیا رادیوي آسوسیاسیون   Caspeاشغال ایستگاه رادیو در شماره دوازده کاسپه ماموریت خود، 
قدري کنجکاو، خوشحال و شجاع و توده ها به اینرا عملی سازند.   Rambla de los Estudiosرامبال د لوس استودیوس

نیروهاي توپخانه را متوقف و آن را فلج ساختند،   Lauriaو الئوریا  Diputacion دیپوتاسیونپروا شده بودند که در تقاطع بی
همین توده ها به قدري  مده بودند؛جداافتاده و تحت محاصره در پاساژ کاتالونیا آ یروهایی که براي یاري رساندن به  شورشی هاين

ون بشنوند. این همان توده ها بودند که یسلسل ها را در هتل کولبه صحنه جنگ نزدیک بودند که میتوانستند صداي تلق تلوق م
شکست دادند و پراکنده نمودند. این جمعیت که هیچ گرایشات ایدئولوژیک، یا   Urquinaonaشورشیان را در پاساژ یورکوئنائونا

آنها را سست نمود. آنها همان توده  را در نظر نداشت، با گارد هاي ضربت و گارد هاي غیرنظامی دوستی نشان داد و دیسیپلین حزبی
هایی بودند که به پادگان هاي سان اندِریاس حمله کردند و سی هزار تفنگ بدست آوردند، و با حضورشان، پرشور و شاد، گارد هاي 

بیصبر  وفرستاده شده بودند. و این همان توده خشمگین  مسلح شدن تودها ضربت را فلج ساختند. گاردهاي ضربت براي جلوگیري از
م حاصلی شدند را اعدادادند و سبب خونریزي بیان را که هنوز به مقاومت ادامه کشیشان و افسر ،بود که در روز بیستم، بدونِ تَرحّم

  کردند؛ که جنازه بعضی از آنها را به عنوانِ درسِ عبرت به نمایش گذاشتند.

 پیروزيِ مسلحانه و تمکینِ سیاسی

(اغلب اعضاي کنفدراسیون) و هزاران  ه اندحدود چهارصد و پنجاه نفر کشته شد معلوم شد که و طرف،شمارشِ تلفات از هر د پس از
تقریبا همه کلیسا ها و صومعه ها و تابوت  در مدت سی و دو ساعت مردمِ بارسلونا ارتش را شکست داده بودند. ند.ه انفر زحمی شد

ه اولی ک به استثناي کلیساي بزرگ و کلیساي خانواده مقدس ،کنترل شده صبح روز نوزده ژوئیه، تحت شرایط ها در جلو درهایشان،
دومی از سوي آزادیخواهان تصرف شد، سوزانده شدند. پرولتاریايِ بارسلونا با سی هزار تفنگِ سان آندریاس از سوي پلیس کاتالونیا و 

قادر به حفظ نظم عمومی نبود. گارد هاي ضربت  اد، زیرا ، استعفا ددر اواخر ماه ژوئیه ،مسلح شده بود. اسکوفِت به عنوان رئیس پلیس
اما  ،و گارد هاي غیرنظامی از نقطه نظر نظامی از کمیته هاي دفاع و بعضی از گروه هاي مسلح کارگران موثرتر و با انظباط تر بودند

ی محافظه کار یا فاشیست بودند و با گارد هاي غیرنظامی و  گارد هاي ضربت به لحاظِ سیاس ،بدون شرکت توده ها در نبرد خیابانی
پیوستند: آنها در این جنگ نه برنده و نه بازنده بودند. قیام نظامی و فاشیستی که اسلحه ها و مهماتِ خود به گروه هاي شورشی می

 قالبیطِ انشرایالعمل یک بر مشارکت کلیسا حساب باز کرده بود، تقریبا همه جا در اسپانیا شکست خورد، و به عنوان یک عکس
کوفایی به ششونت را کامال از بین برد، و انحصارِ دولتی بر خ ،"خط قرمز منطقه"بوحود آورد. شکستِ ارتش به وسیله پرولتاریا در 

خشونت و قدرت بطور بنیادي به هم شد که مستقیما با بکارگیريِ محلیِ خشونت مرتبط بودند.  منجر قدرت هاي متعدد محلی
 بودند که به کدام، گارد هاي ضربت و گارد هاي غیرنظامی که مرددّ "نیروهاي نظم عمومی" یگر، در بارسلونا، ویی د. از سمربوطند

از سوي دولت ایالتی براي حفظ پادگان هایشان گماشته شد بودند؛  پرداخته بودند. آنهانهایتا با مردم مسلح به دوستی طرف بپیوندند، 
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آرایی کنند. این شرایطِ انقالبیِ تعمیم یافته چیزي بود که بدون سب در حمایت از ضدانقالب صفيِ مناآنها منتظر بودند تا در لحظه
دار پدی ،جاییکه قیام فاشیسم درهم شکسته شده بود،دستور و رهنمود سازمانی، یا رهنمود مراکزي از هر نوع، در همه جاي اسپانیا 

  ي کنترل، میلیشیاي مردمی، خودروها و واگن هاي مصادره شده با عالمتشد: کمیته ها، مسلح شدنِ پرولتاریا، سنگرها و گشت ها
به سرعت و  پر از مردانی که تفنگهاي خود را باالي سر خود میچرخاندند، واگنهاي  ، اختصاري کنفدراسیون در هر دو طرف خودروها

ا، سوختن کلیسا ها، قوانین صادر شده از سوي کمیته با سروصدا از خیابان ها باال و پایین میرفتند، برچیده شدن کاله ها و کراوات ه
 Sama de، ساما دِ النگرئو Malagaها، غارتِ خانه هاي بورژواها، کمیته هايِ انقالبی در سطح منطقه اي و یا محلی در مایالگا

Langreoلیریدا ،Lerida کاستیون ، Castellon  ،کارتاگناCartagena آلیکانته ،Alicante آلمریا ،Almeria  ،
که مشهورترین کمیته ها بودند، بازجویی، زندانی کردن یا قتل  فاشیست ها و افسران شورشی، کارفرمایان و کشیش ها در محل 

که در آن بکارگیريِ خشونت  گري و ...دستگیري، مصادره کارخانه ها، پادگان ها و ساختمان هاي مختلف، کمیته هاي کنترل کار
دربارسلونا شرایط انقالبی ظهور نمود، شرایطی تازه و  ،رگران بود. در هفته هايِ بعد، از نوزدهم ژوئیهقدرتِ جدیدِ کا نشانِ  خود

ت و قدرت خشونبه جایقدرت دوگانه،انقالب بود.  خشونت بیسابقه، شاد و وحشی، که در آن اعدام فاشیست ها، کارفرمایان یا کشیشان
 و سرمستیِ  چیز را همراه با خشم، رهایی سازي جود داشت. سیالبِ انقالبی همهقدرت و وتکه تکه شدن ، ریزساختنِ ن هم بودندعی

 -کنفدراسیون ملی کار دست نخورده باقی ماندند. نهاد هايِ دولتی همه این اقدامات،  سهمگین اش به دنبال خود کشاند. باوجود
رتیب پیروز شده بود، منهدم شود و بدین ت جاییکه فاشیسم گرفتند که ابتدا ضروري است آنارشیست هاي ایبریا تصمیم -فدراسیون 

. این  40خلقِ کمیتهِ مرکزيِ میلیشیايِ ضدفاشیست را در کنار دولت کاتالونیا که موجودیت آن مورد سوال قرار نگرفت پذیرفت
دراسیون ، کمیته دفاع کنفدولت کاتالونیا، افسران وفادار نظامی بود که در آن يِ رابطِ نظامی کمیته نمونه وسیع همکاري بین کمیته

  شرکت کردند. ، در آنو سایر جمهوریخواهان و احزاب طبقه کارگر و سازمان هایی که در جریان نبرد خیابانی همکاري کرده بودند

دولت ایالتی که هنوز موجودیت داشت، رهبران تعدادي از سازمان  ، به عنوانCompanysهمچنین روز بیستم ژوئیه، کمپانیس
 فدراسیون آنارشیستهاي -ه آنارشیست ها را به قصر دعوت نمود. بحثی در پلنوم مبارزین در خانه کنفدراسیون ملی کارها، منجمل

ایبریا درگرفت تا تصمیم بگیرند که آیا به دعوت رئیس دولت کاتالونیا جواب دهند یا نه، و بعد از یک تحلیل کوتاه از شرایط در 
ته رابط را به دولت ایالتی براي مالقات با کمپانیس بفرستند. اعضايِ نمایندگانِ مسلح، خسته خیابان ها، تصمیم گرفته شد که کمی

                                                 
اش ادعا میکند که او به عنوان منشی اتحادیه عمومی کارگران مسئولیت داشت که پیشنهاد هوزه ِدل بارریو، در خاطرات تکثیر شده - 40

س بدهد، یایده تشکیل کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیستی را به گارسیا اولیور در بعد از ظهر بیستم ژوئیه قبل از مالقاتش با کمپان
ي زبنابراین گارسیا اولیور این ایده را برداشته و به کمپانیس منتقل کرده است. صرفنظر از اینکه چه کسی این ایده، ایده تشکیل کمیته مرک

میلیشیاي ضدفاشیست را که مساله حاد خلق میلیشیا ها براي مقابله با ارتش فاشیست در آراگون، و گشت هاي کنترل براي جایگزینی 
روي هاي نظم عمومی جدا از مردم را مطرح ساخته است، باید درك کرد که این ها را شرایط انقالبی موجود تحمیل کرد. نیازي به حق نی

انحصاري داشتن نیست: تنها با بازاندیشی میتوانیم شرایطی را مورد بحث قرار دهیم که به خلق کمیته مرکزي میلیشاي ضدفاشیست 
گیري کمیته مرکزي میلیشیاي گرفت. روز بیستم ژوئیه، باوجود این، براي هر  کس که درگیر بود، شکلمنجر شد و شکلی که بخود 

  ناپذیر بود، درست مثل همه جاي اسپانیا جاییکه قیام ارتش توسط قیام کارگران درهم شکسته شد.ضدفاشیست روشن ، ضروري و اجتناب
. 
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، هوان Buenaventura Durrutiحضور یافتند: بوئناونتورا دورروتی  41و کوفته با لباس هايِ کثیفِ میدانِ جنگ در جلسه
و آیورلیو   Jose Asens، هوزه آسنِس Abad de Santillanآباد دِ سانتیان Juan Garcia Oliver 42گارسیا اولیور

با نمایندگان سازمان هاي مختلف سیاسی و اتحادیه هاي کارگري در حیاط خلوت اورنجز   Aurelio Fernandez 43فرناندز
Oranges مالقات کردند، آندرو نینAndreu Nin هوان کوموررا ،Joan Comorera جوزپ کوي ،Jpsep Coll  ،
در مورد تجارب خود در رابطه با حوادث صحبت کردند، با هیجان از گروهی به گروه دیگر   Josep Roviraو جوزپ رویرا

ظاهر شد. گروه هاي مختلف در یک گروه ترکیب شدند، همه در کنار   Perez Farrasگذشتند، تا کمپانیس همراه پِرِز فارراس
                                                 

ر، که بسیار متفاوت از روایت شدیدا تخیلیِ عرضه شده از سوي گارسیا اولیور براي دستبابی به روایت قابل اتکاي این دیدا - 41
است، نگاه کنید به : چوزپ کوي و جوزپ پانیه، جوزپ روویرا. یک زندگی در خدمت کاتالونیا و سوسیالیسم، آریِل، بارسلونا، 

 85-87صفحات  1978
از این روایت مشهور مالقاتش با کمپانیس(  "تر و قابل باورترکامل"، یک روایت متفاوت1950خود هوان گارسیا اولیور در سال - 42

بینی کرده بودیم اتفاق افتاده بود. فاشیستی همانطور که ما پیش -قیام نظامی  .انتشار یافت) ارائه داد 1938در سال 
ه برد، چون از عاقبت آنچه که {...}کمپانیس زمانی که صبح ساعت هفت روز نوزده ژوئیه رسید، به ایستگاه پلیس بارسلونا پنا

که همه سربازان و هنگ هاي بارسلونا به شورش خواهند پیوست که   زده شده بود. زیرا او تصور میکرداتفاق افتاده بود وحشت
فدراسیون آنارشیست هاي ایبریا  -به راحتی همه مقاومت ها را از بین خواهند برد. باهمه اینها، نیروهاي کنفدراسیون ملی کار

تقریبا به تنهایی دو روز بیادماندنی با شورشیان روبرو شدند، بعد از یک جنگ تلخ و خونین {...} ما همه هنگ ها را شکست 
فدراسیون سراسیمه و سردرگم بود، زیرا در  -دادیم{...} بخاطر این همه دلیل، کمپانیس از روبرو شدن با نمایندگان کنفدراسیون

سئولیت بزرگ خود در مقابل ما و مردم اسپانیا براي گوش نکردن به همه پیش بینی هاي ما وجدان خود او درباره سنگینی م
فکر میکرد{...} سراسیمه، زیرا علیرغم این حقیقت که آنها به وعده هایی که به ما داده بودند وفادار نماندند، کنفدراسیون و 

. به همین خاطر، وقتی او با ما صحبت کرد،کمپانیس به ما فدراسیون در بارسلونا و کاتالونیا شورشیان را شکست دادند{...}
اکنون میدانم که شما دالیل زیادي دارید تا عدم رضایتتان را نسبت به من نشان دهید. من به مدت زیادي علیه شما  "گفت:

نه اصالحاتی بکنم، و به جنگیدم و  قادر نشدم ارزش واقعی شما را بدانم. هرگز زیاد دیر نیست، باوجود این، براي اینکه صمیما
طریقی که من خواهم کرد، شما اکنون خواهید دید که ارزش اعتراف به گناهان را دارد: اگر من قدر ارزش واقعی شما را میدانستم، 
ممکن بود با شرایطی که امروز روبرو هستیم روبرو نمیشدیم. اما راه چاره دیگري وجود ندارد، اکنون، شما به تنهایی افسران 

رشی را شکست دادید، ومنطقا شما باید حکومت کنید. اگر این آن چیزي است که شما فکر میکنید، من کامال خوشحالم که شو
به شما تسلیم شوم و ریاست دولت ایالتی را به شما واگذار کنم، اگر شما فکر میکنید من در مقام دیگري میتوانم مفید باشم، 

اما باتوجه به اینکه ما هنوز نمیدانیم که در سایر نقاط اسپانیا چه کسی  شغال کنم.شما فقط به من بگوئید که چه پستی را ا
پیروز پاپیش گذاشته است؛ و اگر شما بر این باورید که از مقام ریاست دولت ایالتی من هنوز میتوانم به عنوان نماینده قانونی 

میشه با صالحدید شما، ما به این مبارزه ادامه خواهیم داد تا کاتالونیا خدمتی بکنم، به من بگوئید، بنابراین از این دفتر، و ه
فدراسیون میاندیشید.  -تا آنجا که به ما مربوط میشد، و این چیزي بود که کنفدراسیونروشن شود که چه کسی برنده است. 

پرنکرده ایم تا براي انقالب  ما میفهمیم که کمپانیس باید در راس دولت ایالتی بماند، دقیقا به این خاطر که ما خیابان ها را
ایم.{از گارسیا اولیور به تحقیقات اجتماعی بجنگیم، بلکه براي دفاع از خودمان در مقابل کودتاي نظامی فاشیستی جنگیده

  بویوتِن}
 ،آیورلیو فرناندز در کمیته رابط جاي فرانسیسکو آسکاسو را گرفت. سایر اعضاي این کمیته عبارت بودند از: دورروتی - 43

 اولیور، سانتییان و آسنس
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گاه کرد، یک به یک، راضی، آرام و متبسم. درحالیکه نگاه هم در یک خط، در سکوتی محترمانه نشستند. کمپانیس به همه آنها ن
شما پیروزشده اید. امروز شما "ممتدش را روي نمایندگان کنفدراسیون ملی کار دوخته بود، او با این کلمات از آنها استقبال کرد: 

د دوارم نسبت به من عصبانی نخواهیصاحبان شهر و ایالت کاتالونیا هستید، زیرا تنها شما افسران فاشیست را شکست دادید، و امی
اما "داد: او با لحنی میانجیگرانه ادامه "بهره نبودید.بود اگر یادآوري کنم که شما از کمک گارد هاي ضربت و نیروي پلیس کاتالونیا بی

ز ارتش و فاشیست همین دیروز مورد آزار و اذیت قرا گرفتید، امرو حقیقت این است که باوجود این که شما در گذشته به شدت تا
بعد از سالم و تهنیت آن حضار، به عنوان صاحبان خیابان ها که در حال ایستاده به دور وي حلقه زده بودند،  "ها را شکست دادید.

ر رابطه باید چیزي د"او در حالیکه به اعضاي کنفدراسیون ملی کار نگاه میکرد گفت:  "و اکنون ما چه کار باید بکنیم؟ "او پرسید
او در همان حال به آنان هشدار میداد که باجود این که ما در بارسلونا پیروز شده ایم، مبارزه هنوز  "رایط جدید انجام داده شود!با ش

ود سپس او به موضع خ "ما نمیدانیم چه زمانی و چگونه در سایر قسمت هاي اسپانیا چه اتفاقی خواهد افتاد "به پایان نرسیده است.
با نقطه نظرات مختلف و به لحاظ  دولت ایالتی را به سهم خودم، من"ه او در شغل خود میتواند ایفا کند:توجه نمود و نقشی ک

، و صحبت "میکنم، آنهایی که همه این ها را چیزي بیفایده میدانند اشتباه میکنندبطور واقعی نمایندگی  المللی شناخته شده،بین
اگر بخواهید با من صحبت کنید، من  "ر الزم باشد دولت جدید ایالتی تشکیل دهیم، هاي خود را با این ادعا به پایان رساند که اگ

 "ریمو یا دولت ندا انی. ما عالقه اي به ریاستباقی بم تو میتوانی به عنوان رئیس "گارسیا اولیور جواب داد: "در اختیار شما هستم
آور، با غیررسمی و مالل 44يِ ا میدهد. بعد از اولین جلسهگارسیا گویی چنین درك نموده بود که کمپانیس از سِمتِ خود استعف

اییکه ، جکه وارد اتاقهاي مهمانی قصر بشوند ،نمایندگان متعدد، که در اطراف کمپانیس ایستاده بودند، وي از آنها دعوت به عمل آورد
 ا از طریق ایجاد کمیته هاي میلیشیااتحاد همه نیروهاي ضدفاشیست ر براحتی بتوانند بنشینند. این افراد میبایست همکاري و

  .ن دهندند، سازمانظمی را در خیابان ها کنترل کند و ستون هاي میلیشیا را که میبایست به زاراگوزا فرستاده شوبی هماهنگ سازند،

 در کاخ از مالقات ندگی کنفدراسیون، از طریق نمایکه برتعداد اعضایشان  افزوده شده بود کنفدراسیونِ ملیِ کار کمیتهِ منطقه ايِ
موافقت خود را از طریق تلفن به کمپانیس اعالم نمود که کنفدراسیون در پرنسیب  ،مطلع گردید، و بعد از یک بحث و بررسی کوتاه

شکل گیري کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست را قبول کرده است و منتظر است تصمیم قطعی خود را بعد از تصویب آن در 
اعالم کند. در همان شب، کمپانیس دستور داد که  ،محلی و بخش ها که در روز بیست و یکم ژانویه برگزار میشودپلنوم  کمیته هاي 
  قانون ایجاد میلیشیاي غیرنظامی را به چاپ برساند. ،بولتن رسمی دولت

نهاد کمپانیس مبنی بر پیش ،فدراسیون آنارشیستهاي ایبریا -، در خانه کنفدراسیون ملی کار45روز سه شنبه بیست و یکم ژوئیه
ارگري اتحادیه هاي ک منطقه اي و محلی شرکت کنفدراسیون در کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست براي تصویب رسمی پلنوم

                                                 
 85-87اطالعات از روایت ارائه شده از سوي کوي و پانه برگرفته شده است. همان ماخذ صفحات  - 44
اي کاتالونیا برگزار ، پلنوم محلی فدراسیون ها و کمیته هاي محلی از سوي کمیته منطقه1936روز بیست و یک ژوئیه  - 45

به اتفاق آرا تصمیم گرفته شد که تا زمانی که آن بخش از اسپانیا در دست شورشیان  شد. در این جلسه، شرایط تحلیل شد و
است درباره کمونیسم آزادیخواهانه صحبت نشود. بنابراین پلنوم تصمیم گرفت هیچ اقدام خودکامه تصویب نشود{...} تصمیم 

شد. در این جلسه فقط نماینده منطقه به نفع همکاري با همه احزاب و سازمان هاي کمیته میلیشیاي ضدفاشیست گرفته 
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 Marianetتقدیم شد. بعد از گزارش مقدماتی از سوي ماریانت ،شده بوداسیون کار کاتالونیا طرح اي فدرکه از سوي کمیته منطقه
اي از کمیته مرکزي میلیشی کرد که نمایندگان کنفدراسیون ملی کار پیشنهاد ،نماینده منطقه ساحلی  Jose Xena، هوزه زینا

  آزادیخواهانه به انقالب ادامه دهد.وي پیشنهاد کرد که کنفدراسیون باید تا برقراري کمونیسم خارج شوند.  ضدفاشیست

 "بیمعنی" به موضوع را به عنوان انتخاب بین دیکتاتوري آنارشیستیِ سپس هوان گارسیا اولیور صحبت کرد و بحث و تصمیم مربوط 
با سایر نیروهاي ضدفاشیست در کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست در مبارزه علیه فاشیسم ترسیم نمود. بدین  46یا همکاري 

  مبهم و مغشوشِ  فرمول انتخاب با  47شکل، گارسیا اولیور، عمدي یا غیرعمدي

، دفاعِ "دیکتاتوريِ آنارشیستی" متضاد اندازارائه کرد. مخالفت با چشم را به پلنوم ايپیشنهاد مُرده "همه چیزاختنِ اندبه خطر"
ید، بنظر رس ترو معقول تر، متوازنتراز پرنسیب هاي آنارشیست ها علیه هر نوع دیکتاتوري، منطقی 48ناپذیرانه فدریکا مونتسنیآشتی

خطر ایزوله شدن و دخالت خارجی تکمیل شد. با این حال، نقطه نظر  دِ سانتیان و با مطرح ساختن ید از سوي آباداین موضع با تای
که از سوي مانوئل اسکورزا مورد حمایت قرار گرفت. او پیشنهاد نمود که از دولت ایالتی تا زمانی که  ،دیگري به میدان کشیده شد

پلنوم به نفع  49اي براي اجتماعی کردن و اشتراکی کردن استفاده شود.به عنوان وسیله  ،نسبت به کنفدراسیون ارزش مصرف دارد

                                                 
ساحلی راي منفی داد.کنفدراسیون و فدراسیون به نمایندگان خود دستور مصوبه این پلنوم را دادند. نقل قول از گزارش 

 96العاده و همان مصوبات آن، صفحه نمایندگان کنفدراسیون ملی کار،  کنگره فوق
ه مرکزي میلیشیاي ضدفاشیستی کاتالونیا، از ژوئیه تا ژوئیه یکسال مبارزه، زمین و نگاه کنید به هوان گارسیا اولیور، کمیت - 46

. گارسیا اولیور این مقاله را یکسال بعد از حوادث موضوع بحث نوشت، و بیشتر تحت تاثیر شرایط 1937آزادي، بارسلونا، 
 است. 1937سیاسی بعد از ماه می 

نشست یا پلنوم بیست و یک، گارسیا اولیور مساله دیکتانوري آنارشیستی یا  باالخره، اطالعات من ادعا میکند که در  -47
کمونیسم آزادیخواهانه را پیشنهاد نمود و این پیشنهاد در آن نشست مورد پشتیبانی قرار نگرفت. من میگویم اگر وي چنین 

که دیکتاتوري آنارشیستی به یک فاجعه  پیشنهادي کرده است، او آن را بدون اعتقاد راسخ مطرح کرده است، زیرا او مطمئن بود
از از صفحه ختم میشد. او این دوراهی خطرناك دراماتیک را براي خلق حمایت بیشتر براي سیاست انتخاب همکاري خود پیش 

ر بکشید. گارسیا اولیور این فضاي کمدي را متکبرانه تایید میکند: کنفدراسیون ملی کار و فدراسیون آنارشیستهاي ایبریا . 65
همکاري و دموکراسی تصمیم گرفتند و از دیکتاتوري انقالبی صرفنظر کردند، که منجر به خفه کردن انقالب به وسیله 

، ژوئیه 38کنفدراسیون یا دیکتاتوري آنارشیستی میشد. نگاه کنید به هوزه پِیرات، تمرکز بر یادداشت ها، سرخ و سیاه، شماره 
1967 

هیچکس "و هوزه پیرات از سوي مونتسنی تایید شد:  1950ریو، هوان گارسیا اولیور در سال نقل قول قبلی هوزه دِل بار - 48
حتی اولیور گارسیا، که از همه بیشتر بلشویک بود، ایده کسب قدرت انقالبی را تصور نکرد. آن بعد ها بود، زمانیکه ما گستردگی 

( آبل پاز،  "ما میتوانیم و یا باید همه چیز را بخطر بیاندازیم.جنبش و ابتکارات توده اي را دیدیم شروع به این کردیم که آیا 
)چاپ انگلیسی: آبل پاز، دورروتی: مردم مسلح 381-382، صفحات 1978دورروتی: پرولتاریاي مسلح، بروگوئرا، بارسلونا، 

  1996شدند، نشر بلک رُز، مونترال،
، 1996وتی در انقالب اسپانیا، فدراسیون آنارشیستهاي ایبریا، مادرید، نامه از گارسیا اولیور به آبل پاز. نگاه کنید به دورر - 49

چاپ انگلیسی: آبل پاز، دورروتی در انقالب اسپانیا، ترجمه چاك مورس. انتشارات آ.ك، سانفرانسیسکو،  504-505صفحات 
2006 
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. از بخش کمیته ساحلی راي دادایده همکاري کنفدراسیون با نیروهاي ضدفاشیست در کمیته مرکزي میلیشیا، با یک راي منفی 
د ا مثل اغلب افراد معتقد بودند، انقالب بایساکت ماندند زیرا آنه ،منجمله دورروتی و اورتیز ،که در پلنوم حضور یافتند اکثریت افراد

، راین زمینهد بیشتر و یا مالحظات فلسفی جر و بحثتا تسخیر زاراگوزا و شکستن فاشیسم به تاخیر انداخته شود. بنابراین، بدونِ 
قویت گردد. نهادینه و ت ،يِ رابط بین کنفدراسیون ملی کار و دولت ایالتی که از نوزده ژوئیه وجود داشتتصمیم گرفته شد که کمیته

اتحاد ضدفاشیستی همهِ احزاب و اتحادیه هايِ  خاطر تقویت و به اکنون تغییر شکل داد، بر تعداد اعضاي آن افزوده شد این کمیته
تدقیق شد. این اتحاد مسئولیت تحمیلِ نظم در پشت جبهه و سازماندهی و تهیه  وظایفش ،کارگري در کمیته مرکزي میلیشیا

  را به عهده گرفت. ،براي میلیشیا که  میبایست به آراگون براي جنگ با فاشیسم برود امکانات

به روشنی  50در اولین نشستِ کمیته مرکزي میلیشیا که در شب بیست و یکم ژوئیه برگزار شد، نمایندگان کنفدراسیونِ ملیِ کار
یک اعالمیه عمومی صادر نمودند که براي  آنها ادند؛قدرت و شخصیتِ مستقل خود را به جمهوریخواهان و کاتاالنیست ها نشان د

مسئولیت هایی بیشتر و وظایفی بیشتر از آنچه که ابتدائا  ،و هم در زمینه امنیت عمومی ،کمیته مرکزي هم در رابطه با امور نظامی
 Aurelioرلیو فرناندزآیو ،پایه نبود که سبب شدمحول نمود. این یک مباهات بی ،قانونِ دولتِ ایالتی تایید نموده بود

Fernandez   جواب بدهد. سوال این بود که چه کسی  ،به سوالی که در اولین نشست کمیته مرکزي میلیشیا طرح شده بود
، بیکاران، مهاجرین جدید و جمعیت حاشیه اي و فقیر که در "مثلِ همیشه همان مردم: اقشار تحتانی جامعه "ارتش را شکست داد

، سانتا  Somorrostro، سومورروسترو Can Tunis ، کان تونیس La Torrassaورراسساال ت "مساکن ارزان"
زندگی میکنند، پرولتاریاي صنعتی سواستفاده شده، که در شرایط   San Andresو سان آندریاس  Santa Colomaکولومو

رسنه سر د، گند، ساعات طوالنی کار میکنزندگی فوق العاده سخت زندگی میکند، پرولترهایی که بخاطر بیکاري توده اي خرد شده ان
 Sants، سانتز Pueblo Nuevo کار میآیند، در مشاغل موقتی و قطعه کاري مشغول هستند، در محالت کارگري پوئبلو نوئوو

روي هم تلنبار   Pueblo Seco، یا پوئبلو سکو Hostafrancs، هوستافرانسChino، پینو Barceloneta، بارسلونیتا
خانه ها و آپارتمان هایی را بخاطر  ،انی که اجاره نشین اند و یا آلونکی را دوباره اجاره کرده اند، کسانی که مجبور بودندشده اند، کس

  نبود خانه قابل اجاره با دیگران به طور شراکتی مورد استفاده قرار دهند. اینان ارتش را شکست دادند.

، وزیر کار اجازه داد از طریق رادیو قوانین مربوط  Martin Barreraابه مارتین باررِر  Companysدر همان حال، کمپانیس
 ، به کم کردن ساعت کار، افزایش دستمزد ها، کاهش اجاره بها ها و قانون کار جدید را که ابتدا باید از سوي انجمن کارفرمایان

او به آنها ضرورت کانالیزه کردن انگیزه انقالبی  اعالم کند. ،منجمله فدراسیون کارفرمایان، اتاق صنعت و امالك، و غیره تایید شود
توضیح داد، کسی که  ،که قبال این کار را کرده بود  Suriaسوریا  Potashتوده ها را به عنوان عضو هیئت مدیره معادن پوتاش

نمایندگان، کارفرمایان باخت مالی را ترجیح داد. در جریانِ جلسهِ  ،به جاي رفتن به معدن و گروگان گرفته شدن از سويِ کارگران
زیرا گشت هاي مسلح در جستجوي آنها هستند.  وقتی  ،متعددي از طریق تلفن هشدار دریافت کردند که به خانه هاي خود بازنگردند

عد از ب گی نمیکنند. به هر حال، اطالعیه،کسی را نمایند ،معلوم شد که سرمایه دارانی که در جلسه حضور داشتند ،جلسه تمام شد
از رادیو پخش گردید.. روز  ،روز به عنوان تالشی براي فراهم کردن چهار چوب امنی براي شورو شوق و مطالبات توده اي چند

                                                 
اولیور براي کنفدراسیون ملی کار و  نمایندگان آنارکوسندیکالیست ها جوزپ آسنس، بوئناونتورا دورروتی و هوان گارسیا - 50

 آیورلیو فرناندز و دیاگو آباد براي فدراسیون آنارشیست هاي ایبریا بودند. بعد ها جاي دورروتی را مارکوس آلکیون گرفت.
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فدراسیون آنارشیستهاي ایبریا مساله ورود آنارکوسندیکالیست ها به  -پنجشنبه، بیست و سوم ژوئیه، در خانه کنفدراسیون ملی کار
بل توجه با این سیاست از سوي میلیشیا ها مطرح شد تا در پلنوم مشترك کنفدراسیون و کمیته مرکزي میلیشیا و مخالفت قا

در خانه  "ما"اعضاي گروه  ،.  در طولِ عصرِ همان روز51فدراسیون یعنی پلنوم رزمندگان هدایت کننده به بحث گذاشته شود
که روز بعد همراه یک ستون شهر را ترك  و خداحافظی با دورروتی 52براي تحلیل اوضاع   Gregorio Joverگریگوریو هوور

 Antonioرا ترك نمود تا به آنتونیو اوتیزCinco de Oros . دورروتی روز بعد سینکو دِ اوروس 53گردهم آمدند  ،میکرد
Ortiz  ست در ساعت نه و نیم صبحِ روزِ بی 54بپیوندد. ،که عصر روز بیست وچهارم با قطاري با ستون دیگري شهر را ترك کرده بود

چهارم ژوئیه، دورروتی به نام کمیته مرکزي میلیشیا یک پیام رادیویی فرستاد که در آن به اعضاي کنفدراسیون ضرورتِ مبرمِ هوشیار 
دورروتی به نظر میرسید  55اخطار نمود. ،آنچه که در بارسلونا بدست آمده است از دست ندادن بودن علیه هرگونه تالش ضدانقالبی و

واقف بود. همه چیز تا تصرف زاراگوزا به تاخیر  ،ثبات ، و دشمنِ طبقاتیِ که هنوز حذف نشده بوديِ  بیبههکه به خطرِ پشت ج
  انداخته شده بود.

فدراسیون مساله همکاري کنفدراسیون با کمیته مرکزي میلیشیاي  -روز یکشنبه بیست و ششم ژوئیه، در خانه کنفدراسیون
اي و محلی در آن شرکت کرده بودند بار دیگر براي تصویب رسمی پلنوم منطقه 56از قبل ضدفاشیست که نمایندگان کنفدراسیون 

                                                 
بریم؟ اي ما میتوانیم کمونیسم آزادیخواهانه را در کاتالونیا بدون باختن در جنگ و خطر دخالت خارجی پیش بتا چه اندازه - 51

این معضل روز بیست و سوم ژوئیه در پلنوم دو سازمان براي مبارزین آنارشیست و نمایندگان اتحادیه هاي کارگري طرح شد{...} 
تصمیم گرفته شد بلوك ضدفاشیستی حفظ شود، و دستورالعملی براي همه مناطق صادر شود: ما نباید کمونیسم 

راي ب ظ کنید و هرگونه تالش استبدادي ا در کمیته هاي میلیشاي ضدفاشیست حفآزادیخواهانه اعالم کنیم. سعی کنید برتري ر
نقل قول از آنارشیسم در اسپانیا. گزارش فدراسیون آنارشیست هاي ایبریا جنبش  "به تاخیر بیاندازیم. را هایمانتحقق ایده

 2}؟ صفحه 1938المللی،{آزادیخواهی بین
ن مسائل، بعد از نوزده ژوئیه ماشین افقی و فدراتیو کنفدراسیون ملی کار درهم بخاطر فوریت تصمیم گیري در مورد ای -52

شکسته شد و با این کار هرگونه اِعمال دموکراسیِ مستقیم کنار رفت. سیاست معمول براي اتخاذ تصمیمات مهم میبایست در 
دراسیون آنارشیست هاي ایبریا، و همه جلسات رهبران، اعضاي کمیته منطقه، فدراسیون محلی بارسلونا، کمیته شبه جزیره ف

کسانی که در کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیستی موقعیت مسئول داشتند، شوراي اقتصاد یا کمیته تحقیق، گشت هاي 
کنترل، و غیره اتخاذ میشد. این تصمیمات از سوي مبارزین رهبري کننده و مقامات اتحادیه اتخاذ شد و سپس بعد ها براي 

 ظواهر سنتی اداره امور کنفدراسیون ملی کار را حفظ کردند. "تشریفاتی"نوم تقدیم شد، بدین ترتیب، بطور تصویب به پل
گارسیا اولیور پیشنهاد خود را دوباره تکرار کرد تا از طریق کسب امتیاز تمرکز میلیشیا که میبایست به جبهه اعزام شوند،  - 53

 قدرت را بدست گیرد.
 109-110گایاردو و مارکوز، اورتیز صفحات  190-191ك صفحات گارسیا اولیور، پژوا - 54
شما اکنون یک وظیفه دارید. صبح ساعت ده به معبر گارسیا به تظاهرات بیایید، همه شما و خصوصا افراد کنفدراسیون ملی کار.  - 55

یشه آماده و مراقب بمانید، با چشمان باز، مواضعی که در بارسلونا کسب شده است نباید ترك شود. پایتخت نباید خالی شود. شما باید هم
 درصورت وقوع به حوادثِ ممکن جواب بدهید. کارگران کنفدراسیون ملی کار همه به عنوان تنی واحد باید به کمک رفقاي آراگون بروند.

ایم. مقاله اي در دهنگاه کنید به اعالمیه امضا شده از سوي کنفدراسیون ملی کار که ما همه آن را در ضمیمه دوباره چاپ کر-4
موضع کنفدراسیون در رابطه با موقعیت انقالبی، به همان  ") ظاهر شد که تاکید کرد1936همبستگی کارگري ( بیست و هفتم ژوئیه 
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و بخش هاي فدراسیون هاي اتحادیه هاي کارگري که از سوي کمیته منطقه اي کنفدراسیون کار کاتالونیا برگزار شده بود تقدیم 
دولت ایالتی و سایر احزاب گرفته شده بود، و از قبل به  منطقه براي همکاري با ماتی که از سوي کمیتهشد. نتیجه این شد که تصمی

یک واقعیت غیرقابل بازگشتی تبدیل شده بود، از سوي پلنوم دیگر اتحادیه هاي کارگري منطقه اي مورد تصویب قرار بگیرد. این یک 
. باوجود اذ شده بود را ایفا کردسیاست کار از کار گذشته اي بود که در آن پلنوم بیست و ششم نقش تایید تصمیماتی که قبال اتخ

علیه قبول همکاري از  شبهه اي در رابطه با مخالفت جدي جاي هیچ ،اینکه ما اسناد مباحثات طرح شده را نداریم، آخرین توافق
باقی نگذاشت. همه ما میدانیم که یک مخالفت شدید علیه این  با دولت ایالتی سوي کمیته هاي عالی کنفدراسیون و فدراسیون

امال به ک"سیاست وجود داشت. قطعنامه در رابطه با تحلیل از شرایط انقالبی کنونی با یک گزارش مبنی بر حمایت از این موضع 
ع بود؟ ، همین موضمورد تصویب قرار گرفت مطرح و  پلنوم این ضعی که دراموایا  ، باید پرسید به پایان رسید. کنجکاوانه "اتفاق آرا

بعد از مالقات با کمپانیس قبول کرده بودند، همان موضعی  دراسیون ملی کار قبال آن را به طور موقتین کنفموضعی که نمایندگا آیا
یست فدراسیون در روز ب -همان موضعی که در پلنوم مشترك کنفدراسیون م بیست و یکم منطقه اي تصویب شد باکه از سوي پلنو

دولت  و بنابراین نه "نددشمنان مردم هستتنها شورشیانِ فاشیست  "؟کدام موضع به تصویب رسید یکسان بودند؟و سوم ژوئیه 
پیمان هستند. انصراف از انقالب از قبل بلکه هم ،کاتالونیا و نه جمهوریخواهان دشمن نیستند که مورد حمله قرار گیرندبورژوایی 

خالقا کت کنندگان در پلنوم خواشته شد که ااز شر  "هیچ کس نباید بیشتر جلو برود. هیچ کس نباید صفوف را بشکند."قطعی بود: 
هر روز علیه فاشیسم، تنها علیه فاشیسم که بر نیمی از  "از تصمیمات اکثریت تبعیت کنند و به آرمان ضدفاشیسم وفدار بمانند.

یته مرکزي که کمنتیجه گرفت  منازعه يِ رسمی پلنوم منطقه اي با دستور صریح و غیرقابلآخرین اطالعیه "د.اسپانیا حکومت میکن
یون تدارك که کمیس زیر کمیته یک کمیته ضدفاشیست وجود دارد و یک"ضدفاشیستی مورد تایید میباشد و باید از آن اطاعت شود:

  "از همه دستورات پیروي کند. هاي آنان اطاعت کنند و بطور منظمنامیده میشود. این وظیفه هرکس است که به رهنمود 

.پایان اعتصاب عمومی را اعالم نمودند ،دراسیون هاي محلی اتحادیه هاي کارگري بارسلوناف ،وز بیست و هشتم ژوئیهر  

  کمیته ها همه جا، هماهنگی هیچ جا

خشونت و قدرت به هم وابسته هستند. به دنبال شکست ارتش در خیابانها و تسلیح پرولتاریا، انحصار دولتی بر خشونت درهم شکسته 
  شد که خشونتِ خود را، قدرتِ خود را و نظمِ خود را تحمیل نمود. قدرت یک طبقهِ کارگرِ مسلح.شد، و شرایط انقالبی ایجاد 

ارگان هاي قدرت طبقه کارگر را تشکیل دادند. آنها بطور منظم  زهداندفاع، کارخانه، محالت،  شهرك ها و ...  -کمیته هاي انقالبی
، میلیشیاهاي مردمی را که جبهه هاي نظامی را در چند زي را آغاز کردندتراکی کردن صنعتی و کشاور، اشایی مصادره اموال بورژو

را  "نظم نوین انقالبی"روز اول استحکام بخشیدند سازمان دادند، گشت هاي کنترل و میلیشیاي پشت جبهه را سازمان دادند که 
 و طرفداران اتحادیه هاي زرد، تحمیل نمودند،يِ سرکوبِ خشونت آمیزِ کلیسا، کارفرمایان، فاشیست ها، تفنگچی هاي سابق به وسیله
تیراندازان ضدانقالبی بیوقفه در طول هفته در شهر فعالیت میکردند. اما این کمیته ها قادر به هماهنگ نمودن تالش هاي زیرا تک

                                                 
گویی این امر ضروري بود که بر مقاومت قابل  "شکلی که تاکنون حفظ شده است ادامه خواهد یافت-78صفحه زیرنویس بقیه 

 غلبه شود. ،ست و یکم تایید شده بوداي که به آنچه که در پلنوم بیمالحظه
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ه کاري از سوي رهبران اغلب با تداخل و دوبار ،خود و ایجاد قدرت متمرکز طبقه کارگر نبودند. ابتکارات و فعالیت هاي کمیته ها
(حزب کارگران اتحاد   POUMمنجمله کنفدراسیون و فدراسیون یا پی.ا.یو.ام ،متعدد سازمان هاي سنتی جنبش کارگري

اصالحات  نوع که حوادث این ،هنوز درخواست دستمزد هاي بیشتر و اصالحات جزئی میکرد . این حزبمارکسیست ها) روبرو میشد
  را پشت سر گذاشته بود.

رایطِ انقالبی در خیابان و کارخانه ها موجود بود و بعضی ارگان هايِ قدرتِ بالقوه پرولتاریا نیز وجود داشت: کمیته ها، که هیچ ش
سازمانی قادر نبود و یا نمیخواست آنها را هماهنگ سازد، تحکیم بخشد و آنها را به ارگانهايِ حقیقیِ قدرت تبدیل کند. 

حتی  اتحادیه هاي کارگري سازمان هاي و آنها سیاسی حدودیت هاي خود را داشت، احزابم خودانگیختگیِ توده ها نیز
محدودیتهایشان بیشتر از خودانگیختگی توده ها بود. این سازمان ها برنامه اي واقعی، دقیق و آماده اي نداشتند که در آن 

 تیح ،ها نمیدانستند با قدرت چه بکنند، رهبران آنارشیست ها نه تنکار گرفته شود. در حقیقتاشرایط انقالبی به 
علیه تهدید فاشیسم، که نیمی از کشور را فراگرفته بود، آنها شعار اتحاد ضدفاشیستی،  اتحاد  نمیدانستند قدرت چیست.

شرایط قدرت دوگانه بین دولت ایالتی و کمیته  به جاي .مقدس با بورژوازي دموکراتیک و جمهوریخواه را تحمیل کردند
از قبل تصمیم  ،، دوباره کاري قدرت ها بود. بعالوه، کمیته هايِ عالیِ کنفدراسیونِ ملیِ کار، در اواسط اوت یلیشیامرکزي م

 ،در صورت مساعد بودن شرایط و  فروکش کردن خودانگیختگی درخیابان هاگرفته بودند که کمیته مرکزي میلیشیا را 
بطور عملی همه جا ظهور کردند؛   ،خودانگیخته ،کمیته ها به این سو، وئیهمنحل کنند. در این اثنا، باوجود این، از نوزده ژ

اقتصادي تازه اي را تحمیل نمودند که از پیروزي قیام کارگران بر ارتش حاصل شده بود، آنها واقعیت سیاسی، اجتماعی و 
  قدرت را اعمال نمودند.  و در کاتالونیا این کمیته ها در کارخانه ها و مناطق مسکونی

   

 هفتاد سال بعد: نتایج و بازتاب ها

 کمیتداري یکی ازمهمترین ابزار هاي حادولت سرمایه. دولت سازمان انحصاري حشونت  در خدمت به طبقه حاکم اجتماعی است
هِ انقالبِ فبر پرولتاریاست؛ دولت دستگاه سرکوبی است که روابطِ اجتماعیِ تولیدِ سرمایه داري را تضمین میکند. اولین وظی زيبورژوا

انهدامِ کاملِ این دولت سرمایه داري و استحکام بخشیدن به قدرتِ کارگران است. بدون قصد و عمل شایسته ( از سوي  ،پرولتري
 ،ش انقالبیاز جنب ید کسی بتواندکسی نمیتواند از انقالب پرولتري صحبت کند. شا ،داريسازمان انقالبی) براي انهدامِ دولت سرمایه

رمایه دیکتاتوري پرولتاریا بدون انهدام دولت س" اشیستی، جنگی علیه فاشیسم یایا اتحاد ضدف "انقالب مردمی"البی یا شرایط انق
 ريانقالب پرولت صحبت بکند، اما نمیتواند ازحزب کارگران اتحاد مارکسیست ها  تحلیل هاي "درخشان"، و کشف تخیلی "داريِ

 براي جنبش آزادیخواهانه امري موروثی بود. و این ابهام از سوي بوروکرات هاي ضدفاشیستِ . ابهام ایدئولوژیکی صحبت به میان آورد
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 يها ابانیرا به آس یستیآنارش انسجامِ  عدمِ  لودِ کنفدراسیون ملی کار و سیاستمداران زرنگ بورژوازي که میدانند چگونه آبهايِ گل آ
   ه تالشی براي انهدام دستگاه دولتی بورژوازي انجام نگرفت.این جا هیچگون شده است. لتیبه فض لیتبد ،کنند تیخود هدا

ن کمیته یآنارشیستی نوزده ژوئیه بود، اما همدر بارسلونا، کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست محصول طبقه کارگر و پیروزي 
ه معامله ي ضدفاشیست، نتیجکمیته مرکزي میلیشیا مرکزي همچنین محصول امتناع آنارکوسندیکالیست ها از انهدام دولت نیز بود.

نیز پذیرفته شد (پی.ا.یو.ام و استالینیست ها).   "مارکسیست ها"اما همچنین این معامله از سوي  ،بین کمپانیس و آزادیخواهان بود
را  یسازمانِ همکاريِ طبقاتی نیز بود که به وسیله آن دولت کاتالونیا مجددا  فونکسیون های ،کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست

این نهاد ها غلبه کرده بودند: پلیس، نظم عمومی و ارتش. کمیته  ربدست آورد؛ زیرا آنارشیست ها در خیابان بَ  ،که از دست داده بود
مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست هرگز ارگان قدرتِ کارگران نبود و هرگز چنین ادعایی نکرد، و بنابراین، هرگز شرایط قدرت دوگانه 

یته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست را در تقابل با دولت کاتالونیا قرار دهد. این یک حقیقت است که بین وجود نداشت که کم
در کاتالونیا وجود  1936بیستم ژوئیه -مختلفی در رابطه با حوادث بعد از نوزدهم در رابطه با شرایط انقالبی تصوراتآنارشیست ها، 

لب است، از سوي آباد دِ سانتیان و فردریکا مونتسنی اعالم شد که خواهان همکاري غا دارد. تصور اَوّلی، و تصوري که تقریبا تصور
ناب را امري اجت حاد ضدفاشیستی شدند. آنها اینبورژوازي) در یک ات احزاب کامل و صمیمانه  با سایر نیروهاي سیاسی ( منجمله با

 با دولت کاتالونیا را شّرِ کمتر نسبت به پیگیري "وفادارانه"ناپذیر به منظور پیروزي در جنگ میدانستند و به طور ضمنی همکاريِ 
 به خطرانداختن همه"تئوري  یور مورد پشتیبانی است که دردُوّم از سوي گارسیا اول همزمان میدانستند. تصور و جنگِ "انقالب"

ا را میگرفت جاي پرولتاری ،نِ روشنگریک نیرويِ پیشتازِ رهبرا . طبق این دیدگاه،بود "دیکتاتوري آنارشیستی"یعنی استقرار  "چیز
 "سیاه و سرخِ"که رنگ  وبراین باور خام متکی بود بود،  یدولت ل همکاريدر عم و قدرت را بنام وي کسب میکرد، این تصور نیز

اده از مل استفکه شا ،گرایانه از سوي مانوئل اسکورزا پیشنهاد شدعملیت دولت را میتواند تغییر دهد. تصور سوم  با دیدي وزرا ماه
دون ب دفاع و نظم عمومی و تکیه بر تسلطِ  کنترل وزارت خانه هاي، "پیروزي هاي انقالب"دولت کاتولونیا براي قانونیت بخشیدن به 

ه بود، با این انتظار که این اقدامات ب "شرایط انقالبیتحکیم "ه منظور تالش براي چون چراي کنفدراسیون ملی کار در خیابان ها ب
به موازات قدرت واقعی سازمان آزادیخواهی  شود. بنابراین نظر، در همان حال، مناسب تري براي پیروزي انقالبی منجر شرایط

 لی کارکنفدراسیون م خودمختار و مستقل از آن ها با تکیه بر کمیته تحقیق و کمیته هاي دفاعفدراسیون، به صورت  -کنفدراسیون
قادر میشد مواضع آنارکوسندیکالیست ها را در دولت کاتالونیا هماهنگ و متمرکز کند، و  میبایست استحکام مییافت؛ سازمانی که

تالینیست ها ممکن سازد. این سه موضع، بسرعت به همان علیه تحریکات کمپانیس و اس 1937بعد بتواند قیام کارگران را در می 
ها با ، استالینیست ها و بورژوازي تنران اتحاد مارکسیست هاحزب کارگحرکت کارگران در برنامه اتحاد ضدفاشیستی با ادغام تاکتیک

سرخ "بین  ،آنارکوسندیکالیست ها و اختالفات در میان . این به نوبه خود سبب بروز تفاوتهدف پیروزي بر فاشیست ها تکامل یافت
اران آنارشیست هاي ایبریا و گروه شد که کامال با تقسیمات قبلی بین طرفد با بورژوازي یا همکاري کنندگان "دارکوب ها"و  "ها

ی نمتوجه همکاري کنندگان شد، ابتدا کامال لفظی و اخالقی بود، که به بدبی "سرخ ها"سی نفره تفاوت داشت. انتقادي که از سوي 
عث شد اب متوسل شوند. این امر فرار  به جلو و سبب گردید بخشی از رهبران به تاکتیک ساخت؛  تکامل یافت و اکثریت را منفعل

ارتش، بعد  این یا در صفوف ارتش براي پیروزي بر فاشیسم ثبت نام کنند، در حالی کهو  جویی بردارندیا  دست از مبارزه که مبارزین
ارتشی که با اجراي قانون نظامی کردن به  صورت ، نی ارتش بورژوازي جمهوریخواه شده بود، ارتش مردمی، یع1937از تابستان 

 اپوزیسیونی بود که ،ترین اپوزیسیون علیه همکاري طبقاتی که از میان آزادیخواهان عروج کردمنسجم ده بود.ارتش معمولی در آم
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ینیست ها و زیرا با حمالتِ متحدِ سرکوبِ استال ،عمال از بین رفته بود 1938در گروه یاران دورروتی شکل گرفت؛ که بعد از ژانویه 
 پاي درآمده بود.از دولت شریک در ضدیت اعضاي کنفدراسیون

ادن تقویت، هماهنگی و تمرکز دکه فراخوان به انهدام دولت بورژوایی و مسیر انقالبی  ، اتحادیه کارگري، یا گروه پیشاهنگیهیچ حزب
ئیه، پرولتاریاي بعد از بیستم ژو ا بدهد وجود نداشت: فراروئید ر 1936که در ژوئیه  -کمیته هاي کارگران -به ارگان هاي قدرت

ش ارا در خیابان ها و کارخانه ها اعمال نمود که به سازمان هاي سیاسی و اتحادیه هاي کارگري "از پایین"دیکتاتوري  لونا نوعیبارس
( کارگران با جهت انقالبی وکارگران رادیکال چپ، کنفدراسیون و آنارشیست ها را از آن خود تفاوت بود.بی نسبت به آنها نامربوط و

 آن به کهبل منهدم نکردند، سازمان هاي سیاسی و اتحادیه هاي کارگري نه تنها دستگاه دولتی بورژوازي را ان...)نمیدانستند. پویندگ
را تقویت نمودند. در غیاب حزب کارآمد انقالبی که قادر به فرموله کردن مبارزه براي برنامه انقالب پرولتري  ناحترام گذاشتند و آ

. برنامه بورژوازي دموکراتیک را تحمیل نمود وژي اتحاد ضدفاشیستی و جنگ به نیابت ازئول، ایددشمن فاشیست جنگ علیه 57باشد،
جنگ به عنوان جنگ طبقاتی تکوین نیافت، بلکه جنگ به عنوان جنگ ضدفاشیست بین دولت بورژوازي فاشیست و دولت بورژوازي 

درخود  شپییک و فاشیستی) شکست آلترناتیو انقالبی را از گزینش بورژوایی (دموکرات دو تکوین یافت. و این انتخاب بیندموکراتیک 
بدترین دشمنِ  ،مفروض داشت. براي حرکت انقالبی کارگران، ضدفاشیسم بدترین پیامدِ فاشیسم بود. ایدئولوژيِ اتحادِ ضدفاشیستی

ه ترناتیو انقالبی را خفه نمود و شیوانقالب و بهترین متحدِ بورژوازي بود. ضرورت هاي این جنگ، بین دو گزینه بورژوایی، هرگونه آل
پذیر ساخت، سرکوب نمود. به نفع پیروزي جنگ علیه فاشیست هاي مبارزه طبقاتی را که قیام طبقه کارگر را در نوزده ژوئیه امکان

  58"ما از همه چیز جز پیروزي صرفنظر میکنیم."ها، صرفنظر کردن از انقالب ضروري بود: 

 ( ابتدا پیروز شدن در جنگ و سپس ادامه دادن به انقالب نبود طرح شدند نادرست بودند: مساله بر سر بنابراین آلترناتیوهایی که
جنگیدن و ادامه دادن به انقالب همزمان با آن نبود ( تز حزب کارگران اتحاد مارکسیست  مساله پیشنهاد استالینیست ها)، یا حتی

میلیشیاي  یک ژوئیه 21-25و اهداف پرولتاریا بود. میلیشیاي مردمیِ روز هاي  ها و آزادیخواهان)، بلکه مساله بر سر ترك روش ها
 در جنگ نشده باشد، ارتش کارگران ، صرفنظر از این که نظامی شده باشد یا نظامی1936اصیل پرولتري بود. میلیشیاي اکتبر 

  زي بود. (خواه دموکراتیک خواه فاشیستی)رهبري بورژوازي (خواه فاشیستی خواه جمهوریخواهی) و در خدمت بورژوا تحت هدایت

با جبهه مردمیِ رهبرانِ آنارشیست  ،و مصادره کارخانه ها که از سوي توده هاي آنارکوسندیکالیست شروع شد "انقالب اجتماعی"
 درت دولتیاجتماعی بدون کسب ق "انقالب"تضاد بود. حتی آدمهایی وجود دارند که از  زب کارگران اتحاد مارکسیست ها درها و ح

در هر صورت، جبههِ مردمیِ رهبران آنارشیست،  59صحبت میکنند. انقالب اجتماعی و سیاسی-و حتی جدایی بین جنبه هاي اقتصادي
د ر به عنوان امري خیالی و غیرواقعی حظه انقالبی انهدام دولت غلبه کرد، انهدام دولتو ایدئولوژيِ اتحادِ ضدفاشیستی، برهرگونه مال

                                                 
داري( خواه فاشیستی خواه جمهوري) بسط و مرکزیت دادن به کمیته ها به عنوان ارگان هاي قدرت کارگران، و این: انهدام دولت سرمایه - 57

 اجتماعی کردن اقتصاد، کنترل پرولتري بر تالشهاي جنگ و دیکتاتوري پرولتاریا.
وسیله ایلیا اهرینبورگ در همبستگی کارگري تحت ادیتوري توریهو که به دورروتی نسبت داد. نگاه کنید به ایلها شعار تبلیعاتی که به  - 58

 24صفحه  1979اهرینبورگ، گزارشگر در جنگ داخلی اسپانیا، هوکار، گوهیون، 
یِ اساسیِ کلیساِي پال، جلد دوم در سوسیالیسم و جنگ داخلی. وقایعِ تاریخ "بخش ارگانیگ دولت اتحاد ملی "سانتوس هولیا، - 59
 227-245) صفحات 1987(
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عناصر لفظا رادیکالی مانند گارسیا اولیور فراتر نرفت. کمیته مرکزي میلیشاي  نیاتِ خوب  گز از اعالم هايِ خیالیِ هر و ،گردید
ضدفاشیست هرگز قدرت کارگران نبود. شرایط قدرت دوگانه هرگز وجود نداشت. درهر صورت، دوباره کاري قدرت بین کمیته مرکزي 

لیه ع ،ت ایالتی وجود داشت، و باالتر از همه یک تقاليِ مکمل از سوي هر دويِ اینهامیلیشیاي ضدفاشیست و بعضی از وزراي دول
  کمیته هايِ انقالبی وجود داشت.

ورود سازمان هاي طبقه  به 1936دامن زد، که در سپتامبر  فروپاشی اولیه و خرد شدن قدرتبه یک  ،دولت یا قدرت مرکزي خأل
شد. نه آنارشیست ها، نه کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست، که در  جمهوري) منجرایالتی( و سپس در دولت در دولت  ،کارگر

هرگز اقدامی براي کنار زدن بورژوازي جمهوري خواه، یا  ،تفوق داشتند، نه حزب کارگران اتحاد مارکسیست ها آنارشیست ها آن
 1936لحانه پرولتاریا که در ماه  می عی مسنکردند. شکست قط ،انهدام دستگاه دولتی که همیشه در دست کمپانیس باقی ماند
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بود که از گرفتن تمام و کمال قدرت که پرولتاریا  1937ممکنِ تصمیمِ سازمان هاي طبقه کارگر در ژوئیه  يِاتفاق افتاد، تنها نتیجه
  ده بود.شروع ش 1936از ژوئیه  1937ماه می آن را در خیابان ها و کارخانه ها اعمال مینمود ، خودداري کردند. 

  

  

 

 

 

 

 

  :بخش دوم

  فدراسیون آنارشیست هاي ایبریا در کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیستی کاتالونیا -کنفدراسیون ملی کار -

دیدند، بازنویسی سان که الزم میوقفه آن را پاك میکردند و بار دیگر آنباخته نبود که بیي تاریخ چیزي جز لوحی رنگهمه"
  رفت.ب، امکان دستکاري و تقلب از بین میکردند. به این ترتیمی

  George Orwell ،1984جورج اورول 

  "زاید.توافق و اطاعت دوستان را زیاد میکند، و حقیقت دشمنی می"

   Terence, Andria ترنس، آندریا

  

  قدرت در خیابان ها

سلح بود، و این قدرت از سوي کمیته هاي محلی، در خیابان ها بود، این قدرت پرولتاریاي م کردن و اجرا گرفتنقدرتِ واقعیِ تصمیم
شد، و بطور خودجوش از کارخانه ها، کارگاه ها، ساختمان ها و زمین اعمال می  کمیته هاي دفاع، و کمیته هاي کنترل کارگران

و به  ح میساختندسلب مالکیت میکرد؛  کمیته ها گروه هاي داوطلبان میلیشیا را که قبال جذب شده بودند، سازمان میدادند، مسل
جبهه حمل میکردند؛ کلیساها را میسوزاندند یا آنها را به مدرسه یا انبار تبدیل مینمودند، به منظور گسترش جنگ اجتماعی نیروهاي 

آنها ترافیک را کنترل میکردند  گشتی تشکیل میدادند؛ سنگرها را تقویت میکردند،  سنگرهایی که اکنون جبهه هاي طبقاتی بودند،
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رت کمیته ها را نشان میدادند؛ تولید را بدون کارفرمایان و مدیران در کارخانه ها آغاز میکردند، یا آنها را تبدیل به تولید نظامی و قد
میکردند؛ خودرو و کامیون ها، یا مواد غذایی را براي کمیته تدارکات مصادره میکردند؛ بورژواها، فاشیست ها، و کشیشیان را نابود 

دولت هاي شهرداريِ جمهوريِ کهنه را میگرفتند، و در هر محلی اتوریته کامل خود را در تمام عرصه ها تحمیل میکردند؛ جاي 
  توجه نمیکردند. 60میکردند، آنها به هیچ کدام از قوانین دولت ایالتی و یا کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست

فوريِ دیگري جز شکست دادن  وجود نداشت، و این قدرت هدفِ قدرتِ واقعیِ دیگري  "فدراسیون سنگرها"شب نوزدهم ژوئیه، بجز 
هایشان، بعد از بیستم ژوئیه از خیابان ها ناپدید شورشیان نداشت. ارتش و پلیس خواه انحالل یافته و خواه محاصره شده در پادگان

غیرنظامی که اغلب آنها ملبس  شدند. میلیشیاي مردمی متشکل از کارگران مسلح که با سربازان مرخص شده و گارد هاي ضربت و
یام ق ده پیروزمند، تبدیل به پیشگامانبه لباس غیرنظامی بودند اظهار دوستی کردند، جاي ارتش و پلیس را گرفتند و در یک تو

  انقالبی شدند.

 61هاي محالت تهکمیدر بارسلونا، در طی هفته بعد، زمانی که هنوز کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست تنها یک قدرت موقتی بود، 
هماهنگ ساختند،  کسب شده از سويِ کمیته هاي دفاع، فعالیت هاي خود را در یک فدراسیون شهري اصیل مظهر قدرت به عنوان

آنها در خیابان ها و کارخانه ها، در همه عرصه ها، در غیابِ هرگونه اِعمال قدرتِ موثر از سوي دولت هاي شهرداري، دولت ملی، یا 
. دهها سنگري که در بارسلونا ایجاد شد، هنوز در اکتبر پابرجا بودند، ترافیک وسائل مام قدرت خویش را بکار بستندلتی تدولت ایا

که به وسیله کمیته هاي مختلف به عنوان ابزار استحکام، دفاع و  ایی و اوراق جواز عبورحمل ونقل را کنترل میکردند و اوراق شناس

                                                 
  اند:سه تز بسیار جالب درباره کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست وجود دارد که متاسفانه انتشار نیافته -60 

ن تاریخ معاصر، دانشگاه . یک قدرت دوگانه؟ (دوجلد) پایان نامه دکترا، دپارتما1936اکتبر  -جوزپ ادوارد آدسورا توررا، کاتالونیا: ژوئیه
  1979بارسلونا 

انریک مومپو، کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست و قدرت دوگانه در ماه هاي اول جنگ داخلی اسپانیا، تزهاي دکترا هشت ژوئن 
  ، دپارتمان تاریخ معاصر، دانشگاه بارسلونا19914

  78ادامه زیرنویس صفحه 
. بحران درون دولت، تزهاي دکترا که روز بیست و یکم 1936بارسلونا طی ماه ژوئیه تا اکتبر  جوزپ آنتونی پوزو گونزالیس، قدرت انقالبی

  از آن دفاع نمو د، دپارتمان تاریخ مدرن و معاصر، دانشگاه مستقل بارسلونا 2002ژوئیه سال 
نمایندگان ما در دولت باید از آن که  "گروه کونستانسیا، در یک نشست گروه هاي آنارشیست و کمیته هاي دفاع، پیشنهاد نمود  -61 

نگاه کنید به نشست دوم کامل گروه هاي محلی آنارشسیت هاي  "بیرون بیایند و کمیته هاي محل باید کمیته مرکزي انتخاب کنند.
چند خیلی دیر، . پیشنهاد هر1937بارسلونا بیست و چهار آوریل  "بارسلونا{....} به کمک گروه هاي دفاع کنفدراسیون و جوانان آزادیخواه

  فعال بودند. 1937نشان میدهد که این کمیته هاي محلی هنوز تا آوریل 
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، آنها این اَعمال را به عنوان نشانه قدرت جدید  میکردند، و از همه باالتر بازرسی ،شده بودند راصادر  ،کنترل شرایط جدید انقالبی
  کمیته ها انجام میدادند.

  

  تناقضات گارسیا اولیور و آنارشیسم دولتی

د، ضروري است درك نَ رات وي بر حوادث این دوره میافکَ برايِ دركِ تناقضاتِ روشن و متعددِ گارسیا اولیور، و دودِ غلیظی که خاط
پذیري پرنسیب هاي مجرد ایدئولوژیکی با نیازهاي تاکتیک هاي سیاسی فوري، همچنین درك وي از سرشت رهبري وي از انعطاف

یست اي بدر سازمان کنفدرال توضیح داده شود. ما این حقیقت را که گارسیا اولیور، در پژواگ گام ها، موقع بازگویی از پلنوم منطقه
انقالب بود، درحالیکه  62بیست و ششم ژوئیه، ادعا میکند که او گفت کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست سرپوش مهارو یکم و 

روز سوم اوت، تنها یک هفته بعد، او کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست را بهترین تضمین پیشرفت انقالب میدانست، چگونه 
بین آنچه که اولیور گارسیا انجام داد و آنچه که میگوید انجام داد را حل کنیم؟  ما چگونه میتوانیم تناقض دایمی 63تفسیر میکنیم ؟

  اي بیست و یکم ژوئیه پیشنهاد کرد که کنفدراسیون ملی کار قدرت را بدست بگیرد؟آیا وي در پلنوم منطقه

فعالیت هاي وي در جریان کمپین انتخاباتی  ، ما باید رفتار و فعالیت هاي وي را با رفتار و1936به منظو دركِ گارسیا اولیورِ ژوئیهِ 
مقایسه کنیم. در جریانِ این کمپینِ انتخاباتی، رهبرانِ آنارکوسندیکالیست هرگز به کارگران آشکارا نگفتند که راي  1936فوریه 

گران است؛ اگر، باوجود این، کارناپذیر دهند. آنها ادعا کردند که صرفنظر از نتیجهِ انتخابات، چند ماهِ بعد، یک تقابلِ مسلحانه اجتناب
به جبهه مردمی راي دهند، غیر از تحصیل آزادي هزاران زندانی، شرایطِ تقابلِ نظامی براي آنها مساعدتر میشد، زیرا آنها از قانونیتِ 

یست یون آنارشفدراس -جمهوریت و کنترلِ جمهوریخواهان بر ماشینِ دولتی سود میبردند. بنابراین، آنچه که کنفدراسیون ملی کار
از درخواست سنتی خودشان در امتناع از راي دادن در انتخابات بود، آنطور که خود گارسیا اولیور  چیزي بیش هاي ایبریا انجام داد، 

ه که بهترین تصمیم را به نفع خود بگیرند، اما ببه طبقه کارگرتوصیه کردیم   ،گیريما در رابطه با راي "خودش صریحا توضیح داد.:
ها گفتیم، اگر به چپ راي ندهند، روز بعد از انتخابات، آنها مجبور خواهند شد با فاشیست هايِ دست راستی مسلحانه مقابله کنند. آن

درحالیکه اگر به چپ راي دهند، بعد از گذشتِ شش ماه از پیروزي چپ، ما باید مسلحانه با فاشیست هايِ دست راستی مقابله کنیم. 
کارگر اسپانیا، که سالهاي سال از سوي کنفدراسیون ملی کار توصیه شده بود که راي ندهند، تبلیعات ما را بطور طبیعی، به طبقه 

آنطور که ما میخواستیم تفسیر کردند، این یعنی که باید راي بدهند، زیرا همیشه بهتر است با فاشیست هاي دست راستی اگر دست 
  64"ج از دولت مقابله شود.در انتخابات و خار به شورش زدند، بعد از شکست

گارسیا اولیور را ذکر کردیم، کسی که بدون این که خودش پرنسیب امتناع از راي دادن را  يو کج و معوج شده ما جدل کنجکاو
 دترك کند، غیرمستقیم به مبارزین و هواداران توصیه نمود که از تاکتیکی که بیشترین نفع را به سازمان کنفدراسیون ملی کار میرسان

                                                 
  185، صفحه 1978پاریس، -ها، روئدو ایبریکو، بارسلوناهوان گارسیا اولیور، پژواك گام  -62 
  188همانجا صفحه  -63 

  )1950جواب هاي گارسیا اولیور به سواالت بویوتن( -64 
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کاري است که ما باید براي درك سخنرانی گارسیا اولیور در پلنوم بیست و یکم ژوئیه بکار بگیریم : این همان موازي  پیروي کنند.
را ترك کند، او مبارزین را تشویق نمود که به این نتیجه برسند که در آن زمان  "بخطر انداختن همه چیز "بدون این که خودش 

  65"چگونه بیمعنی و مضحک خواهد بود "شیستیدیکتاتوري آنار"تحمیل 

و در عین حال سبب  باشد،که بطور رسمی با پرنسیب هاي مقدس...دمساز بود چنان سخنرانی کند  بطور خالصه، گارسیا اولیور قادر
ال همان ح از نظر وي مناسبترین باشد و باز در گردد که مبارزین صفوف کنفدراسیون تاکتیکی را انتخاب کنند که در آن زمان

  66با پرنسیب هاي ایدئولوژیکی ناسازگار باشد. اکتیکی را اتخاذ کنند که ت اعضاي کنفدراسیون

ه شود ک "گراییقربانی " ار نوعی به وي این امکان را داد که ماه ها بعد گرفت "رهبري کردن توده ها"و این شیوه هولناك رهبري 
. چهل سال بعد، باتوجه کنفدراسیون ملی کار منتسب سازد توده فوفصتمام  به  مدستی با دشمن راآمیزترین هبه وسیله آن فاجعه

جلسات پلنوم بیست و یکم و بیست و ششم ژوئیه مراجعه کنند، که به راحتی ناپدید شدند، به اینکه مورخین قادر نیستند به صورت
همه  داختنبخطر ان" ور ادعا میکند که وي پیشنهادانکار کند. گارسیا اولی ادعاي نویسنده پژواك گذشته ها راچه کسی میتواند 

تصاب در مقابل ان ،ارهبري کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست را قبول کرد، یا که بعد ،با عدمِ رغبت ،بعدها را داد، یا حتی "چیز
رال، بلکه به نفع سازمان کنفد خود به عنوان وزیر دادگستري آنارشیست در کابینه الرگو کابایرو مقاومت کرد، یا علیرغم اراده خود،

. (این او کاندید مستاصل براي وزارت دولت ایالتی بود بازي کرد، یا 1937ادث ماه می را در حو "نشانیرئیس آتش"او نقش ضروري
 هاي متناقض و خیالی است. اي از خیانتادعاهاي وي مجموعه  ها همه ادعاهاي غیرواقعی هستند. پویندگان...).

 .نچه دیگران درباره او میگویند، میباشدو آ ،آن چه که واقعا انجام میدهدمیگوید نیست، بلکه  خود ، هیچکس آن چهدر هر صورت
این در مورد گارسیا اولیور نیز صادق است. هوان گارسیا اولیور یک رهبر آنارکوسندیکالیست بود که از طریق موقعیت خود به عنوان 

یون فراتر رفت،  سازمانی کنفدراس کمیته ها ازدستورات انقالبیزمانی که ابتکارات  ،ضدفاشیست رئیس بانفوذ کمیته مرکزي میلیشیاي
 دستی کنفدراسیون ملی کار، باوجود این، تنها شامل ورود چند تن از رهبران آن به دولت نشد، هم ها را خفه کرد. هانقالب کمیت

 گارسیا اولیور به نفع موضع فرديِ  تر از موضع مبهمِ این حقیقت مهم . ودر سطوح مختلف ماشین دولتی سهیم گردید مجموع سازمان
بود. کنفدراسیون ملی کار فاقد برنامه و تاکتیک بود که آن را براي گرفتن قدرت آماده سازد؛ و  "بخطر انداختن همه چیز"دوپهلوي

 ،انشضِددولتیداوريِ در مورد پیش "یموقتنشینی عقب"بندي کاري نکردند، و علیرغم به همین خاطر رهبران آن چیزي جز سرهم
 گیري کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست دورگهبا سایر نیروهاي ضدفاشیست و دولت ایالتی همکاري کردند، که منجر به شکل

اشد، بلکه ب داشت، نمیتوانست یک اتحادیه کارگري آنارشیستی گردید. در حقیقت، اگر کنفدراسیون ملی کار چنین برنامه و تاکتیکی

                                                 
احتماال به وسیله گارسیا اولیور استفاده نشد، بلکه از سوي فدیریکا مونتسنی، به عنوان  "دیکتاتوري آنارشیستی "در واقع، این واژه -65 

  یک خالصه مناسب سخنرانی طوالنی وي در پلنوم بیست و یکم ژوئیه مورد استفاده قرار گرفت.
میلی ایده استقرار کمونیسم آزادیخواهانه را در کاتالونیا ز با بیدر جریان روزهاي اول جنبش، گارسیا اولیور و چند مبار"برطبق پیراتس،  -66 

نیا وپیشنهاد کردند. من فکر میکنم که این ایده بدون اعتقاد راسخ پیشنهاد شد. گارسیا اولیور متقاعد شد که کمونیسم آزادیخواهانه در کاتال
  ) هوزه پیراتس.1شفاهی: جنبش آزادیخواهی در اسپانیا( غیرممکن است. نگاه کنید به مصاحبه با هوزه پیراتس در مجموعه تاریخ
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ه کصخره هاي شرایط انقالبیِ آشکاري  میبایست یک حزب مارکسیستی میبود. سازمان و ایدئولوژي آنارکوسندیکالیستی بر روي
  با شکست مواجه شد. ،ظهور نمود 1936بدنبالِ قیامِ پیروزمندانه ژوئیه 

دند، سنگ نبوارسیا اولیور برمیگردیم. همه مبارزین همو اینجا ما به تحلیل خود از ایده رهبري در کنفدراسیون ملی کار از سوي گ
ایده هاي آنها، یا پیشنهاد هاي آنها، از وزن یکسانی برخوردار نبود؛ کافی بود به سخنرانی هاي کسانی که پشت میزخطابه می پریدند 

انی که دخالتشان را محدود به حرف کس توجه کرد، کسانی که زندگیشان و آزادیشان را براي سازمان به خطر انداخته بودند، برعکس
و در  "مردِ عمل"از طریق فداکاري و شجاعتشان بدان دست یافته بودند. این رهبريِ ،زدن کرده بودند. کسانی که رهبر شده بودند

 و آیین نامه ناپذیرِ سیمايِ کنفدراسیون ملی کار بود، باهمه اینها، این امر در قوانین داخلیجزءِ جدایی 67،"هوشمند"مرحله دوم، 
  این سازمان اعالم نشده بود.

ین امر به ا طلبانه کنفدراسیون ملی کار حاکم میشد،گیري، ساختمان افقی و برابريزمانی که میبایست در باالترین سطوح تصمیم
یط در مح و مخفیانه سرعت ناپدید گردید. کمیته هايِ فوقانی دیوارِ حایلی براي سلسله مراتبِ رهبري بوجود آورد، که همه چیز را

اي، تنها در دوستان و آشنایان مورد بحث قرار داد و تصمیم گیري کرد. پلنوم هاي بزرگ اتحادیه کارگري در سطح ملی و منطقه
این پلنوم ها فقط آنها را علنی و  ،خدمت تصویب قطعنامه هایی قرار گرفت که قبال از سوي کمیته هاي مافوق تایید شده بودند

  ساختند.

مورد همه چیز بحث و تصمیم کوچکی در  نیستی عمل کرد، که در آن پیشاهنگفدراسیون ملی کار به صورت هرمی و شبهِ لنیکن
براي گرایشات دیگر ایجاد تشکیالت در درون سازمان، با برنامه ها و رهبري خود علیه اکثریت ناممکن بود زیرا کنفدراسیون  گرفت،

  تر کرد.خود این مساله شرایط را براي مخالفین رهبري سخت ارگريِ متحد و افقی بود.ملی کار رسما یک سازمان اتحادیه ک

  اولین روزهاي کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست

اي را کسب کرد، اولین نشست غیررسمی کمیته به محض این که نمایندگی کنفدراسیون موافقت موقت کمیته مشترك منطقه
رسانی و آماده شدن برگزار شد. دولتِ ایالتی و جمهوریخواهانِ بیستم ژوئیه، با هدف اطالع مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست عصر روز

 Jaumeو هائوم میراویتیس  Artemi Aguade، آرتمی آگوئادJosep Tarradellasچپِ کاتاالن را جوزپ تاررادیاس 
Miravitlles  نمایندگی میکردند؛ از طرف حزب سوسیالیست متحد کومورراComorera  ،؛ از اتحادیه عمومی کارگران

اتحاد مارکسیست ها گورکین  یا،  براي حزب کارگرانناز سوي حزب جمهوریخواه کاتالو Peypoch:پیپوچ  Vidiellaویدیا

                                                 
- دورروتی، گارسیا اولیور و آیورلیو فرناندز الگوي مرد عمل بودند. فدریکا مونتسنی، آباد دِ سانتیان و پدرو هرِررا الگوي آنارشیست -67 

  هاي روشنفکر بودند.
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Gorkinو بوئناونتورا دورروتی ،Buenaventura Durruti هوان گارسیا اولیور ،Juan Garcia OLiver و آیورلیو
 از سوي کنفدراسیون ملی کار و فدراسیون آنارشیستهاي ایبریا در این جلسه حضور داشتند.Aurelio Fernandez فرناندز 

راستی از کمیته حذف شود زیرا او این سازمان را جریانی دست  Estat Catala تارادیاس پیشنهاد نمود که حزب استات کاتاال
ده بود. گارسیا اولیور یک طرح نمایندگی براي شرکت در فاشیست به ایتالیا پناهنده ش  Dencasمیدانست، که رهبر آن دنکاسِ 

کمیته مرکزي میلیشاي ضدفاشیست پیشنهاد نمود. سه نفر براي کنفدراسیون ملی کار، سه نفر براي اتحادیه عمومی کار، و سه نفر 
هاي  مان هاي زیرین: کاتالونیستبراي جمهوریخواهان چپ کاتالونیا، دو نفر براي فدراسیون آنارشیستهاي ایبریا، و یک نفر براي ساز

یري گناسیونالیست، حزب کارگري اتحاد مارکسیست ها، سوسیالیست ها و اتحادیه دهقانان. در همان شب قانون مربوط به شکل
به  Lluis Prunesمیلیشیا براي چاپ در بولتن دولت ایالتی ارسال شد، که روز بعد به چاپ رسید. در این فرمان، یوئیس پرونِس

به عنوان رئیس میلیشیا منصوب شد.   Perez Farrasوزیر دفاع اعالم شد، و پِرِز فارراس  Companysیله کمپانیسوس
 ویندگان)( مرکزي. پمیلیشیا ها نهادي بودند که مسئولیت دفاع را بدون هیچ مشارکتی از سوي دولت ملی به عهده داشتند. دولت ملی

  68هیچگونه حضوري در دولت ایالتی نداشت.

روز بیست و یکم ژوئیه ساعت یازده صبح، در مدرسه نیروي دریایی، اولین نشست رسمی کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست 
پروژه خود را براي  فرمان منتشر شده و نمایندگان منصوب از سوي دولت ایالتی، شکیل شد، جاییکه گارسیا اولیور بدون توجه بهت

یون ملی تقدیم نمود. کنفدراس را براي بحث ،جدید تحمیل کند "نظم انقالبی"ت که یک ایجاد کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیس
یروزي مسلحانه از پ ،از بدست گرفتن قدرت صرفنظر کرده بود، اما حاضر نبود تنها یک بازیگر ساده در دولت ایالتی باشد و بنابراین کار

تحمل آن نبودند. بعد از یک بحث که در آن آرتمی آگوئاد علیه ایده خود در خیابان صرفنظر کند، که صفوف مبارزین هرگز حاضر به 
رکزي میلیشیاي مگارسیا اولیور صحبت نمود، کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست رسما تاسیس شد. رهبري کمیته  "نظم انقالبی"

ب قرار دادند که به عنوان قانون متن پایین را مورد تصوی 69ضدفاشیست در عمل با گارسیا اولیور بود. نمایندگان در این نشست

                                                 
-هاد همکاري طبقاتی بود، که براي مبارزه با فاشیسم تحت شرایط فوقبنابراین، آن به هیچوجه یک دولت انقالبی نبود، بلکه یک ن -68 

 حقوقیِده بگیرد، مسئولیتی که در حوزه عادي ِولت ایالتی مسئولیت دفاع را به عهالعاده ایجاد شد، که در آن زمان نیاز به این بود که د
  وي قرار نداشت. 

اي کنفدراسیون ملی کار؛ آیورلیو فرناندز و دیاگو آباد د سنس براي کمیته منطقههوان گارسیا اولیور، بوئناونتورا دورروتی و هوره آ -69 
سانتیان براي فدراسیون آناریست هاي ایبریا؛ آرتمی ئاگوئاده، جومه میراویتیس و هوان پونز براي جمهوریخوهان چپ کاتالونیا؛ توماس 

دهقانان کاتالونیا، جوزپ رویرا براي حزب کارگري اتحاد مارکسیست  فابرگاس براي جمهوریخواهان لیبرال کاتاالنا؛ جوزپ توررنس براي
ها؛ چوزپ میرت براي سوسیالیست هاي متحد، هوزه دل بارریو، سالوادور گونزالس و آنتونیو لوپز رایموندو براي اتحادیه عمومی 

  کارگران؛ و نمایندگان دولت ایلتی، بوئیس پرونس، پرز فارراس و ویسنس گوئارنر.
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نتشار یافت ایجاد رسمی اکه در بولتن  ،بنا به قانون منتشره دولت کاتالونیا ،کمیته میلیشیاي ضدفاشیست کاتالونیا"انتشار یافت: 
  این کمیته قطعنامه هاي زیرین را تصویب نموده است که باید همه هموطنان از آن اطاعت کنند: شده است؛

  متعهد به حفظ نظم انقالبی ایجاد شده هستند. ،مان هاي نمایندگی شده در کمیتههمه ساز -1"

به منظور کنترل و امنیت، کمیته دسته هاي ضروري را به منظور اطمینان کامل از پیروي از قوانینش منصوب نموده است. به  -2"
  پرسنل شان را مشخص خواهند کرد. منظور رسیدن به این هدف، این دسته ها اعتبارنامه هایی حمل خواهند کرد که

. افراد و یا گروه هاي دیگر که خارج از قلمرو این از سوي کمیته اعتبار داشته باشند این دسته ها تنها کسانی خواهند بود که -3"
  شورشی محسوب شده و از سوي کمیته تنبیه متناسب خواهند شد. ،دسته ها عمل کنند

  گیر خواهند بود.ی که نظم انقالبی را مختل کنند سختدسته هاي شبانه خصوصا با کسان -4"

بین ساعت یک تا ساعت پنج صبح ترافیک به این عناصر محدود خواهد شد: (الف به همه کسانی که اعتبارنامه دارند که ثابت  -5"
شخصیت  صر باال  که ضمانتمیکند آنها عضو یکی از سازمان هایی هستند که کمیته را تشکیل میدهند؛ ب ( کسانی که با یکی از عنا

ان را شاند بخاطر شرایط اضطراري خانهاخالقی آنها را تایید میکنند همراه باشند؛ پ ( کسانی که بتوانند ثابت کنند که مجبور بوده
  ترك کنند.

ی و آموزشحق دارند اماکن  ،به منظور جذب عناصر براي میلیشیاي ضدفاشیست، سازمان هایی که کمیته را تشکیل میدهند -6"
  مراکز ارتباطات باز کنند. شرایط مربوط به جذب نیرو با جزئیات در قوانین داخلی اعالم خواهد شد.

کمیته امیدوار است که باتوجه به نیاز براي ایجاد نظم انقالبی به منظور مقابله با گروه هاي فاشیست، مجبور نشود که براي  -7"
 ود.اِعمال اطاعت به اقدامات تنبیهی متوسل ش

  70"کمیته."

فرمانِ تشکیلِ کمیته مرکزيِ میلیشیايِ ضدفاشیست چیزي غیرعادي نبود، و عمدتا اقداماتی براي تضمین نظم عمومی بود. واژه، 
 ،نمیتواند آنطور که بعضی از مورخین نوشتند، به ما اجازه دهد بطور جدي از قدرت دوگانه صحبت کنیم. همچنین "نظم انقالبی"

ي ما نمیتوانیم این را امر العاده میدانند،وقتشکیل کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست را امري ف ،ات معاصرآنطور که مطبوع
یالتی بود. که رقیب دولت ا ،العاده بدانیم یا به هیچ وجه کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست را به عنوان دولت انقالبی بدانیمفوق

                                                 
  مه کسانی که در این جلسه شرکت کردند فرمان باالیی را امضا کردند، بجز سه نماینده که دولت ایالتی به این جلسه فرستاد.ه -70 
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وار خود ادامه داد، و مسئولیت ثانوي که کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست هبري شبحدولت ایالتی، به سهم خود، به موجودیت ر
  بدان واگذار کرده بود را به عهده گرفت، و اتوریته آن عمال محدود به انتشار بولتن رسمی ماند.

هرگونه  و بدون ،د از هیچ سازمانیدر بارسلونا، کمیته هاي دفاع، به کمیته هاي انقالبی محالت تبدیل شدند؛ آنها بدون دریافت رهنمو
اي، بیمارستان ها را، که با سیلی از زخمی ها روبرو شدند، سازمان دادند. با تکیه بر ابتکارات انقالبی مورد نیاز لحظه ،هماهنگی قبلی

کردند. آنها خانه هاي  آنان آشپزخانه هاي مردمی راه انداختند، خودرو ها، کامیون ها، اسلحه، کارخانه ها و ساختمانها را مصادره
اي رشته اي از کمیته هاي تدارکات را بوجود آوردند که در خصوصی را تفتیش نمودند و مظنونین را بازداشت نمودند، و در هر محله

 نقش مهمی ایفا نمود. برآمدِ انقالبی بر ،کمیته تدارکات براي سراسر شهر هماهنگ شد، که در آن اتحادیه کارگري تدارکات غذایی
تاثیر گذاشت. این تنها  ،هاي جامعه و همه سازمان هایی که نسبت به شرایط انقالبی جدید صمیمی و صادق بودندروي همه بخش

تی به عنوان نهادي ضدفاشیس ،قدرت واقعی کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست را تشکیل داد، کمیته مرکزي براي مردم مسلح
  ت و نظم انقالبی نوینی را تحمیل کند.که میبایست جنگ را هدای ،به نظر رسید

که از قبل در خیابان  اي اعمالِ قدرت، هماهنگی و بسط کمیته ها،به ج Tاي کمیته هاایم که چگونه پلنوم محلی و منطقهقبال دیده 
دند. فنظر کراز کسب قدرت صر دیکتاتوری آنارشیستی""با توجیه خودداري از اعمال  ها اعمال میکردند، در بیست و یکم ژوئیه

 ،کمیته هاي مافوق کنفدراسیون ملی کار و حلقه محدود فدراسیون آنارشیست هاي ایبریا یک پلنوم سري مشتركِ  ،روز بیست و سوم
تا بر مقاومت مبارزین در پلنوم آینده روز  ،حول تصمیم خود براي همکاري در کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست جلسه داشتند

 که متوجه کارگران زاراگوزا  ،لبه کنند. در همان روز اولیور گارسیا یک سخنرانی از رادیو ایراد نمودبیست و ششم ژوئیه غ
Zaragoza .یک کافه در طرف  این روز، در در 71بود، او از آنها خواست به خیابان ها بیایند و توسط فاشیست ها کشته شوند

                                                 
مبارزین کنفدراسیون ملی کار و فدراسیون آنارشیست هاي ایبریا شما  "گارسیا اولیور در سخنرانی خود دقیقا این را گفت: -71 

  196نگاه کنید به پژواگ گام ها... صفحه  "ا را بکشند.باید آنها را مجبور کنید که شم
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از ادغام چهار گروه کوچک سوسیالیست و گروه هاي )  PSUCیا (، حزب متحد سوسیالیست کاتالون Pino مقابل کلیساي پینو
  استالینیستی تشکیل شد.

ایم که چگونه در روز بیست و چهارم، اولین دو ستون آنارشیست به سوي جبهه زیر فرماندهی دورروتی و اورتیز ما همچنین دیده
شنوندگان خود برلزوم هوشیاري در برابر احتمال کودتا  حرکت کردند. دورروتی از طریق رادیو یک سخنرانی پخش کرد که در آن به

  بعد از تسخیر زاراگوزا باید تقویت شود. "بخطر انداختن همه چیز "هشدار داد. شرایط انقالبی در بارسلونا به منظور

ایی ظاهر ه نیروي دریبعد از اینکه گارسیا اولیور کمپانیس را به شکل تهدید آمیزي رد نمود، روز بیست و پنجم، کمپانیس در مدرس
  شد و اعضاي کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست را متهم به غیرموثر بودن در تضمین نظم عمومی کرد. 

فدراسیون آنارشیستهاي ایبریا در کمیته مرکزي میلیشیاي  -روز بیست و ششم ژوئیه، همکاري قطعی کنفدراسیون ملی کار
اي مورد تایید قرار گرفت. این تصمیم از قبل توسط کمیته هاي مافوق کنفدراسیون هدر پلنوم منطق ، در صبح همین روز،ضدفاشیست

  مورد تصویب قرار گرفته بود. ،شان روز بیست و سوم و در پلنوم قبلی منطقه اي در روز بیست و یکمو فدراسیون در طی مباحث

ع پلنوم روز بیست و یکم ژوئیه را قبول کرده و این موضع موض  پلنوم بیست و ششم به اتفاق آرا تایید نمود که کنفدراسیون ملی کار
 بیست و روز در این نهاد همکاري طبقاتی موسوم به کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست را حفظ خواهد کرد.  همان پلنوم را

کاتی که در داریک کمیسیون تدارکات متکی بر کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست بوجود آورد، که کمیته هاي متعدد ت ،ششم
دستور داد اعتصاب  این پلنوم و در همان حال 72دستور یافتند که از کمیسیون تدارکات تبعیت کنند، ،سراسر شهر ظهور نمودند

انتشار یافت  73عمومی در مناطقی خاتمه یابد. خالصه قطعنامه هاي اصلی که در این پلنوم مورد تصویب قرار گرفت به شکل فرمانی،
 یک ي درست کردنبرا ژوئیه، عصر روز بیست و ششم ،کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیستاطالع رسانی شود.  تا از این طریق

رسلونا،  بخش میلیشیاي جنگ،  بخش میلیشیاي با مربوط به نمودار تصویري از بخش هاي مختلف تشکیل جلسه داد:  بخش
بخش گشت هاي کنترل،  بخش بیمارستان هاي نظامی،   بخش کمیسیون تدارکات، بخش تبلیغات،  بخش روادید ها، اي،منطقه

  بخش حمل و نقل و یارانه ها.

گارسیا اولیور مسئول بخش مربوط به جنگ بود. آباد دِسانتیان مسئول تدارکات میلیشیا بود که میرِت و پونز وي را یاري میرساندند. 
 Joseاصلی پلیس انقالبی منصوب شد که به کمک هوزه آسنس آیورلیو فرناندز به ریاستِ دپارتمانِ تحقیقات یا چیزي شبیه رئیس

Asens و توماس فابرگاس Tomas Fabregas  .( از ناسیونالیست هاي کاتالونیا )،  گشتی هاي کنترل را رهبري کرد
که  ( که جاي دورروتی را گرفت) مسئولیت بخش حمل و نقل را به کمک دوران روسی (Marcos Alcon  مارکوس آلکون 

که در جبهه هوئسکا کشته شد را گرفت) به عهده گرفت. وي متعلق به اتحادیه عمومی کارگران بود. هوزپ  ي آنتونیو لوپز رایموندوجا
خواهان چپ) مسئول میرِت ( از اتحاد سوسیالست ها که بعد با حزب متحد سوسیالیست ادغام شد) و هوان پونز ( ازحزبِ جمهوري

                                                 
به جاي هماهنگ نمودن این کمیته هاي تدارکات، که توسط کمیته هاي انقالبی از پایین ایجاد شده بودند، کنترل کار آنها به کمیته  -72 

  مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست از باال انتقال یافت.
  است.متن این فرمان در ضمیمه تکثیر شده  -73 
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خواهان چپ) به رهبري  دپارتمان تبلیغات و توررنت ( اتحادیه شدند. میراویتیس ( از حزب جمهوري دپارتمان میلیشیاي منطقه اي
کشاورزان) به ریاست کمیسبون تدارکات منصوب گردیدند. رافائل ویدیا ( جانشین هوز دِ بارریو، نماینده ستون کارلوس مارکس 

خواهان فرناندز رهبري میکرد. هوان پونز گارالندي ( ازحزب جمهوريهمچنین به دپارتمان تحقیقات منصوب شد) که آن را اورلیو 
خواهان چپ) مسئولیت چپ) به ریاست دپارتمان اختیارات و روادید (پاسپورت ها) منصوب شد. آرتمی آگوئاد ( از حزب جمهوري

ایع جنگی منصوب گردید. برادران گوئارنر دار شد. جوزپ تاررادیاس به دپارتمان مهم اقتصاد و صندپارتمان بیمارستان نظامی را عهده
Guarner  دیاز ساندینو ،Diaz Sandinoو پرز فارراس Perez farras به عنوان مشاور نظامی تعیین شدند. یوئیس

اما به پست غیرموثر( که به رسمیت شناخته نشد) رئیس  ،پرونِس وزیر دفاع دولت ایالتی از پست ظاهري خود سریع استعفا داد
  رکزي میلیشیاي ضدفاشیست منصوب شد.کمیته م

اوجود ب تفوقِ گارسیا اولیور و تصادماتش با دولت ایالتی تا انحالل آن وجه مشخصه دایمی کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست بود،
اي را بخاطر هقآن تصادمات کاهش یافت،  زیرا اوال گارسیا اولیور پشتیبانی کمیته منط اهمیت و گرایشِ  این با گذشت هر هفته، شدتِ 

این کمیته  تصمیم گرفت ،بطور سري ،غیرموثر بودن کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست از دست داد و ثانیا کنفدراسیون ملی کار
از سوي گارسیا اولیور بود که کمپانیس  Casanovasبدون شک، وتو نمودن دولت کاسانواسترین تقابل، را منحل سازد. جدي
م ژوئیه پیشنهاد نمود که در آن دو نفر از حزب سوسیالیست متحد کاتالونیا به عنوان وزیر پیشنهاد شده بودند: آن را در روز سی و یک

 Josepو وزیري از اتحادیه کشاورزان: جوزپ کالوِت  Rafael Vidiellaو رافائل ویددیاJoan Comorera هوان کوموررا 
Calvet  زیرا او دولت جدید را به عنوان تهدیدي علیه تهدید به سرنگونی کرده بو. اولتیماتوم گارسیا اولیور دولت ایالتی را ،

موجودیت کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست میدید. این امر سبب شد کمپانیس از پیشنهاد خود صرفنظر کند و در ترکیب دولت 
ون تشکیل کمیته انتشار یافته بود، این که قان درست چند روز بعد از. این امر ( اکنون تنها با جمهوریخواهان)  تغییراتی ایجاد کند

  اتفاق افتاد.

فدراسیون نامنسجم، غیرقابل دوام و متناقض بودند. پرنسیب هاي ایدئولوژیک آنها، آنها  –کنفدراسیون  74مواضع کمیته هاي مافوق
ابراین زي میلیشیاي ضدفاشیست باشد، و بنمرکرا از ورود به دولت ایالتی بازمیداشت، اما آنها نمیخواستند دولت تهدیدي علیه کمیته 

ه آلترناتیو دولت ایالتی باشند. کمیت انقالبیِ  دارند که نه دولت بود و نه میخواستند دولتِ خواستند دولت را مطیع نهادي نگه آنها
ها سازد. دیگران رنه میخواست همه قدرت را در دستان مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست همه قدرت را در دست خود نداشت، و 

رهبران آنارکوسندیکالیست میخواستند شرایط انقالبی موجود را تحکیم بخشند. اگر این قدرت دوگانه نامیده میشود بخاطر این است 
این حقیقت را نمیفهمند که قدرت دوگانه مستلزم یک مبارزه شدید و بیرحمانه میشود، که بین دو  طرفداران بحث قدرت دوگانه که

                                                 
اي جوانان آزادیخواه، اي فدراسیون آنارشیست هاي ایبریا، کمیته منطقهاي کنفدراسیون ملی کار، کمیته منطقهکمیته منطقه -74 

فدراسیون، و همه  -فدراسیون محلی کنفدراراسیون ملی کار، فدراسیون محلی گروههاي آنارشیست، کمیته تحقیقات کنفدراسیون
  ی فدراسیون ها، و همه کسانی که موقعیتی در کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست داشتند( و بعد در دولت)اي و محلنمایندگان منطقه
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کاري و مکمل بودن قدرت ها در مورد کاتالونیا بهتر است از دوباره 75از بین بردن قدرت رقیب پیش برده میشود.قطب مخالف براي 
ا، غیرموثر زکه بین وزراي متعدد دولت و کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست تقسیم شد صحبت کرد، که گاها ثابت شد که مشکل

کاري هدف دیگري جز حفظ دوباره هدید گارسیا اولیور علیه تشکیل دولت کاسانواسو براي افراد درگیر در آن، تحریک کننده بود. ت
ود. اما کننده نبقدرت ها نداشت. شرکت آنارکوسندیکالیست ها در امر دولت از طریق کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست قانع

د. وسندیکالیست ها باید مستقیما وارد دولت شونهیچکس جرات نکرد به توده هاي مسلح میلیشیاي آزادیخواه پیشنهاد کند که آنارک
  وقتی واقعیت با پرنسیب ها تصادم پیدا میکند، این دومی است که معموال باید تسلیم شود.

، بیست و هفتم ژوئیه)، کمیسیون صنایع 1936شوراي متحد مدرسهِ جدید ( ،در این اثنا، کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست
،یازدهم اوت) را بوجود آورد. گرایشی 1936، یازدهم اوت) و شوراي اقتصاد (1935گشت هاي کنترل (، هفتم اوت)، 1936جنگ (

کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست را منحصرا محدود به امور نظامی سازد. در حقیقت آنچه  میخواست، در حال پیشروي بود که
در ماشینِ دولتی بود. همه این کمیسیون هايِ مرکب از خودمختاريِ باال و یک پروسهِ ادغامِ همهِ ابتکاراتِ انقالبی  ،که اتفاق میافتاد

 ر، حتی در سطح ریاست و رهبري،قدرتِ مستقلِ تصمیم گیري برخوردار بودند، بعالوه، با احتساب حضور قابل مالحظه طبقه کارگ
ی از قسمت های به کسب پرستیژ، حضور، و صاحبِ همه آنها  بطور ارگانیک در دِپارتمان هاي متعدد دولت ایالتی جاگرفتند، و شروع 

کمیسیون  ،ونهترین نمقدرت شدند که به ضرر دایمی کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست و کمیته هاي انقالبی تمام شد. قابل توجه
 Jimenez de laصنایع جنگ بود، که در آن تاررادیاس موفق شد تیمی از تکنیسین هاي فنی مانند سرگرد هیمینز دِ ال برازا

Beraza  فرمانده نیروي هوایی میگوئل  رامیرِز ،Miguel Ramirez و کاپیتان توپخانه اوئیس آریزون Luis Arizon  
پیشگام در ایجاد  Eugenio Vallejo ،76ماهري مانند کارگر فلزکار اوجنیو وایهورگران کامال که باهمکاري کا ،تشکیل دهد

بیستم ژوئیه شدند، که متعاقباً همکاري و شوروشوق اتحادیه هاي کارگري متعدد و کمیته ها را  بعد از تکوینِ  در شرفِ  جنگِ  صنعتِ 
دست  ،مالحظه اي سطح قابلِ  به تولیدِ  ،که در چند ماه آمد صنعت جنگ بوجود ،همراه آورد و بطور موفقیت آمیزي از هیچ چیز

  یافت.

  شوراي اقتصاد

 روز ایجاد آن رافرمان دولت ایالتی  .بود "سب و عادي سازي عملکرد اقتصاد کاتاالنیک ساختمان منا ایجاد "هدف شوراي اقتصاد
یک نهاد همکاري طبقاتی بین نیروهاي متفاوت ضدفاشیست که کمیته مرکزي  ،تایید نمود. شوراي اقتصاد 1936یازده اوت 

 ژمونیِ سیاسی و نظامیِ کنفدراسیون ملی کاربود. این نهاد در یک شرایطِ انقالبی که ه ،میلیشیاي ضدفاشیست را تشکیل دادند

                                                 
را بیادآوریم. تنها یک نبود شناخت محض از اتفاقات  1917ما باید مرحله اتفاق افتاده بین  انقالب فوریه و انقالب اکتبر در روسیه  -75 

آور بین نمونه روسیه و نمونه کاتاالن بکنند، و سبب شد که آنها از روي ت که یک مقایسه تاسفکاتالونیا بعضی از مورخین را قادر ساخ
  اشتباه  از قدرت دوگانه بین کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست و دولت ایالتی صحبت بکنند.

که هماهنگی بین اتحادیه کارگران فلز روز بیستم ژوئیه او از سوي دورروتی اجازه یافت یک صنعت جنگی بوجود آورد. وایهو یک شب  -76 
ز ا و اتحادیه صنعت شیمیایی راه انداخت که باهم با معدنچیان ساینت،  تبدیل تولید صنعتی غیرنظامی را به کاالهاي تولید نظامی نظارت 

 ،شدن سمت و سوي اولیه انقالبنمود. همکاري  وایهو از کنفدراسیون ملی کار با توررادیاس در میان مدت موثر بود، اما تسلیم  -86صفحه 
  به دولت ایالتی را دربرداشت.
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حاکم بود شکل گرفت، و هدف آن منحرف کردن، کنترل کردن، تحت قاعده درآوردن، خنثی کردن، یا به حداقل رساندن مصادره 
اي از دست کرد هنقطه عزیمتی براي بازیافتن کار ،که پرولتاریا پیش میبرد. شوراي اقتصاد ،قانونمند اموال بورژوازي تا حد ممکن بود

رفته  ماشین دولتی براي ضدانقالب بود، ابتدا مصادره ها به همگانی کردن ها تبدیل شد، که چیزي بیش از تصاحب بنگاه ها به 
بود و نهایتا کنترلِ شدیدي را بر روي اقتصاد   77"داري اتحادیه کارگريسرمایه "ها نبود. این انعکاسِ نوعیوسیله کارگران آن بنگاه

دریجی یک تغییر ت ،الن ایجاد کرد. این امري طراحی شده و تمرکز یافته بود که از سوي دولت ایالتی هدایت شد. بدین ترتیبکاتا
طرح  که با ،موازي، با مشخصه قانونی، درحال حرکت بود، حرکتی که کنترل موثر بر بنگاه ها را از سوي دولت ایالتی تحمیل کرد

، بیست و چهار اکتبر) ختم 1936هفدهم اوت) و به فرمان اجتماعی کردن و کنترل کارگران (، 1936تبدیل سوسیالیستی شروع (
ن ( منظور هماشد. این امر بازرسی را از سوي دولت ایالتی بر بنیاد هاي همگانی شده تحمیل نمود. توضیحِ فرمانِ اشتراکی کردن

دسامبر،  5-6کارگر در جریانِ کنفرانسِ اقتصادِ جدید در روز هاي و اعالمِ علنی آن و تحمیل آن بر طبقه  ملی کردن. پویندگان...)
گیري نشان داده شد، که کوچکتربن اتفاق افتاد؛ باوجود این، این امر به عنوان نوعی تجمع طبقه کارگر با قدرت تصمیم 1936

  حقیقتی در آن نیست.

 ریزيِ دولتی فراتر نرفت، اینداري و نقشهادیهِ کارگريِ سرمایههرگز از مدیریتِ اتح ،خودمدیریتیِ اسطوره شدهِ بنگاه هايِ اشتراکی
  به نفع آلترناتیو اجتماعی کردن مبارزه کردند. 1937علیه آن چیزي بود که کارگران صنعتی بارسلونا در بهار 

  گشتی هاي کنترل

) چند گروه شناسایی براي مصادره دگان...گروهی که دوروتی هم عضو آن بود. پوین»  ( ما«چند هفته مانده به شورش نظامیان، گروه 
تا براي غارتشان آماده باشند، تا  با  کسب پول، فلزات قیمتی و کارهاي  ،سازمان داده بودند، کلیساهایی را شناسایی کرده بودند

 78بتوانند از کشور هاي خارجی اسلحه بخرند ،هنري

درگیر فعالیت هاي بی برنامه در چند هفته اول شدند. خرد شدن  از روز نوزده ژوئیه دست بکار شده و ،این گشتی هاي مصادره
قدرت، محدود شدن نیروهاي نظم عمومی، و غیبت کنترل و هماهنگی از سوي کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست، سبب شد تا 

 جربه کند. این نوعی گسترشِ جنگِبارسلونا موجی از غارت و ترور را به عنوان ادامهِ طبیعیِ نبردهايِ خیابانی علیه شورشِ نظامیان ت
که مطیع هیچ  ،اجتماعی بود که در آن کشیشان، بورژوازي و دست راستی ها دشمنانی بودند که از سوي افراد گشتی هاي مسلح

ته فهکتیراندازان به مدت یاي نبودند تعقیب شده و کشته شدند. افراد گشتی مسلح، کسانی بودند که از خود در مقابل تکاتوریته
فدراسیون یک اخطار جدي صادر نمود که طبق آن هرکس هرگونه اخالل در  -کنفدراسیون ،دفاع کردند. روز بیست و هشتم ژوئیه

همراه مجرمین  79کشته خواهد شد. در واقع عمالً بعضی از مبارزین برجسته ، ،نظم عمومی ایجاد کند و عمل خودسرانه انجام دهد

                                                 
لغو  1937فدراسیون آنارشیستهاي ایبریا مالیات دادند،کوموررا این مالیات ها را در  -این شرکت ها همچنین به کنفدراسیون ملی کار -77 

  نمود.
  2006، بارسلونا، 62میکل میر، مابین سرخ و سیاه، چاپ  -78 
  175ه پیراتس، صفحه نگاه کنید ب -79 
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گشتی هايِ  ،نظمیِ اجتماعی، کمیته مرکزيِ میلیشیايِ ضدفاشیسته منظورِ فرونشاندن این بیمتعدد و فرصت طلب کشته شدند. ب
کنترل را بوحود آورد، که به عنوان نیرويِ انقالبیِ پلیس در روز یازده اوت تکوین یافت.  گشتی هاي کنترل از کمیته مرکزي میلیشیاي 

شناخته  1937"روزهاي می "، بفاصله کوتاهی از حوادثی که به عنوان 1937نآورد، زیرا آنها تا اوایلِ ژوئ ضدفاشیست بیشتر دوام
  منحل نشدند. ،شد

مجموع هفتصد نفر بودند، باضافه یازده بارسلونا پخش شدند. آنها ابتدا در آنها در یازده قسمت به وجود آمدند که در سراسر محالت 
 دار، کالهیدند که شامل یک نیم تنه چرمی با زیپ، شلوار هاي خطافسر فرماندهی، براي هر قسمت. آنها یونیفورم هایی میپوش

میلیشیایی و دستمال سیاه و سرخ میشد؛ آنها کارت شناسایی باخود حمل میکردند و مسلح بودند. بعضی از اینها از گشتی هاي 
نوان ایدئولوژیکی تمایل نداشتند به ع مصادره و بعضی دیگر از کمیته هاي دفاع آمدند؛ اکثر وابستگان به کمیته هاي دفاع به دالیل

عمل کنند، این امر امکان داد عناصر جدید و غیرقابل اتکا وارد گشتی هاي کنترل شوند. بعالوه، تنها نیمی از اعضاي گشتی  "پلیس"
ارگران یگر : حزب کها عضو کنفدراسیون ملی کار و یا فدراسیون آنارشیست هاي ایبریا بودند؛ نیمی دیگر اعضاي آن از سازمان هاي د

خواهان چپ بودند که کمیته میلیشیاي ضدفاشیست را تشکیل میدادند. حزبِ متحدِ اتحاد مارکسیست ها، حزب جمهوري
  عضو داشتند.  در میان گشتی هاي کنترل سوسیالیستِ کاتالونیا بیشتر از دیگران

 Aurelioیايِ ضدفاشیست بودند که از سوي آیورلیو فرناندزگشتی هاي کنترل زیر اتوریتهِ کمیتهِ تحقیقاتِ کمیته مرکزيِ میلیشی
Fernandez )  و سالوادور گونزالز از (فدراسیون آنارشیستهاي ایبرباSalvador Gonzalez  حزب سوسیالیست متحد )

 Granاگران وی 617را گرفت. دفتر مرکزي کمیته تحقیق در پالك شماره   Vidiellaکاتالونیا) رهبري میشد که جاي ویدیا
Via  بود، جاییکه دو نماینده گشتی ها، هوره آسنسJose Asens   فدراسیون آنارشیستهاي ایبریا و توماس)

(ناسیونالیست هاي کاتاالنا) در آنجا مستقر بودند. مزدهاي ده پزوئی روزانه گشتی ها از سوي   Tomas Fabregasفابرگاس
افراد را دستگیر میکردند و بعضی از دستگیرشده گان در کاسا  ،هاي گشتی ها دولت ایالتی پرداخت میشد. باوجود این که همه بخش

  San Eliasصومعه راهبه هاي سان الیاس قدیم مورد بازجویی قرار میگرفتند، زندان مرکزي در Casa Camboکومبیوي
ریا)، نماینده دفتر مرکزي (از فدراسیون آنارشیست هاي ایب "آریاس" Silvio Torrentsبود. سرپرست زندان سیلویو توررنت

گشتی هاي کنترل بود. دادگاهی در سان اِلیاس از سويِ خود گشتی هايِ کنترل بدونِ موافقت رسمی هیچ سازمانی تاسیس شده 
، برداران آریاس، Rieraبود که وظیفه آن قضاوت درباره زندانیان درحداقل زمان ممکن بود. این دادگاه از اعضاي گشتی ها رییرا

و سالوادور گونزالز  Africa de las Heras، از فدراسیون آنارشیست ها؛ آفریکا دِ الس هِراس Bonet، و بونِتAubiآیوبی
Salvador Gonzalez  از حزب متحد سوسیالیست کاتاالن؛ کويColl خواهان چپ و بارسلواز حزب جمهوريBarcelo  

ازمان ساین دادگاه کامال از کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست، و هر از حزب کارگري اتحاد مارکسیستها تشکیل شده بود. عملکرد 
 Manuel Escorza، مانوئل اسکورزا Aurelio Fernadezاین دادگاه از سوي آیورلیو فرناندزو دولت ایالتی مستقل بود. 

یت هدا Jose Asensو هوزه آسنس  Dionisio Eroles)، دیونیسیو ارولِس"پورتال"( Vicente Gil، ویسنت جیل
 هیچ تشریفات قانونی مورد بازجویی قرار میگرفتند.  بدون میشد. زندانیان

خیابان  31، در شماره  Casco Viejoگشتی هاي کنترل، در زمان تاسیسشان، این بخش ها را شامل میشدند: اول،کاسکو وییهو
و  Aragonبان هاي آراگون، دوم، در تقاطع خیا Miguel Lastre، تحت سرپرستی میگوئیل الستره Anchaآنچا
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و ایستگاه شمال را پوشش میداد.   Barceloneta خیابان آراگون). سومی، بارسلونتا 182(شماره   Muntanerمونتانِر
را شامل میشد. پنجمی، محالت کارگري   Can Tunisو کان تونیس  Polble Secچهارمی، محله کارگري پابلو سک

در   Orefeo de Santsبود که مراکزش در خیابان هاي اورفئو دِ سانتز  Hostafrancsو هوستافرانس  Santsسانتس
از فدراسیون آنارشیستهاي ایبریا بود. ششمی، منطقه طبقات  " Marioماریو"اشقرار داشت که نماینده  Galileoخیابان گالیلئو

ان  مونتانر قرار داشت؛ هفتمی، محالت بود که مرکزش در خیابPedralbes        وپدرالبس Bonanovaباالي جامعه بونانوا  
قرار داشت. هشتمی، محله   Balmesرا شامل میشد که مرکزش در خیابان بالمس  Gervasioو گرواسیو  Garciaگارسیا

( از فدراسیون آنارشیست هاي ایبریا) بود؛ نهمی، محله کارگري  Oliver اش اولیوربود که نماینده  El Clotکارگري ال کلوت
؛  Horta( از فدراسیون آنارشیست هاي ایبریا) بود. دهمی، هورتا  Perezاش پرزو نماینده  San Andresدرِسسان ان

یازدهم، در   Pedro VIخیابان پدروي ششم 166، در شماره  Ateneo Colonیازدهمی،که دفتر مرکزیش در آتنو کولون
( از فدراسیون آنارشیستهاي ایبریا) که مرکزش را با   Antonio Lopezاش آنتونیو لوپزمحله کارگري پوئبلو نوئوو بود، نماینده

جز  ،باهم مورد استفاده قرار میدادند. افراد گشتی ها هیچ محدودیت حوزه قضایی نداشتند San Adrianگشتی هاي سان آدریان
  80احترام به حقوق اعضاي انجمن ها و افراد کنسولگري.

ازجمهوریخواهان چپ کاتالونیا در رابطه   Ponsمرز ها کنترل موثر داشت. او با پونز برAurelio Fernandez آرِلیو فرناندِز 
) را براي نظارت بر فرودگاه "پورتال"( Vincente Gilبا صدور و کنترل پاسپورت ها و اجازه سفر رقابت میکرد. آرِلیو وینسنت گیل

  ها و بنادر منصوب نمود.

ر کنفدراسیون ملی کار را هدایت، هماهنگ و سای "پلیس"گیرنده واقعی که مقامات رزا، تصمیمآرلیو فرناندز از نزدیک با مانوئل اسکو
 فدراسیون ملی کار را مطلع میساخت همکاري میکرد: هوزه آسنس، نماینده گشتی هاي کنترل و دیونیسیو ارولِسِ  "پلیس"مقامات 

Dionisio Eroles ه براي تصفیه عناصر نظامی و پلیس که وفاداریشان مورد ، منشی شوراي کارگران و سربازان بود، نهادي ک
  ایجاد شد.   ،تردید بود

فدراسیون آنارشیست هاي ایبریا بود، نهادي که  -مانوئل اسکورزا دِل وال مدیرِ خدماتِ تحقیقات و اطالعات کنفدراسیون ملی کار
ه عبارت ه هاي منطقه اي کنفدراسیون و فدراسیون بود، بتحت اتوریته کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست نبود، بلکه زیر نظر کمیت

دیگر، این نهادي آزادیخواهانه بود که بنا به پیشنهاد اسکورزا در پلنوم بیست و یکم ژوئیه ایجاد گردید. این تالشی براي ایجاد یک 
ان قات مرکزي تحت اتوریته خود سسازد. گشتی تحقی "برکنار "نیروي مسلح مستقل بود که روزي بتواند دولت ایالتی را از کار 

تبدیل به یک قلعه، مرکز قدرت، یک پادگان عمومی و مراکز دادگاه  ،ي همه گشتی هاي کنترل بودکه از قبل زندان مرکزالیاس را 
 .آوري اطالعات و جاسوسی را به عهده داشتماموریت جمع ،فدراسیون -هاي گشتی ها نمود. این سازمانِ تحقیقاتِ کنفدراسیون

                                                 
  )2006ال پایز(بیست و هفتم ژوئیه مصاحبه با میکل میر در کوئادرن، مکملی بر چاپ کاتاالن نشریه -80  -
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آوري اطالعات ایجاد یک شبکه موثرِ جمعEscorza اسکورزا  برادر زنMinue   مینوت نظر همین ارگان، حتی در فرانسه، تح
  نمود. 

سابق قرار  داشت، آرشیو هاي انجمن کارفرمایان و اتاق بازرگانی  مانوئل اسکورزا دِل وال، که دفتر کارش در طبقه باالي کاسا کامبیويِ 
ه بود، که این اسناد اسامی، تاریخ ها، روابط و آدرس ها را تامین کرده بود که وي از این طریق یک کار موثر سرکوب را مصادره نمود

 را پیش برد. براي مثال، این اسکورزا بود که رسوایی "نظم جدید انقالبی"علیه دست راستی ها، کشیشیان و افراد ناراضی نسبت به 
  آشکار ساخت. 1936را در نوامبر   Companysکمپانیس علیه  Casanovasو توطئه کاسانواس

اي از زندانی ایجاد نمود و شبکه  Circulo Ecuestre سالوادور گونزالیز در هتل کولون مستقر شد و در سیرکولو اکوئسترا
، رادریگز  Olaso سرکوب تحت کنترل حزب سوسیالیست متحد کاتالونیا بوجود آورد، همین کار از سوي اسکورزا، به کمک اوالسو

 Soler دنبال شد . سولِر آرومی  sala و ساال Africa de las Heras ، آفریکا دِ الس هِراسRodriguez Sala ساال
Arumi  دستگاه سرکوب خود را در  ،از حزب جمهوریخواهان چپ کاتالونیاCentro Federal .در گذرگاه گارسیا بوجود آورد  

وفاداري نسبت به دولت ایالتی، یا کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست، یا حتی سازمان هاي خود  یا این نهادهاي سرکوبگر ارتباطی
نداشتند. این استقالل نیروهاي سرکوبگر، که اجازه داد اینان  بدون توجیه اعمال خود به هیچکس با استقالل کامل عمل کنند، سبب 

ب سوسیالیست متحد کاتالونیا، حزب کارگري اتحاد مارکسیست ها و گردید که این افراد از کنفدراسیون ملی کار و همچنین حز
ان، فاسد شوند. عمل کشتن کشیشی ،حزب جمهوریخواهان چپ کاتالونیا با ارتکاب به سواستفاده و اعمال غیرضروري و غیرقابل توجیه

 ، کان تونیس El Morrotمورروت ، الArrabassadaبورژوازي، و افراد دست راستی  به ویژه در مسیر جاده ها در آراباسسادا
Can Tunisسومورروسترو ، Somorrostro وایویریرا،Vallvidriera  و تیبیدابو Tibidabo    و بعد ها در گورستان

اخاذي و رشوه از افراد دستگیر شده به صورت نقدي، گرفتن طال یا جواهرات به یک اتفاق عادي تبدیل شد. Moncada مونکادا 
مطلقا تنفرانگیز، فاسد و  ،خواه آنها کشیش بوده باشند یا خواه دست راستی 81ز زندانی نمودن یا دادگاهی نشدن،و صرفنظر کردن ا

یمی است که عمل تیپیک هر رژ "نظم انقالبی جدید"غیرمسئوالنه بود. ما باید بین پلیس و ماموریت هاي سرکوبگرانه علیه مخالفین
تفاوت قایل شویم. این اعمال از زمانی که امکان شکستِ طرفِ  ،و رهبران آنها عملی شد با  فسادي که به نیابت از اعضاي گشتی ها

 افزایش بیشتري یافت. ،جمهوریخواه نمایان شد

باتوجه به وجود گشتی هاي کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست، گشتی هاي هرکدام از این سازمان ها در این نهاد و هر محله (یا 
و پیروي  ،هر سنگري، در جریانِ دو ماهِ اولِ موجودیتِ گشتی هايِ کنترل، به خاطر اعمال خودسرانه خود شهرك) و هر کارخانه و

یک فضاي هیجان اجتماعی و ناامنی بوجود آوردند. با نگاهی به این مرحله، کسانی که توجه خود را بر روي کشمکش  ،شانچندگانه
یالیست متحد کاتالونیا و جمهوریخواهان چپ کاتالونیا علیه کنفدراسیون هاي داخلی نیروهاي ضدفاشیست، کشمکش هاي حزب سوس

                                                 
اسقف ایروریتا به وسیله مقامات باالي سان الیاس در مقابل پرداخت جواهرات آزاد شد. زمانی که افراد گشتی پس از چند  -81 

ف کردند، خیلی ناراحت بودند. نگاه کنید به کوئادرن، مکمل کاتاالن اِل پایز(بیست و هفتم روز هویت زندانی آزاد شده را کش
  )2006ژوئیه 
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ملی کار متمرکز کردند ، سرکوب ماههاي اول را تنها به آنارشیست ها نسبت میدهند، نسبت به سرکوب اعمال شده از سوي 
 سرویس اطالعاتی نظامی آنهاجانبه و ترور همه  1937جمهوریخواهان چپ و حزب سوسیالیست متحد کاتالونیا بعد از ماه می 

  ) servicio de información milita.82 یعنی SIMاغماض میکنند.(اس.آي.ام 

یل نظمی عمومی حاکم تشکگشتی هاي کنترل، تالشِ شکست خوردهِ کمیته مرکزيِ میلیشیايِ ضدفاشیستی را در مهار کردن بی
لیشیاي ضدفاشیستی را تشکیل میدادند، بلکه به موازاتِ گشتی هايِ میدادند. آنها نه تنها پلیس سیاسی نامطلوب کمیته مرکزي می

پلیسِ سیاسیِ هر سازمانی عمل میکردند. آنها  با گشتی هاي مسلح میلیشیاي کمیته هاي دفاع که به کسی جز محالت، کارخانه یا 
کار تامین کردند و با ابت ،ماه ها بعد از ماه ژوئیه ،افراد سنگر ها را  ،کمیته دهات خود جوابگو نبودند در رقابت بودند. کمیته هاي دفاع

افراد را پیش بردند که به آنها این امکان را فراهم نمود که فعالیت هاي خود را  مصادره کردن و دستگیري ،خود و قبول مخاطرات
گشتی هایی بودند از همه اینان میلیشیاي مستقل یا  83خود به لحاظ مالی تامین کنند و حتی از کشور هاي خارجی اسلحه بخرند.

سازمان ها یا متعلق به هیچ سازمانی که تحت اتوریته و دستور گشتی هاي کنترل کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست نبودند. 
د ركِ خود گان یا غنایم خود را به سان آلیاس بیاورند و یا از این کار سر باز زنند و عدالتِ خود را بنا بهاینان ممکن بود دستگیرشد

در این شرایط، هیچکس نمیتوانست بین کنترل کمتر و یا بیشتر، یا کنترل مستقیم، مرزهاي بین ترور طبقاتی  به مورد اجرا بگذارند.
تفاوت قائل شود. پیامدِ این  ،رمِ محضگنگ و مبهمِ کمیتهِ مرکزيِ میلیشیايِ ضدفاشیست، و جُ  "نظم انقالبیِ جدیدِ"ضروري و 

با  باز ما اینجا، پیروزیهاي انقالبی را تداوم بخشد و جنگِ اجتماعی را گسترش دهد."شد که میخواست رسوایی شامل هرکسی می
وجود داشت: گشتی هايِ کمیتهِ مرکزيِ میلیشیايِ ضدفاشیست، گشتی  1936اتمیزه شدن قدرت روبرو هستیم که در تابستان 

گشتی هايِ حزبِ کارگرانِ اتحادِ مارکسیست ها، گشتی هايِ حزبِ متحدِ  فدراسیونِ آنارشیستهاي ایبریا، -هايِ کنفدراسیونِ ملیِ کار
سوسیالیستِ کاتاالن، گشتی هايِ حزبِ جمهوریخواهانِ چپِ کاتاالن، گشتی هايِ هر کدام از کمیته هايِ دفاع، گشتی هايِ هر 

ابسته به خود، که به موازات همدیگر بدون شهرك، هر کارخانه، هر محله و حتی گشتی هايِ هر سنگر؛ همه مستقل و به لحاظ مالی و
  جوابگویی به هیچ اتوریته مرکزي یا خارج از کنترل اتوریته هایی که میبایست به آنان جوابگو باشند.

  نظامی کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیستی و مبارزه آن علیه کمیته ها شکست

وراي تدارکات) کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست تدریجا تبدیل (شوراي اقتصاد،ش ،گیري همه این کمیسیون ها و شوراهابا شکل
به نهادي شد که عملکردش به امور دفاعی و امنیت عمومی منحصر شد، و بنابراین هر چه بیشتر و بیشتر از هرگونه خودنمایی به 

طور العالج ب لتِ انقالبی شدن، باوجود این،دو بازماند. این امتناع از ،ایجاد یک دولت انقالبی که قادر به جایگزینی دولت ایالتی بشود
هایش براي ایجاد یک نهاد براي هدایت و مرکزیت بخشیدن به منجر به شکست کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست در تالش

                                                 
کمیساریاي امور داخلی شوروي و شعبه اسپانیایی آن در بارسلونا. چند گزارش  از جنگ در  "نگاه کنید به آگوستین گویامیون،  -82 

  ) 2001(نوامبر 22، باالنس، شماره "اسپانیا
براي ما بدست آوردن اسلحه سودمند خواهد بود، اسلحه هاي کوچک اما با کیفیت، که شدیدا براي دفاع از انقالب ضروري است.  -83 

کمیته دفاع  از تحویل دیرهنگام مصالح جنگی به بارسلونا شکایت میکند و وضعیت را چنین توضیح میدهد: گروه هاي محالت زیادي 
نقل قول از جلسه کمیته که در شش  "تر تامین میکنند .تر و سریعهاي خودشان را از کشور هاي خارجی ارزانوجود دارند که مستقال  نیاز

  ."برگزار شد 1936اکتبر 
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رتشِ ابراي تبدیل شدن به تنها سازمانده و نیرويِ رهبري کنندهِ  ،به خاطر نداشتن ظرفیت سیاسی این نهاد ،جنگ علیه فاشیسم
کننده شکل گرفت. به جايِ بسیجِ یک ارتشِ متحد الساعه بوجود آمده، بدونِ یک نهادِ واحدِ رهبريجدید شد. میلیشیايِ خلق

 ،پرولتري، ستون هاي میلیشیايِ تحتِ حمایت احزاب و اتحادیه هايِ کارگريِ متعدد همراه با مشکالتِ هماهنگی، همگونی و تمرکز
براحتی این ساختار را براي پیشروي ضدانقالب مورد استفاده قرار  ،ایالتی چند ماهِ بعد نیست ها و دولتِ داده شد. استالی تشکیل

دادند. اما اگر رهبران کنفدراسیون ملی کار از دیکتاتوري آنارشیستی صرفنظر کرده بودند، چگونه میتوانستند یک ارتش آنارشیستی 
انداز، رهبرانِ آنارشیست ها را پشتِ سر ابتکاراتِ انقالبی توده هايِ البی، برنامه و چشمرا تحمیل کنند؟ بعالوه، فقدان یک تئوري انق

آنها مبنی بر اینکه جنگ تنها چند هفته طول  بینانهالساعهِ دایمی درگیر شوند؛ دید خوشکمیته ها قرار داد، که در مسایل خلق
ملیِ کار اهمیت تصمیمات اشتباه خود را درك کنند. کمیته مرکزي کمیته هايِ مافوق کنفدراسیونِ  ،خواهد کشید، اجازه نداد

پا زد: ایجادِ میلیشیايِ داوطلب، تامین آنها و رهبريِ جنگ.  اسلحه و به فلسفه وجودي خود پشتِ  ،بنابراین ،میلیشیاي ضدفاشیست
- رهبران احزاب، باتوجه به وابستگی ایدئولوژیکیمهمات، به خاطر کمبود مزمن  در جبهه ها و ستون ها  توزیع نگردید، اما هر زمان که 

همه چیز را به خطر انداختن بعد از تصرف  "این کار را براي بی اعتبار کردن میلیشیاي رقیب انجام دادند. شعار ،شان الزم دیدند
اي آنارشیست یعنی، به میلیشی بر علیه حامیانش برگشت، زیرا اگر زاراگوزا تصرف نمیشد، اقدامی آنارشیستی انجام نمیگرفت، "زاراگوزا

منجر به کمبود هاي جدي در رابطه با  ،میلیشیا بر نباید اسلحه داده شود. عدم توانایی براي تحمیل یک ساختمان فرماندهی واحد
ود وج ،حتی در بین میلیشیايِ متعدد در همان جبهه نیز ،سازمان و عملکردشان شد، زیرا حداقلِ هماهنگی و طرحِ عملیاتِ نظامی

  نداشت.

بولی انجام اي که بطور قابل قکمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست در رابطه با مساله نظامی نیز موفق نشد. تنها وظیفه ،بنابراین
اي که همه اجزاي آن، باستثناي حزب کارگران اتحاد مارکسیست ها و آنارشیست ها، دفاع از دولت ایالتی و استحکام آن داد، وظیفه
حال بعد از اولینِ هفتهِ سپتامبر این هدف اصلیش بود، تا زمانی که کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست به انحالل خود بود؛ در هر 

زبردستانه بر روي فرصت هاي بدست آمده به وسیله اشتباهات  ،راي داد. دولت ایالتی، همچنین استالینسیت ها و جمهوریخواهان چپ
گذاري کردند. روز بیست وچهارم اکتبر، فرمانِ نظامی نمودنِ میلیشیا، اساس اشیست سرمایهپی کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفدرپی

را براي ارتش بورژوایی جمهوري ایجاد نمود. تنها چیزي که اعضاي میلیشیا قادر به انجامش بودند، مقاومت در مقابل نظامی کردن 
  ود.به اجرا گذاشته شده ب 1937که در مارس ، اجتناب ناپذیري بود

طلبانهِ تحمیل شده از سويِ رهبران آنارکوسندیکالیست متفاوت بود. در این اثنا، شرایطِ انقالبی در خیابان ها با رهنمود هايِ همکاري
قدرتِ اتمیزه شدهِ کمیته هايِ متعددِ محلی با درجات مختلفی از قدرت و استقالل در سراسرِ کاتالونیا گسترده شده بود و در بعضی 

به سطح قطع رابطه کامل با قانونیت جمهوري رسید و به سطح نوعی از توازن قوایی که در آن زمان در بارسلونا بین دولت  از نقاط
، کنفدراسیونِ ملی کار، حزبِ کارگرانِ  Leridaرسید. مثال در لریدا، ایالتی و کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست وجود داشت

میِ کار با دولت شهرداري قطع رابطه کردند و کمیته مردمی بوجود آوردند و نیروهاي اتحادِ مارکسیست ها و اتحادیهِ عمو
جمهوریخواهان را کنار گذاشتند تا بتوانند قدرتی را ایجاد کنند که تنها متعلق به سازمان هاي طبقه کارگر باشند. نه تنها جوزپ 

 کمیسیونر پلیس را داشت، بلکه هواکین ویال اتحاد مارکسیست ها) که پستِ  از حزب کارگران  (  Josep Rodesرودف
Joaquin Vila اتحادیه عمومی کار) که به عنوانِ نمایندهِ دولت ایالتیِ منصوب شده بود، این پُست ها را کنار گذاشت تا  ( از
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اسیون ( از فدر Francisco Tomas قدرت کمیته مردمی لریدا تقویت شود؛ این پُست ها به پُستی که فرانسیسکو توماس
 اضافه گردید. این کمیته هاي انقالبیِ  ،آنارشیست هاي ایبریا) به عنوان رئیس پُست تازه تاسیس کمیته اطالعات ایجاد شده بود

میلیشیا  یل میکردند و مالیات جمع میکردند؛بوجود آوردند، که جریمه تحم  84شهرداري اصیل، یا دولت هاي کمیته دولتِ  ،محلی
  ،شان تشکیل میدادند، کار هاي عمومی با تکیه بر اقدامات انقالبی، گشتی هاي کنترل براي اعمال اتوریتهبراي جبهه جذب میکردند

غذا مصادره میکردند و  مواد ، مدل عقالنی آموزش و پرورش را پیش میبردند،اي مالیات مقرر میکردندبراي حل مشکل بیکاري توده
خود در شهرها محروم ساختند.  ها را گرفتند و دولت ایالتی را از همان نفوذ کمِ  جاي دولت شهرداري ،غیره. این کمیته هاي محلی

کلیسا ها و  مند کارخانه ها و امالك بورژوازي،در سراسر کاتالونیا بدون هیچ رهنمودي از کنفدراسیون ملی کار، یک مصادره روش
ه سنگر ها، چاپخان ،اي ضدفاشیست با چند سازمان دیگردرهمان حال، در بارسلونا، کمیته مرکزي میلیشی صومعه ها عملی گردید؛

ها، روزنامه ها، و ساختمان ها و هتل هاي مشترکی داشتند. کمیته ها اگر با منافع انقالب اصطکاك پیدا نمیکرد،  از دستورات کمیته 
دولت  صل سازش با بورژوازي ومرکزي میلیشیاي ضدفاشیست تبعیت میکردند، اما زمانی که آنها فکر میکردند که این دستورات حا

ایالتی است، به شدت دست به مقاومت میزدند. در همان حال، با همه اینها، کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست اگر میخواست 
 -باید به این کمیته هاي محلی تکیه میکرد.  اختالف درونی در درون رهبري کنفدراسیون ملی کار ،دستوراتش مورد توجه قرار گیرد

کزي سازِ بین کمیته مرمشکل يهمچنین در رابطهِ  ،راسیون آنارشیستهاي ایبریا، بین کسانی که موافق و مخالف همکاري بودندفد
دولت ایالتی خود را به قانونی کردن واقعیت اجتماعی و اقتصاديِ  میلیشیاي ضدفاشیست و نهاد هاي انقالبی محلی خود را نشان داد.

به این امید که بتواند با کسب پرستیژ براي خود مقبولیت کسب کند،  ،محدود ساخت "یهاي انقالبیپیروز"اشتراکی کردن ها و 
چیزي که فاقد آن بود. کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست به زحمت حکمرانی میکرد، یا دستوري بدون موافقت و همکاري کمیته 

ضعف کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست ریشه در ناممکن  میکرد. هاي محلی یا اتحادیه هاي کارگري خارج از شهر بارسلونا صادر 
یا در سراسر کاتالون ،بدون هماهنگی و تمرکز حمایت سازمان طبقه کارگر ،به عنوان یک قدرت آلترنانیو واقعی ،بودن استحکام آن

نسبت به اقدامات کمیته مرکزي  سازمان طبقه کارگر ثیر کمتري در مقایسه با مخالفتتا ،مخالفت همه سازمان هاي موجودبود. 
 داشت.  میلیشاي ضدفاشیست

کمیتهِ مرکزيِ میلیشیاي ضدفاشیست و دولت ایالتی، در سیاست هایشان در رابطه با اعادهِ قدرتِ دولت هاي شهرداري هايِ کهنه 
اي وثر به وسیله دپارتمان منطقهطور معلیه غصبِ قدرتشان به وسیله کمیته هايِ انقالبیِ محلی توافق داشتند، و این ماموریت به

عملی شد. این دپارتمان مسئولیت جذب و   Joan Pons و هوان پونس  Josep Miretمیلیشیا به رهبري جوزپ میرت
سازمان دادن افراد میلیشیا را که بطور خودجوش در طول چند هفته اول توسط کمیته هاي محلی انجام میگرفت را از آنها سلب و 

اي، واگذار کرد. این ساختارِ منطقه ،اي که بر اساس تقسیمات نواحی کاتالونیا متکی بودا به کمیسیون هاي منطقهاین مسئولیت ر
نمایندگان  ،شانکه میبایست علیرغم فشارِ شرایطِ انقالبی محلی ،کمیته هاي متعدد محلی را تسهیل بخشید تحت استیال درآوردنِ

  را به دفاتر منطقه اي بفرستند. 

راین، نه تنها کمیته مرکزيِ میلیشیايِ ضدفاشیست دولتِ انقالبی نبود که فعالیت هايِ کمیته هايِ محلی را هماهنگ سازد، بلکه بناب
کمیته هاي محلی را به عنوان نشان کاهش اتوریته خود میدید. و رهبران آنارشیست نه تنها به استحکام قدرت دولت ایالتی کمک 

                                                 
  کار برده شده است.این اصطالح به وسیله مونیس در نقطه عطف شکست، وعده پیروزي به -84 
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سوسیالیست  ف کمیته هاي محلی راضی بودند. به همین خاطر آنها اجازه دادند میرت از حزب متحدکردند، بلکه کامال از تضعی
کاتالونیا قدرت کمیته هاي محلی کاتالونیا را تضعیف سازند. این یک اشتباه بزرگ از سوي  چپِ  جمهوریخواهانِکاتالونیا و پونس از 

ايِ محلی اساسِ قدرتِ کنفدراسیونِ ملیِ کار را در خارج از شهر بارسلونا رهبران کنفدراسیون ملی کار بود، زیرا تضعیفِ کمیته ه
  تضعیف نمود.

در بارسلونا، کمیته هاي دفاع، که قدرت کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست بر آن تکیه داشت تقریبا در همه محالت و در بعضی 
 Rondaشماره یک در پالزاي اسپانیا در روندا دِ سان پابلو که در بین آنان میتوان به هتل ،ساختمان هاي مصادره شده وجود داشت

de San Pabloایستگاه فرانسیا ، Stacion de Francia ایستگاه دا نورته ،Estacion de Norte  و کمیته هاي ،
 کرد.و دیگران اشاره  Gaudi و  خیابان گائودي   San Andres، سان آندرس Pueblo Nuevoدفاع بارسلونتا، پوئبلو نوئو

  نشست هاي کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست و بحث مربوط به انحالل آن جلساتصورت

، در خاطرات مربوطه، دو مرحله از تاریخِ کمیتهِ مرکزيِ میلیشیايِ  Joan Pons Garlandi بنا به روایت هوان پونس گارالندي
نزدیک به کاخ  ،اي است که دفاتر آن در مدرسه نیروي دریاییهضدفاشیست میتواند از هم تمیز داده شود. دوره اول همزمان با دور

اي است که آن در اواخر ژوئیه به کاپیتانیا در گذرگاه کولون نقل مکان میکند. در در پاساژ کاخ بود. و دوره دوم مرحله ،دولت ایالتی
ست. در مرحله دوم، اي یادداشت نشد، یا حداقل تا کنون کسی چیزي ندیده ااولین مرحله، هیچ صورتجلسه

سات جلجلسات بود، تا اینکه وي به عنوان منشی براي این کار منصوب گردید. این صورتمسئول صورت  Miravitllesمیراویتیس
 ،جلسات شبانه کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست معموال هر دو روز در میان شب دیرهنگام85وجود داشتند، اما به شکل ناکامل.

جاییکه اکثریت اعضا بتوانند حضور پیدا کنند، اعضایی که در بقیه ساعات روز با مسئولیت هاي مشاغلِ متعددِ خود  برگزار میشد، تا
ل میگردید. البداهه حنظمی و آشفتگی داشتند. موقع بروز مشکالت، آنها به صورت فیدرگیر بودند. این جلسات به نوعی گرایش به بی

از ابتدا هنر سخنوري خودشان را با Vidiella  و ویدیا   Rovira، روویرا Garcia Oliverربعضی از اعضا، مانند گارسیا اولیو
کننده که توجه کسی را جلب نمیکرد به نمایش میگذاشتند و به همین دلیل این سخنرانی ها در جلسات سخنرانی هاي تهی و خسته

ن جلسات مسلح حضور مییافتند و بافخرفروشی کلت هاي بزرگ قید نمیشد. همهِ اعضايِ کمیتهِ مرکزيِ میلیشیايِ ضدفاشیست در ای
خود را نمایش میدادند. تهدید میراویتیس از سوي دورروتی به خاطر نوشتن مقاله اي در گذشته و برابر دانستن فدراسیون 

  ،سهآمیز اولیور گارسیا نسبت به کمپانیس در اولین جلآنارشیستهاي ایبریا با فاشیست ها، و برخورد توهین

  ا از بین رفت.هفضايِ تنش ایجاد نمود، که قطعا پس از انتقالِ دفاترِ کمیتهِ مرکزيِ میلشیشاي ضدفاشیست به کاپیتانیا این تنش 

 ،ه نبودندگر ها ، یا مشاورین که عضو کمیتاغلب کسانی نظیر تکنیسین ها ، گزارش ،در جلسات کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست
ه در صورت جلسات قید میشد تا اینکه در جلس ،عنامه ها اغلب با اکثریت آرا تصویب میشدند. نقطه نظرات مخالفحضور مییافتند. قط

، منشی  David Antona، دیوید آنتونا1936ششم سپتامبر تصمیم گرفته شد که تنها مصوبات نهایی قید شود. از اواخر ژوئیه 
                                                 

اوت، و  31و  3کزي میلیشیاي ضدفاشیست کنکاش کنم.: ام روي سیاهه صورت جلسات زیرین کمیته مرمن موفق شده -85 
  1936سپتامبر  25و  23، 18-21، 16، 14، 12، 6،8، 2-4
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پیشنهاد همکاري با دولت جمهوري و نیروي هاي ،   Giralاز دولت گیرالداخلی کمیته ملی کنفدراسیون ملی کار در مادرید، 
 ،برگزار شد 86اي که در مادرید در بیست و هشتم ژوئیهضدفاشیست دریافت میکرد. این پیشنهادات در پلنوم ملی کمیته منطقه

ت ه این که کنفدراسیون ملی کار باید قدردر بحث مربوط ب ،اي کاتاالنمورد بحث قرار گرفت. در این جلسه، نمایندگان کمیته منطقه
ارج از در خ ه کنفدراسیون ملی کاک آزادیخواهانه بر اساس این استدالل را بگیرد یا نه درگیر شدند. زمانی که برقراري کمونیسم

  تمرکز شد.رد گردید، بحث بر روي راه ها و وسایل همکاريِ کنفدراسیون با اعضاي دولت م ، گروهی اقلیت است،کاتالونیاستر

که آنها بدون وارد شدن در دولت ایالتی به کمیته مرکزي میلیشیاي  ،روي این معضل "برجسته"در طولِ سراسرِ ماه اوت، افراد
به دو دسته تقسیم شدند. دو طرز نگرش اساسی وجود داشت: اولی ایجاد کمیسیون  ،و یا آن را حفظ کنند ،ضدفاشیست پایان دهند
دولت را شامل میشد: تعدد را (وزارتخانه هاي دولت ایالتی) به عنوان فرمولی براي کنترل بدون شرکت در هاي فنی در شوراهاي م

را الگو قرار میداد؛ دومین طرز نگرش انجام همان کار اما در درون  87کمیسیون صنایع جنگی یا شوراي اقتصاد این طرز نگرش
ود: این ب ،قدرت انقالبی که براي آنها موقعیت قدرت را ایجاد کند ، با حفظطور رسمی و براساس قدرتهاي قانونینهادهاي انقالبی، ب

کنترل، کمیته هاي دفاع و کمیته هايِ تحقیقاتِ کمیتهِ مرکزيِ میلیشیايِ ضدفاشیست را که به وسیله ،  گشتی هاي طرز نگرش
رشیستهاي ایبریا هماهنگ و هدایت شد را  الگوي فدراسیون آنا -مانوئل اسکورزا از کمیته اطالعات و تحقیقات کنفدراسیون ملی کار

 ايِ کنفدراسیونِ ملیِ کار و کمیتهِ فدراسیونِ آنارشیست ها جوابگو بود.خود میدانست. این کمیته تنها به کمیتهِ منطقه

رکزي میلیشیاي به عنوانِ منشیِ کمیته م  Jaime Miravitlles، در یک قطعنامه که به وسیله یایمه میراویتیس88روزِ سوّمِ اوت
تصویب شد؛  Anteو آنته   Elizaldeضدفاشیست امضا شده است، چند موافقت نامه جزئی از قبیل مصادره کارخانه هاي الیذالده

و   Caspeکاسپه مصوبات دیگر عبارت بودند از: ایجاد یک محل آشغال تجهیزات نظامی در لریدا، با انبار هاي تجهیزات نظامی در
تصویب یک پیشنهاد از سوي  ؛"خاطر دیسیپلین و ذکاوت سازمانی به"ستون دورروتی  و مراسم تجلیل از؛  Monzoneمونزون

کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست براي اطالع کتبی به فدراسیون اتحادیه هاي کارگري در مورد تصمیماتی که جنبه عمومی 
. ارائه یو.ام.ر.اي؛ انتخاب افسران وفادار از لیستی که Reusسدارند ؛ ارسال یک نمایندگی براي نظارت بر ساخت بمب ها در رئو

                                                 
، صفحه 1937، دسامبر "المللی آنارشیست و قطعنامه آنالعاده  بینگزارش نماینده کنفدراسیون ملی کار به کنگره فوق "-86 

96  
  
)، 1936-1939ب ایگناسی سندرا بنام شوراي اقتصاد کاتالونیا مراجعه کرد ( در رابطه با شوراي اقتصاد میتوان به کتا -87 

  2006انتشارت آبادیا مونتسررات، 
صورت جلسه کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست سوم اوت  "دولت ایالتی کاتالونیا، کمیته میلیشیاي ضدفاشیست: -88 
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به عنوان متخصصین فنی در صفوف   Guarnerو برداران گوئارنر  Jimenez de la Berazaداد؛ انتصاب هیمینِز دِ ال برازا
  افراد عمومی میلیشیاها؛ و غیره.

ايِ کنفدراسیون ملی کار، تصمیمِ انحاللِ کمیتهِ مرکزيِ میلیشیايِ نطقهروزِ هفدهمِ اوت، قبل از برگزاريِ پلنومِ کمیته هايِ محلی و م
توضیحاتی که براي  89فدراسیون  علنی نگردید. -ضدفاشیست گرفته شد، باوجود این، این تصمیم در میان مبارزان کنفدراسیون

 ،العاده فدراسیون آنارشیست ها  داده شدهققطعنامه هاي مصوبه این پلنوم، در گزارش نمایندگان کنفدراسیون ملی کار به کنگره فو
چنین برآورد شد که به منظور جلوگیري از دوباره کاري قدرت ها به نمایندگی از کمیته "اي نمیگذارد که: جاي هیچگونه شبهه

نیا شکل ومرکزي میلیشیاي ضدفاشیست و دولت ایالتی، کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست باید منحل شود و شوراي دولتی کاتال
قدرت ها پیش برده شود و به این بهانه که چون آنارشیستها در راس امورند و   ترِ بیشتري بدونِ مانعِ برخوردِ بگیرد، تا کارهايِ مثبت

کمیته مرکزي میلیشیاي که  ، ، هدف این مانور این بودبطور خالصه 90"دموکراسی ها به ما کمک نخواهند کرد پایان داده شود.
این قطعنامه در بیست و یکم اوت در پلنومِ گروه هايِ آنارشیست مورد تایید قرار  ،ا سیستمی از کمیسیون هاي فنیضدفاشیست ب

  91گرفت.

ه نمایندگان پایان، بجنبش آزادیخواهانه کاتالونیا برگزار شد. گارسیا اولیور خسته از جروبحث بی يِ رّباالخره، در پایان اوت، یک پلنوم ِسِ 
پلنوم میبایست تصمیم میگرفت که دعوت  92"ما همکاري میکنیم، یا دیکتاتوري تحمیل میکنیم: شما تصمیم بگیرید!یا "فریاد زد، 

 "شوراي"را بپذیرد یا رد کند، دعوتی که از خالل چندین مکالمه بین کمپانیس و ماریانت پیش آمده بود که کنفدراسیون ملی کار در 
 93مفدراسیون آنارشیستهاي ایبریا در دولت ایالتی تصمی -نفعِ ورودِ کنفدراسیون ملی کار دولت ایالتی شرکت کند. پلنوم نهایتا به

  گرفت.

، ساعت یازده و نیم شب، جلسه عمومی کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست برگزار شد که در آن اکثر اعضا 94روز سی و یکم اوت
داد. او  گزارش   Mallorcنیروهاي جمهوري در مایورکادر مورد   Garcia Matasو نمایندگان شرکت کردند. گارسیا ماتاس

بلکه تهدید  Balearesدشمن شش اسکادران جنگنده در اختیار دارد که این نه تنها تهدید به بالئارسبه نمایندگان اطالع داد که 
 شود. هیمینِز دِ ال برازا، کهبه بارسلونا و والنسیا محسوب میشود. او فکر کرد که دشمن براي یک حمله بزرگ به مایورکا آماده می

را نمود تا امکانات   Huescaاستداللش از سوي مارکوس آلکون مورد حمایت قرار گرفت، اصرار بر ضرورت حمله قطعی به هوئسکا

                                                 
  237پوزو، رجوع شود به، صفحه  -89 
  97صفحه  "کنفدراسیون ملی کار... گزارش نماینده" -90 
  237پوزو رجوع شود به صفحه  -91 
سزار ام. لورونزو{سزار مارتیِنز پسر هوراسیو مارتینز پرییتو{: آنارشیست هاي اسپانیا و قدرت، روئدو ایبریکو، پاریس،  -92 

 98، صفحه 1969
  99-100سزار ام. لورنزو رجوع شود به صفحات  -93 
  ".1936اوت ، 31صورت جلسه نشست روز  "شیاي ضدفاشیست کاتالونیا: کمیته مرکزي میلی -94 
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اکید المللی کمپین مایورکا تمادي جنگی کمیابی که در دسترس بود به عملیات مایورکا اختصاص یابد. ویدییا بر روي اهمیت بین
  نمود.

برگزار شد، آگوئاده در مورد سرنوشت  95در دومین نشست اکثریت کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست که در روز دوم سپتامبر
اطالعات جدیدي در رابطه با صدماتی که به وسیله بمباران  Marques de Comillas "مارکِس دِ کومیاس"بیمارستان کشتی

 Captainمیرِت پیشنهاد نمود و پیشنهادش مورد موافقت قرار گرفت که به کاپیتان بایو هوایی در آن ایجاد شده بود گزارش داد.
Bayo  قی با یک بیمارستان به عنوان دستور داده شود که پرسنل نظامی و تمام ابزار جنگی را از کشتی خارج کند، و آن تنها

  .بماند

طوالنی تلخ بین آیورلیو  مهمات گزارش داد. یک جروبحثِ  میرِت در باره حوادث لریدا ، مربوط به دزدي خواربار، اسلحه و
 Abad deاز حزب کارگران اتحاد مارکسیست ها)، آباد دِ سانتیان ( Gironella ، گرونیاAurelio Fernandezفرناندز

Santillan آرتمی آگوئادو ،Artemi Aguade مارکوس آلکون ،Marcos Alcon تورنتس ، Torrents  ،
، و سایر شرکت کنندگان در جلسه درگرفت. تصمیم گرفته شد که  Asens، آسنس Vidiella، ویدیییا Fabregasفابرگاس

  ،اندنظمی هایی که مورد تقیبح قرار گرفتهدزدي نتیجه کمبود ها در همه جا، هم در لریدا و همچنین در بارسلونا بود، و بی

اند. اعالم شد که بخشی از ون جنگ، تدارکات و بهداشت از بین رفتهي به اجرا گذاشته شده از سوي کمیسیاز طریق اقدامات تازه 
و تصمیم گرفته شد که کمیسونِ جنگ از طریقِ نمایندگانِ اعضايِ کمیتهِ مرکزيِ میلیشیايِ  لحه هاي دزدیده شده پیدا شده اند.اس

جا را زیرپا بگذارند. در رابطه با ترکیب  آوري سالح و مهمات همهضدفاشیست، همراه با یک گروه اعزامی میلیشیا به منظور جمع
تصمیم گرفته شد که نیاز به این است که ورود نمایندگان جمهوریخواهان کاتاالن در آن کمیته مجاز  96کمیته میلیشیاي شهر لریدا،

این شهر، جاییکه  هباشد. بنا به پیشنهادِ رفقایی از لریدا، کمیته مرکزيِ میلیشیايِ ضدفاشیست تصمیم گرفت که کمیسیونِ جنگ ب
نقطه استراتژیک به جبهه آراگون بود، دوباره منتقل شود  تا مشکالت جدي مربوط به حرکت نیروها و نظارت بر سالح و سایر ادوات 

  جنگی  را مستقیما حل کند. 

ري زي به منظور جلوگیهوزه آسنس پیشنهاد نمود و پیشنهادش تصویب شد که همه مُهر هايِ ویژهِ میلیشیا و بخش هايِ کمیتهِ مرک
  از سواستفاده فسخ گردد و تنها یک مُهرِ رسمیِ کمیتهِ مرکزيِ میلیشیايِ ضدفاشیست وجود داشته باشد.

و نقل و نیاز دایمی مصادره خودروها و کامیون ها، سواستفاده سازمان هاي متعدد مارکوس آلکون در مورد مشکالت کمیسیون حمل
نقل اختیار کامل داده شود تا و خودرو دارند گزارش داد. تصمیم گرفته شد که به کمیسیون حمل  و اعضاي دولتی که تعداد زیادي

                                                 
  ".1336صورتجلسه سوم سپتامبر  "کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست:  -95 
این کمیته اساسا تنها از نمایندگان طبقه کارگر حزب کارگري اتحاد مارکسیست ها، اتحادیه عمومی کارگران و  -96 

  ن آنارشیستهاي ایبریا تشکیل شده بود.فدراسیو -کنفدراسیون ملی کار



 

106 
 

ها و نهاد هاي بتواند همه خودرو هاي خصوصی و همه کامیون هاي مورد نیاز را در بارسلونا تصاحب کند، همچنین سازمان ها، گروه
  عمومی را از داشتن خودروهاي اضافی محروم سازد. 

واحد هاي  يگزارش نمود که به اندازه کافی افراد گشتی براي خدمات مورد نیاز وجود ندارد.  او براین باور بود که همه آسنس
قات هایی به گشتی هاي کنترل بفرستند، که میبایست در همکاري با گشتی هاي تحقیمیلیشیا، منجمله میلیشیاي کاپیتانیا، باید گروه

د که گشتی ها باید خودرو داشته باشند و عناصري از بخشهايِ مختلفِ تشکیل دهندهِ آن تصفیه شوند. عمل کنند. آگوئاده معتقد بو
در بخش  ،تصمیم گرفته شد که تعداد گشتی ها افزایش یابد، تعداد دقیق آن به وسیله کمیسیون تعیین شود، و گشتی هاي تحقیقات

  تصفیه قرار گیرند.هاي گشتی ها ادغام شوند و همچنین پرسنل قسمت ها مورد 

واقع شود که  و بازرسی در کاسپه مورد تحقیق  Antonio Ortiz  97آسِنس همچنین پیشنهاد نمود که فعالیت آنتونیو اورتیز
زیرا او فکر میکرد که  ورود به امري که نتیجه رفتار و عملکرد کمیته مرکزي میلیشیاي  ،مورد مخالفت آیورلیو فرناندز قرار گرفت

  نامناسب است. ،یستضدفاشیست ن

پیشنهاد میرت و فرناندز مورد تصویب قرار گرفت که مقرر داشت، در جلسه آینده، پروژه اي باید در دستور باشد که پروسه تحقیقات 
  را تنظیم کند، و این امر بدون تصویبِ مُهري غیر از مُهر کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست ممکن نیست.

نس مطرح و مورد تصویب قرار گرفت که همه مالیات هاي ویژه، آبونه شدن ها، کمک هاي مالی و پیشنهادي از سوي لوئیس پرو
  باید از سوي کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست کنترل شود. ،آوريِ کمکِ مالی به میلیشیارسید از جشن ها برايِ جمع

  سِوّمِ سپتامبر پایان یافت.همه قطعنامه ها به اتفاق آرا تصویب شد و جلسه در ساعت سهِ صبحِ روزِ 

براي   Largo Caballero در رابطه با پیشنهادِ الرگو کابایِرو ،اي در مادریدپلنومِ ملیِ فدراسیون هايِ منطقه روزِ سومِ سپتامبر،
ه وزیر کشور لاز سوي مورنو و به وسی "بطور موقتی"منصوب کردن آنتونیو مورنو به عنوان وزیر کنفدراسیون برگزار شد، انتصابی که 

پذیرفته شده بود. کمیتهِ ملی، با تکیه بر بحث و بررسیِ قطعنامه هايِ پلنومِ اخیر در کاتالونیا،   David Antonaدیوید آنتونا
دولت ایالتی مورد تصویب قرار گرفته بود، به نفع شرکت در  "شوراي"جایی که از سوي شرکت کنندگان کنفدراسیون ملی کار در 

ل شد. اي حاصبایرو اعالم موضع نمود.  باوجود این، نمایندگان، این پیشنهاد را رد کردند. بعد از بحث طوالنی، مصالحهدولت الرگو کا
دگان اي از نماینکنفدراسیون ملی کار از دولت جدید حمایت کند و در هر وزارتخانه کمیسیونِ یاري دهنده ،طبق این مصالحه قرار شد

دولت الرگو کابایرويِ  98ک کنفرانس مطبوعاتی که در روز چهارم سپتامبر برگزار شد، تشکیل اولینکنفدراسیون تشکیل شود. در ی

                                                 
  آنتونیو اورتیز نماینده ستون اورتیز( همچنین مشهور به ستون سورابرو). -97 
  گزین دولت جمهوریخواهی شد که گیرال در راسش بود.این دولت جاي-98 
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بدون هیچ نماینده اي از کنفدراسیون ملی کار اعالم شد. روز هشتم سپتامبر، الرگو کابایرو پیشنهاد کنفدراسیون ملی  ،سوسیالیست
  99براي واگذاري یک پست وزارت به کنفدراسیون اعالم آمادگی نمود. کار در رابطه با کمیسیون یاري دهنده را رد نمود، اما

وباره د ،، کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست با حضور اکثریت نمایندگان100و پنج دقیقه، روز چهارم سپتامبرساعت یازده و چهل 
موجود براي جبهه هاي متعدد در رابطه با ادوات جنگی   Gimenez de la Berazaتشکیل جلسه داد. گیرمِنِز دِ ال برازا

گزارش داد. او بر روي کمبود مهمات سالح کوچک تاکید نمود و سفارش نمود که سازوبرگ چنین مهماتی از سراسر کاتالونیا تهیه 
شود. وي همچنین توصیه نمود که باروت تولید شود که این کار دو ماه طول میکشد، و با خود در این مدت مشکالتی پیش خواهد 

  اشاره نمود "در رابطه با مبارزه ما علیه فاشیسم". او به مذاکرات جاري در کشور هاي خارجی  و موضع کشور هاي مختلفآورد

مشغول مصادره سالح و مهمات است، که بعضی از سازمان ها از قبل تحویل داده  "تحقیقات"آیورلیو فرناندز توضیح داد که بخش 
  ."یی را که نیاز داریم باید پیدا کنیم و جمع کنیمما چیزها  "او اضافه نمود که  "بودند

  ."یک میلیون فشنگ میخواهد "گوئانر گزارش داد که تسخیر هوئسکا

من و سنگین دش انجام گرفته و آن در  نتیجه بمباران "بدون اطالع کمیته"نشینی از مایورکا گارسیا اولیور گزارش داد که عقب
  ."نشینی داده استع دادن به کاتالونیا دستور عقببدون اطالکه  "دخالت دولت مادرید بود

به نام کمیتهِ   Jaime Iبه وسیله کمیتهِ کشتیِ یامیِ یک "  Bayo به نمایندگان اطالع داد که کاپیتان بایو  Prunesپرونِس
ا برود.  به وي دو ساعت وقت ماالگ همه افراد و مهمات ترك کند تا بهاسکادران و دولتِ جمهوري دستور یافته است که مایارکو را با 

  ."داده شده است تا تصمیم بگیرد و  در عرض چهل و هشت ساعت مایورکا را ترك کند

ور داد گفته اند که بمباران سنگینی بود و بایو به آنها دست ،اندگونزالز آشکار ساخت که بعضی از افراد میلیشیا که از مایورکا برگشته
کنند. دستوري صادر شد تا بایو فورا خود را معرفی کند و افرادِ ملیشیايِ متعدد که خواهانِ دادنِ که اسلحه ها را به دریا پرتاب 

  باید در مقابل کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست حاضر شوند. ،شهادت هستند

که جلب کرد،   Zaidaاآیورلیو فرناندز توجه جلسه را به دریافت چند پیام به وسیله رفقاي برجسته کنفدراسیون ملی کار در زاید
به عمل آید. سانتیان  "نشینی ستون اورتیزبعد از عقب" Belchiteتحقیقاتی در رابطه با حوادث در بلچیته فدرخواست میکردند

                                                 
  180-181سزار ام. لورنزو، رجوع شود به صفحات  -99 
  ".1936صورتجلسه نشست چهارم سپتامبر  "ونیا: کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست کاتال -100 
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از بلچیته  نشینیعقب"را اثبات نمیکنند. گارسیا اولیور گفت که  "هیچ اتهام مخصوصی"گفت که این گزارشات و اسناد تهیه شده 
  بود. او کمیسیونی را براي انجام تحقیقات منصوب نمود. "بود توپخانهبه سبب ن

به محلی دیگر براي جلوگیري از انهدام آن به وسیله   Can Tunisپیشنهادي براي انتقال گازوئیل ذخیره شده در کان تونیس
  بمباران تصویب شد.

 ،به گشتی هاي متعدد مرزي اشاره کردند ،ن چپ کاتاالن)میرِت ( از حزب متحد سوسیالیست کاتاالن) و آگوئاده ( از جمهوریخوها
آیورلیو فرناندز  اند.بدون کنترل موثر از سوي کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست ایجاد شده ،که به ابتکار افراد و گروه هاي مختلف

اضر اتفاق میافتد نتیجه که گشتی هاي مرزي تحت مسئولیت بخش تحقیقات است و آنچه که درحال ح "نظر خود را بیان نمود
کمبود هاي سازمانی است؛ براي رفع این مشکل، تصمیم گرفته شد که بخش تحقیقات باید تشکیالت گشتی هاي مرزي را بهبود 

همچنین تصمیم   کنترل شدید و مدیریت واحدي بر این گشتی ها داشته باشد.و کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست بخشد، 
بدون اجازه کمیته بهداشت  ،در بارسلونا  Alpineیک بیمارستان که بعضی از میلیشیاي خودخوانده آلپین گرفته شد اجازه ایجاد

  101فسخ شود. ،سازمان داده بودند

دگرگون  ،جاییکه کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست نشست داشت ،جلسه با ظاهر شدن کاپیتان بایو در تاالر سلطنتی کاپیتانیا
چرا وي نسبت به کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست در رابطه تصمیم به رفتن به مایورکا و  ،وي پرسیدشد. گارسیا اولیور از 

ودگاه که خود را در فر ،اعتنایی کرده است.  بایو جواب داد که وي با کشتی به درخواست یک گروه بزرگ میلیشیاسپس ترك آن بی
) به مایورکا رفت و با تبعیت از ( اسپانیا نام وزیر. پویندگان... ی اسپانیاو با رضایت وزیر دولتی یعن ،نظامی به وي معرفی کردند

درخواست دولت ایالتی آنجا را ترك کرد و بهمین خاطر فرصت این را نیافت که پیش کمیته میلیشیاي ضدفاشیست بیاید. گارسیا 
ا که قدرت تصمیم گیري در مورد همه امور اولیور اصرار نمود که او وظیفه دارد رضایت کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست ر

نشینی در افکار عمومی ایجاد کرده مربوط به جنگ را دارد جلب کند، زیرا اگر او چنین کرده بود، حداقل جلو تاثیر بدي که عقب
  گرفته میشد. ،است

جید روحیه و شجاعت افراد تحت فرماندهی بایو به دادن توضیحات مربوط به موقعیت نیروها و نحوه پیاده شدن آنها ادامه داد. او به تم
. او اشاره به این کرد که او همه ادواتی را که میتوانسته "کسانی که حاضر بودند به هرجا که فرستاده شوند بجنگند "خود پرداخت

ست که به د بود، رتنها بدین خاط . این کارمنهدم شده و یا به دریا انداخته شده است نیز و ابزارآالتی ،است بار کشتی کرده است
که از وي  ،و کمیته اسکادران صادر شده بود را خواند  ”Jaime I”دشمن نیفتد. او دستوري که از طرف کمیته یایمی یک

نشینی را به منظور حفظ جان میلیشیا قبول کرد، زیرا نیروي نشینی کند. او دستور عقبمیخواستند به نام دولت جمهوري عقب

                                                 
ل از حزب سوسیالیست متحد کاتاالن و جمهوریخواهان چپ بارزه بین منافع دولت ایالتی متشکاین موضوع یکی از عرصه هاي م -101 

کامال در اختیار آنتونیو مارتین  فدراسیون در رابطه با کنترل مرز ها و به ویژه عبور از جبهه در پوئیگسردا بود که -کاتاالن  و کنفدراسیون
جمهوریخواهان چپ کاتاالن در رابطه با موضوع مرز به وسیله  –رهبر آنارشیست سردانا بود. حمله حزب متحد سوسیالیست کاتاالن 

  حمله بر کمک مالی به بیمارستان میلیشیاهاي آلپین که رَحِمِ ارتش کاتاالنیست ها را تشکیل میداد جواب گرفت.
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بمب هاي صدکیلویی بمباران میکرد. او دریافت موتورسیکلت، کامیون و یا توپخانه را انکار نمود و گفت که  هوایی دشمن آنها را با
  هستند.  Mahonاحتماال در ماهون ،اگر آنها فرستاده شده اند

ه کشیوه اعزام نیرو بدون اجازه کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست را توضیح داد و گفت   Marcos Alconمارکوس آلکون
این کمیته با عمل انجام شده متعددي روبرو شده است، و شکست در مایورکا به خاطر عدم وجود تشکیالت بوده است. 

به  "ادعا نمود که عمل بایو  Gimenez de la Berazaنظر مشاورین نظامی را جویا شد. گیمینز دِ ال برازا  Vidiellaویدیا
زیرا او خودسرانه و بدون مشورت با کمیته مرکزي میلیشیاي  ،یبت بودلحاظ نظامی یک شکست و به لحاظ سیاسی یک مص

ات ت که پرتاب کردن تجهیز. در رابطه با تجهیزات، او گف"تر از جنبه نظامی آن استضدفاشیست عمل کرد، و جنبه سیاسی آن جدي
  دریا قابل توجیه است اما نه پرتاب کردن سالح سبک. سنگین به

شکست خورده به مایارکو بازگشته بودند. میلیشیايِ ر سلطنتی ظاهر شدند، که از ماموریت یشیا در تاالسپس گروهی از افراد میل
جمهوریخواهانِ چپِ کاتاالن، میلیشیاهايِ کنفدراسیونِ ملیِ کار، و میلیشاهاي اتحادیه عمومی کار هرکدام گزارش دادند و اطالعات 

  بایو را مورد تایید قرار دادند.

و   Santillanبایو در مورد نیروي هوایی فاشیست ها در مایورکا، گارسیا اولیور نمایندگان را از توافق بین سانتیان بعد از گزارش
  دولت مادرید پنج هزار نفر نیرو به جبهه مرکزي بفرستد. ، که قرار بود،و دولت مادرید مطلع ساخت  Sandinoساندینو

اند روز دوشنبه عازم شوند: دوهزار نفر به جبهه مادرید، و دوهزار از مایورکا برگشته تصمیم گرفته شد که چهار هزار نفر میلیشیا که
نفر به جبهه آراگون، و هزار نفر گارد ملی( نام جدید گاردهاي غیرنظامی) همچنین به مادرید اعزام شوند، و پادگان ماهون به پایگاه 

ه اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت. جلسه ساعت یک و چهل و پنج برگردند. همه این قطعنامه ها ب "شهر بارسلونا"خودشان در
بعد از یک نشستِ ماراتونیِ چهل ساعته پایان یافت. در این جلسه روشن شد که کمیته مرکزي  ،دقیقه بعد از ظهر روز پنجم سپتامبر

  قدرت کنترل و هدایت عملیات هاي نظامی در کاتالونیا را ندارد. ،میلیشیاي ضدفاشیست

و با حمایت اتحادیه   Ompanysعزام مایورکا با دُور زدنِ کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست توسط بایو با کمک کمپانیسا
ونقل دریایی کنفدراسیون ملی کار سازمان داده شده بود. این عملیات به خاطر و اتحادیه حمل  Comoreraعمومی کار(کوموررا)

نشینی ناگهانی دولت مرکزي شکست خورد. نبود جنگ افزار براي جبهه آراگون با ازدست نبود تشکیالت مدیریت جنگ و دستور عقب
اعتبار ساختن کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست مورد فاجعه براي بیدادن ابزار و تدارکات جنگی در مایورکا، و بزرگ کردن این 

فاشیست نه تنها قادر به هدایت همه عملیات هاي جنگی استفاده قرار گرفت، تا نشان داده شود که کمیته مرکزي میلیشیاي ضد
  اطالع است.نیست، بلکه حتی نسبت به وجود آنها بی

ر د در نیمهِ شب سازمان داده شد، و اکثریت نمایندگان کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست 102جلسه بعدي در ششم سپتامبر
یابی حزب سندیکالیست به رهبري انجل از جمله: درخواست راه حضور یافتند. در جریانِ جلسه، سواالت متعددي مطرح شد، آن

                                                 
  ".1936صورتجلسه نشست ششم سپتامبر  "ه مرکزي میلیشیاي ضدفاشیستکمیت-102 
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به کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست؛ پیشنهادي در رابطه با مصلحت بودن یک حمله فوري به   Angel Pestanaپستانا
ها  به عنوان منشی بدون حق راي؛ و اینکه صورتجلسات نشست Llorenc Perramon؛ انتصاب یورنچ پررامون Jacaیاکا

  باید تنها شامل قطعنامه هاي تصویب شده باشد، بدون در نظرگرفتن مباحث طرح شده.

نشان دهنده جایگزینی جوزپ رویرا ( نماینده ستون لنین از حزب کارگران اتحاد مارکسیست  103،جلسات هشتم سپتامبرصورت
آوري پول طه با سوبسید ها، قدغن کردن جمعاست. قطعنامه هاي متعدد در راب  Julian Gorkinها) به وسیله هولیان گورکین

تر بر استفاده درست مواد خوراکی سوبسید شده از سوي کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست، پاك کردن در خیابان، نظارت دقیق
 .ندمنظور پراکنده کردن مردمی است که براي دریافت مواد خوراکی ارزان  جمع شده بود (صفوف مردم در مقابل کاپیتانیا،

  ) و افزایش تعداد اعضاي گشتی هاي کنترل به هزار و ششصد نفر، همراه با چند موضوع فرعی به تصویب رسید.پویندگان...

و توصیه جلسه بعدي و معیار  ،کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست 104تصویبِ قطعنامه انحالل  ،جلسهِ روزِ دهمِ سپتامبرصورت 
 يدر شوراي دفاع دولت ایالتی را شامل میشود. قطعنامهِ انحاللِ کمیتهِ  ،اي پست هاي هر سازمانمربوط به شکل و نسبتِ نمایندگی بر

د نداشته شد. همچنین تصمیم گرفته شد که افراد کشته شده در جبهه در همانجا دفن شومرکزيِ میلیشیايِ ضدفاشیست سِرّي نگه
و اجازه  ،که گَشتی هاي کنترل و گَشتی هاي تحقیقات تقویت ،اکید شدو اجساد نباید به خانه فرستاده شود. یک بار دیگر مجددا ت

تجسس داشته باشند، و هرکس خودسرانه به چنین کاري دست بزند مورد تنبیه قرار گیرد. سه نماینده از کنفدراسیون ملی کار، سه 

                                                 
  ".1936صورتجلسه نشست هشتم سپتامبر  "کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست:  -103 
نشان میدهد که  "تصویب ". کلمه1936صورتجلسات دهم سپتامبر  "کمیته مرکزي میلیشییاي ضدفاشیست:  -104 

یاي ضدفاشیست در جلسه قبلی ارائه شده بود، پیشنهادي که ما نتوانستیم در میان پیشنهاد انحالل کمیته مرکزي میلیش
صورت جلسه قبلی پیدا کنیم، علیرغم این که آن میتواند به بعضی صحبت هایی که در خارج از کمیته مرکزي میلیشیاي 

  میکند. ضدفاشیست اتفاق افتاد مربوط باشد، همانطور که هوان پونز گارلندي در خاطراتش اشاره
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سید ها، کمک هاي اهدایی، و فستیوال ها نماینده از اتحادیه عمومی کار و حزب کارگران اتحاد مارکسیستها براي بازرسی بر سوب
  منصوب گردیدند. ،آوري کمک هاي مالی براي میلیشیابراي جمع

  همه این قطعنامه هاي مذکور به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.

 ا به تصویبمارکسیسته حادیه عمومی کارگران و حزب کارگران اتحاداي در غیبت نمایندگان اتقطعنامه 105،روز دوازدهم سپتامبر
وسیله نمایندگان همه سازمان هایی که کمیته مرکزي میلیشیاي رسید که حکم میکرد که شوراي دفاع دولت ایالتی کاتالونیا باید به

  زمان کمیته مرکزي منحل شود.ضدفاشیست را تشکیل میدهند، شکل بگیرد و جاي دولت فعلی ایالتی را بگیرد و هم

ا اولیور قطعنامه کنفدراسیون ملی کار در مورد تشکیل شوراي دفاع دولت ایالتی به جاي دولت گارسی 106،روز چهاردهم سپتامبر
هاي لتکنفدراسیون م"فعلی ایالتی را در چهارچوب طرح یک دولت سیاسی جدید اسپانیا منتشر کرد. در این طرح اسپانیا به عنوان 

  معرفی شد.  "آزاد، که با کاتالونیا شروع میشود

ام حزب کارگران اتحاد مارکسیست ها، اعالم نمود که شوراي دولت ایالتی باید شامل همه نمایندگان همه سازمانهایی گورکین، بن
ي در ابرنامه این شورا باید از نوع سوسیالیستی یا برنامه"باشد که کمیته مرکزي میلیشاي ضدفاشیست فعلی را تشکیل میدهند و 

  . "حال سوسیالیستی کردن باشد

از اتحادیه عمومی کارگران، با نکته اولی گورکین در رابطه با نمایندگان شورا، و همچنین با نام شوراي دولت ایالتی موافقت  ویدییا،
نمود، وي همچنین براین باور بود که حوزه نفوذ این شورا باید به سراسر کاتالونیا گسترش یابد و آن باید همه فراکسیون ها را 

د. ویدیا تقویت شو ،ا قدرتی باشد که باید براي مصادره کردن ها یا اشتراکی کردن یا اجتماعی کردن کشوردربرگیرد و این شورا تنه
  بنابراین ایده دولتِی قوي، با قدرتِ تمام را پیش کشید.

ه را ک میراویتیس، بنام جمهوریخواهان چپ کاتاالن و دولت ایالتی گفت که این دولت جدید( او جرات کرد تابوي مربوط به دولت
وجود داشت زیرپا بگذارد و آن را دولت بخواند) باید همه طبقات اجتماعی را شامل شود و به عنوان برنامه، باید آنچه  "شورا"بنام 

  را که براي شکست فاشیسم  ضرورت دارد انجام دهد.

ري است که نقاط مشترکی که همه ، از فدراسیون آنارشیست هاي ایبریا نظر خود را بیان کرد و گفت که ضرو Santillanسانتیان
فراکسیون ها را متحد کند ایجاد شود، همانطور که تاکنون چنین بوده است، و هدف اساسی باید انهدام فاشیسم در سراسر اسپانیا 

  باشد.

رییرا با ( رهبر این اتحادیه فرانسس  ،سازان استاتحادیه شراب نمایندگان را مطلع ساخت که این نقطه نظر  Torrentsتوورنت
دولت قدرتمندي با همان نمایندگان کمیته مرکزي  ،ضروري است کمپانیس رابطه نزدیکی داشت. پویندگان...) از نظر مالوئیس 

                                                 
  ".1936صورتجلسات نشست دوازده سپتامبر "کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست:  -105 
  ".1936صورتجلسات نشست چهاردهم سپتامبر "کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست:  -106 -
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تنها یک قدرت که جنگ را علیه فاشیسم پیگیري خواهد کرد و در اقتصادِ جدید نظم ایجاد  "میلیشیاي ضدفاشیست تشکیل شود:
  ."خواهد کرد

در همه عرصه ها توافق دارند، ایجاد یک نظمِ قضایی، سیاسی و اقتصاديِ  ،گفت که همه بر روي نیاز به تغییرات در کشورگارسیا اولیور 
واس . گورکین( با وس"از قبل شوراي اقتصاد وجود دارد که مسئول پیشبرد دگرگونی اقتصادي میباشد "جدید؛ و به عنوان برنامه، 

،  به همین خاطر ضروري است مشخص شود که امتیازات غالب چگونه باید از بین "نیست ضدفاشیسم یک برنامه"تمام) گفت که 
برده شود. گورکین فکر میکرد که ضروري است مشخص شود که در پشت جبهه چه سیاست هاي اقتصادي باید اعمال شود، و هدف 

-،خانهِ دولت جدیدمود که در کنار هر وزارتتالش جنگجویان در جبهه مشخص شود که هدف ایجاد دنیاي بهتري است. او پیشنهاد ن
  باید شورایی متشکل از نمایندگان همه سازمان ها وجود داشته باشد. ،که این در مورد شوراي اقتصادي عملی میشد

تی سمیراویتس توضیح داد که اگر در جنگ پیروز شویم، زمان براي ایجاد یک برنامه مشخص، خواه کمونیستی یا خواه آنارکوسندیکالی
 خواهد رسید ، اما در این اثنا ضروري است یک دولتِ قادر به پیروزي در جنگ علیه فاشیسم بوجود آوریم.

که دولت باید جنگ علیه فاشیسم را اداره کند و  دگرگونی اقتصادي باید  "( از کنفدراسیون ملی کار) معتقد بود  Alcon آلکون
خیابان ها پیش برده شود؛ مخالفت کردن با این بیفایده است، زیرا سازمان ها بدون به وسیله سازمان هايِ طبقهِ کارگرِ حاضر در 

. وظیفه دولت هدایت جنگ است، اما دولت نباید در امور اقتصادي قانونگذاري "توجه به قطعنامه هايِ ما کارشان را پیش خواهند برد
د از طریق دولت انجام گیرد، اشتراکی کردن باید به وسیله شوراي کند، زیرا این امرِ کارگران از طریق شوراي اقتصادي است: جنگ بای

  "اقتصاد عملی گردد.

از حزبِ سوسیالیستِ متحدِ کاتاالن گفت که فرموله کردن یک برنامهِ مشخص براي تامینِ وحدتِ همه فراکسیون ها   Miretمیرِت
  ضروري است.

آلهاي خود صرفنظر کند، بلکه باید همه نقاط ارد که هر جناحی از ایدهگورکین اعالم نمود که تدوین  یک برنامه نیاز به این ند
اشتراك و رهنمون هاي ضروري براي شکست فاشیسم مقرر گردد. او با پیشنهادي که بحث از طبقات اجتماعی میکرد توافق نداشت، 

که این سازمان ها نباید اقتصاد را دوباره سازمان توافق داشت. وي بر این باور بود  ،او با سازمان هایی که طبقات را نمایندگی میکردند
  ."به عبارتی، انقالب اجتماعی را عملی کنند "بلکه باید بنیان هاي اجتماعی و اقتصادي کشور را دگرگون سازند  ،دهند

حومه شهرها ویدیا گفت که تنها یک دولت قدرتمند از سوي کشور هاي خارجی مورد احترام قرار خواهدگرفت و اجتماعی کردن در 
  رودروریی با دهقانان را همراه خواهد داشت.

گارسیا اولیور نظر خود را بیان نمود که دگرگونی انقالبی باید همه عرصه هاي قضایی، اقتصادي و سیاسی را تحت تاثیر قرار دهد، و 
  Andaluciaبراي آندالوسیا ،است هر منطقه باید بنا به ویژگیهاي خود اقدام کند، زیرا سیاست هایی که براي کاتالونیا مناسب

مود او تاکید ن عد از پایان جنگ به اجرا درآیند.مناسب نخواهند بود. او فکر میکرد که شورا باید فقط سیاست ها را آماده سازد که ب
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وید که گکه براي ایجاد این شورا آنچه که ضروري است این است که کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست به رئیس دولت ایالتی ب
  این کمیته میخواهد شورا تشکیل شود، بنابراین دولت ایالتی فورا براي ایجاد آن اقدام خواهد کرد.

  ویدیا موافق این بود که رئیس دولت ایالتی خودش شورا را تشکیل دهد.

 گورکین و میرت هر دو پیشنهاداتی کردند. پیشنهاد میرت تصویب شد، که به قرارزیر بود:

ه باید به رئیس دولت ایالتی عریض ،ه سازمان هایی که کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست را تشکیل میدهندنمایندگان هم"
شوراي دفاع  تا تاسیس ارگانیک یک ست را بکنند؛بنویسند و پیشنهاد برگزاري جلسه نمایندگان کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشی

. پونس از جمهوریخواهان چپ کاتاالن به اسم "بگذارد را مورد بحث قرار دهد..دولت ایالتی و برنامه اي که این شورا باید به اجرا 
اشاره کرد و نظرش را بیان نمود. وي معتقد بود که در  ،اي که از سوي کنفدراسیون ملی کار پیشنهاد شده بودشوراي دفاع منطقه

این کلمه باید حفظ شود و شوراي ملی دفاع باید در حذف شود. آلکون نظرش را بیان کرد که   "ايمنطقه"این پیشنهاد باید کلمه 
را مورد حمایت قرار داد. گارسیا اولیور عاقالنه این اختالف را حل  "ايمنطقه"مادرید تشکیل شود. میراویتیس پیشنهاد حذف کلمه 

و خواست  را نمود "دفاع"ذف کلمه نمود، وي پیشنهاد کرد که اولین کار شورا باید این باشد که نامی برخود بگذارد. ویدیا پیشنهاد ح
نامیده شود. بعداز یک جروبحث معنایی بر سر اسم، جلسه در ساعت دو و نیم  "شوراي دولت ایالتی کاتالونیا"بطور ساده این شورا 

  صبح روز پانزده سپتامبر به پایان رسید.

قت ز آنارشیستها، خود را در رابطه با این حقیهیچکس با انحالل کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست مخالفت نکرد. هیچکس، به ج
ولت د فریب نداد. بحث بر سر برنامه  ،نامیده شود یا نه "شورا"خواه  ،گیري دولت جدید ایالتی خواهد بودکه این امر مستلزم شکل

زب ي حوپیشنهاد شده از س "اجتماعی کردن"مفهوم نشست، بحثکه به جاي کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست می جدید
مورد حمایت جمهوریخواهان چپ کاتاالن، و حزب متحد سوسیالیست کاتاالن  "ضدفاشیست"و برنامه  کارگران اتحاد مارکسیست ها
اله مس ،خود را حفظ کردند: از نظر آنان هاي ایبریا  ابهام و ناروشنی مخصوص فدراسیون آنارشیست -دور میزد. فدراسیون ملی کار

ود. مربوط ب ،قتصاد بود، و امر جنگ به ارگانی که آنارشیست ها آن را شوراي دفاع دولت ایالتی مینامیدندوظیفه شوراي ا ،اقتصاد
و هوزه   Aurelio Fernandez ، آیورلیو فرناندزMarcos Alcon ، مارکوس آلکونGarcia Oliverگارسیا اولیور

د. این بهایی بود که باید براي جلوگیري از تنها ماندن اهمیتی ندار "شورا"واقعا فکر میکردند که برنامه   Jose Asensآسنس
هاي  از طریق کمیسیون میبایست پرداخته شود. آنچه براي آنها مهم بود این حقیقت بود که فدراسیون ملی کار بتواند چند وزارت را

ر میکردند ها فکآن ،در همان حال؛ را کنترل کند مانند کمیسیون هایی که با شوراي اقتصاد یا کمیسیون صنایع جنگ مرتبطند فنی،
 ،فدراسیون خواهند بود. این نامشخص بودن، ابهام و عدم انسجام -که یک قسمتِ مهمِ دستگاهِ ارتش و پلیس در دست کنفدراسیون

در اضدفاشیسم پیشنهاد تشکیل یک دولت قويِ ق این مورد حمایت قرار دهند؛برنامه اتحاد ضدفاشیستی را  که آنها را مجبور نمود
  بر اقتصاد و پیروزي در جنگ را داد. "تحمیلِ نظم "به

اي در مادرید برگزار شد، که در آن در رابطه دخالت کنفدراسیون ملی کار در پلنوم ملی کمیته هاي منطقه ،روز پانزدهم سپتامبر
مل راي دفاع ملی موافقت به عامور نظامی، اقتصادي و رهبري سیاسی جمهوري اسپانیا تصمیم گرفته شد و با پیشنهاد تشکیل شو
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از طریق این شورا همکاري کند. این شورا   ،باید با دولت جمهوري ،کنفدراسیون ملی کار ،آمد. بطور خالصه، طبق این پیشنهاد
ه ی باین شوراي مل کارگران، و چهار جمهوریخواه باشد.میبایست متشکل از پنج نماینده کنفدراسیون، پنج نماینده اتحادیه عمومی 

اي بوجود آمد. این یک طرح اولیه فدرالیستی بود که براي کنفدراسیون ملی کار بسیار عنوان سران متحد شوراهاي مختلف منطقه
 ،مغتنم بود، که در آن اقتصاد  اجتماعی و ارتش تحت یک ارگان واحد فرماندهی و یک کمیساریاي جنگ متحد میشد. باوجود اینکه

پیشنهاد کنفدراسیون ملی به احیاي یک دولت قدرتمند و  ها با نام واقعیشان ادامه داشت، کردن چیزمخفی  ،در این ترفندِ قدیمی
  107مرکزي اشاره داشت.

هاي پنبه از سنگر ها صادر وردن کیسه گزارشی در رابطه با موضوع کاپیتان بایو ارائه شد، فرمانی براي درآ 108روز شانزده سپتامبر
عالوه بر نشانی هاي قبلی که داشتند، یک کارت شناسایی بخش ویژه صادر کنند، و موافقت  ند،گشتی هاي کنترل اجازه یافت109شد

  شد منتظر بازگشت تارادیاس باشند تا کمیسیونی از کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست به مادرید اعزام شود.

زمان داده شود، کمیسیون اطالعات و از کمیته هاي محلی سا ،توافق شد یک دفاعِ ساحلیِ میلیشیا 110 ،روز هیجدهم سپتامبر
میلیشاي ضدفاشیست هستند منصوب شود؛ براي اعضاي گشتی ها سانسور از نمایندگان سازمان هایی که بخشی از کمیته مرکزي 

کارت هاي شناسایی جدیدي درست شود، و کمیسیونی مرکب از رفقا گارسیا اولیور، میراویتیس، ویدیا و گورکین فردا رئیس دولت 
  ."تاالن را مالقات کنند و دومی باید وقتی را براي مالقات آنان تعیین کند.کا

انیس مرکب از گارسیا اولیور، میراویتیس، ویدي و گورکین با کمپ کمیسیون کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست، ،روز نوزده سپتامبر
قات کردند، این یعنی، دولت جدید کاتاالن که شامل وزراي در رابطه با تشکیل شوراي دولت کاتاالن مال ظور ارائه پیشنهاد میرتبه من

. که همان دولت ایالتی بود، نهایتا برطرف گردید ،درباره شوراي ایالتی نامیدن ،آنارکوسندیکالیست ها میشد، این معضل بزرگ لغوي

                                                 
  182-184لورنزو، رجوع شود به صفحات  -107 
  ".1936شانزده سپتامبر صورتجلسات نشست  "کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست کاتالونیا:  -108 

بافی هنوز دو ماه بعد از نوزدهم ژوئیه سنگر ها در خیابان ها موجود بودند. به خاطر کمبود مواد خام در صنعت پارچه -109
 دستور برچیدن عدل هاي پنبه صادر شد.

  ".1936صورت جلسات نشست هیجدهم سپتامبر  "کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست کاتالونیا:  -110 
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ا باید به مادرید سفر میکردند تویدیا، آیورلیو فرناندز و میراویتس به عنوان اعضاي کمیسیون مشخص شدند که  111در همان روز،
 112"با دولت جمهوري به عنوان نتیجه سفر رفیقِ وزیر تاررادیاس مذاکره کنند"

در تاالر پذیرایی سلطنتی کاپیتانیا، ساعت شش بعد از ظهر، یک نشست ویژه کمیته مرکزي میلیشیاي  113روز بیستم سپتامبر،
لکون، ویدیا، میراویتلس، فرناندز، توررنت و گورکین، همراه با افرادي نظیر سسه ضدفاشیست برگزار شد که گارسیا اولیور، فابرگاس، آ

 شرکت داشتند. آنها قرار بود از اتحادیه عمومی کارگران، اسکورزا از فدراسیون آنارشیست هاي ایبریا و کالوِت از اتحادیه شرابسازان
در اوایل سپتامبر به منظور کسب یندگان کمیته عمل مراکش که ر عبدالجلیل نمامراکش محمد اَل اُهاززاري و عمَ  با نمایندگان

ادقانه شیاي ضدفاشیست صداشته باشند. در این نشست حمایت کمیته مرکزي میلی ،حمایت از استقالل مراکش به بارسلونا آمدند
ل مراکش را اعالم و قول داده شد که کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست تالش خواهد کرد دولت جمهوري استقال ابالغ شد،

   رسمی برگزار شد، ساعت شش و پانزده دقیقه بعد از ظهر پایان یافت. این نشست که با تشریفات 114کند.

که بعد از امضاي  وجود دارد )1989، دیپوتاسیون د بارسلونا، "هیستوریا گرافیکا دل کوویمنت ابرر آ کاتالونیا"(  با نام یک عکس
راکش و کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست گرفته شده است که هر کس میتواند بین بقیه (از چپ نامه بین کمیته عمل مموافقت

دو نماینده مراکشی، هوان گارسیا اولیور، هولیان گومز   Marcello Argila Pazzagliaبه راست) مارسللو آرگیال پازاگلیا
، رافائل Manuel Estrada Manchon (گورکین)، مانوئل استرادا مانچونJulian Gomez Garcia گارسیا 

( ماریانت)، مانوئل اسکورزا دل  Mariano Rodriguez Vazquez ، ماریانو رودریگز واسکز Rafael Vjdiellaویدیا

                                                 
  ".1936صورتجلسات نوزدهم سپتامبر "کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست کاتالونیا:  -111 
تاررادیاس به منظور کسب کمک مالی و فنی براي ایجاد یک صنعت نظامی در کاتالونیا به مادرید رفته بود. همانطور که  -112 

بود که سواي همراهی نیروهاي گارد هاي غیرنظامی این  -یکی از دالیل سفر من، شما باید از قبل میدانستید"تاررادیاس گفت: 
تر اسلحه براي دراختیار قرار دادن آنها زیر فرماندهی ارتش در مادرید بود، درخواست از دولت مرکزي براي انتقال هرچه سریع

مهات سازي اویدو، و سرگرد انه هاي تولدو و کارخانه مهمات سازي به کاتالونیا بود. به همراه سرگرد گیمِنِز د آبرازا، مسئول کارخ
وي هوایی رامیرز کارتاگناف یکی از فرماندهان نیروي هوایی بارسلونا در زمان قیام، این دو افسر وفادار به قسم خود براي نیر

دفاع از جمهوري، من چندین مصاحبه با آقاي الرگو کابایرو و مشاورین وي داشتم. شما نمیدانید من چه حسی داشتم وقتی 
نامه از "نقل قول از  "کسب انتقال اسلحه هاي تولدو و کارخانه مهمات سازي به کاتالونیا برگشتم.) 112صفحه ( بدون 

که بطور کامل در نشریه شماره شش باالنس در بخش آرشیو انتشار  "1971تاررادیاس به بارسلونا به تاریخ بیست و چهارمارس 
 ).1998یافت (

   ."1936صورتجلسات نشست بیستم سپتامبر "ت: کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیس -113 
  نگاه کنید به آبل پاز، مساله مراکش و جمهوري اسپانیا، بنیاد آنسلمو لورنزو -114 
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  Aurelio Fernandez Sanches( با عصاي زیر بغل) و آیورلیو فرنااندز سانچزManuel Escorza del val وال
  ببیند. در آن را

تصمیم گرفته شد گورکین به کمیسیونی که باید به مادرید اعزام میشد اضافه شود. به  عالوه، تصمیم  115،سپتامبرروز بیست و یکم 
  گرفته شد که گوئارنر و میرت باید افسري را به عنوانِ فرماندهِ دفاعِ ساحلی منصوب کنند.

ورود خانواده ها  از مادرید و سایر ایالتها "کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست تصمیم گرفت  116در جلسه بیست و دوم سپتامبر،
، . این قطعنامه به وزیر دولت"آنها را به محل اصلی خود بازگرداندبه کاتالونیا را که مرتبا به بارسلونا وارد میشدند، ممنوع کند و 

و مادرید براي اجراي   Valencia، والنسیا Mora de Ebro، مورا د اِبرو Leridaریداآهن بارسلونا، لِ کمیته هاي کارگران راه
  117انتقال یافت. دقیق آن،

د و مخابره کن "آزادي"کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست راي داد که پیامی به کشتی جنگی  118،روز بیست و پنجم سپتامبر
یدیا لبه کاپیتان کشتی قطعنامه کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست را اطالع دهد. این کشتی جسد زن میلیشیاي قهرمان 

میبایست در جبهه دفن  ،رفقایی که در جبهه کشته میشدند ،را با خود حمل میکرد. بر طبق این قطعنامه  Lidia Odenaاُدِنا
شوند و بدون اجازه کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست به پشت جبهه فرستاده نشوند و اگر کشتی از قبل بندر را ترك کرده بود، 

  مراسم تدفین بدون تظاهرات عمومی عملی شود. موقع رسیدن آن به بارسلونا

این آخرین کار کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست بود که ما میتوانیم مشخص کنیم. از هیجدهم سپتامبر قطعنامه هاي آن خیلی 
یگر کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست دو نشست د ،کوتاه و به شیوه تلگرافی نوشته شده است، باوجود این بنا به گارسیا اولیور

داشته است. این نشست روز اول  ،قبل از آخرین نشست، زمانی که رسما منحل شد 119در روزهاي بیست و هفتم و بیست و هشتم
  اتفاق افتاد. 1936اکتبر 

  ترازنامه کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست و دولت جدید کاتاالن

که در آن وزراي کنفدراسیون ملی کار و فدراسیون  ،دولت جدید کاتاالن به نخست وزیري تاررادیاس ،روز بیست و ششم سپتامبر
به عنوان وزیر  Joan Porqueras Fabregasتشکیل شد: هوان پورکوراس فابرگاس ،آنارشیست هاي ایبریا شرکت کردند

                                                 
  ".1936صورتجلسات نشست بیست و یکم سپتامبر "کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست:  -115 
  ".1936پتامبر صورتجلسات نشست بیست سوم س "کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست:  -116 

- رمتر و شانگیزاین عدم همبستگی طرح شده از سوي کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست نمیتواند بیش از این نفرت -117 
  تر باشد.آور

  ".1936صورتجلسات نشست بیست و پنجم سپتامبر "کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست کاتالونیا:  -118 
  281-284ات گارسیا اولیور، پژواك گام ها، صفح -119 
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 Josepبهداشت و بهزیستی و جوزپ هوان دومِناچبه عنوان وزیر  Antonio Garcia Birlanاقتصاد، آنتونیو گارسیا بیرالن
Joan Domenach  .120به عنوان وزیر تدارکات  

ست اي اتحادیه هاي کارگري که در روز هاي بیتا پایان پلنوم منطقه ،انحالل کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست قطعنامه مربوط به
ه به ک طور رسمی این انحالل را تایید میکردراسیون میبایست بعلنی نگردید. کنفد ،و پنجم تا بیست و هفتم سپتامبر برگزار شد

گی ما را نمایند يامروز دولت ایالتی کاتاالن همه"عنوان نتیجه ورود کنفدراسیون در دولت بود، زیرا بنا گفته خود گارسیا اولیور:
  ."میکند

شوراي  "جاي دولت جدید، نهاد جدیدي که همبستگی کارگري، در شماره بیست و هفتم خود،  بر این ادعا تاکید کرد که به
 واقعیت جدید را پذیرفت و "همبستگی"ایجاد شده است ؛ بعد از بیست و نهم سپتامبر، باهمه اینها،  ،نامیده میشود "جنرالیتات

فاشیست ضد توضیح داد که چرا کنفدراسیون ملی کار وارد دولت جدید جنرالیتات شد و چرا همزمان انحالل کمیته مرکزي میلیشیاي
ا ناپذیر تشکیل دولت جنرالیتات عرضه شد، امانحالل کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست به عنوان نتیجه اجتناب را اعالم نمود.

 این و که کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست منحل شود، ،در واقعیت در فاصله بین پایان اوت و اوایل سپتامبر تصمیم گرفته شد
  بحث از ورود کنفدراسیون ملی کار به دولت نمودند.که همه  بود زمانی

 Horacioاي در مادرید برگزار شد، جاییکه منشی ملی هوراسیو پریتوپلنوم ملی فدراسیون هاي منطقه ،روز بیست و هشتم سپتامبر
Prieto  بر حمایت کامل و شرکت او استدالل خود را مبنی  بودن آن حمله نمود. به پیشنهاد شوراي دفاع ملی به خاطر غیر واقعی

را پیش کشید. او تاکید نمود که چیزها باید با نام واقعی خود   Largo Caballeroبدون قید و شرط در دولت الرگو کابایرو
خوانده شوند و کنفدراسیون ملی کار باید خود را از پیشداوري هاي ایدئولوژیکی رها سازد. او، باوجود این، حمایت نمایندگان حاضر 

لنوم را بدست نیاورد، نمایندگانی که صرفا به نفع بیان نامه اي راي دادند که نیاز به اتحاد ضدفاشیستی را مورد تایید قرار در پ
  121داد.

ي، کامال تشریفاتی، کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست تشکیل شد. گارسیا اولیورسخنرانی عصر روز اول اکتبر، آخرین جلسه
طرفدار ثابت قدم کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست بوده است، اتحاد همه  و بعد از اعالم اینکه وي  نمود اختتامی آن را ایراد

                                                 
  دو نفر اولی اعضاي قبلی شوراي اقتصاد دولت ایالتی بودند. -120 

  185لورونزو، رجوع شود به صفحه  -121 
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  ،احزاب و سازمان ها را خواستار شد. اما اکنون او مدافع پرحرارت شوراي جدید جنرالیتات خواهد بود. او در جواب به سوال میراویتیس
  تصمیم کنفدراسیون ملی کار را براي ورود به دولت ایالتی جشن بگیرد. ط میتوانده عنوان یک کاتاالنی فقکه او ب ،تاکید نمود

یور در آن هوان گارسیا اول که در روز اول اکتبر امضا شده و بولتن رسمی جنرالیتات که در سوم اکتبر منتشر شد، حاوي فرمانی است
ي ایجاد شد. در همان شماره بولتن فرمان اعالم انحالل به عنوان دبیر کل بخش دفاع منصوب شد، پست جدیدي که صراحتاً براي و

  کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست انتشار یافت:

که با فرمان بیست و یکم ژوئیه ایجاد شد، درك کرده است که با توجه به بجاآوردنِ وظایفِ  ،کمیته مرکزي میلیشاي ضدفاشیست"
نظامی عمل کرد، اکنون باید منحل شود. بنابر نظر شوراي عالی، بدین وسیله خود که مطمئنا بطور شایسته در روز هاي اولیه قیام 

انون ق مقرر میشود: بند اول. کمیته مرکزي میلیشیا که به وسیله فرمان بیست و یکم ژوئیه ایجاد شد، منحل میشود. بند دوم. طبق
  "وزیر، جوزپ تاررادیاس.، نخست1936ا، اول اکتبر ، قانون کنونی عملی خواهد شد. بارسلونو قرار هاي مربوطه، با توجه به نیاز

 در بولتن رسمی که در چهارم اکتبر منتشر شد، بنا به فرمان امضا شده در سوم اکتبر، آیورلیو فرناندز به پستِ دبیرِ کلِ کمیتهِ امنیتِ 
 کلیدي نظم عمومی و میلیشیاها اش بر روي پست هايداخلی منصوب شد. براي کنفدراسیون ملی کار، این امر به معنی حفظ پنجه

  بود.

نامه باید نمود. این بر ،اي که به وسیله شوراي اقتصاد آغاز شده بوددولت جدید جنرالیتات پیشنهادِ تقویتِ اقتصاد را براساس برنامه
  میشد.از طریق تقویت تالش هاي جنگی به وسیله بسیج اجباري و ایجاد دیسیپلین و یک ساختمان فرماندهی واحد عملی 

براي ایجاد دوباره قانونیت جمهوري و اعاده  ،به معنی یک قدمِ بزرگِ به پیش ،حضور همه سازمان هاي ضدفاشیست در دولت ایالتی
 ،عملکرد هاي دولت بود. این به معنی پایان دادن به حیات همه کمیته هاي انقالبی، در هر محل، که مستقال قدرت را به کار میگرفتند

آوري مالیات و حفظ گشتی هاي کنترل تا تامینِ مالیِ کار هايِ عمومی و جواب دادن به مشکل بیکاري ه ها  از جمعبود. این کمیت
  را به عهده داشتند.

ل وزده ژوئیه تشکیل شده بودند، منحکه در ن را همه کمیته هاي محلی ، به وسیله قانون دوازده اکتبر تکمیل شد، وقانون نهم اکتبر
طریق اتوریته هايِ جدیدِ شهرداري میبایست جایگزین کمیته ها میشدند. علیرغم مقاومت بسیاري از کمیته هاي  و از این ؛ساخت

ن را آمحلی، و علیرغم تاخیر چند ماهه قبل از بوجود آوردن دولت هاي شهرداري، این امر ضربه مهلکی بود که کمیته ها نتوانستند 
ملی کار که رهنمود کمیته هاي مافوق و دستورات دولت ایالتی را نادیده گرفتند، معاهده مقاومت مبارزین کنفدراسیون جبران کنند. 

ضدفاشیستی را بخطر انداختند. رهبران آنارکوسندیکالیست در بین سرسختی مبارزین کنفدراسیون که حاضر به تبعیت از رهنمودش 
 سایر نیروهاي ضدفاشیست همه باید از قوانین دولتی اطاعتتد. نبودند و فشار اتهامات سایر نیروهاي ضدفاشیست در تنگنا قرار گرفت

  مجبور به اطاعت میشدند.  "غیر قابل کنترل ها"میکردند و 

موجودیتش بود: انتقال از شرایطی که کمیته  يهفته 9در  ،این ترازنامه واقعی به جامانده از کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست
به انحالل آنها و تنها به نفعِ استقرارِ کاملِ قدرتِ دولتِ  ،را در خیابان ها و کارخانه ها به کار بستند همه قدرت که هاي محلیِ انقالبی
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در رابطه با میلیتاریزه کردن میلیشیا که میبایست از اول  122،ایالتی. عالوه براین، قانون امضا شده در روز بیست و چهارم اکتبر
دین ببار کمیته مرکزي میلیشاي ضدفاشیست را تکمیل کرد. ترازنامه فاجعه ،تراکی کردننوامبر اجرا شود و اعالم رسمی قانون اش

معنی، انتقال از میلیشاي طبقه کارگر متشکل از داوطلبانِ انقالبی به ارتشِ بورژوایی از نوع کالسیک، مطیعِ مجموعهِ قوانینِ نظامیِ 
رل کارخانه ها از سوي کارگران به اقتصاد تمرکز یافته و کنترل شده تحتِ سلطنتی، تحتِ فرمانِ دولت؛ و انتقال از مصادره ها و کنت

  هدایتِ دولتِ ایالتی.

سبب گردید که  ،در اجراي فرمان ها، بوسیله حرکت خاموش اما مقاومت مصمم مبارزین کنفدراسیون، که هنوز مسلح بودندتاخیر 
قابل کنترل غیر"لیغاتی علیه ود تبدیل سازد. این کار با یک کمپین تبسالح پشت جبهه را به اولویت درجه اول خخلع ،دولت ایالتی

  آغاز شد. ،استتار شد "سالح براي جبهه "يبا هدف ثانوي که در شعارِ تکراريِ پیوسته  "ها

اي هنترل اقتصاد و شرکت مقاومت قدرتمند توده هاي پایین آنارکوسندیکالیست ها در مقابل نظامی کردن میلیشیا، در مقابل ک
شده به وسیله دولت ایالتی، در مقابل خلع سالح پشت جبهه و در مقابل منحل ساختن کمیته هاي محلی، سبب تاخیر اشتراکی 
زدایی، در یک انفجار بزرگ توهم 1937اجراي فرمان هاي دولت ایالتی بر روي این موضوعات گردید. این مقاومت در بهار  يچند ماهه

رِ پیشرفتِ جنگ، تورم و کمبودِ موادِ غذایی و البسه تبلور یافت، به استحکام یک نقد عمومیت یافته از که به دلیل نارضایی در ام
یا فدراسیون آنارشیست هاي ایبر -سوي توده هاي مبارزین کنفدراسیون ملی کار از شرکت کمیته هاي مافوق کنفدراسیون ملی کار

ست منجر گردید. توده هاي مبارزین کنفدراسیون ملی کار رهبران خود را در دولت و سیاست همکاري رهبرانشان در جبهه ضدفاشی
  کردند. "پیروزي هاي انقالبی نوزدهم ژوئیه "متهم به سلب

  آنارشیسم دولتی با ایدئولوژي اتحاد ضدفاشیستی توجیه شد

 نارضایی ظهور و قدرت گروه یاران نگردید، که بارسلونا مجددا با سنگر ها پر گردید. ای 1937این شرایط سبب تولد حوادث ماه می 
دورروتی را توضیح میدهد که در ماه می پیشنهاد ضرورت یک کودتاي انقالبی را براي جایگزینی دولت ایالتی داد. بعد از ماه می، 

ه مرکزي انقالبی رخ نداد و کمیت  1936این گروه توانست این نارضایی مشترك را در تحلیلی که در آن ادعا نمود که در ژوئیه 
-ابراز نماید. این گروه به توضیح برنامه اي در جزئیات خود پرداخت و نتیجه ،میلیشیاي ضدفاشیست یک نهاد همکاري طبقاتی بود

فت اي را در جزئیات توضیح داد که نتیجه گرگیري کرد که انقالبات دیکتاتوري هستند، در غیر این صورت شکست میخورند. و برنامه
دورروتی را از دیگر گروههاي خشمگین  ورند. آنچه که یارانجبور به اعمال دیکتاتوري هستند یا شکست میخکه انقالبات یا م

                                                 
  1936انتشار یافته در بولتن رسمی دولت ایالتی در بیست و هشتم اکتبر،  -122 
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این حقیقتِ ثابت بود که آنها برنامه اي را پیشنهاد نمودند، درحالیکه دیگران  فمتمایز کرد 123کنفدراسیون و آنارشیست ها
  .داك داشتنشتر، وجه ااصول با کمیته هايِ مافوق که نقد شان میکردنددرخواست بعضی اصول مجرد غیرموثر را کردند که در این 

که رهبران آنارکوسندیکالیست توجیهات و تحریفات خود را نسبت به آنچه که اتفاق افتاده  ،بود 1937تنها بعد از روزهاي ماه می 
  بندي کردن هايِ خود شدند.مشروع کردند. بعضی از آنها، خیلی دیر، شروع به دركِ تاثیرِ اشتباهات و سره ،بود

ضروري بود که توجیهاتی براي اشتباهات عدیده خود پیدا کنند، و جوابی بپرورانند که اجازه دهد رهبران آنارکوسندیکالیست  ،بنابراین
 124رشیست هانماینده کنفدراسیون ملی کار در کنگره بین المللی آنا بتوانند از زیر بار مسئولیتِ اشتباهات خود شانه خالی کنند.

عرضگی و ترك اصول ایدئولوژیکی آنارکوسندیکالیسم از سوي پی و اتهامات بیدرتحت تاثیر توهین هاي پی، 1937در دسامبر 
  المللی مجبور به جواب بود.اکثریت نمایندگان کنگره بین

هماهنگیِ نیروهاي جنگی در  قدرت سیاسی بدون خواست ما بدست ما افتاد{....} کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست، نهادِ"
این کمیته را قبول کرد، اما ابتدا ما مجبور بودیم مشکل اساسی انقالبمان را حل کنیم:  ،جبهه، ایجاد شد. جنبش آزادیخواهانه ما

نیم ک همکاري ضدفاشیستی یا دیکتاتوري آنارشیستی. ما همکاري را قبول کردیم. چرا؟ {....} شرایط ما را مجبور کرد که چنین فکر
   125"که مصلحت در همکاري با سایر بخش هاي ضدفاشیست است.

، گزارشی المللی دفاع کنددر حقیقت، نمایندگی اسپانیایی نیاز به کمک یک روشنفکر خوشنام داشت تا از آنها در مقابل حمالت بین
ندیکالیستِ اسپانیا را خوشحال نمود که اي از ارج روشنفکري برخوردار بود. این گزارش ِسرّي چنان رهبرانِ آنارکوسکه به درجه

                                                 
ي دفاع کنفدراسیون و جوانان نشست دوم پلنوم محلی گروههاي آنارشیست بارسلونا{...} به کمک گروهها"نگاه کنید به  -123 

  1937، بارسلونا، بیست و چهار آوریل، "آزادیخواه
  نمایندگان از هوزه زنا، داوید آنتونا، هوراسیو ماتینز پریتو و ماریانو رادریگز واسکز تشکیل میشدند. -124 

، 1937، دسامبر "عنامه مربوطهالمللی آنارشیستها و قطالعاده بینگزارش نماینده کنفدراسیون ملی کار به کنگره فوق -125 
  75-76صفحات 
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تصمیم گرفتند آن را در یک اعالمیه تبلیغی منتشر سازند، که به اسپانیولی ترجمه  ،که این گزارش سري اعالم شده بودعلیرغم آن
  126شد.

ا گیهاي اسپانیاعمال پراگماتیستی کنفدراسیون ملی کار را به عنوان ویژ  Helmut Rudigerهلموت رودیگر 127در این اعالمیه،
طور کامل توجیه نمود. وي بر روي این نکات تاکید نمود:، این جنبش طبقه کارگر بدون روشنفکران بود؛ این کار بدون هیچگونه به

سبب این شکست شده است؛ افراط گرایی مبنی  ،آمادگی تئوریک و یا تجربه سیاسی عملی شده است؛ وضعیت دایمی مخفی بودن
الم اع ،فقط آنچه که الزم بود ،ابط اجتماعی و خوشبینی نامحدود موجب این وضعیت شده است که فکر کنندنگري در روبر ساده

  تا انسان به فرشته تبدیل شود.  ،کمونیسم آزادیخواهانه بود

  

  هلموت رودیگر

الصه کرد.  نبش آنارشیستی خسازي و تعمیم ایدئولوژي اتحاد ضدفاشیستی به جسراسر استدالالت رودیگر را میتوان به عنوان یکسان
زیرا براي اولین بار قادر شد کل جمعیت کشور را  ،براي کنفدراسیون ملی کار یک پیروزي بود 1936بنا به رودریگر، نوزده ژوئیه 

که کل جمعیت را پشت سرخود متحد سازد.   ،کنفدراسیون ملی کار زمانی  مجددا پیروز خواهد شد پشت کنفدراسیون متحد سازد.
ین معنی، اتحاد  ضدفاشیستی همه چیز را توجیه کرد، همه چیز را توضیح داد، و به همه چیز اجازه داد. تمامِ اعمالِ پراگماتیستیِ بد

رهبرانِ کنفدراسیونِ ملیِ کار، تركِ تئوري هاي ضد دولتی، تركِ اصول، همکاري با احزاب بورژوایی و دولت، نظامی کردنِ میلیشیا، 
اتحادِ جنگی، همه چیز کامال به وسیله این ایدئولوژي اتحاد ضدفاشیستی توجیه شد. هلموت کمک کرد تا رهبران  وزرايِ آنارشیست،

                                                 
استدالل رودیگر به نفع ضرورت تسلیم کردن همه فعالیت ها، همه تئوري و همه اصول کنفدراسیون ملی کار به اتحاد ضدفاشیستی،  -126 

تالینیست هاي روسیه و نیاز به سِّري نگهداشتن این گزارش را ملزم ساخت. اگر اسمسلما به عنوان تنها راه تضمین پیروزي در جنگ، 
اسپانیا درباره عزم کور کنفدراسیون براي تسلیم شدن به اتحاد فاشیستی بهر قیمتی پی میبردند، سپس کنفدراسیون  در خطر تبدیل به 

ان از خود نش سِرّياین گزارش  انتشارآلت دست شدن دشمنان سیاسیش قرار میگرفت. کمیته ملی کنفدراسیون باهمه اینها، تردیدي در 
لوحی و عدم بلوغ سیاسی رهبران کنفدراسیون ملی کار وجود نداشت. بعالوه، با انتشار این نداد. چیز جدیدي در مورد بیکفایتی، ساده

به سرشت انقالبی  1938آبرو سازد که هنوز هم در سال ، گزارش سري رودیگر تنها توانست چند روح ساده را بی1938اعالمیه در سال 
  ی کار باور داشتند.کنفدراسیون مل

  1938هلموت رودیگر، آنارکوسندیکالیسم در انقالب اسپانیا، کنفدراسیون ملی کار، بارسلونا،  -127 
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بندي کردن هاي پیوسته خود را توجیه کنند: هرکس میتواند، و باید، از کمونیسم آزادیخواهانه آنارشیست اشتباهات، ناتوانی ها و سرهم
  صرفنظر کند. و انقالب به نفع اتحاد ضدفاشیستی 

تا تاریخ معاصرشان را دوباره بنویسند. اکنون اولیور گارسیا قادر شد به عنوانِ قربانیِ  ،اکنون رهبران آنارکوسندیکالیست قادر شدند
  از سوي کنفدراسیون ظاهر شود. ،وي "به خطرانداختن همه چیز"فداکارِ پیشنهاد رد شده 

آنچه که در نوزده ژوئیه شروع شد انقالب اجتماعی قطعی نبود، بلکه تنها اولین  "د که رودیگر این امکان را فراهم کرد تا ادعا شو
د: دشمن بوجود آور کلماتِ قصار براي حامیانِ همدستی با قدمِ آن انقالب، شروع مبارزه ضدفاشیستی بود. هلموت گلچینِ راستینِ 

  "از دیکتاتوري خود صرفنظر کرد. ،پیروز این براي اولین بار در تاریخ انقالبات بود که سازمانِ انقالبیِ 

شیوه ها و اهداف بورژوازي دموکراتیک را پیش فرض انگاشته  ،آنچه که هلموت نگفت این بود که این ایدئولوژي اتحاد ضدفاشیستی
  بود.

ولوژیکی و سست ایدئعدم گ ،مدافعین آنارشیسم دولتی و کسانی که حامی انقالب پرولتري بودند و هستند، باهم ناسازگارند. بی شک
  م با بدترین انحرافات آنارشیس ،نی در درون جنبش آزادیخواهانه، ابتدا به سرکوب، و بعد به یکسان سازي بخش هاي اساسی آناسازم

وندد. نمیتواند بوقوع پی ،پروسه پاالیش و مرزبندي بین مواضع فراکسیون هاي متعدد ،دولتی منجر می شود. بدون چنین گسستی
  اش بود.که آبستن نتایج آینده ،ردرگمی، شکستِ دیگرِ جنبشِ آزادیخواهانه را موجب شدندابهام و س
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  مرگ و تشییع جنازه دورروتی -قسمت سوم

“Cui prodest scelus is fecit.”  

  "کسی  از جنایت سود میبرد که مرتکب آن میشود"

Seneca, Medeaنامه نویس ایتالیاییکا نمایشاي از نمایشنامه مدیا نوشته سِنِ ( قطعه  

، بوئنوونتورا  Sabater، سابتار Ascaso، آسکاسو Oberegonما آنارشیست ها ممکن است به زندان برویم، یا مانند ابرگون
با ارزش هستند. ما   Plutarchبمیریم، که زندگیشان مانند پلوتارك  Peiroو پیرو  Buenaventura Durrutiدورروتی

جمعی ، در میدان نبرد، یا در اردوگاههاي مرگ بمیریم، اما قبول پست وزارت دولتی عید، در کمپ هاي دستهممکن است در تب
  غیرقابل تصور است.

 1971، همبستگی کارگري، دوم سپتامبر "براي ثبت"،  Jaime Baliusهایمی بالیوس

  از چهارم نوامبر تا بیست و دوم نوامبر

 -مردم مشتاقانه منتظر بودند تا به سخنرانی ناگهانی دورروتی که قرار بود از رادیوي کنفدراسیون روز چهارم نوامبر، تعداد وسیعی از
مطبوعات پیوستن چهار وزیر آنارشیست  ،گوش کنند. درست در همان روز ،فدارسیون از بارسلونا رو به همه مردم اسپانیا پخش شود

، هوان Juan Garcia Oliver، هوان گارسیا اولیورFederica Montsenyرا به دولت گزارش کردند: فدریکا مونتسنی
. ستون دورروتی زاراگوزا را تصرف نکرده بود. تهیه اسلحه معضل اصلی را در  Joan Peiroو هوان پِیرو  Juan Lopezلوپز

میلیشیا ها را اوایل  دورروتی از همه توان خود براي بدست آوردن اسلحه استفاده کرده بود. او حتی گروهی از جبهه تشکیل میداد.
شده در آنجا را تحویل تا آنها را مجبور سازند که اسلحه هاي انبار  ،فرستاده بودSabadell  سپتامبر به یک ماموریت به سابادي 

وه، روز الکه ستون سابادي را که هنوز تشکیل نیافته بود سازمان دهند. بع ،داشته بودند. آنها با این امید اسلحه ها را آنجا نگهبگیرند
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جددا نامه قدیم را از اول نوامبر مکه نظام ،دولت ایالتی قانون نظامی کردن نیروي میلیشیا را تصویب کرده بود ،بیست و چهار اکتبر
  به مورد اجرا بگذارند. هم دوستان و هم دشمنان دورروتی، مشتاقانه منتظر سخنرانی وي بودند.

جمع  ،م در مجاورت بلندگوهایی که در درخت هاي الس رامبالس تعبیه شده بودندحتی قبل از اینکه سخنرانی شروع شود، مرد
برانه صشده بودند. این بلندگوها معموال سرودهاي انقالبی، اخبار و موسیقی پخش میکردند. هرجا رادیویی در بارسلونا بود، مردم بی

  ."دورروتی صحبت میکند"منتظر اعالم این خبر بودند:

مورد بحث قرار گرفته بود، زیرا  ،با احساسات و حرارت در ستون دورروتی که راي به عدم تبعیت از آن داده بود قانون نظامی کردن
نه مشکل کمبود مزمن اسلحه و مهمات را حل  و ،بخشیداین قانون  نه شرایط جنگی میلیشیاي داوطلب نوزدهم ژوئیه را بهبود می

 ،دولت ایالتی خواهانش بود 129"شوراي"مضا نمود و نظامی کردن میلیشیا را که را ا 128میکرد. دورروتی بنام کمیته جنگ متنی
انگیز نظامی درست همان روزِ اجرایی شدن قانون نفرت،  Oseraسخنرانی خود را به صورت معناداري از جبهه اُسِرا او .رد نمود

یشیاها، بلی؛ میل"رد نمود:  ،ري دیسپلین انقالبی بودایراد نمود. ستون دورروتی نیاز به دیسیپلین سنگر ها را که مخالف برت ،کردن
  "سربازان، نه.

دورروتی، به عنوان نماینده ستون، خشم و اعتراض افراد میلیشیاي جبهه آراگون را علیه جریان کامال ضدانقالبیِ که در پشت خطوط 
  برانگیخت. پخش سخنرانی دورروتی ساعت نه و نیم شب شروع شد: ،ظهور میکرد

ان کاتالونیا! من با مردم کاتاالن سخن میگویم، با مردم سخاوتمندي که چهار ماه پیش سربازانی را که میخواستند آنها را زیر کارگر"
که چند کیلومتري از  Aragonهایشان خرد کنند، شکست دادند. من درود هاي برادران و رفقایی را که در جبهه آراگونچکمه

  به شما نثار میکنم. ،را دید Pilaricaهاي پیالریکاجا میتوان برجزاراگوزا فاصله  ندارند و از این

یا اند، و هیچ چیزي در دنعلیرغم تهدیدي که بر سر مادرید نزدیک میشود، ما باید همیشه بخاطر داشته باشیم که مردم قیام کرده"
ن مقاومت خواهیم کرد، و ما از برادرانمان در نمیتواند آنها را عقب براند. ما در جبهه آراگون، علیه فوج هاي فاشیست هاي آراگو

مادرید میخواهیم که مقاومت کنند، زیرا میلیشیاي کاتالونیا خواهند دانست که چگونه وظایف خود را بجا بیاورند، همانطور که براي 

                                                 
، همچنین نگاه کنید به مصاحبه 2003در شورش بارسلونا، اکتبر  "دورروتی سخن بگو"نگاه کنید به آگوستین گویامیون، - 128

 1937مارس  24، 3545با پابلو روئیز در مجله شب شماره 
اي کنفدراسیون ملی نه تنها آنها نظامی کردن را رد میکنند، بلکه به درخواست هاي هر دوي کمیته {کمیته هاي منطقه " -129

کار و کمیته فدراسیون آنارشیست هاي ایبریا} وقعی نخواهند نهاد و به جاي آن اسلحه هاي خود را زمین گذاشته و جبهه را 
دن این اوضاع و عدم امکان هماهنگی دیدگاه هاي متفاوت موجود در ستون دورروتی{...} از آنجا که تنش ترك میکنند.{...} با دی

علیرغم همه  Gelsaزیادي وجود داشت که بیم این میرفت که اختالف تبدیل به درگیري خونینی شود{...} اکثریت گروه گلسا 
فدراسیون آنارشیست هاي ایبریا، گزارش  "یژه جبهه را ترك میکنندهاي ومقررات و توافقات بین سازمان هاي کنفدراسیون و گرو

  کمیته روابط گروه هاي آنارشیستی کاتالونیا به رفقاي منطقه
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ر جبهه، همچنین در خردکردن فاشیسم به خیابان ها رفتند. سازمان هاي کارگران وظایف ضروري خود را نباید فراموش کنند. د
  سنگرها، تنها یک اندیشه، یک هدف وجود دارد. نگاه ما بدون نوسان است، ما به جلو مینگریم، با تنها هدفِ خُرد کردنِ فاشیسم.

ما از مردم کاتاالن میخواهیم دست از دسیسه و بگومگو بردارند. شما باید جوابگوي شرایط باشید: بگومگو را متوقف سازید و به "
ما باید همه را بسیج کنیم،   مورد پشتیبانی قرار دهند. ،فکر کنید. مردم کاتالونیا وظیفه دارند کسانی را که در جبهه میجنگندجنگ 

ت آن اند، اکنون وقاما فکر نکنید که همیشه همان آدمها خواهند بود. اگر کارگران کاتاالن مسئولیت رفتن به جبهه را به عهده گرفته
 ،بخواهیم فداکاري کنند. ما باید بطور موثر همه کارگران را در پشت جبهه بسیج کنیم ،اندکه در شهر ها مانده است که از افرادي

  که میتوانیم روي آدم هايِ پشتِ سرِخود حساب کنیم. ،زیرا آن دسته از ما که در جبهه هستیم نیاز به این داریم که بدانیم

! آن دسته از ما که در جبهه میجنگیم از شما و باالتر از به دام انداختن همدیگر برداریداز صفوف خود بخواهید، دست ها: به سازمان"
. این براي آنها کافی وغش و اصیل باشندیخواهیم بی غلاز همه از کنفدراسیون و فدراسیون میخواهیم صادق باشند. ما از رهبران م

جبهه بفرستند. براي آنها ضرورت دارد که با حقایق روبرو  اي ما بهاس، غذا، تفنگ و مهمات برآمیز، لبنیست که نامه هاي تشویق
همراه دارد و ثابت می کند که براي شوند، و براي آینده طرح داشته باشند. این جنگ همه عوامل وخیم کننده جنگ مدرن را به

 بکشد، ما نیاز خواهیم داشت که شروع بهکاتالونیا جنگ بسیار گرانی خواهد بود. رهبري باید تشخیص دهد که اگر این جنگ بدارازا 
شتري که دیگر نامه هاي بی میل کنیم.  من احساس نمیکنمسازمان دادن اقتصاد کاتاالن بکنیم،  و قوانینی را بر نظم اقتصادي تح

که وزرایی وجود یاي شیر دسترسی پیداکنند، درحالبنویسم تا رفقا و یا فرزندان میلیشیاها بتوانند به یک تکه نان خشک یا پیمانه
و محدودیتی براي مخارجشان وجود ندارد. ما از فدراسیون و کنفدراسیون میخواهیم  ،دارند که براي خوردن مجبور به پرداخت نیستند

اقتصاد کاتاالن را کنترل میکنند، باید آن را به نحوي که ضرورت دارد سازمان دهند.  ،اگر آنها به عنوان سازمان ،به آنها بگویند
چکس اکنون نباید به افزایش دستمزد ها یا کاهش ساعات کار فکر کند. این وظیفه همه کارگران به ویژه کارگران کنفدراسیون هی

  کار کنند. ،ملی کار است که فداکاري کنند و تاحد ضرور

ب کمک هاي مالی و البته ما براي امر خطیري میجنگیم و میلیشیا این را ثابت خواهد کرد. آنها وقتی در مطبوعات خبر جل"
. از شرم سرخ میشوند ،که براي آنها تقاضاي اعانه میکنند ،آوري پول را براي آنها میخوانند، یا وقتی آن پوستر ها را میبینندجمع

نه  تهواپیماهاي فاشیست ها روزنامه هایی را بر روي ما ریختند که در آنها لیست اعانات به سربازانشان انتشار یافته است. این اعانا
بیشتر و نه کمتر از آن چیزي است که شما اعانه کردید. بهمین خاطر است که ما مجبوریم به شما بگوییم که ما گدا نیستیم و 
بنابراین در هر شکلش ما صدقه قبول نمیکنیم. فاشیسم در مضمون نابرابري اجتماعی است و نابرابري را نمایندگی میکند، و اگر شما 

جبهه میجنگم شما را با دشمنانمان در پشت جبهه اشتباه کنیم ، باید وظایف خود را بجا بیاورید. ما اکنون نمیخواهید ما که در 
میجنگیم تا فاشیسم را در جبهه خرد کنیم، اما آیا تنها فاشیسم دشمن است؟ نه. در بین ما هرکس که مخالف پیروزیهاي انقالبی 

  م.است، دشمن است و ما آنها را نیز باید خرد کنی

 کردن یاست، هنر زندگ تراشیو مانع کنید. سیاست، هنر کارشکنی اگر بخواهیم تهدید را خنثی کنیم، باید جبهه اي پوالدین ایجاد"
وقت آن فرارسیده است که از اتحادیه هاي کارگري و  گزین این سیاست کارشکنی شود. ها]ست، و هنر کار باید جای[مانند انگل



 

126 
 

 ه، ما به مجریان الیق نیاز داریم.ه به این کار یکبار و براي همیشه پایان داده شود. در پشت جبهاحزاب سیاسی دعوت شود ک
  مسئولیت و اطمینان میخواهند. و ما از سازمان ها میخواهیم مواظب زنها و فرزندان ما باشند. ،ما سرِ  رزمندگان در جبهه پشتِ 

کردن ما را خواهد ترساند و دیسیپلین آهنینی بر ما تحمیل خواهد کرد. وزرا، که قانون نظامی  ، اگر فکر کنندآنها اشتباه میکنند"
ه شما من ب ،شما با قانون نظامی کردنتان در اشتباه هستید. از آنجا که شما حرف زیادي در رابطه با انظباط آهنین دارید، بنابراین

یریم، زیرا ما به وظایف خود آگاهیم. شما نظم و سازمان ما را میگویم با من به جبهه بیایید. در جبهه ما هیچگونه انظباطی را نمیپذ
  پرسید. خواهیم ،تان، کنترلتان که وجود نداردتان، نظمبرگشت و از شما درباره دیسیپلین خواهید دید. سپس ما به بارسلونا خواهیم

را گرامی میداریم. آسوده بخوابید. اما بخاطر  نظمی وجود ندارد. ما همه مسئولیم و اعتماد شماآرام باشید. در جبهه بحران یا بی"
- ایم. احساس مسئولیت کنید و خودتان را دیسپلین کنید. با بیداشته باشید که ما کاتالونیا و اقتصادش را به دستان شما سپرده

  صالحیتی ما را تحریک نکنید، بعد از این جنگ، جنگ داخلی دیگري در بین خودمان بوجود نیاورید. 

ه فکر میکند که حزبش براي تحمیل سیاستهایش به اندازه کافی قوي است اشتباه میکند. علیه فاشیسم ما باید یک نیرو، هرکس ک"
یک سازمان را با دیسیپلین واحد ترتیب دهیم. فاشیست هاي زورگو هرگز ار خطوط ما عبور نخواهند کرد. این شعار ما در جبهه 

  "خواهید کرد! به شما میگوییم: آنها عبور نخواهند کرد!شما عبور ن"است. ما به آنها میگوییم: 

ساعت ها بعد از گوش فرادادن به سخنرانی رادیویی دورروتی، مردم هنوز آنچه که وي با انرژي و استحکام همیشگی بیان کرد را 
ر ریا و اصیل طبقه کارگافکار بیمورد بحث و مداقه قرار میدادند. کلمات وي با قدرت و احساس در آن شبِ بارسلونا طنین انداخت، و 

خطري بود که به کارگران شرایطشان را به عنوان مبارزین انقالبی یادآوري کرد. دورروتی  زنگِ  را مجسم ساخت. آن سخنرانی فریادِ
در جبهه  او چنین تصور کرد که میلیشیایی که .هیچ خدایی را به رسمیت نمیشناخت، حتی طبقه کارگر را نیز به عنوان خدا نمیدید

ا شان را  بربایند. آنها به خاطر جمهوري یبه کسی اجازه نخواهند داد که درونمایه انقالبی و آزادیبخش مبارزه ،با فاشیسم میجنگیدند
 دموکراسی بورژوایی نمیجنگیدند، بلکه براي پیروزي انقالب اجتماعی و رهایی پرولتاریا میجنگیدند.

ران و زبان بود. براي کارگهاي عالی و زخموامفریبانه یا گنگ نداشت. کلماتش تحریک انگیزهسخنرانی وي حتی یک عبارت ع سراسرِ 
که راحت در پست هاي مسئولیت لمیده بودند، براي هموطنان عادي و وزراي دولت ایالتی یا وزراي  رهبران کنفدراسیون ملی کارِ 

ایط انقالبی که در نوزدهم ژوئیه روي داد، و محکومیت علیه سیاست فریبکار آنارشیست ها. سرزنش علیه انحرافات بوروکراتیک در شر
آور بین وظیفه یک سردرگمی تاسف ،دولت، همراه و یا بدون رهبران کنفدراسیون براي فراهم نمودن نماي خارجی. در پشت جبهه

سرمشق و دستورات و فرمان ها وجود  و اعانه، مدیریت و فرمان، کارگزاري و بوروکراسی، مسئولیت و دیسیپلین، توافق و قانون و
یرموجه غ اشتباهِ  درمانِ  ،در میان نمایندگان سیاسی بورژوازي وحشت ایجاد نمود، باوجود این "بازگشت به بارسلونا"داشت. تهدید به 

ه، ش آزادیخواهانژوئیه بسیار دیر شده بود، زمانی که به عنوان نتیجه کمبود تئوریک و نبود دورنما از سوي جنب يلوحانهو سوده
، ارزش نبودند: کلمات ويبه تاخیر انداخته شده بود. اما این تهدیدات علیه قدرت هاي حاکمه بی "بعد از تسخیر زاراگوزا"انقالب به 
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، هر زده شداش، همه ارزش هاي میثاق انقالبی را دارا بود. میثاقی، واالتر از اعالمیه، زیرا سرنوشت وي مُ خطاب به برادران طبقه
  تبدیل شد. ه خداوارگیِ بعد از مرگش به یک معماسرنوشتی ک

صبح از سوي کمپانیس بود. کمپانیس در  11روز پنجم نوامبر ساعت  130العادهنتیجه فوري سخنرانی رادیویی، فراخوان جلسه فوق
ومت رو به افزایش علیه نظامی این روز همه سازمان هاي سیاسی و اتحادیه هاي کارگري را به قصر دولت ایالتی دعوت نمود تا مقا

کردن و اعالم قانون انحالل کمیته ها و جایگزینی دولت هاي شهرداري جبهه مردمی را به جاي آنها مورد بحث و گفتگو قرار دهد. 
ل رغیرقابل کنت"همه از ذکر نام وي خودداري کردند.کمپانیس ضرورت پایان دادن به  ،دورروتی دلیل و هدف بحث بود، باوجود این

همه چیز را منهدم و مصالحه بین همه را از بین "کسانی که خارج از همه سازمان هاي سیاسی و اتحادیه هاي کارگري - "ها
ن اعضایی را که از قوانی ،را اعالم کرد. کوموررا( ازحزب سوسیالیست متحد کاتاالن) اعالم نمود که اتحادیه عمومی کارگران -"میبرند

. وي سایر سازمان هاي سیاسی را دعوت به پیروي از این کار کرد. ماریانت منشی کنفدراسیون ده استاطاعت نمیکنند اخراج کر
 کاردانیِ بکارگیريِ عدالتِ از عدم ،به پرنسیب هاي ایدئولوژیکی خود ه پشت و پا زدن آنار شیست هاملی کار، بعد از اظهار افتخار ب

همه کمیته ها منحل خواهند شد و باید براي این کار به  ن داد که بعد از قانوننظامی زبان به شکایت گشود، و به حاضرین اطمینا
قوانین نظامی توسل جست. از نظر وي گروهی درفدراسیون وجود ندارد که باید مقاومتشان شکسته شود و یا اخراج گردد. افرادي 

دراسیون آنارشیست ها) و فابرگاس ( از کنفدراسیون نین ( از اتحاد مارکسیست ها)، هرررا ( از ف هستند که باید متقاعدشان کرد.
ژوئیه  و اعمال قدرت از سوي شوراي کنونی جنرالیتات را ستودند.  19ملی کار) تالش همه سازمان ها را براي تثبیت شرایط بعد از 

و در  "همه اساسا توافق کردند"در رابطه با قانون نظامی کردن میانجیگري کرد و گفت که  اع و ماریانتنین در اختالف بین وزیر دف
ترس وجود داشت، اما طبقه کارگر موافقت میکند که یک ارتش  "در رابطه با از دست دادن دستاورد ها "میان توده ها به درجاتی

 ."واقعی باید ایجاد شود

اتحادیه هاي کارگري  نین حل اختالف جاري را در ایجاد کمیساریاي جنگ این گونه فهمید که در آن همه سازمان هاي سیاسی و
یالتی دولت ا يِ اتوریته تر از کمپانیس و تاررادیاس  ادعا نمود که مشکل اساسی در نداشتنِ نمایندگی خواهند شد. کوموررا سرسخت

 دنه تنها در رابطه با مساله نظامی کردن و پیشبر "هاي غیرقابل کنترل هنوز هرچه دلشان میخواهند انجام میدهندگروه"نهفته است:
گیري اعضاي اجرایی شهرداري ها، و همچنین در جنگ یا امر ساختمان واحد فرماندهی، بلکه در رابطه با انحالل کمیته ها و شکل

فاجعه خواهد بود. کوموررا حتی گفت که نبود اتوریته به کالکتیو  این ها در پشت جبهه و جذب نیرو کهآوري اسلحهرابطه با جمع
. "هنوز بدون ثبات پیش برده میشونداین کار  ، نظارت درآوردنی که آنها را تحتبدون نظارت قانو "است،ها هم سرایت کرده کردن

) خواهان چپ کاتالونیاکمپانیس امکان تعدیل در نظامنامه ارتش و ایجاد کمیساریاي جنگ را پذیرفت. کوموررا و آندریو ( از جمهوري
مشترك از مردم کاتالونیا براي  دن به تبعیت از قانون ضروري است. جلسه با درخواستِ تاکید کردند که اطاعت از قوانین و وادار کر

بکارگیري دیسیپلین در اطاعت از قوانین ایالتی به پایان رسید. در این جلسه از سازمان ها خواسته شد که در مطبوعاتشان دفاع از 

                                                 
این فصل اطالعات جدیدي ارائه میکند، و روایت قبلی را در کتاب قبلی که به انگلیسی انتشار یافت تصحیح میکند:  - 130

 باالنس است.  3. این کتاب ترجمه محتواي شماره 1966انتشارات آ.کی.سانفرانسیسکو آگوستین گویامیون، یاران دورروتی، 
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کس با نظامی کردن مخالفت نکرد: مشکل سیاستمداران ه هیچ. در این جلس131تصمیمات دولتی و تعهدشان را به آنان اعالم دارند
  و بوروکرات ها تنها این بود که چگونه مردم را مجبور سازند که از قوانین دولت اطاعت کنند.

 القول راي به این دادند که دولت، مادرید را که از سويشوراي وزراي جمهوري منجمله چهار وزیر آنارشیست متفق ،روز ششم نوامبر
ترك کند. مسخره نمودن این تصمیم از سوي فدراسیون محلی کنفدراسیون ملی کار مادرید  ،نیروهاي فاشیست محاصره شده بود

مادریدِ آزاد از وزرايِ دولت، گورستان فاشیسم خواهد شد. به پیش،  "در انتشار یک بیانیه خصمانه انعکاس یافت که اعالم نمود: 
عناصري از ستون دورروتی از قبل تحت فرمان  ،روز پانزدهم نوامبر "ونِ دولت! زنده باد انقالبِ اجتماعی!میلیشیا! زنده باد مادریدِ بد

وي در مادرید میجنگیدند. آنها در مقابل ترك نمودن آراگون مقاومت کرده بودند، و نهایتا به وسیله ماریانت و فدریکا متقاعد شده 
، در حالی که در جبهه مادرید میجنگید به دورروتی 132هدفف، یا شاید نه چندان بیهدبودند. روز نوزدهم نوامبر، یک فشنگ بی

پایان، بی 133اصابت کرد. وي روز بعد جان خود را از دست داد. روز یکشنبه، بیست و دوم نوامبر، در بارسلونا، یک تشییع جنازه
نگ کردن مارش خود نشدند و به سرگیجگی افزودند، پرهرج و مرج و بدون سازماندهی در حالی که دو گروه موسیقی قادر به هماه

به خاطر ازدحام  ،به آرامی از خیابان ها شروع شد. سواره نظام و نیروهاي موتوریزه که قرار بود مراسم تشییع جنازه را هدایت کنند
ره نظام تالش کردند بطور عظیم موفق به این کار نشدند. خودروهایی که جنازه را حمل میکردند به عقب رانده شدند. اعضاي سوا

ه تالش کردند در میان تودهِ مردمِ سراسیم ،جداگانه راه خود را به پیش باز کنند. موزیسین هایی که در بین ازدحام پراکنده شده بودند
مراسم  خود را سازمان دهند. ،جمهوري را حمل میکردند که پالکارد هاي ضدفاشیستی،  و پرچم سرخ، سرخ و سیاه و پرچم راه راهِ 
آنتونوف  -،رئیس جنرالیتات -جلوِ صحنه به کمپانیس ،از سوي سیاستمداران متعدد و بوروکرات ها هدایت شد، با همه اینها

وزیر دادگستريِ جمهوري اختصاص داده شده بود. هوان  -و هوان گارسیا -کنسول شوروي -Antonov Oveseenkoاوسینکو
 گارسیا اولیور خود به مردم، توده ها را در مقابل مجسمه کلمبوس مورد خطاب قرار داد.گارسیا به منظور نشان دادن هنر سخنوري 

تا همان استدالل براي کوبیدن سنگرهاي  ،همان استدالل دوستیِ صادقانه و برادري در میان نیروهاي ضدفاشیست را تکرار کرد
ا به تصویر ب را بازي ایدئولوژیکیوي ابتکار سنت دغلعلیه استالینیسم به وي کمک کند. کنسول شور 1937شورش کارگران در می 

                                                 
   1936جلسات جلسه نوامبر سال صورت -131
ماریانت جاي آنارشیست قدیمی و مجرب لیبرتو کایهاس را گرفت و  همراه بوروکرات جوان یاسینتو توریهو به عنوان  -131

برگزار شده تحت رهبري رئیس  انسور شده سخنرانی دورروتی را منتشر ساخت. سردبیر همبستگی کارگري که بعدا روایت س
دولت، وزرا و نمایندگان اتحادیه هاي کارگري و احزابی که در شورا آنها را نمایندگی میکنند. روزهاي پنجم و ششم نوامبر سال 

1936   
اه بوروکرات جوان یاسینتو توریهو به عنوان ماریانت جاي آنارشیست قدیمی و مجرب لیبرتو کایهاس را گرفت و  همر -132

  سردبیر همبستگی کارگري که بعدا روایت سانسور شده سخنرانی دورروتی را منتشر ساخت. 
یک فشنگ سرگردان نیز براي مرگ آنتونیو مارتین، رهبر آنارشیست از منطقه پوئیگسردا مقصر  1937در آوریل سال  - 133

ي آشکار میسازد که مرگ وي دقیقا نتیجه قتل عمد به وسیله مقامات باالي شناخته شد. خاطرات پونز گارالند
 "پنها روبس"تیرانداز خود را که یکی از آنها جمهوریخواهان چپ کاتالونیا در نیروي پلیس ایلتی بود که دو نفر از اعضاي تک

نفر در برج ناقوس گمارده شده بودند که   این دو  تیرانداز ماهر بودنش مشهور بود.شناخته میشد که در السردانا بخاطر تک
  آنها هدفی جز ترور آمنتونبو مارتین نداشتند. .که بر پلی که به بیور ختم میشد تسلط داشتند
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داشت ترین توهین را روابدست گرفت. کمپانیس ناجوانمردانه ندهیِ واحد، کشیدن دوروتی به عنوانِ قهرمانِ دیسیپلینِ نظامی و فرما
شته یا کسانی که به وسیله بزدالن کدوروتی از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفت آنطور که همه بزدالن میمیرند.. "زمانی که گفت: 

بل به از ق ،. هر سه آنها در تمجیدشان از اتحاد ضدفاشیستی بیش از هرچیزي همسان بودند. تابوت تشییع جنازهِ دورروتی"میشوند
نفدراسیون کتریبونی براي ضدانقالب تبدیل شده بود. سه سخنور، نمایندگانِ ارجمندِ دولت بورژوایی، از استالینیسم و بوروکراسی 

مومیایی شده بود، اختالف  اما امروز قهرمانِ  یروز غیرقابل کنترل و خطرناك بود،ملی کار در بین خود براي محبوبیت انسانی که د
از سوي توده کنجکاو پس از شروع نمایش عظیم، اکنون بدون تشریفات رسمی، اما هنوز  ،عتداشتند. زمانی که تابوت، هشت سا

رسید، تا روز بعد دفن نشد، زیرا صدها تاج گل راه قبر را بلوکه کرده بود، که  Montjuicورستان مونتجوئیسمشایعت میشد، به گ
  خیلی کوچک بود، و باران شدید اجازه گشاد کردن قبر را نمیداد.

https://www.youtube.com/watch?v=1k4HzLpuF-0  

  
  تشییع جنازه دورروتی

ممکن است هرگز به چگونگی مرگ وي واقف  ،از آنجا که هفت یا هشت روایت ضدونقیض درباره کشته شدن دورروتی وجود دارد
اش کشته شد. سخنرانی رادیویی دورروتی به عنوان نشویم؛ اما جالب است بپرسیم که وي چرا پانزده روز بعد از سخنرانی رادیویی

العاده جنرالیتات شد، به ویژه در سخنرانی خونخوارانه کوموررا ید خطرناك دریافت شد، که سبب تشکیل فوري جلسه فوقیک تهد
که به زحمت توانست از سوي کنفدراسیون و اتحاد مارکسیست ها تعدیل شود، کسانی که قسم خوردند که خود را به عمل مشترك 

 ،هاي طبقه کارگر، استالینیست ها و سیاستمداران بورژواییاتحاد مقدس بین بوروکرات تحمیلِ تبعیت از  همهِ قوانین وقف سازند.
فت با مخال ان اضطراري و ضروري بود. دورروتیچنآننتوانست مقام غیرقابل کنترل دورروتی را تحمل کنند: به همین خاطر مرگ وي 
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ت در مقابل انحالل کمیته ها تبدیل شد. دورروتی مخالف مسیر کردن با نظامی کردن میلیشیا،  به تجسم اپوزیسیون انقالبی و مقاوم
جنگ به وسیله بورژوازي بود. وي کنترل دولتی بر موسساتی را که در ژوئیه مصادره شد، قبول نداشت. دوورتی مٌرد زیرا وي به مانع 

  پیشرفت تبدیل شده بود. درحالِ  خطرناکی براي ضدانقالبِ 

یبایست دوبار میمرد. یک سال بعد، در سالگرد مرگش، ماشین تمام قدرتمند دولت استالینیستیِ دورروتی م ،و باز به همین خاطر
  اختراع  134نِگرین در ظرفیتِ کاملِ خود کار میکرد تا نگارش شعاري را به دورروتی منتسب سازد، که از اصل از سوي یایا اهرنبورگ

فدراسیون آنارشیست هاي ایبریا مورد حمایت قرار  -سیون ملی کارکنفدرا"شده بود، که بعد از سوي بورکراسی کمیته هاي عالی 
  ما از همه چیز به جز پیروزي "گرفت. در این شعار چیزي گفته میشد که کامال مخالف آنچه که دورروتی گفته و اندیشیده بود: 

 1936رادیویی روز چهارم نوامبر  این بدین معنی بود که دورروتی از انقالب صرفنظر کرد. ما حتی به سخنرانی "صرفنظر میکنیم.
  سخنرانی زنده دورروتی را براي انتشار بازبینی و سانسور کردند. ،دسترسی نداریم زیرا مطبوعات آنارشیست آن زمان

  در ارتشِ مردمی. 135136زمانی که دورروتی مرد، او توانست تبدیل به خدا بشود. و حتی یک سرهنگِ دوم

  

 

 

  دورروتی
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  و برنامه آن 1937اران دورروتی در قیام می گروه ی -قسمت چهارم

 

بنابراین وظیفه تاریخ این خواهد بود که نشان دهد قوانین فریب میدهند، شاهان در این نقش بازي میکنند، قدرت اغفال میکند و "
  "مورخین دروغ میگویند.

  میشل فوکو، شجره نامه نژادپرستی

  مقدمه

تاسیس شد. اعضاي این گروه میلیشیاهایی از ستون دورروتی بودند  1937که در مارس یاران دورروتی یک سازمان آنارشیستی بود 
که با نظامی کردن مخالف بودند. اینان آن دسته از آنارشیست ها بودند که ورود کنفدراسیون ملی کار را به دولت جمهوري و دولت 

  ایالتی کاتالونیا مورد نقد قرار میدادند.

اران دورروتی در قصد و نیت آنها براي خلق یک کودتاي انقالبی به منظورِ پایان دادن به ترك پرنسیب اهمیتِ تاریخی و سیاسیِ ی
از درون صفوف خود جنبش آزادیخواهانه بوجود آمد؛ هدف آنان  1937داري بود که در سال هاي انقالبی و همکاري با دولت سرمایه

دفاع و آنها را گسترش دهد. این گروه  "دستاوردها"خود به بورژوازي از  جیِ تدری این بود که کنفدراسیون ملی کار به جاي تسلیمِ 
در مقابل همکاري رهبري  1937واقعی در روز هاي می  انقالبیِ  را نداشت تا تبدیل به آلترناتیو هرگز بطور واقعی قصد این کار

  ولت جمهوري و دولت ایالتی کاتالونیا داشت.فدراسیون آنارشیست ها ایبریا بشود که چندین وزیر در د -کنفدراسیون ملی کار

  گیریش تا حوادث روز هاي میگروه یاران دورروتی از شکل

نارضاییِ عمیقی را در میان میلیشیاي آنارشیست ستون دورروتی در  ،قانون نظامی کردن میلیشیاي همگانی 1936در ماه اکتبر،
چند صد میلیشیاي داوطلب که در منطقه  1937،رارت، در ماه مارس . بعد از یک بحث طوالنی و پرح137جبهه آراگون بوجود آورد

                                                 
  24، صفحه 1970ییا اهرینبرگ، گزارشگر در جنگ داخلی اسپانیا، هوکار، مادرید،   -134

 ه دورروتی داد.نگرین پس از مرگ این درجه نظامی را ب 1938در آوریل -136
  در ارتش بورژوایی جمهوریخواهان -137

 
 

. همچنین نگاه کنید به 2003در بارسلوناي شورشی، اکتبر  "دورروتی سخن بگو"نگاه کنید به آگوستین گویامیون، - 137
 )1937مارس  24( 3545مصاحبه با پابلو روئیز در نشریه شب، شماره 
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چنین مقرر شد که طی پانزده روز نیروي پشتیبانی  138جبهه بازگردند.تصمیم گرفتند که جبهه را ترك و به پشت ،گلِسا قرار داشتند
  اسلحه هاي خود را همراه خود آوردند.ارسال شوند. آنها جبهه را ترك کردند،  ،به جاي میلیشیایی که مخالف نظامی کردن بودند

دراسیون همکاري کنف آنها زمانی که به بارسلونا رسیدند، همراه سایر آنارشیست ها ( مدافعان ادامه و گسترش انقالب ژوئیه و مخالفین 
بوجود  ن آزادیخواهتصمیم گرفتند یک سازمان آنارشیستی جدا از فدراسیون آنارشیست ها و کنفدراسیون ملی کار و جوانابا دولت) 

بیاورند، سازمانی که هدف آن کانالیزه کردن جنبش غیرقابل کنترل شده به مسیر انقالبی بود. این گروه به طور رسمی بعد از یک 
گروه یاران "تشکیل گردید. کمیته راهنما نام  1937در مارس  طول کشید، از اوایل اکتبر شروع ودوره تکوین که چند ماه به 

سابق میلیشیاي ستون دورروتی بودند، اما  را انتخاب نمود، نامی که بخشا براي یادآوري این حقیقت که اعضایش افرادِ  "دورروتی 
بلکه به خاطر شیفتگی عمومی  ،همان طور که بالیوس زیرکانه اشاره کرده است، این اسم نه براي ارجاع به دیدگاه هاي دورروتی

  وي انتخاب شده است. 139نسبت به شهرت

در گوشه بیمارستان خیابان در الس رامبالس قرار داشت. این گروه شاهد یک افزایش قابل مالحظه اعضاي  ،ر مرکزي این گروهمق
، گروه بین چهار تا پنج هزار کارت عضویت توزیع کرده بود. به منظور واجد شرایط بودن، فرد 1937خود شد. درست قبل از می 

ب نتیجه نارضایی گسترده مبارزین آنارشیست نسبت به خیانت به پرنسی ،کار باشد. رشد گروهکنفدراسیون ملی  میبایست عضو مبارز
مبارزه علیه اجراي قانون کالکتیو کردن بود. این قانون که از طریق قوانین  ،هاي کنفدراسیون بود. عامل دیگر به نفع این گروه

 تمام عملکرد شرکت ،شده بود. دولت ایالتی از طریق آن تالش کرداز سوي تاررادیاس در ساگاریو آماده  ،اي تاثیر میگرفتبودجه
اقتصاد کاتاالن در حقیقت به  140هاي کاتالونیا را هدایت و کنترل کند و آنها را زیر یک نقشهِ اقتصادِ دولتیِ سختگیرانه اداره کند.

تبدیل شد که در آن دولت ایالتی کنترل مالی همه دولتیِ بانقشه  اي) سرمایه داري یعنی اقتصادِ نوعی از کالکتویستِ ( یا اتحادیه
در این زمینه قدرت افزوده دیگري یافت که از طریق آن بازرسانی را از دولت منصوب نمود  ،شرکت ها را به دست گرفت. دولت ایالتی

 ،در بارسلونا، کارگران صنعتی ،1937ها را اداره نمودند. از ژانویه تا ژوئیه که این بازرسان به نیابت از دولت عمل کردند و شرکت 
در خارج از سالن  ادِ وسیعی از پلیسِ اعزامیِ دولتکه اغلب از سويِ تعد ؛در چندین مجمع عمومی در کارخانه ها شرکت کرده بودند

                                                 
ي کنفدراسیون ملی کار و هاي کمیته(کمیته منطقهبه خواست د نمودند، بلکهآنها نه تنها میلیتاریزه کردن را ر" -139

فدراسیون آنارشسیتهاي ایبریا) توجه نکردند و به جاي آن اسلحه هاي خود ا زمین گذاشته و جبهه را ترك کردند.{...} آنها 
اي العادهدارد{...} از آنجا که تنش فوقدیدند که امکان سازگازي دادن به ایده هاي متفاوت در درون ستون دورروتی امکان ن

وجود داشت ترس از اینکه اختالف به درگیري خونین منجر شود{...} اکثریت رفقاي گروه گلسا علیرغم همه قوانین و در 
هاي فدراسیون آنارشیست "مخالفت با توافقات بین سازمان هاي کنفدراسیون و نیروهاي ضدفاشیست جبهه را ترك کردند.

 (؟)1937، گزارش کمیته روابط گروههاي آنارشیست کاتاالن به رفقاي کمیته منطقه، مارس ایبریا
این فصل اطالعات جدید ارائه میدهد، و روایت اثر قبلی را بازبینی و تصحیح میکند که به انگلیسی انتشار یافته است:  - 139

 نشریه باالنس است. 3محتواي شماره . کتاب اخیر ترجمه 1996فرانسیسکو، آگوستین گویامیون آ.ك. پرس، سان
کار هنجاري از سوي دولت ایالتی کاتالونیا. ال. پال تاررادیاس، چاپ کمیساریاي تبلیغات دولت ایالتی کاتالونیا، بارسلونا،  - 140

1937 
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ودن با روشنایی کمتر و بیشتر و موثر ب  141جلسه تهدید شدند. در این جلسات اختالف بین اجتماعی کردن و  کالکتیو کردن هايِ 
خوراك و  با افت در قدرتِ خریدِ دستمزد و مشکالت بدست آوردنِ  ،مطرح شده بود. در این جلسات معضالتِ جديِ این نقشه ،آن

وچک و شرکت هاي ک برطرف کردن سایر نیازهاي ابتدایی مورد بحث قرار گرفته بودند. کالکتیو کردن بدین معنی بود که مالکیتِ 
ر هر شرکتی به کارگران منتقل شده بود؛ این دسته از کارگران از سایر کارگران جدا شده و از د ،متوسط از صاحبان قبلی خود

پشتیبانی کارگران مزدي در سایر شرکت ها برخوردار نبودند. این دسته از شرکت ها یا شرکتهایی با بازده کم بودند و یا با مشکالت 
آنجا  تحت کنترل آهنین دولت بود. از از سوي کارگران در هر شرکتکالکتیو بزرگتري روبرو بودند. بنابراین، این شکلی از مالکیت 

به  داشت، بلکه قدرتِ محکوماز سوي دولتِ ایالتی طرح ریزي شد، دولت نه تنها به لحاظ مالی کنترل  ،که پیشبرد عمومی اقتصادي
که در حقیقت مدیر و کارفرماي جدید محسوب داشتنِ شرکت هايِ نامطیع را هم داشت. دولت همچنین از طریق بازرس نگه گرسنه

 ،میشد، قدرت مدیریت موثر داشت. این بازرسان از سوي دولت منصوب شدند. در واقع، کالکتیو کردن تحت مدیریت اتحادیه کارگري
یون ران در فدراسریزيِ دولتی تبدیل شده بود. اجتماعی کردن به معنی سازمانِ کارگکالکتیو به رهبري و برنامهداري نوعی سرمایه

هاي صنعتی و اتحادیه هاي کارگري بود که میبایست تولید را در همه بخش هاي صنعت مجددا سازمان داده و آن را عقالنی کنند. 
این کار میبایست از سوي اتحادیه هاي کارگري طراحی و هدایت میشد که در آن تولید میبایست به نفع جامعه تعلق گیرد و نه فقط 

تمامیتِ همه این فدراسیون هاي صنعتی، به جاي دولت بورژوایی ایالتی، باید براي هدایت و طرح اقتصاد  142هر شرکت. به کارگران
حیات  ظیز بود ، حفن یمبارزه ایدئولوژیک یک در سراسر کاتالونیا مسئول میبودند. غیر از مبارزه ایدئولوژیکی، که البته خود این

اي باالتر از هر چیز بود، زیرا کمپانیس و کوموررا قدرت داشتند که بر ا به عهده داشتند، مبارزهصنایعی که کارگران مدیریت آن ها ر
این شرکت ها مالیات ببندند و  شرایط کار آنها را تعیین کنند و همچنین آنها را از دست یابی به اعتبار و مواد خام محروم سازند. 

تی داري دولاین شرایط نوعی سرمایه ن تحمیلی داشتند و با تعمیمطریق بازرساآنها در دستان خود کنترل واقعی شرکت ها را از 
  که دولت ایالتی آن را هدایت کرد. ،ایجاد شد

همه  "عینیت یافت، 1937در شعار انتشار یافته از سوي گروه یاران دورروتی در آوریل و می  ،این مبارزه به صورت ایدئولوژیکی
. فراخوانی که در روزهاي می دقیقا به وسیله عدم پذیرش بازرس منصوب از سوي دولت ایالتی "قدرت به اتحادیه هاي کارگري

  در شرکت مخابرات  برانگیخته شد.  ،توسط کارگران

در روز هفده مارس تا سوم می، گروه جلسات متعدد عمومی سازمان  ،اشگیري رسمیگروه مشغول فعالیت شدید شد. از زمان شکل
ولیوراما روز هیجده آوریل و تئاتر گویا در روز دوم می)، اطالعیه ها و اعالمیه هاي متعددي پخش کرد، سخنرانی داد ( در تئاتر پ

                                                 
قوط بزرگ ) امید بزرگ س9در تاریخ، جامعه و فرهنگ ملتهاي کاتاالن(شماره "اقتصاد بین انقالب و جنگ"آننا مونهو، - 141

 1999انسیکلوپدیاي کاتاالن، بارسلونا،  1939-1930
فدراسیون آنارشیستهاي ایبریا، اشتراکی کردن؟ ملی  -اتحادیه کارگري آهن و فوالد بارسلونا، کنفدراسیون ملی کار -142

  1937کردن؟ نه: اجتماعی کردن، اول ماه می، 
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ان شدر روز یازده آوریل را برهم زد و دیوار هاي بارسلونا را با پوستر هایی در توضیح برنامه ،فدریکا مونتسنی در تظاهرات بناي یادبود
  امه به ویژه قابل توجه است:پر کرد. دو نکته از این برن

 همه قدرت به طبقه کارگر

 نهادهاي دموکراتیک کارگران، دهقانان و جنگجویان، به عنوان مظهر قدرت طبقه کارگر که آنها آن را شوراي انقالبی نامیدند.

ست بگیرند. آنها زمانی که از تا هدایت کامل سیاسی و اقتصادي کشور را در د ،همچنین به اتحادیه هاي کارگري فراخوان دادند ،آنها
اتحادیه هاي کارگري صحبت میکردند، منظورشان اتحادیه هاي کارگري کنفدراسیون مِنهاي اتحادیه عمومی کارگران که تحت 

صفوف اتحادیه عمومی کارگران را ترك کرده بودند تا  یاران دورروتی، کنترل استالینیست ها بود. در حقیقت، بعضی از اعضاي گروه
  صفوف کنفدراسیون ملی کار بپیوندند تا از این طریق بتوانند واجد شرایط براي پذیرفته شدن در گروه یاران دورروتی بشوند.به 

آنها را واجد شرایط عضویت در کنفدراسیون ملی کار میکرد، بخش  ،در واقع، باوجود این که ریشهِ طبقهِ کارگر داشتنِ اعضايِ گروه
راحتی میتوان گفت که گروه یاران دورروتی گروهی آنارشیست هاي ایبریا بودند، به همین سبب به اعظم آنها اعضاي فدراسیون

 ها ومبارزه جاري براي اجتماعی کردن شرکت ،آنارشیست بودند که غیر از مخالفت با ضعف خلوص عقیدتی، و باالتر از همه چیز
ورژوازي مخالف همکاري کنندگان با بیلیشیاي کنفدراسیون بودند. آنها م نظامی کردنِ  تصادي را منعکس کردند. آنها، علیههاي اقبنگاه

  گرایانهِ رهبري کنفدراسیون ملی کار و فدراسیون آنارشیست هاي ایبریا بودند.و سیاست هاي دولت

، Suria، سوریاSallentآنها در اتحادیه تامین مواد غذایی با شاخه هایی در سراسر کاتالونیا و همچنین در مناطق معدنی ساینت
آنها در سایر  نیروي فائقه بودند. ضمنا Alto Llobergatدر مجاورت آلتو یوبرگات Cardonaو کاردونا Figolsفیاگولس

د. آنها ترل بودناتحادیه هاي کارگري نفوذ داشتند، که در آن ها فراکسیون اقلیت بودند. بعضی از اعضاي گروه عضو گشتی هاي کن
  کنترل به وجود نیاوردند و یا حتی تالشی براي نفوذ در میان گشتی ها نکردند. گشتی هايِ  زیرگروهی در درونِ یا هرگز فراکسیون و  

ود مند طرحی براي ارائه خکه بطور روش ،این گروه را به عنوان گروهی وابسته و یا حتی پیشاهنگ آگاه و سازمان یافته ،ما نمیتوانیم
کی بدانیم. این گروه از نقطه نظر تعداد و سازمانی و ایدئولوژی ،ون آنارشیست هاي ایبریا داشته باشدبه عنوان آلترناتیو در مقابل فدراسی

شبیه گروه هاي ایجاد شده غیررسمی بود( که معموال حداکثر بین بیست تا بیست و پنج عضو دارند) که بر اساس چیزي کم و بیش 
باوجود این حتی کمتر صحیح خواهد بود اگر این گروه را فقط  یگیرند.رك و نارضایی مشترك شکل مدیدگاه هاي ایدئولوژیک مشت

به عنوان شاخه اي از جنبش آزادیخواهانه نظیر کنفدراسیون ملی کار، فدراسیون آنارشیست هاي ایبریا و جوانان آزادیخواه بدانیم؛ 
ف خود، اما نه کامال متفاوت با سه سازمان سازمان یافته زنان آزاد آن زمان مقایسه کرد: سازمانی با اهدا سازمان این گروه را میتوان با

یاز ن که بطور غریزي بناگزیر سازمان بزرگی از مبارزین بود( پنج هزار عضو قبل از می) ،. این گروهبود شاخه هاي جنبش آزادیخواهانه
ن سخنگویان . بهتریته آن را احساس کرداي ضدانقالبی پیوسبه مقابله کردن با سیاست هاي جبونانه کنفدراسیون ملی کار و پروسه ه

یکشنبه هیجدهم آوریل، این گروه یک نشست بودند. روز  Pablo Ruizو پابلو روئیز Jaime Baliusاین گروه هایمه بالیوس
ا ان رهایشگرفتند موجودیت خود را علنی کرده و برنامه تشکیل داد، جایی که در تصمیم  Poliorama عمومی در تئاتر پولیوراما

( Francisco Pellicerپابلو روئیز( نماینده گروه ستون دورروتی از منطقه گلسا) فرانسیسکو پییسر ارائه دهند. هایمه بالیوس، 
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در این جلسه صحبت کردند. این اتفاق موفقیت بزرگی  Francisco Carrenoاز اتحادیه مواد غذایی) و فرانسیسکو کاررنیو 
سخنرانان از سوي جمعیت مورد تشویق قرار گرفتند. در اولین یکشنبه ماه می(دوم) گروه یک بود و ایده هاي طرح شده از سوي 

  وزدهم ن"برگزار کرد که شورو شوق عظیمی را در بین حضار برانگیخت. یک فیلم مستند به نام   Goyaنشست خبري در تئاتر گویا

به تصویر کشیده شده بود. پابلو روئیز،یایمه  1936نقالبی ژوئیه برانگیزترین اتفاقات روزهاي انشان داده شد که در آن احساس"ژوئیه
  و فرانسیسکو کاررینو در این جلسه صحبت کردند. در جریان این جلسه به حضار  Liberto Callejas بالیوس، لیبرتو کایِهاس

سیون آنارشیست هاي ایبریا و الوقوع است. کمیته هاي عالی فدراهشدار داده شد که حمله از سوي مرتجعین علیه کارگران قریب
  اعتبار کردن گروه یاران دورروتی به آنها تهمت مارکسیست زدند.به سرعت براي بی ،کنفدراسیون ملی کار

،  برروي اداره اقتصاد از سوي اتحادیه هاي کارگري پیش کشیده شد 1937اي که از سوي گروه یاران دورروتی قبل از می برنامه
همه احزاب را به خاطر همکاري با دولت به نقد کشید؛ و  بربازگشت بر خلوص آموزشهاي آنارشیستی پاي تاکید گذاشت و مواضع 

  توضیح دادند. این  ،پوشاند 1937یاران دورروتی برنامه خود را در پوستري که دیوار هاي بارسلونا را در اواخر آوریلفشاري کرد. 

نیاز جایگزینی دولت بورژوایی ایالتی کاتالونیا با یک شوراي انقالبی دفاع کردند.  از ،پوستر ها  قبل از این که شورش به وقوع بیفتد
  در این پوستر چنین میخوانیم:

  از :گروه یاران دورروتی"

  به: طبقه کارگر

 تشکیل فوري یک شوراي انقالبی متشکل از کارگران شهري و غیرشهري و رزمندگان

  قتصاد و کنترل توزیع از سوي اتحادیه هاي کارگريبندي. اداره ادستمزد خانوادگی، کارت جیره

 براندازي ضدانقالب

 ایجاد یک ارتش انقالبی

 کنترل مطلق نظم عمومی از سوي طبقه کارگر

 مخالفت شدید با متارکه جنگ

 یک سیستم قضایی پرولتري

 مبادله زندانیان ترك
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به مرحله اجرا  Aiguadeنون نظم عمومی مورد حمایت آیگوئادتوجه، کارگران: گروهِ ما مخالفِ ضدانقالبِ درحالِ پیشروي است. قا
  و سایر رفقاي زندانی آزاد شوند. Marotoدرنخواهد آمد. ما میخواهیم که ماروتو

  تمام قدرت به دست طبقه کارگر

  تمام قدرت اقتصادي به اتحادیه هاي کارگري

  "علیه دولت ایالتی کاتالونیا، شوراي انقالبی.

در  مالحظاتی که در مقاله هاي بالیوسو  موضوعات اي را که در روزهاي می پخش شد، همراه بااعالمیه 1937پوستر آوریل 
انتشار یافت؛ این ذکر شده بود، Ideas ،و ایده ها La Noche ، ال نوچه Solidaridad Obreraهمبستگی کارگري

تامین نیاز هاي جنگ از طریق پشت جبهه.) و این براي اولین از روزهاي آینده خبر داد( عدالت انقالبی، تبادل زندانیان،  پوسترها، 
ثابه یک به م ،بار بود که این گروه از ضرورت شوراي انقالبی و جایگزینی آن با دولت بورژوایی ایالتی دفاع کرد. این شوراي انقالبی

تعریف شد(  ،جنگیده بودند 1936ي ژوئیه دولت انقالبی متشکل از کارگران، دهقانان و میلیشیا هایی که در خیابان ها در روز ها
ارات سه نکته بسیار مهم در عب در این دولت انقالبی حزبمتخد سوسیالیست کاتالونیا و جمهوریخواهان چپ کاتالونیا جایی نداشت.)

همه "و  "ره کارگهمه قدرت به طبق"بود. جایگزینی دولت بورژوایی با شوراي انقالبی در کنار شعار  پوستر همبسته سه شعار پایانی
  ظاهر میشود. "قدرت اقتصادي به اتحادیه هاي کارگري

 ،ن برنامهتریبدون شک پیشروترین و شفاف ،برنامه سیاسی بیان شده در این متن، که بالفاصله قبل از روزهاي می پخش شده است
انقالبی پرولتاریاي اسپانیا در این لحظه حساس در میان همه گروه هاي پرولتاریایی آن زمان بود و این امر این گروه را به پیشاهنگ 

 -اتحاد مارکسیست ها و بخش بلشویک حزب کارگران ساز تبدیل نمود. و به همین علت این گروه در آن زمان از سويو سرنوشت
  لنینیست اسپانیا چنین درك شد.

  143حوادث می

 کاري روزِ  روز را براي افزایش تولید، این ،وجود نداشت. دولت ایالتیتظاهراتی  ،که مصادف با روز شنبه بود ،روزِ اوّلِ می ،در بارسلونا
اعالم کرده بود. اما دلیل اصلی این کار ترس از تقابل بین سازمان هاي کارگري به خاطر تنش روبه افزون در شهر ها و مناطق کاتالونیا 

ن شورا د. ایاي برگزار کرجلسه ،ان نظم عمومی در کاتالونیابود. در همان روزِ شنبه، شوراي دولت ایالتی براي تعمق در شرایط نابسام

                                                 
بلکه تنها به آن عرصه هایی خواهیم پرداخت که مربوط به گروه یاران  ما به طور کامل به شرح روزهاي می نخواهیم پرداخت، - 143

 دورروتی میشود، در هر حال، خواننده میتواند به فهرست براي کسب اطالعات بیشتر رجوع کند.
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نسبت به اعمال آنها براي برقراري نظم عمومی  و و دفاع از خود نشان داد،  وزراي داخلی حمایتش را از اقدامات چند هفته گذشته
   راي اعتماد داد.

 Largoبراي دیدار از الرگو کابایرو Benicarloنیکارلیوبا فراغ خاطر به خاطر سفر به ب ،روز دوشنبه سوم می ،رئیس دولت ایالتی
Caballero  غیبت وي در این جلسه به وي اجازه داد تا از زیر بار مسئولیت اولین حوادث فرار کند. در هر حال،  .غایب بود

و  رودریگز  Artemi Aguadeتصمیم سیاسی کمپانیس در رابطه با مخالفت کامل با برکناري آرتمی آگوئاده
ترین تحریکات براي ایجاد یکی از مهم ،در همان روز ،به عنوان خواست اولیه کنفدراسیون ملی کار Rodriguez Salasساالس

تند. حضور داش ،حوزه معدنی در بارسلونا ،تقابل نظامی در روز بعد بود. در همان روز، گروه بزرگی از معدنچیان از منطقه آلتو یوبرگات
بودند، کسانی که متعاقبا نقش فعالی در دفاع از سنگر ها به عهده  144دادهاي دولت براي صادرات پوتاشمند به قرارآنان عالقه

  گرفتند.

بعد از ظهر، سه کامیون گاردِ گروهِ ضربت، مسلح به سالح هاي سنگین  يِ حدود ساعت دو چهل و پنج دقیقه ،1937روز سوم می 
تالونیا رساندند. آنها تحت فرماندهی رودریگز ساالس، یکی از رزمندگان اتحادیه خود را به مقابل مرکز شرکتِ تلفن در پالزاي کا

 که بطور علنی به عنوان رئیس کمیساریاي نظم عمومی منصوب شده بود. ،عمومی کارگران و یک استالینیست ازخودگذشته بودند
از سوي آن اتحادیه کنترل میشد. مساله  کنترل  این ساختمان از نوزدهم ژوئیه از سوي کنفدراسیون عمومی کار مصادره شده بود و

مکالمات تلفنی، کنترل بر مرز ها، و گشتی هاي کنترل اساسِ ستیزي بود که سبب تحریک اتفاقات متعدد از ژانویه شده بود و دولت 
اشین دولتیِ جمهوري که جمهوري ایالتی را در مقابل توده هاي کنفدراسیون قرار داده بود. این یک تقابل غیرقابلِ اجتناب بین م

 نوزده ژوئیه از سوي کنفدراسیون "پیروزیهاي"و بین دفاع از  "تظاهر میکرد"ادعاي کنترل مطلق بر همه مسئولیت هایی که بدان
ملی کار بود. رودریگز ساالس تالش کرد کنترل ساختمان تلفن را بدست گیرد. مبارزین کنفدراسیون در طبقات پایین، غافلگیر شدند 

لع سالح گردیدند. باوجود این، در طبقات فوقانی مقاومتی جدي سازمان داده شد، ممنون از تفنگ خودکاري که در مکان تعیین و خ
لعمل ااي تعبیه شده بود. اخبار به سرعت پخش گردید. بالفاصله سنگر ها در سراسر شهر برپا شدند. نمیتوان این امر را به عکسکننده

بارسلونا نسبت داد، زیرا اعتصاب عمومی، تقابل مسلحانه با نیروهاي پلیس و سنگر ها ثمره ابتکار کمیته خودانگیخته طبقه کارگر 
فدراسیون و کمیته هاي دفاع بود که به سرعت مورد پشتیبانی قرار گرفت؛ وجود نارضایی عمومیت یافته،  -تحقیقات کنفدراسیون

بندي، همچنین تنش بین توده هاي مبارز طوالنی و جیرههاي رج زندگی، صفیل باالرفتن مخامعضالت اقتصادي روبه افزایش به دل
له کمیته هاي خیابانی به وسیکنفدراسیون یعنی بین طرفداران همکاري با بورژوازي و انقالبیون نیز از دالیل این تقابل بود. درگیري

ترل). این حقیقت که دستور و فرمانی از سوي کمیته هاي دفاع شروع و هدایت شد( و بخشا و در درجه دوم به وسیله گشتی هاي کن
درآوردن و ساختن هاي عالی کنفدراسیون که اعضایش به عنوان وزرا در والنسیا عمل میکردند ، یا از هیچ سازمانی، براي به حرکت

 ل نتیجه دستورات صادره ازسنگر ها در سراسر شهر وجود نداشت به معنی این نیست که این اعمال کامال خودانگیخته بود. این اعما
 -کنفدراسیون 1936در نشست بیست و یکم ژوئیه   Manuel Escorzaبود. مانوئل اسکورزا 145سوي کمیته هاي دفاع

                                                 
  جمهورياسناد بخش ریاست -144
تگی کامال نسبی بود و باید به در واقعیت جنبش کامال خودانگیخته بود. البته، این خودانگیخ "گورکین اظهار میکند: - 145

وسیله این حقیقت توضیح داده شود که کمیته هاي دفاع از نوزده ژوئیه در همه جا، در بارسلونا، و کاتالونیا پراکنده بودند که 
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گارسیا اولیور و استراتژي موضع اکثریتِ وفادارانهِ  "به خطر انداختن همه چیزِ  "فدراسیون در مخالفت با استراتژي تردیدآمیز 
ولت از بکارگیري د ،انتیان و فدریکا مونتسنی با دولت ایالتی از شق سوم دفاع کرده بود. اسکورزا در آن نشستهمکاريِ آباد دِ س

ود. حمایت کرده ب ،زمانی که نفعی براي فدراسیون نداشت ،و برکناري آن ،اي براي اجتماعی کردن اقتصادایالتی به عنوان وسیله
انواع اعمال سرکوبگرانه از جمله جاسوسی و  1936فدراسیون بود که از ژوئیه  -دراسیوناسکورزا باالترین مقام خدماتِ تفتیشِ کنف

مستقل از  ،خود را در طی موجودیت کوتاه خود يِجداگانه ساختمان سازمانیِ  اطالعات را عملی میکرد. این تشکیالت،جمع آوري 
فدراسیون  -ارگان در قبال کمیته هاي باالي کنفدراسیونحفظ کرده بود. این  ،دولت ایالتی و کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست

فدراسیون). این ارگان در همان حال نقش هماهنگی کننده بین کمیته هاي دفاع  -اي کنفدراسیون(کمیته هاي منطقه مسئول بود
: نیز به عهده داشت عضو نهادهاي عمومی کمیساریاي نظم عمومی و گشتی هاي کنترل بودند رامحالت و مبارزین کنفدراسیون که 

 "پورتال"،Aurelio Fernandez، آئورلیو فرناندزDionisio Eroles، دییونیسیو ارولِس Jose Asens هوزه آسنس
و مانوئل  146(وزیر) بهداري تحت دولت دوم تاررادیاس"مشاور" Pedro Herrera، پدرو هرررا،1937و غیره. در ماه آوریل 

ر بودند که با لوئیس کمپانیس(رئیس دولت ایالتی) براي حل بحران جدي دولتی در مارس اسکورزا نماینده کنفدراسیون ملی کا
که جزو مقامات کنفدراسیون بود منتهی شد. کمپانیس تصمیم  147دفاع ایسگآلس "مشاور"مذاکره کردند که به استعفاي  1937

حادِ نیروهاي دولتِ ات نست تصور دولتی را بکند کهگرفت تاکتیک بکارگرفته شده از سوي تاررادیاس را ترك کند. تاررادیاس نمیتوا
باشد، و در آن کنفدراسیون ملی کار شرکت نکرده باشد. کمپانیس به منظور اتخاذ تاکتیک کوموررا، دبیر حزب متحد ضدفاشیست 

واند اعضاي مبارز یون نتتحمیل شود و کنفدراس "قدرتمند"یک دولت ،براین باور بود که باید با بکارگیري زور ،سوسیالیست کاتالونیا
   دند.محسوب میش "غیرقابل کنترل"ا آنان خود را داشته باشد زیرا از نظر کمپانیس و کومورر

کمپانیس مصمم بود که سیاستِ سازشِ معضل ایجاد کنِ روبه افزایش با کنفدراسیون ملی کار را کنار بگذارد. وي براین باور بود که  
 تا با زور اتوریته و قوانین دولت ایالتی --حد سوسیالیست کاتالونیا و شوورينون از حمایت حزب متمم -زمان این کار فرارسیده است

وي به اندازه کافی قوي نبود تا از معامله کردن با کنفدراسیون خودداري کند.  ،را تحمیل کند. همانطور که حقایق نشان داده بود
راه را براي  ،حل سیاسی منجر نشده بودبه هیچ راه ،که در طی دو ماه بحث 148اثمر از سوي کمپانیس با اسکورزا و هرررمذاکرات بی

                                                 
توان می ابتدائا به وسیله توده هاي عناصر کنفدراسیون و فدراسیون سازمان یافتند. براي مدتی، این کمیته ها نافعال بودند، اما

هاي عمل جنبش بودند. ما میدانیم که هیجکدام گفت که روز سوم می این کمیته ها بودند که طبقه کارگر را بسیج کردند. آنها گروه
نشست  "نگاه کنید به جولیان گورکین، "فراخوان اعتصاب عمومی نداده بودند. ،هاي کارگرياز فدراسیون هاي اتحادیه

 1937."می  14 -هاد مارکسیستالمللی اتحاسکرتاریاي بین
 بود. 1937آوریل  3تا  1936دسامبر  16دومین دولت تاررادیاس از  - 146
ایسگالس استعفا کرد زیرا حزب سوسیالیست متحد کاتالونیا که کنترل بخش کارل مارکس را در دست داشت پیشنهاد  - 147

ضی از مورخین استعفاي ایسگالس را به یک سري از قوانین نمود که این نیرو از جبهه آراگون به جبهه مادرید منتقل شود. بع
اعالم شده براي خلع سالح پشت جبهه که کسی آن را جدي نگرفت ربط میدهند. ایسگالس با تضعیف جبهه آراگون مخالف بود 

بهه جایگزین و درخواست نمود که اگر بخش کارل مارکس به مادرید فرستاده شود باید در عوض دوهزار نیروي پلیس از پشت ج
 این نیرو شود. این به عنوان اقدام متقابل در جواب به تالش از سوي کمپانیس براي خلع سالح و کنترل پشت جبهه مطرح شد.

 "1937آوریل  13و  11جلسه نشست کمپانیس با هرررا و اسکورزا صورت" - 148
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باز کرد. کمپانیس بدون مشورت با تاررادیاس( بدون اشاره به اسکورزا و هرررا)  ،در بارسلونا 1937تقابل مسلحانه مستقیم در می 
این دستور به وسیله رودریگز  را اشغال کند.دستوري صادر کرد و از آرتمی آگوئاده وزیر کشور خواست که ساختمان تلفن 

به اجرا گذاشته شد. اعتصاب  1937می  حدود ساعت دو و چهل و پنج دقیقه بعد از ظهر روز سوم ،کمیسر نظم عمومی149ساالس
 150نبود. فرمان براي تسخیر ساختمان تلفن جوابی خصمانه به خواست هاي "گی غریزه طبقاتیخودانگیخته"عمومی محصول یک 

بود که در طی ماه آوریل به وسیله مانوئل اسکورزا و پدرو هرررا به عنوان نمایندگان  151نفدراسیون و  بیان تحقیر مذاکراتیک
وان آن را انگیزه و ت اکنفدراسیون مستقیما با کمپانیس پیش برده شده بود. کمپانیس آشکارا تاررادیاس را حذف کرده بود. اسکورز

یون فدراس -مپانیس جواب بدهد زیرا وي توانست از موقعیت خود در کمیته تحقیقات کنفدراسیونداشت که فورا به تحریکات ک
استفاده کند. کمیته تحقیقات سازمان مستقلی بود که کمیته هاي دفاع و اعضاي کنفدراسیون را که در چندین سازمان  نظم عمومی 

ابل مسلحانه حوادث روز هاي می بود؛ و این حوادث زمینه سبب تق ،هماهنگ میساخت. این به احتمال زیاد ،مسئولیت داشتند
مناسبی براي فعالیت هاي یاران دورروتی ایجاد نمود. آنها به سرعت قادر شدند خود را با نیاز شرایط تطبیق دهند. درهمان حال که 

ها، محدودیت هاي دهد. با همه اینکارگران اسلحه بدست میجنگیدند، این گروه تالش کرد آنها را رهبري و به آنان هدف انقالبی ب
این گروه به زودي آشکار گردید. گروه رهبران کنفدراسیون را مورد نقد قرار داد و آنان را در اعالمیه هشتمِ میِ خود خائنین خواند، 

 ز چهارچوب سازمانیاما قادر نشد رهنمودِ کنفدراسیون مبنی بر ترك سنگر ها را خنثی سازد. گروه  پیشنهاد این را نکرد که خارج ا
فدراسیون  فورا از کمیته هاي دفاع خواست شورشی را که شروع -کنفدراسیون و رهنمود هاي آن عمل کند. رهبري کنفدراسیون

متوقف سازند؛ رهبرانِ مهمِ کنفدراسیون نظیر گارسیا اولیور، فدریکا مونتسنی و آباد د سانتیان تالش کردند آتش را  ،کرده بودند
 د. یاران دورروتی قادر به عملی ساختن طرح خود یعنی تشکیل شوراي انقالبی نشدند. اعضاي این گروه میدانستند کهخاموش سازن

، د آنها را از موقعیت رهبري کننده سازمان کنفدراسیون برکنار کند. بعالوهنکافی نیست که بتوانتنها نقد رهبران آنارکوسندیکالیست 

                                                 
ن ملی کار عبارت بودند از:ایسگالس(دفاع) کاپدویال( خدمات می در قدرت) بود. وزراي کنفدراسیو 4آوریل تا  16در این دولت (از  - 149

 عمومی) و آیورلیو فرناندز( وزیر بهداشت و رفاه)
بنا به خاطرات هوان پونس گارالندي، قبل از چهارم می، در نشست کمیته امنیت داخلی در دفتر کمیساریاي نظم عمومی رودریگز  - 150

اش را بر روي سر رادریگز ساالس گذاشته آرتمی آگوئاده آیورلیو فرناندز را متقاعد نمود که طپانچهساالس، در قصر دولتی در پاساژ پاالسیو، 
بود که وي را نکشد. این حکایت تنش سختی را که بین رهبران کنفدراسیون و جمهوریخواهان چپ کاتالونیا وجود داشت را منعکس میکند. 

 لیس را به عهده داشتند.جمهوریخواهان چپ کاتالونیا فرماندهی نیروهاي پ
اي دولت ایالتی پشتیبانی نمودند که بتوانند اعمال گیري یک کمیسیون تحقیق براي بررسی همه وزراتخانههرررا و اسکورزا از شکل -151

این امر هایی که از سوي حزب متحد سوسیالیست کاتالونیا اداره میشدند. هاي دولت را کنترل کنند، به ویژه بخشهاي همه بخشو طرح
به عنوان یک تضمین در نظر گرفته شد که در آینده از اختالفات بین سازمان هاي مختلف ضدفاشیستی جلوگیري شود. این امر براساس 

جوزف  مدل شوراي اقتصاد و کمیسیون صنایع نظامی که ثابت کرده بودند که خیلی موثرند بنا به طرح اسکورزا و هرررا عملی شود.
  ."روز بدون دولت ایالتی 25."سیاسی قبل از می بحران"تاررادیاس،
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وده عمیقا در صفوف ت ،. ایده هاي این گروهنقوذ بودندر بین توده هاي کنفدراسیون کمو د ؛ه بودندتجرباغلب اعضاي گروه جوان و کم
   هاي مبارزین کنفدراسیون نفوذ نکرده بود.

اضا داشتند . آنها تقاتحاد مارکسیست ها یادداشتی دریافت کرد حزب کارگراناز کمیته عالی ،درحالیکه گروه در این شرایط تقال میکرد
 Eleuterioاي داشته باشند. در این جلسه هایمی بالیوس، پابلو روئیز، الوتریو رویگ ک هیئت ذیصالح با کمیته عالی آنها جلسهی که

Roig و مارتین Martin  با گورکین ،بعد از ظهر روز چهارم می 7ساعتGorkinنین ،Nin و آندرادهAndrade  در تاالر
همدیگر را مالقات کردند. آنها شرایط را ارزیابی کردند و به یک نتیجه واحد  Ramblas در رامبالس Principalپرینسیپال

رسیدند که باتوجه به مخالفت حلقه رهبري فدراسیون ملی کار و فدراسیون آنارشیست هاي ایبریا نسبت به جنبش انقالبی، جنبش 
حه اسل یان بتوانندعملی کنند و جنگجونشینی منظم جنگجویان را آنها موافقت کردند که یک عقب 152محکوم به شکست است.

باید انجام شود. ضروري  ،نشینی باید قبل از اینکه در نتیجه اعمال نیروهاي دشمن تحمیل شودهاي خود را حفظ کنند. این عقب
است که تضمین گرفته شود که جنگجویان در سنگرها هدف سرکوب قرار نگیرند. عصر روز بعد، باالترین مقامات رهبران 

رکوسندیکالیست و مقامات دولتی دوباره از طریق رادیو صحبت کردند و خواهان پایان دادن به جنگ شدند. و اکنون توده مبارزین آنا
  بوسه اولیور گارسیا به گاردهاي ضربت را مورد تمسخر قرار ندادند. کنفدراسیون و فدراسیون و "نشانانآتش"در سنگرها 

وتی اعالمیه مشهور را در سنگر ها پخش کردند که سبب شهرت آنان گردید. اعالمیه بدین قرار روز چهارشنبه پنجم می، یاران دورر
  بود.:

  فدراسیون آنارشیست هاي ایبریا. گروه یاران دورروتی. -کنفدراسیون ملی کار"

 د. اجتماعی کردن اقتصادکارگران! یک شوراي انقالبی. افراد مسئول را هدف قرار دهید. همه نیروهاي مسلح دولتی را خلع سالح کنی
. ما خیابان ها را تسلیم نخواهیم ، منحل سازیدکه طبقه کارگر را مورد حمله قرار دادند را همه احزاب سیاسی را در دستورقرار دهید. 

زنده  میفرستیم.درود  ،کرد. انقالب باالتر از همه چیز و همه کس. ما به رفقاي اتحاد مارکسیستها که با ما در خیابان ها برادري کردند
  "باد انقالب اجتماعی! مرگ بر ضدانقالب!

اي در باریوچینو با توسل به زور اسلحه به چاپ رسانده شده است. ناآمادگی و نبود در چاپخانه tاین اعالمیه در طی شب پنجم می
ا در ساعت هفت بعد از ظهر، روز قبل بینِ کمیتهِ عالیِ اتحادِ مارکسیست ه يِا و آشکار بود. متن، بعد از جلسهپید tشالوده گروه

نشینی دفاعی بدون ترك اسلحه و گرفتن تضمین از روي موضع عقب ،نوشته شده است. در آن جلسه گروه و اتحاد مارکسیست ها
 نشریه نبرد(ششم می) انتشار 234سوي دولت توافق کرده بودند. این اعالمیه که از سوي اتحاد مارکسیست ها تایید و در شماره 

خودانگیختگی توده هاي کنفدراسیون در ادامه  عالم مقاصد و خواستیافت، با نقشه عمل مورد پشتیبانی قرار نگرفت، و چیزي جز ا
معنی و در واقع، همه چیز بستگی به تصمیم رهبري کنفدراسیون ملی کار داشت. بی اعمالشان علیه پیشروي هاي ضدانقالب نبود.

ه ژوئیه رهبري نوزد شان، علیرغم انتقادشان ازکرد که توده هاي کنفدراسیون علیرغم سکون اولیهغیرمنطقی بود اگر کسی فکر می

                                                 
، در حوادث می "در بارسلونا 1937نگاه کنید به دابلیو. سوالنو، جوانان کمونیست ایبریا( اتحاد مارکسیست ها) در روز هاي می  - 152

 158-160، صفحات 1999. انقالبی در جمهوري، بنیاد نیم و بنیاد سگویی، انتشارات پاندورا، بارسلونا، 1937
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تعویض رهبري کنفدراسیون با رهبري انقالبی دیگري ممکن میشد، براي توده ها تعقیب رهنمود ها و نقشه فقط با اگر  اطاعت نکنند.
ی و نه اتحاد مارکسیست ها تالشی براي بیرون راندن رهبري عمل رهبري جدید خیلی مشکل میشد. نه گروه یاران دورروت

روي از تصمیمات رهبري کنفدراسیون نکردند و نه نقشه عملی براي این کار آماده کرده بودند. هر دو، در عمل، سیاست دنباله
دولت ایالتی و کاخ  را براي تسخیر 153کنفدراسیون را تعقیب نمودند. کمیته عالی اتحاد مارکسیست ها پیشنهاد جوزپ ربوي

را رد نمود، با این استدالل که این امري نظامی نیست، بلکه  رکز شهر نشان میدادند،ساختمان هایی که هنوز مقاومتی از خود در م
  امري سیاسی است. تقابل مسلحانه محدود به مرکز شهر بود.

ن را مارکسیست ها آ ران دورروتی برگزار شد که اتحادیا اي بین کمیته محلی بارسلونا و اتحاد مارکسیست ها وجلسه ،روز پنجم می
  :زیابی کردیک شکست ار

آنها( یاران دورروتی) نخواستند در ساختمان درونی کنفدراسیون مستقیما دخالت کنند، آنها تنها میخواستند روي جنبش نفوذ  "
  "داشته باشند بدون این که هیچگونه مسئولیتی را قبول کنند.

مارکسیست ها و کنفدراسیون ملی  ك بین اتحادکه یاران دورروتی در روز پنجم می پخش کردند، پیشنهاد عمل مشتر ايدر اعالمیه
از  ،آنها به عنوان هدف فوري، براي هدایت انقالب ون آنارشیست هاي ایبریا را کردند، اما این درعمل تحقق نیافت.فدراسی -کار

دراسیون ف -هاي سنگر بودند تا سازمان دهنده. پیشنهاد عمل مشترك کنفدراسیونآدم آنها ردند.گیري شوراي انقالبی دفاع کشکل
 فراتر نرفت. این پیشنهاد ،و اتحاد مارکسیست ها از یک درود به مبارزین سایر سازمانها که دوشادوش آنها در سنگر ها میجنگیدند

یزي براي برکنار کردن رهبريِ کنفدراسیون و محروم کردن هرگز از متن یک اعالمیه تا یک پیمان مشخص دنبال نشد. آنها عمال چ
ندادند.  انجام ،کنفدراسیون که مکررا دستورات کنفدراسیون را براي ترك مبارزه در خیابان ها نقض کردند آن براي کنترل توده هاي

ژ رئال) را با همه خیابان هاي اطراف که ترین جنگجویان در سنگر ها بودند و بطور کامل پاساژ ماسیا (اکنون پاسایاران دورروتی فعال
با سنگر ها پوشانده شده بودند و سراسر طول خیابان بیمارستان را در کنترل داشتند. در تقاطع الس رامبالس و خیابان بیمارستان، 

ر ي خود را دجایی که سنگري ساخته شد و گروه مرکز عملیات ها ،زیر یک عکس عظیم دورروتی که بر سینه ساختمان آویزان بود
اي مرکزي هآنجا مستقر کردند. کنترل مطلق آنان بر خیابان بیمارستان که به مراکز کمیته دفاع کنفدراسیون وصل میشد(پایگاه

، به وسیله چهل Ronda San Pabloدر روندا سان پابلوLos Escolapios  154کمیته هاي دفاع) در لوس اسکوالپیوس
ِ طرفدار دورروتی  Maximo Francoتحت فرماندهی ماکسیمو فرانکوي  Rojinegra تن از میلیشیاي ستون روهینِگرا

سرزده به منظور مشاهده و دریافت اطالعات به بارسلونا آمده بود. ستون روهینگرا و همچنین ستون لنین "مستحکم شده بود. وي 

                                                 
ها درباره جنگ داخلی . نقد درونی نسبت به سیاست اتحاد مارکسیست1939تا  1937جوزپ ربوي از "آگوستین گویامیون،-153

 )2000(می و اکتبر 20و  19، باالنس، شماره "اسپانیا
ناساند. نگاه کنید به میش 1937(گرو) در گزارشش به مسکو ، مرکز آموزشی کاتولیک را به عنوان مرکز کنترل شورش می "پدرو" -154

باالنس، شماره  "سازمان اطالعات شوروي و سازمان اطالعات اسپانیا در بارسلونا. اطالعاتی چند از گروه درباره جنگ اسپانیا"آگوستین،
 )2001(نوامبر 22
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 فتن از سوي آباد د سانتیان و مولینا که ازفرماندهی میشد. ماکسیمو فرانکوي بعد از تحت فشار قرار گر Roviraاز سوي روویرا
  دفاع دولت ایالتی در غیاب ایسگالس دستور میدادند به جبهه مقدم جنگ برگشت. سوي مرکزِ 

از منطقه وسیع اطراف مراکز کمیته محلی  دفاع میکردند ( در قصر  اتحاد مارکسیست ها پالزاي تئاتر را کامال با چندین سنگر که
  را در اختیار داشتند. ،که به یک دژ تبدیل شده بود Falconونیفالکپرینسیپال) و هتل 

تحت کنترل  ،ترین جنگ ها در روز هاي چهارم و پنجم می اتفاق افتاد. محالت کارگري از همان ابتداي شورشترین و حساسخونین
طور سیستماتیک براي کنترل ترافیکِ ، براي مثال، سنگرها بPueblo Nuevoفدراسیون بودند. در قلب پوئبلو نوئوو -کنفدراسیون

ایجاد شد، درحالیکه در آن منطقه شرایط آرام بود و در آن محالتی که جنگ   Mararoدرحال ورود و خروج در شاهراه ماتاریو
کمیته دفاع در هتل المپیک در پالزاي اسپانیا  Santsضرورت داشت، جنگ به سرعت به نفع کمیته هاي دفاع تمام شد. در سانتس

کرده بود.  مستقر Plaza de Espanaمستقر شد و به سنگرهاي گارد ضربت حمله نمود( که ششصد نفر) را در پالزاي اسپانیا
(  155Casarramonaسنگرهاي گارد ملی( گاردهاي غیرنظامی سابق) در کاسارراموناو سپس به عنوان اقدام پیشگیرانه به 

 400. بقیه افراد پادگان که در مجموع به  .د نفري حضور داشتند حمله کردندفوروم) که در یک دسته هشتا -اکنون مراکز کایها
زدیکی به محض رسیدن به ن ،به سوي الس رامبالس حرکت کرده بودند. افراد گارد ملی ،با دستوراتی براي تسخیر رادیو ،نفر میرسید

، کمیته دفاع به سینما آمریکا خمپاره Pueblo Secoلوس اسکوالپیوس شکست خورده و پا به فرار گذاشتند. در پوئبلو سکو
پاراللو) جایی که شصت نفر از افراد گارد ملی در جریان تالش براي بازگشت به پادگاهانهایشان در آنجا پناه  121پرتاب نمود(شماره 

 گرفته بودند. 

تحاد مارکسیست ها، کنفدراسیون ملی ترین نبرد در مرکز شهر اتفاق افتاد، و اغلب این درگیري ها بین سنگر هاي مجاور اخونین
کار، حزب متحد سوسیالیست کاتالونیا و حزب جمهوریخواهان چپ کاتالونیا و دولت ایالتی پیش آمد. این نیروها براي دفاع از مراکز 

  این سنگرها را ایجاد کرده بودند.  ،مربوطه و دفاتر محلی خود

به وسیله سنگرهاي ایجاد شده از سوي نیروي پلیس  ،دفاتر شهرداري قرار داشت دولت ایالتی و پالزا دِ سانت هاومی، جایی که کاخ
برپا کرده بودند  Fivellerسنگري را در تقاطع الس رامبالس و خیابان فیوِیِر ،کاتالونیا مدافعه میشد. اعضاي اتحاد مارکسیست ها

میکردند. حزب متحد سوسیالیست کاتالونیا در تقاطع خیابان  (اکنون فررران/فرناندو) که از آنجا به سنگرهاي دولت ایالتی تیراندازي
( در آن زمان داستایوسکی نامیده میشد) درست در مقابل ساختمانی   Plaza de Angelو پالزا دِ انجلLiberteria آزادي

بعد ها دورروتی نامیده شد)  که مراکز فدراسیون اتحادیه عمومی آب، گاز، و برق را شامل میشد که در ویاالیِتانا قرار داشت سنگري(
برپا کرد. این مساله به آن ها کمک نمود که بتوانند از هر دو طرف همزمان تیراندازي کنند و این بخش را تحت کنترل خود درآورند 

ه وسیله جایی که برنري و باربیري در آنجا زندگی میکردند. این ها ب ،و همچنین دروازه شماره دوي پالزا د انجل را مسدود سازند
 بین کمیساریاي ،گشتی هاي اتحادیه عمومی کارگران ربوده شده و به قتل رسانده شدند. همچنین نبردهایی در خیابان دورروتی

                                                 
 59، صفحه 1996هوان گیمینِز آرناش، از اتحادیه به بنات، بنیاد آنسلمو لورنزو، مادرید،  - 155
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که با تانک از آن دفاع شد. درگیري در ساختمان پُست طبقه به طبقه ادامه  ،فدراسیون پیش آمد -نظم عمومی و خانه کنفدراسیون
 یافت.

متعلق به حزب متحد سوسیالیست کاتالونیا و مراکز محلی   Casal Carlos Marxبین کاسال کارلوس مارکسدر معبر گارسیا 
بین   Cinco de Orosاتحادیه کارگري چوبِ کنفدراسیون ملی کار تبادل آتش صورت گرفت. همچنین در سینکو دِ اروس

درگیري هاي وجود  ،رسیا و سنگرهاي نزدیک گاردهاي ضربتسنگرهاي ایجاد شده در مقابل مراکز  اتحاد مارکسیست ها در معبر گا
سنگر دیگري در مقابل کنسولگري سابق آلمان ایجاد کرده بودند که  ،آنارکوسندیکالیست هاي آلمانی ،داشت. بعالوه، در معبر گارسیا

  به وسیله تفنگ خودکاري از آن محافظت میشد و سراسر معبر گارسیا را زیر نظر داشت.

یک درگیري پیش آمد که گاردهاي ضربت و نیرو هاي ویژه دولت ، و معبر گارسیا  Balmesبین بالمِس Gran Viaیادر گران و
علیه  ،به جان همدیگر افتادند. این نیروي ویژه ،را اشغال کرده بودند Cafe Oro del Rhinخانه اورو دل رهینایالتی که قهوه

ون و مراکز گشتی هاي کنترل  در رامبال د کاتالونیا سنگر برپا کرده بود. در همان اتحادیه تامین مواد غذایی متعلق به کنفدراسی
اعضایشان خود را براي حمله به  گرافیک و هنر فدراسیون داشتند و ون که حیاط مشترکی با ساختمان کارگرانیحال، از هتل کول

مراکز کمیته عالی اتحاد مارکسیست  ،ی الس رامبالسبه طرف ساختمان تلفن تیراندازي شد. در قسمت باالی ،هتل آماده میکردند
در معرض خطر قرار  ،ایجاد کرده بود  Mokaخانه موکاها از سوي آتش گروهان گاردهاي نظامی که موضع مستحکمی در قهوه

ا آتش ، ساختمانی که در قسمت دیگر الس رامبالس قرار داشت، از آنج156Polioramaداشت، این محل از بناي عظیم پولیوراما
 Parque deال دِ اي در پارك سیئوداخانه موکا تنظیم شده بود. همچنین درگیري بیرحمانهتفنگ مستقیما روي ورودي قهوه

la cuidadela  در اطراف ساختمان پارلمان، محل اقامت آزانیا( ریاست جمهوري) وجود داشت، در مرکادو دل بورنMercado 
del Born و در ایستگاه فرانسهEstacion de Francia  که به وسیله اعضاي کنفدراسیون کنترل میشد که نهایتا از سوي

تسخیر شد. بعالوه، جنگی در سنگر هاي مارکس( متعلق به حزب سوسیالیست متحد  بودند، دولتیکه در  مجاورت کاخ  گروه هایی
ه آمد که قبال به عنوان سنگرهاي بندر شناختکاتالونیا) و سنگر هاي نزدیک اسپارتاکوس( متعلق به کنفدراسیون ملی کار) پیش 

  میشدند.

هاي و آنها را در خیابان ؛ها مبادرت کردندهاي سایر فراکسیونتجسس  افراد و گروه به گشتی هاي فراکسیون هاي متعدد
اما این متعددي همه جا اتفاق افتاد،  يِ . حوادث، درگیري و برخوردهاي مسلحانه157خلع سالح کردند  Ensancheانسانچه

دولت  اخلیست کاتالونیا)، کون بوجود آمده بود( مراکز حزب متحد سوسیایاتفاقات به ویژه بیشتر در مثلثی که به وسیله هتل کول
کوچه هاي باریک و ایالتی و کمیساریاي نظم عمومی، در خیایان دورروتی پیش آمد. این دژ ضدانقالبی در مرکز شهر، از کوچه پس

یشد و به وسیله سنگري به راحتی بسته میشد، و این مناطق هنوزمحل مناقشه بود، و میبایست مورد حمله درپیچ تشکیل مپیچ
به کمیته  بر نقشه بارسلونا  تاکید با Josep Rebullجوزپ ربوي این مناطق به وسیلهمصممانه کارگران بارسلونا قرار بگیرد، 

                                                 
 ایی است که نویسنده انگلیسی جورج اورول اقامت داشتاین ج - 156
سید رهاي بازرسی به قتل برادر زاده فرانسسسکو فررر گوئاردیا به وسیله گشتی حزب متحد سوسالیست کاتالونیا در یکی از ایست - 157

 مقاومت کرده بود. زیرا در مقابل خلع سالح شدن
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تاثیر قدرتمندي بر  ،هاي وزراي آنارشیست و اشخاص واالمقامیویی سخنرانی. اما پخش راده شدها  نشان دادعالی اتحاد مارکسیست
مانی که ، ز. باوجود اینکه بعضی از افراد دقیقا رادیوهاي خود را  به نشانه اعتراض به گلوله بستندپراکنده کردن جنگجویان داشت

کُنِ چنین سخنرانی فاشیست بودند. تاثیر تضعیف روحیهزیرا آنها برادران ضد 158گارسیا اولیور گفت که او باید پلیس مرده را ببوسد
سنگرها را ترك کردند. مانوئل امی، اما یکنواخت، به آر ،مبارزین آنارشیست 159هاي رادیویی بر روي سنگرها بزودي آشکار شد.

بود که  "نروش"این بهانه که  طرح با ،الفورفی  Aurellio Fernandezو آیورلیو فرناندرز Manuel Escorzaاسکورزا
تلفن به دستور دولت ایالتی بوده است، از مقامات مافوق خود اطاعت  به تحریک اشغال ساختمانِ  "خودانگیخته"شورش جوابی

  کردند.

را هدف  160دولتی کاخ Montjuiceباالي کنفدراسیون ملی کار که از سوي توپخانه مونتیجوس يِ در دولت ایالتی رهبران رده
استالینیست ها و بورژوازي کاتالونیا تنها چیزي که را که میتوانستند انجام دادند: آنها دولت دیگري، همان  .دبودن "در امان"قرار داد

و از  ،اي کنفدراسیون ملی کار مالقات کردندبا کمیته منطقه ،دولت را با نام هاي متفاوت بوجود آوردند. رهبران اتحاد مارکسیست ها
 موفق به ایجاد یک ،کمیته هاي متعددي در دفاع از انقالب شکل گرفت، اما آنها ،یان سنگر هادر م همدیگرخواستند احتیاط کنند!

نشدند. بالیوس، بهترین تئوریسین گروه یاران دورروتی به خاطر ورم مغز که بخش چپ بدن وي را تحت تاثیر  161شوراي انقالبی
که تا جایی ،ت دهد و باعث سفتی و لرزش در بازوي چپ وي شدرا حرک شفلج شد. این امر سبب شد که وي نتواند پاي چپ ،قرار داد

بیمارستان خواند و در آن خواستار همبستگی انقالبی از اي را از سنگر الس رامبالس وي مجبور به استفاده از عصا شد. وي اعالمیه
ه آن . این یک تصویر قدرتمند انقالبی بود کسوي پرولتاریاي اروپا و به ویژه پرولتاریاي فرانسه در مبارزه با پرولتاریاي اسپانیا شد

  بیهوده بود. ه را مجسم ساخت و به همان زیباییلحظ

و اغلب شکاکیت خیلی از مبارزین و حتی مقاومت فیزیکی آنها را برمیانگیخت. عصر روز  ،پخش اعالمیه در سنگرها کار آسانی نبود
یر غ ،اندازيبدون هیچ پیشنهاد یا چشم ،نینیست با بالیوسل -بلشویک Quesada 162و کوئسادا Carliniکارلینی ،پنجم می

دبیر حوزه  163اي داشتند. هاومی بالیوس همچنین با جوزپ ربوياز اینکه مبارزه را در سنگرها ادامه دهند، بطور غیررسمی جلسه

                                                 
که گاردهایی که امروز مردند، درست مثل برادران من هستند: من در مقابل آنها تعظیم من اعالم میکنم  "این دقیقا کلمات وي بود: - 158

 427میکنم و آنها را میبوسم. پژواك صفحه 
 ها) از مکاتبه با نویسنده.شهادت آلبرت ماسیو مارچ ( یک مبارز از سازمان اتحاد مارکسیست - 159
 211، صفحه 1977ختیم، پالزا و یانس، بارسلونا، بنا به روایت آباد دِ سانتیان، چرا ما جنگ را با - 160
گزارش عملکرد کمیته محلی در جریان روزهاي می ، ارائه براي بحث در حوزه بارسلونا، از متن  "هاکمیته محلی اتحاد مارکسیست - 161

 تکثیر شده.
 مکاتبه بین نویسنده و هورهکوئسادس سوئارز - 162
: نقد داخلی 1939و  1937ربوي کابره. نگاه کنید به آگوستین گویامیون، جوزپ ربوي سال . مکاتبه و مصاحبه نویسنده با جوزپ - 163

 )2000(سال 20و  19بارسلونا، یادداشت هاي تاریخی، شماره  "ها  در جریان انقالب اسپانیاسیاسی کمیته عالی اتحاد مارکسیست
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که نتیجه عملی نداشت. یاران  ،به دو سازمان مالقات کرد  اهمیت مربوطکمتحاد مارکسیست ها به خاطر یک امر شماره هفتاد دوي ا
  از سوي جوزپ رد کردند. ،دورروتی پیشنهاد صدور اعالمیه مشترك را

روز پنجشنبه ششم می، مبارزین کنفدراسیون ملی کار، به عنوان ابراز صمیمانه آرزویشان براي بازگشت آرامش به شهر، ساختمان 
فاصله از سوي نیروي پلیس که تضمین کرده بود که مبارزین اتحادیه ترك کردند، که بال ،تلفن را جاییکه درگیري شروع شده بود

اشغال شد. این عمل پلیس وقتی با اعتراض رهبران  ،عمومی مشاغل خود را براي ازسرگیري خدمات تلفنی حفظ خواهند کرد
 "انتخی"یم گرفتند اینو رهبران کنفدراسیون تصم "کار از کار گذشته است"آنارشیست روبرو شد، دولت ایالتی جواب داد که

نی آنها به عنوان مامور آتش نشا، محلی نارضایی علنی نکنند. به زبانجدید بورژوازي را براي جلوگیري کردن از ریختن آتش بر این 
کردند یعنی مامور خاموش کردن آتش/یا اختالف شدند. ترك کردن سنگرها از سوي کنفدراسیون اکنون عمومیت یافته بود. عمل 
  ازي به گوش نمیخورد.تیراند

زمانی که گزارش شد که گروه هاي اعزامی از والنسیا براي آرام کردن بارسلونا در راه هستند، بالیوس پیشنهاد تشکیل ستونی از 
 رببندند. زمانی که این ستون در بارسلونا تشکیل شد، میبایست سای را نمود که از بارسلونا حرکت کند و راه را بر آنان  کنفدراسیون

جنگجویان در مسیر جاده به این ستون ملحق شوند و نمیبایست تنها از حمایت چند میلیشیاي جبهه آراگون برخوردار باشد: این 
ستون میبایست به والنسیا میرسید و سپس به عرش اعلی حمله میبرد....! کمیسیون هایی ایجاد شد تا با مبارزین در اتحادیه هاي 

  کنند، اما این پیشنهاد هیچ انعکاسی پیدا نکرد. این پیشنهاد کامال غیرواقعی بود.کارگري و در خیابان مشورت 

، و معبر گارسیا راه افتاد. چند روز بعد Diagonalارتش از والنسیا به سوي دیاگونال،روز جمعه هفتم می ساعت هفت بعد از ظهر 
این حزب میخواست آن ها را به عنوان یادمان پیروزیش  تنها سنگر هاي حزب متحد سوسیالیست کاتالونیا هنوز پابرجا بودند که

  حفظ کند.

 Alfredo، آلفردو مارتینِزCamilo Berneriنظم یکبار دیگر در بارسلونا حکمفرما شد. جسد کامیلو برنري ،روز شنبه هشتم می
Martinez پیدا شدن کردند. کمیته هاي شروع به ،و تعداد زیادي از آدمها که توسط استالینیست ها شکنجه و کشته شده بودند 
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چنین  ،فدراسیون تقاضاي اخراج یاران دورروتی را کردند، باوجود این هیچ مجمع عمومی اتحادیه کارگري –عالی کنفدراسیون 
 .می را مورد تایید قرار ندادتصمی

 

  کامیلو بِرنِري

رغم علی -مان رهبرانی که در نوزده ژوئیه داشتند!ه -توده هاي کنفدراسیون، که به وسیله درخواست هاي رهبرانشان سردرگم شدند
آنکه ابتدا درخواست هاي رهبري کنفدراسیون مبنی بر حفظ آرامش و ترك مبارزه را به خاطر حفظ اتحاد ضدفاشیستی به سخره 

  گرفتند، باالخره ترك مبارزه را انتخاب کردند.

گردید که در آن این گروه ارزیابی خود را از نتایج روزهاي می عرضه پخش  ،از سوي یاران دورروتی ،اي که در روز هشتم میاعالمیه
در انتشارات نبرد به چاپ رسید. این گروه از سوي کنفدراسیون ملی کار به عنوان سازمان محرکین محکوم شد. این گروه  ،کردند

رهبر اتحادیه کارگري عمده فروشان   Paradellخود انتشارات نداشت. یک میلیشیاي متعلق به اتحاد مارکسیستها به نام پارادِي
زمانی که نیاز گروه براي دسترسی به مطبوعات را درك نمود موضوع را با جوزپ ربوي ادیتور اصلی روزنامه اتحاد مارکسیست ها در 

اران میه یاعال ،بدون مشورت با رهبران باالي حزب ،ترین وظیفه همبستگی انقالبیمیان گذاشت و ربوي براي بجاآوردن ابتدایی
  دورروتی را به چاپ رساند.

تسخیر ساختمان تلفن را به تحریکات قبلی نسبت دادند. آنها محرکین حوادث می را حزب  ،دورروتی ، یاراندر این اعالمیه
شت کردند. یاران دورروتی سر نیروهاي مسلح دولت ایالتی معرفی خواهان چپ کاتالونیا، حزب متحد سوسیالیست کاتالونیا ویجمهور

( آنها به تنها تغییر دولت قانع نخواهند 1937( و نه تنها سرشت آن به عنوان اپوزیسیون قیام فاشیسم) و می 1936انقالبی ژوئیه 
گروه ما که در خیابان ها، در سنگرها از دستاورد پرولتاریا دفاع میکند، خواهان پیروزي کامل انقالب اجتماعی  "شد) را نشان دادند:

  "اما با نمایندگان متفاوت را قبول کنیم. ،گیري یک دولت جدید با همان احزابانیم دروغ و واقعیت ضدانقالبی، شکلاست. ما نمیتو

پرده که گروه آن را فریب نامید، یاران دورروتی برنامه انقالبی خود را در اعالمیه پنجم می پیش در مخالفت با بندوبست هاي پُشتِ 
  کشید:

وري شوراي انقالبی، اعدام افراد مسئول، خلع سالح نیروهاي مسلح، اجتماعی کردن اقتصاد و انحالل همه گروه ما خواهان تشکیل ف"
گروه یاران دورروتی تردیدي به خرج ندادند تا اعالم کنند که کارگران در میدان  "اند.احزابی است که به طبقه کارگر حمله کرده

گروه  معنی است پایان دهند. اینو براي همیشه به حیات دولتی ایالتی که چیزي بی نظامی پیروز شدند، و بنابراین آنها باید یکبار
ت ایالتی دول"کردند:  "خیانت"رهبران و کمیته هاي باالي کنفدراسیون ملی کار را که شورش پیروز کارگران را فلج کردند متهم به 
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یکند. کارگران در جنگ پیروز شدند. این باورنکردنی است که چیزي  را نمایندگی نمیکند. ادامه موجودیت آن ضدانقالب را تقویت م
کمیته هاي فدراسیون ملی کار چنان بزدالنه عمل کردند و دستور آتش بس اعالم نمودند؛ آنها حتی زمانی که ما در آستانه پیروزي 

نها به معنی واقعی حوادث چند روز اخیر دستور بازگشت به کار را صادر کردند. آنها به منشا این تهاجم توجه نکردند، آ ،کامل بودیم
توجه نکردند. چنین طرزبرخوردي باید به عنوان خیانت به انقالب معنی شود، طرزبرخوردي که هیچکس، به هر دلیلی نباید مرتکب 

مبستگی شود و یا آن را مورد حمایت قرار دهد. ما حتی نمیتوانیم کلمه اي را براي توضیح عمل شریرانه مرتکب شده از سوي ه
  کارگري و مشهورترین مبارزین کنفدراسیون ملی کار پیدا کنیم. 

کار گرفته شد. یاران دورروتی همچنین در به ،اي خواستار اخراج یاران دورروتی شدمجددا زمانی که کمیته منطقه "خیانت"واژه 
کلمه خیانت را مورد استفاده قرار داد. گروه از  ،یاکاتالون ر رابطه با امنیت و مساله دفاع درازيِ دولت مرکزي والنسیا دموضوع دست

 "بلکه در اموري که از سوي کنفدراسیون ملی کار کنترل میشد استفاده نمود):  ،این کلمه در رابطه با دولت ایالتی استفاده ننمود
ا یک اعالمیه ب "ما تقدیم شد. این خیانت در بُعدِ وسیعی است. دو وثیقه ضروري طبقه کارگر، امنیت و دفاع در بشقاب به دشمنان

 ،انداز خوشبینانه براي آینده به پایان رسیدانتقاد از خود در رابطه با روزهاي می به خاطر بعضی تاکتیک هاي غیرموثر و با یک چشم
ي طرفینِ به صورت برابر برا 1937نشان داد که این خوشبینی بیهوده و غیرمنطقی بود. می  ،می 28اما موج سرکوب سریع در روز 

  شکستِ سختِ پرولتاریا بود. 1937درگیر پایان نیافت. میِ 

همه  کننده بود، وبسیار بحرانی و گیج، یک چیز روشن است که آن یک شرایط 1937علیرغمِ اسطورهِ فراگیر مربوط به حوادثِ می 
مله و شورشِ مصممِ کارگران نبود، به هیچ وجه یک ح 1937احزاب درگیر در آن کشمکش مشتاقانه خواهان مذاکره بودند. میِ 

این حوادث بخشی از مبارزه جاري بین اجتماعی کردن علیه  ،بلکه یک مبارزه دفاعی بدون اهداف دقیق و صریح بود، باوجود اینکه
ختمان اچاشنی این کشمکش حمله نیروهاي امنیتی دولت ایالتی به س ژوئیه بود، "دستاوردهاي"دفاع از  اشتراکی کردن و مبارزه در

تلفن بود. و این عمل در چهارچوبِ منطقی دنبال شد که به وسیله آن دولت کمپانیس بطور آهسته سعی کرد قدرتی را که شرایط 
به دست آورد. موفقیت اخیر وي  ،براي مقطعی وي را از آن محروم کرده بود ،در نوزدهم ژوئیه ،به وسیله قیام کارگران "غیرعادي"

اه را براي یک زورآزمایی سرنوشت ساز در بارسلونا و سراسر کاتالونیا باز کرد. این روشن بود که کمپانیس ر  Serdanaدر سردانیا
احساس کرد که او از حمایت کوموررا از حزب متحد سوسیالیست کاتالونیا و اوسینکو( کنسول شوروي) که با وي از نزدیک و بطور 

ا با هیست ها از دولت ایالتی همکاري کرده بود برخوردار است . سیاست استالینیستموثر از ماه دسامبر از زمان اخراج اتحاد مارکس
اهداف کمپانیس منطبق بود: تضعیف و نابود کردن نیروهاي انقالبی، یعنی اتحاد مارکسیست ها و کنفدراسیون ملی کار، جزو اهداف 

تالونیا عملی شود. بحرانِ آشکار و طوالنیِ دولتِ ایالتی، بعد شوروي بود که تنها میتوانست از طریق تقویت دولت بورژوایی ایالتی کا
از عدمِ قبولِ انتقالِ لشگرِ کارلوس مارکسِ حزبِ متحد سوسیالیست کاتالونیا به جبهه مادرید و مخالفت کنفدراسیون با قانونِ چهارم 

رویداد هاي مقابله مسلحانه در  مارس یعنی انحالل گشتی هاي کنترل و خلع سالح در پشت جبهه، بعد از چندین سلسله
  Cortada، تشییع جنازه کورتادا Bellver(والنسیا)، بیوِر Culleraکویرا ، La Fatarella، ال فاتاریا Vilanesaویالنسا

ناپذیر شد. کوريِ بار اجتنابو غیره، در حمله به ساختمان تلفن و حوادث خونین ماه می در بارسلونا منجر به سرانجام خشونت
حمقانه، وفاداريِ بدونِ قیدوشرط به اتحاد ضدفاشیستی، درجه باالي همکاري با دولت جمهوري از سوي رهبران اصلی ا

بوطی رآنارکوسندیکالیست( از پِیروي تا فدریکا مونتسنی، از آباد د سانتییاس تا گارسیا اولیور، از ماریانِت تا والریو ماس) فاکتور هاي نام
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ا همیشه هایالتی و عوامل شوروي نادیده گرفته شوند.  آنان روي تقدس احمقانه رهبران آنارکوسندیکالیستنبودند که از سوي دولت 
حساب کردند، حماقتی که  به وفور در روزهايِ می به نمایش گذاشته شد.  اما کمپانیس انتظار یک جواب سریع و قاطع مسلحانه از 

سپس به خاطر امتناع دولت والنسیا براي فرمان دادن به دیاز ساندینو( که فرمانده هاي دفاع را نداشت. کمپانیس اسکورزا و  کمیته 
نیروي هوایی جمهوري بود) براي بمباران سنگر ها و ساختمان هاي تحت کنترل کنفدراسیون ملی کار خشمگین شد. کمپانیس 

 از دست داد که این قدرت از ابتدا هم زیاد نبود.نهایتا همه قدرت هاي مربوط به دولت ایالتی را در رابطه با دفاع و نظم عمومی 

توجیهی براي پرداختن به افسانه سازي فریبنده شرکت آنها در سنگرها  ،در جریان حوادث می ،در رابطه با فعالیت هاي یاران دورروتی
ید ان را محدود به انتقاد شدو اعالمیه شان نیست زیرا یاران دورروتی هیچوقت خواهان برکناري رهبري کنفدراسیون نشدند و تالشش

به انقالب کردند. باتوجه به تعداد کم و نفوذ ضعیفشان در میان توده هاي کنفدراسیون، شاید آنها  "خیانت"از رهبران و سیاست
 بیشتر از این نمیتوانستند عمل کنند. اما ما باید روي شرکت آنان در جنگ هاي خیابانی و کنترلشان بر سنگرهاي متعدد در الس

 La، ال تورراسسا Santsو دخالت آنها در جنگ هاي  سانتس ویژه سنگري در جلو مرکز اجتماعی خودشان رامبالس، به
Torrassa  و ساینتSallent   تاکید کنیم. ما البته باید به تالشهایشان براي تامین رهبري و خواستهاي حداقل سیاسی آنها

اي نبود، و به قیمت جان چند تن از اعضاي گروه تمام پخش این اعالمیه کار ساده در اعالمیه پخش شده در پنجم مِی اذعان کنیم.
در میان اعمال  را نشان دهد. شد، اما پخش آن در سنگرها میتواند همدردي و حمایت تعداد زیادي از مبارزین کنفدراسیون از گروه

صادره از سنگري در گوشه الس رامبالس و خیابان بیمارستان اي که در روز هاي می به وقوع پیوست، ما نباید درخواست قابل مالحظه
توسط بالیوس براي همبستگی فعال همه کارگران اروپا از انقالب اسپانیا را فراموش کنیم. یاران دوروتی به محض شنیدن اخبار 

راخوان عمل نشان دادند و فالعکس ،گیري ستونی از گاردهاي ضربت که از والنسیا براي درهم شکستن شورش فرستاده میشوندشکل
به تشکیل یک ستون آنارشیستی دادند تا راه را برآنان ببندند. این ایده هرگزچیزي بیش از یک پیشنهاد بیهوده نبود زیرا هیچ 

 Ricardoانعکاسی در میان مبارزین کنفدراسیون نداشت، مبارزینی که شروع به ترك سنگرها کردند. در همان حال، ریکاردو سانز
Sanz  نماینده میلیشیاي ستون دورروتی که از جبهه مادرید برگشته بود، درحالیکه منتظر بود به جبهه آراگون اعزام شود، در ،

  سنگرهاي بارانداز ها در خیابان آیکاریا نافعال بود و کال از جنگهاي 

  164یخ اتفاق میافتاد.اطالع بود یا آن درگیري ها در کره مرخیابانی دور بود، گویی وي از وجود سنگرها بی

براي درخواست از کارگران قبل از ترك سنگرها،  ،معاهده با اتحاد مارکسیست ها ،و نهایتا ما باید توجه کنیم که از نقطه نظر سیاسی
 ،آنها میبایست اطمینان حاصل میکردند که متعاقب این حوادث اعمال زور نشود و باالتر از همه چیز بهترین اطمینان در این زمینه

                                                 
. سنگرهاي 306، صفحه 1966ر از نویسنده،تولوسه، انتشا "ما"و  "همبستگی"ریکاردو سانز، سندیکالیسم و سیاست.  - 164

ها از سنگرهاي نزدیک کارل مارکس مورد حمله قرار گرفت، اما نیروي تحت اسپارتاکوس نامیده شد) از سوي استالیسنیست"بنادر(
در همین سنگرها، میلیشیاي فرماندهی ریکاردو سانز فعالیت هاي خود را به دفاع منفعالنه محدود نمود، بدون این که به خیابان برود. 

متعلق به ستون زمین و آزادي که در نبردهاي خیابانی شرکت کرده بود به دستور صادره از سوي کمیته منطقه کنفدراسیون در عصر روز 
 -دراسیونپنجم می گوش فراداد و عملیات تهاجمی خود را متوقف نمود. تنها یک گروه ایتالیایی( که چهار تانک براي دفاع از مرکز کنف

هاي کنترل و اتحادیه  تدارکات موادغذایی از پوش براي دفاع از مراکز گشتیزرهفدراسیون در روزهاي چهارم و پنجم می آورده بودند، شش 
 )طریق گران ویا تحویل دادند و در سنگري که در خیابان یکاریا برپا شده بود به جنگ ادامه دادند.
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ممکن بود اسلحه هایش را ترك نکند، اما  ،حفظ اسلحه ها بود که نمیبایست هرگز تسلیم میکردند. شورش شکست خورده کارگران
  نمیتوان انتظار داشت که سرکوب متوجه  شورشیان  نشود، این دقیقا چیزي بود که بعد از شانزدهم ژوئیه اتفاق افتاد.

کس یک مزاحم محسوب میشد: نظامیانی که از براي همه ،تمام شد، سنگرهاي میاین بطور حتم حقیقتی است که وقتی جنگ 
کارت عضویت اعضاي کنفدراسیون را پاره کرده بودند و عابرین آرامش طلب را مجبور کرده بودند که سنگر ها  ،والنسیا رسیده بودند

ین بردن سریع سنگر ها به عنوان برگشت به زندگی فراخوان به ازب ،اي کنفدراسیونرا خراب کنند، در همان زمان، کمیته منطقه
تنها سنگرهاي حزب متحد سوسیالیست کاتالونیا باقی مانده بود که این حزب میخواست به عنوان  ،عادي را داد. در عرض چند روز

  نماد پیروزي خود آنها را حفظ کند. مجموع تلفات به پانصد کشته و چندین هزار زخمی بالغ میشد.

تر بود. آنها نام روزنامه خود با شروع انتشار بولتن خود بعد از روز هاي می بااهمیت ،ظر تئوریک، نقش گروه یاران دورروتیاز نقطه ن
 اتخاذ نمودند : دوستانِ مردم. ،که در جریان انقالب فرانسه روزنامه اي پخش میکرد  Maratرا از مارات

 

  ژان  پال مارات

  بعد از می

ه اي را قانع کند کاما نتوانست مجمع عمومی هیچ اتحادیه ،ی کار پیشنهاد اخراج گروه یاران دورروتی را نمودرهبري کنفدراسیون مل
احساس  ،این پیشنهاد را به تصویب برساند. بخش بزرگی از مبارزین کنفدراسیون با اپوزیسیون انقالبی که این گروه نماد آن بود

ا در اعمال گروه شرکت کردند و یا با یاران دورروتی دیدگاه هاي مشترك داشتند، همدردي کردند. این بدین معنی نیست که آنه
  بلکه آنها موضع این گروه را درك و به آن احترام میگذاشتند، و حتی از نقد آنها نسبت به رهبري کنفدراسیون حمایت کردند.

ابل ترین توهین قجدي -ت و مورد سواستفاده قرار دادبودن را علیه اینها بکار گرف "مارکسیست"رهبري کنفدراسیون عامدانه اتهام 
که به مناسبت هاي مختلف علیه گروه تکرار کردند و به ویژه علیه بالیوس. بالیوس و گروه البته از خودشان  -تصور بین آنارشیست ها

وستان د، کمابیش چیزي بیش از نهادي گروهناموجه و بدون دلیل از خود دفاع کردند. هیچ چیز تئوریک پیش "توهین"در مقابل این 
تا اجازه دهد کسی این گروه را مارکسیست بنامد. گروه تنها شامل یک اپوزیسیون علیه  ،مردم و یا اعالمیه هاي متعدد وجود نداشت

  سیاست همکاري طبقاتی رهبري کنفدراسیون، از درون سازمان و بر اساس ایدئولوژي آنارکوسندیکالیستی بود.

سانسور شده انتشار  يِ بندي نشدهادي از ستون هايِ صفحهبا تعداد زی ،بطورِ قانونی در روز نوزده می ،وستانِ مردماولین شمارهِ د
یافت. صفحه اول روزنامه به رنگ سیاه و سرخ و بصورت قطع کامل با طرحی که دورروتی را با تبسمی برلب که پرچم سیاه و سرخ 
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اول تاریخ نداشت، دفاتر ادیتوري روزنامه در پالك شماره یک رامبال ي الس نشان میداد. این شماره  ،را حمل میکرد
در طبقه اول قرار داشت. روزنامه به عنوان صداي یاران دورروتی انتشار مییافت. این نشریه  Rambla de las Floresفلورِس

و دومینگو   Pablo Ruiz، پابلو روئیز Eleuterio Roigبالیوس را به عنوان سرویراستار، و الیوتریو رویگ
ترین مقاله به وسیله بالیوس نوشته شده بود که را به عنوان ویراستارها  ذکر کرده بود. جالب  Domingo Paniaguaپانیاگوئا
که در آن بالیوس درباره توهین ها و حمالتی که از صفوف خود کنفدراسیون  ،را داشت ". ما عوامل محرك نیستیم"براي ثبت"عنوان 
شکایت میکند. او به اعالمیه و اطالعیه صادر شده در مِی رجوع داد که گفت او نمیخواهد به منظور جلوگیري از  ،یگیرندریشه م

ستگی به همب ،اش نسبت به یاران دورروتیدوباره آنها را منتشر سازد. او مستقیما به خاطر موضع خصمانه ،سانسور حتمی و ناگزیر آن
 براي "ما عوامل محرکین نیستیم. "هاي پخش شده از سوي کنفدراسیون ملی کار را انکار نمود: کارگري حمله نمود و همه تهمت

ترین شماره هاي دوستان مردم است. مخفیانه انتشار یافت. شماره پنج یکی از جالب ،جلوگیري از سانسور، شماره دوم دوستان مردم
این ویراستاري تنها براي نشان دادن اهمیت سیاسی و تاریخی  "البی.اي اختصاص یافته است: یک تئوري انقصفحه اول آن به مقاله

در تاریخ ضعف ایدئولوژیکی کافی خواهد بود. در این مقاله یاران دورروتی پیشرفت  ، بلکهیاران دورروتی نه تنها در جنگ داخلی
تنها به یک دلیل نسبت میدهند:  ،ژوئیهضدانقالب و شکست فدراسیون ملی کار را بعد از پیروزي غیرقابل انکار و مطلق نوزدهم 

 بود. نتیجه این تحول با روشنی کامل پیش کشیده شد: 1937غیبت برنامه انقالبی. و این همچنین دلیل شکست می 

د. زمانی اي نسبت داده شوسیر نزولی{انقالب} باید فقط به فقدان یک برنامه مشخص و تالش فوري براي عملی کردن چنین برنامه"
ایط بطور اصیل براي عمل فائقه آرزوي هاي پرولتاریا مساعد شده بود، ما از همان لحظه اول در تورهاي دوایر ضدانقالبی که شر
ن بورژوازي ممکاجازه داده نشد،  ما حاکمیت را براي خرده ،توسعهِ آزاد ایم. و چون به بیداري ژوئیه از نقطه نظر اصیلِ طبقاتیِ افتاده

دراسیون ملی کار و محیط هاي آنارشیستی یک تصمیم واحد براي مستقر کردن کنترل پرولتاریا برکشور جاري ساختیم. اگر بین کنف
  وجه نمیتوانست ظهور کند.{...}تسلیم شدن به این تصور احمقانه که انقالبی از نوع اجتماعیِ آنشده بود، خرده بورژوازي به هیچ

ددا مطرح شد. باز مج ،همان تضاد ،ا عناصر دشمن به شراکت گذارد.{...}؛ در میمیتوانست اقتصاد و مراکز عصبی اجتماعیش را ب
ددا مج ،خارجی ترسیدند، در جریان روزهاي میافراد که در ژوئیه از خطر دخالتِ به نفع انقالب میوزید. اما همان  یکبار دیگر، نسیم

ه ب ،که  بعدا علیرغم اعالم متارکه جنگ ،ي شدسازسرنوشت "بسآتش"طعمه همان فقدان بصیرت شدند که منجر به دستور 
ونیسم براي مثال، کم ،سالح مصرانه و سرکوب بیرحمانه طبقه کارگر ختم گردید.{...}؛ بنابراین ما با محروم ساختن خود از برنامهخلع

تسلیم کردیم{...}؛ ما خود را به  ،آزادیخواهانه، کامال خودمان را به دشمنانمان که برنامه داشتند و هنوز هم برنامه و رهنمود دارند
تسلیم کردیم. ما فکر میکنیم که  اگر بخش هاي دیگر جامعه چنین  ،احزاب خرده بورژوایی که میبایست در ژوئیه و مِی خُرد میشدند

ما  ،مانلتنبو گیرندهِ کلِ شرایط تبدیل میشدند. در شماره قبلیبه تنها داور و تصمیم ،اکثریت کاملی مثلِ ما را تشکیل میدادند
اي را انتشار دادیم. ما نیاز به یک شوراي انقالبی، کنترل اقتصاد از سوي اتحادیه هاي کارگري و ایجاد شهرداري هاي آزاد را برنامه
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اگر روزهایی شبیه ژوئیه و می دوباره به ظهور بپیوندند همان چیز اتفاق نیفتد، تالش کرده  س میکنیم. گروه ما از ترس این کهح
  بستگی دارد که باید بدون تردید با تفنگ ها مورد حمایت قرار گیرد.{...}  ست رهنمودي ارائه دهد.. و پیروزي بر وجود یک برنامها

اي هممکن است به وسیله ناآرامی ،به جایی نمیرسند. مواضعی که از سوي یاران دورروتی ترسیم شد ،انقالباتی که تئوري ندارند"
  "ریشه دارند.  برنامه و تفنگ ها. گریزیاز آنها نیست،دید نظر قرارگیرد، اما آنها در دو نکته اساسی که مورد تج ،بزرگ اجتماعی

عطفی در توسعه تفکر آنارشیستی را نشان میدهد. مفاهیم تئوریکی که در این موضوع پیش  این یک موضوع اساسی است. این نقطه
اي مورد تاکید قرار گرفت. و این دستاوردهاي ود، اما اکنون با روشنایی کورکنندهآمیزي مطرح شده بقبال به صورت ابهام ،کشیده شد

مورد بحث قرار گرفت. اما این دستاورد تئوریک براي اولین  "بسوي انقالبی جدید "تئوریک بعد ها تکرار و در اعالمیه بالیوس به نام
 ،میت آنها را براي تفکر آنارشیستی انکار کند. گروه یاران دورروتیدر اعالمیه بالیوس ظاهر شد. و هیچکس نمیتواند تازگی و اه ،بار

مفهوم تئوري قدیمی را قبول کرده بودند؛ آنها بعد از یک تجربهِ دردآورِ تاریخی در جریانِ جنگ داخلیِ و پروسه انقالبیِ که بطور 
د کردند. آیا ممکن است بطور جدي باور کرد و گیري تناقضات و ضرورت هاي مبارزه طبقاتی را نشان داد، تئوري قدیمی را رچشم

دورروتی تحت تاثیر گروهی خارج از جنبش  افکار سیاسی یارانسندي ارائه داد تا نشان دهد که بطور عمومی این توسعه در 
ان رخواه طرفداران اتحاد مارکسیست ها؟ بدون شک این توسعه منحصرا به خود گروه یا ،آنارشیستی باشد، خواه تروتسکیسسم

تحقق  ،که در یک انقالب ،به این نتیجه ضروري رسیده بودند ،دورروتی مربوط است که در تحلیلِ سیاسی و تاریخیِ شرایط آن روز
اجتناب  غیرقابل ،بخشیدن به یک برنامه و ایجاد یک دولت که دیکتاتوري پرولتاریا را علیه دشمنان بورژوازي انقالب تحمیل کند

  است.

 هنیاز ب "بارسلونا را با خود دارد. سرویراستِ این نشریه این عنوان را داشت، 1937تاریخ دوازه اوت  ،نِ مردمشمارهِ ششِ دوستا
که در ادامه ویراست شمارهِ قبل مربوط به نیاز به تئوري انقالبی بود. در این شماره ادعا شد که چیزي که در ژوئیه  "شوراي انقالبی

  قالبی بود:به آن نیاز بود یک شوراي ان 1936

م خُرد شوند. این اشتباه اساسی ماست که که دشمنان انقالب باید بدونِ تَرَحُ  در رابطه با حرکت ژوئیه، ما به این نتیجه رسیدیم"
مرتکب شدیم و اکنون بارها و بارها تاوان آن را پس میدهیم. این ماموریت دفاعی در حوزه مسئولیت شوراي انقالبی خواهد بود که 

  ( منظور اقشار مختلف بورژوازي است. پویندگان...)ناپذیر خواهد بود.{...}دشمن انعطاف مختلف ايبا بخش ه

 جایع است. و اینیک سري شکست ها و ف يِاهمیت ایجاد شوراي انقالبی عظیم است. این فقط ایدهِ دیگري نیست. این نتیجه"
  ادامه یافته است.  مسیري است که تا به حال .) قطعیِ تصحیح(اشتباهات.پویندگان..

ن ارگان تشکیل شد. چگونه ای ،اهمیتی بودچیز بی ،انگیزشگفت يِ کمیته ضدفاشیست که در مقایسه با اهمیت آن لحظه ،در ژوئیه"
 ،یستظهور کردند؟ بنابرترکیب آن، کمیته ضدفاش دیگربا دوستان و دشمنان انقالب در کنار هم ،جنینی که نتیجه عملکرد سنگرها بود
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بت تعیین کننده نبرد، ثا نگر مبارزه ژوئیه نبود.{...}ما میخواهیم که تنها کارگران از شهر ها و حومه و جنگجویانی که در لحظاتبیا
  در شوراي انقالبی شرکت کنند.{...} ،که طرفداران انقالب اجتماعی هستنداند کرده

ه ما آنگونه ک ،، از  این لحظه نیاز به تشکیل شوراي انقالبی راگروه یاران دورروتی که دقیقا نقد روزهاي می را فرموله کرده است"
  ناپذیر است{...}براي دفاع از انقالب امري جدایی ،ایم احساس میکند، و ما براین باوریم که وجود این شورااندیشیده

 ،سوال بعدي که خود را مطرح کرد، ،تحول تفکر سیاسی یاران دورروتی واقعا درخور توجه بود. بعد از تشخیص دیکتاتوري پرولتاریا
  این بود که چه کسی این دیکتاتوري را اعمال میکند؟ جواب شوراي انقالبی که به عنوان پیشاهنگ انقالبیون که در نوزدهم ژوئیه 

ه ن را بتر از چیزي خواهد بود که مارکسیست ها آجنگیدند بود. در رابطه با نقش این شورا، ما باور نداریم که این چیزي متفاوت
  حزب انقالبی نسبت میدهند.

 بندي گروه یاران دورروتیفورمول، زیرا او نقد کرد شماره ششِ دوستانِ مردم را ،هامونیس، باوجود این، در شمارهِ دومِ صدايِ لنینیست
  رفت دید. یک پس بعدي از آن را  حوادث را در  رابطه با آن جریان و

تقریبا  ،سالگرد مرگ دورروتی بود. این شماره نشریه روز که، را دارد  1937شنبه بیستم نوامبر  شماره یازده دوستان مردم تاریخ روز
این شماره که اغلب کم و بیش به تفسیر  ،همه به بزرگداشت قهرمان مشهور آنارشیستها اختصاص یافته بود. در بین همه مقاالت

   برجسته است که نویسنده وارد پلمیکی "اظهارنظر در مورد دورروتی" اي با عنوانمقاله ،دقیق شخصیت دورروتی اختصاص یافته بود

شده وهمبستگی کارگري را در رابطه با ایدئولوژي و مقاصد دورروتی نکوهش کرده است. بنابر نویسنده بی نام و نشان همبستگی 
  ین د. نویسند مقاله در دوستان مردم چنهاي انقالبی به نفع پیروزي در جنگ صرفنظر کنکارگري،  دورروتی حاضر بود از کل پرنسیب

ادعایی را به عنوان اهانت و بدترین توهین ممکن علیه خاطره دورروتی دید. دیدگاه گروه درباره ایدئولوژي دورروتی کامال مخالف 
  دیدگاه ارائه شده از سوي همبستگی کارگري بود.

ز جز پیروزي باید صرفنظر شود، او به این حقیقت ارجاع میکرد که دورروتی هرگز از انقالب صرفنظر نکرد. اگر او گفت که از هرچی"
  حتی فداکاري براي از جان گذشتن به جاي تسلیم به فاشیسم. ،ما باید براي فداکاریهاي بزرگ آماده باشیم

ین باور نداریم،  و از در دهان دورروتی، با همه اینها، مفهوم انقالب بر هیچگونه جدایی جنگ و انقالب داللت نمیکند.{...} ما برا"
این امر متقاعد میشویم که دورروتی از آن طبقه پشتیبانی کرده است که پیروزي کامل را به قیمت فداکاري عظیم به دست آورد، و 

  اي باشد که بطورِ مرتب به نفعِ طبقهِ دشمن امتیاز میدهد و با آن سازش میکند.{...}این  نمیتواند همان طبقه

  که در جنگ پیروز شود، اما همیشه مراقب پشت جبهه بود.{...} دورروتی میخواست

   "بوئناونتورا دورروتی هرگز از انقالب صرفنظر نکرد. یاران دورروتی نیز هرگز از انقالب صرفنظر نخواهند کرد."
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  روتی بود.را برخود دارد که آخرین شماره بولتن گروه یاران دور 1938شماره دوازده دوستان مردم تاریخ اول فوریه 

  

  

  

  "پیش به سوي انقالبی جدید"اعالمیه بالیوس:

انتشار یافت، باوجود این که بالیوس نوشتن آن را حول  1938مخفیانه در ژانویه  165،"پیش به سوي انقالبی جدید"اعالمیه 
  اي است.جداگانهترین متن گروه یاران دورروتی است و بنابراین شایسته گزارش این فصیح  شروع کرد. 1937وحوش نوامبر 

ترین اداي سهم تئوریک اطالعیه قبال در ویراستار هاي شماره پنج و شش و هفت دوستان مردم پیش کشیده شده بود، در شماره مهم
  هایی که بین بیستم ژوئیه و سی ویکم اوت انتشار یافته بودند. 

شده است که در آن  یک معرفی تاریخی ارائهدر فصل اول  این جزوه سی و یک صفحه دارد و به هشت فصل تقسیم شده است.
بدست میدهد. در فصل دوم حوادثی که منجر به  شورش  1934بالیوس تصویر زشتی از دوران دیکتاتوري پِریما دِ ریوِرا را تا اکتبر 

  انقالبی نوزدهم ژوئیه شد، مورد تحلیل قرار میگیرد.

کنده اي که ارائه میشود حقیقت نداشته اند به خاطر شیوه رك و پوستگیراست و نمیتوبعضی از ادعاهاي وي کامال جالب و چشم
  باشد:

مردم دنبال اسلحه بودند. آنها اسلحه را بدست آوردند. آنها اسلحه را از طریق تالش خود بدست آوردند. کسی به آنها اسلحه نداد. "
  "ندادند.هیچکدام حتی یک قبضه اسلحه به مردم  ،نه دولت جمهوري و نه دولت ایالتی

  ما باید به تحلیل عمیق انقالب نوزدهم ژوئیه از سوي گروه یاران دورروتی توجه کنیم:
ه چیزي کنفدراسیون ملی کار بود. چ ،اکثریت عظیم جمعیت طبقه کارگر با کنفدراسیون ملی کار بود. سازمانِ اکثریت در کاتالونیا"

  ه انقالب مردم بود، انقالب اکثریت پرولتاریا؟سبب شد که کنفدراسیون انقالبش را به انجام نرساند، ک

چیزي که اتفاق افتاد، میبایست اتفاق بیفتد. کنفدراسیون بدون تئوري انقالبی بود. ما برنامه درستی نداشتیم. ما نمیدانستیم به  "
چگونه  ار کنیم، ما نمیدانستیم کهما نمیدانستیم با انبوه عظیم کارگران چک ،کجا میرویم. یک دنیا شعر و سرود، اما در محاسبه نهایی

                                                 
اي ناکافی و اطالعات نادرست.{براي ترجمه انگلیسی این متن، همراه . همراه با مقدمه1997را در سال انتشار دوباره از سوي اتست  - 165

 2013بالیوس، نگاه کنید به یاران دورروتی، پیش به سوي انقالبی جدید، نشر زاباالزا، ژوهانسبوگ، قابل دسترس در اکتبر  1978با مقدمه 
 a fresh revolution fod.pdf http://zabalazabooks.files.wordpress.com/2011/08/towardدر 
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زیرا ما نمیدانستیم چکار کنیم. ما انقالب را در یک سینی به بورژوازي  ،انعطاف دهیم ،اي که به سازمان ما روي آوردندبه آن موج توده
فسی که تن ،نفس دادیمو مارکسیست ها تسلیم کردیم، که همان نقش ظاهر قالبی قدیمی را بازي کردند و بدتر از اینها، ما به آنها ت

اي را به اجرا بگذارند. هیچکس نمیدانست که چگونه پتانسیل کامل نیاز داشتند تا نیروهاي خود را دوباره بسازند و نقشه پیروزمندانه
  "کنفدراسیون ملی کار را بکار گیرد. هیچکس نمیخواست انقالب را با همه نتایجش دنبال کند.

زیرا کنفدرسیون ملی کار فاقد تئوري و برنامه انقالبی بود. دالیل متعدد، و توضیحات  ،ژوئیه شکست خورد انقالب ،بنا به یاران دورروتی
از درون جنبش آنارشیستی ارائه شد، بعضی از فرضیه ها کم و بیش مجاب کننده بودند،  ،در رابطه با سرشت انقالب ژوئیه ،مختلف

 Abadو نه آباد د سانتیان Semprun-Mauraمائورا-نه سمپرونو  Vernon Richardsورنون ریچاردز اما نه نظرات
de Santillan و نه گارسیا اولیور Garcia OLiver و نه برنريBerneri  شت انقالب ژوئیه آنها سر .روشن و معتبر نبودند

  .تحلیل کنند ، نتوانستند به طور عمیق،گروه یاران دورروتی مانند همان پاراگرافی که نقل قول کردیمرا به اندازه 

باوجود این، این تنها نوكِ کوهِ یخ است، زیرا یاران دورروتی تئوریسین هاي ماهر و بااستعداد و یا سازماندهندگان خوب نبودند. آنها  
، یگرينماي دانعکاس تجربه خودشان دفاع کردند؛ آنها بدون قطب با تکیه برکه از موضع تئوریک خود  ،اساسا آدم هاي سنگر بودند

غریزه طبقاتی، قادر شدند، در متنی که مورد مالحظه قرار خواهد گرفت، یکی از بهترین تحلیل هاي معاصر از انقالب  نها با تکیه برت
ب آنارشیستی چسبر . این تحلیل نبایداسپانیا را بدست بدهند. این تحلیل شایستگی آن را دارد که مورد مالحظه بیشتري قرار گیرد

همه با زندگی  ززیرا این تحلیل آدم هایی است که با کلمات بازي نمیکنند، بلکه با زندگی سروکار دارند و قبل ا ،یا مارکسیستی بخورد
 که موقعیت ، زمانیسازمانی سراسر موجودیت خود را براي فراخوان به انقالب سپري کرد، مجبور است بدون وقفه وقتی "خودشان:

ملی کار میبایست قدم پیش میگذاشت و  ژوئیه این فرصت فراهم شد. کنفدراسیونِ  آن را پیش ببرد. و در ،و شرایطش فراهم شد
رهبري کشور را بدست میگرفت، و ضربه سختی به همه چیز هاي کهنه، به همه چیزهاي قدیمی میزد و بدین ترتیب ما جنگ و 

  "انقالب را برده بودیم.

ملی کار درست زمانی که دولت همه جا  فرو میریخت، با بورژوازي ون این حرکت کردیم. کنفدراسی در جهت مخالفِ  ،ما به نحوي"
زده داده بورژوازي وحشت  به رگهاي تنفسی ،کمپانیس و همراهان وي را تقویت کرد. یک تنفس تازه در دوایر دولتی همکاري کرد.

  "شد.

ن این است که کنفدراسیون علیرغم ای ،یکی از عواملی که سبب مستقیم خفه شدن انقالب و برکناري کنفدراسیون ملی کار شد"
  مانند فراکسیون اقلیت عمل کرد.{...} ،که ما در خیابان ها اکثریت داشتیم

ماهیت دیکتاتوري دارد. آن چه اتفاق میافتد  ،ما بعالوه تاکید میکنیم که انقالب ها بدون توجه به این که هر کس هر چه میگوید"
 اي که نظم جدید چیزها را نمایندگی میکند،طبقه میدهند، اما به توسعه خود ادامه ،دریجبت ،این است که جنبه هاي مختلف انقالب
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ترین مسئولیت را دارد. و زمانی که چیزها نیمه کاره انجام شود، آن چیزي اتفاق میافتد که ما بزرگ باید آن را تضمین کند، زیرا
  ، فاجعه ژوئیه.آن رابطه اظهار نظر میکنیمداریم در

یک کمیته میلیشیاي ضدفاشیست تشکیل شد. این سازمانی طبقاتی نبود. این کمیته نمایندگان بورژوازي و فراکسیون  ،یهدر ژوئ"
به نظر رسید که این کمیته در مخالفت با دولت ایالتی به وجود آمده است. اما این ظاهرا چنین هاي ضدانقالب را تشکیل میداد. 

  "اي در یک کُمِدي بود.صحنه

رحله به جاي م ،هر چیز، ما باید به تعریف گروه از کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست به عنوان نهاد همکاري طبقاتی قبل از"
و احیاي آن با همانگویی این عبارت که ري طبقاتی کنفدراسیون در حفظ دولت، جنینی قدرت طبقه کارگر توجه کنیم. نقد همکا

  اندن موفقیت آمیز انقالب است، ترکیب میشود.تنها وظیفه سازمان انقالبی به سرانجام رس

ر تپیامد مستقیم این تاکیدات، باوجود این، یا شاید درست ،تا این جا، تاکیدات یاران دورروتی سنت معمول آنارشیستی است. در نتیجه
به  ،هداري متالشی شدرمایهخواهد بود بگوییم، به عنوان پیامد تناقضات کنفدراسیون ملی کار، که به عنوان نجات و احیاي دولت س

  اي چسبید که با آنارشیسم بیگانه بود ، ما به یک پیشرفت تئوریک از سوي یاران دورروتی میرسیم: انقالبات دیکتاتوري هستند.پروژه

را یعنی  شده آناست، باوجود این، در این زمینه ما نمیتوانیم دومین معنی پذیرفته "توتال"توتالیتِریَن باالتر از هر چیز به معنی، 
شدنی ناُتورتاریِن را کنار بگذاریم. اگر این با روح آزادیخواهی در تناقض است، ما باید تاکید کنیم که انقالب آنارشیستی یک تناقض حل

  چیزي شبیه این را تجربه کردند. 1936ها در اسپانیا در سال است. آنارشیست

دورروتی کامال روشن، رادیکال و دقیق بود: ریشه می پرداخت. اقامهِ دلیلِ یارانِ  جزوه بالیوس، در فصل دوم به شورشِ انقالبیِ ماهِ 
  زیرا در ژوئیه انقالب عملی نشد.حوادث می را میتوان در شورش ژوئیه پیدا کرد، 

ر کاتالونیا دند. سمت و سوي متفاوتی پیدا کرد ،.{...} اما حوادثتبدیل به یک واقعیت شود انقالب اجتماعی در کاتالونیا میتوانست"
داشته شده بود، وقتی متوجه شد که پرولتاریا باز از در پشت صحنه نگه ،بورژوازي که در طی حوادث ژوئیه. خردهانقالب اتفاق نیفتاد

 این "انقالبی اتفاق نیفتاد. 1936در ژوئیه " "ورُفته قربانی شد، خود را براي مبارزه آماده کرد.سوي تعدادي سیاستمدار شُسته
تاکید از سوي گروه یاران دورروتی( همچنین تاکید آنها بر سرشت ضرورتا دیکتاتوري همه انقالبات) بیشتر از این نمیتواند روشن و 
قاطع باشد. همه مورخین، باهمه این ها، حتی آن دسته از کسانی که گروه یاران دورروتی را به عنوان سوپرقهرمانان تمجید میکنند 

که برايِ دركِ ظهور و مبارزه و دلیل وجودي این گروه  زین بالیوس میکنند، این بیانیهین یا دورروتی را جایگاي لنو شخصیت فرقه
  از قلم میاندازند.   ، راحیاتی است

اقشار  نآ بلکه عمیقا ریشه در ،تحلیل گروه از استالینیسم، و نقش قطعی آنان به عنوان نوك تیز ضدانقالب نه تنها فریبنده نبود
گز مورد از سوي آنان هر "استالینیسم"ماعی داشت که از این ضدانقالب پشتیبانی کردند. ما باید اشاره کنیم، باوجوداین، کلمهاجت
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تفاده با این معنی روشن که ما امروز عنوان میکنیم اس "و مارکسیسم "سوسیالیسم"استفاده قرار نگرفت بلکه به عبارت بهتر از کلمه 
  برخورد کردند. "استالینیسم."ظر تاریخی و ایدئولوژیکی به کلمه کردند؛ آنها از نقطه ن

هایی بوده است که علیه انقالب هستند. آنها رهبريِ ضدانقالب را در سوسیالیسم در کاتالونیا فاجعه بوده است. صفوفِ آن پر از آدم"
ن جا ،صنعت کوچک تصاحب شده بود و صاحبانِ کوچک  اند. آنها به اتحادیه عمومی کارگران که از سوي اتحادیه تجارِ دست داشته

 ؛ آنها پس ازبه مخلوق خود تبدیل کردند اند. و آنها جبهه متحد راحمدوثناي ضدانقالب را سرداده ،بخشیدند. رهبران مارکسیست
متحد با  بورژوازيِ مانورهاي خرده"سعی کردند این شاهکار را با کنفدراسیون عمومی کار بکنند.  ،هاحذف اتحاد مارکسیست

  "ها، به حوادث می منجر شد.کمونیست-سوسیالیست

که هدفش ایجاد یک فضاي دودلی بود که از این طریق  ،مند بودحوادثِ می یک تحریکِ نقشه ،بنا به ارزیابیِ گروهِ یارانِ دورروتی
  د:ضربه قطعی علیه طبقه کارگر را ممکن سازد تا بطور حتم به شرایط انقالبی بالقوه پایان ده

به خیابان بیاورد تا بتواند آن را خُرد کند. هدف آن ها به خاطر حماقت  ،طبقه کارگر را بدون نقشه محکم ،...ضدانقالب تالش کرد"
بخشا تحقق یافت. این  ،تعدادي از رهبران که فرمان آتش بس صادر کردند و یاران دورروتی را به عنوان عوامل محرك متهم ساختند

  "زي در خیابان حاصل شد و دشمن درحال حذف شدن بود.زمانی بود که پیرو

اتهام علیه رهبران آنارشیست( هرچند نامشان ذکر نگردید، ما میدانیم که منظور گارسیا اولیور، آباد د سانتیان و فدریکا مونتسنی  "
  اي برايِ اعمال آنان در جریان روزهاي می بود.بلکه توصیفِ بسنده ،است) هدف اهانت نداشت

بود. رده دست پیدا ک ،ران دورروتی فکر کردند که ضدانقالب به هدف اصلی خود که کنترل نظم عمومی به وسیله دولت والنسیا بودیا
که به وسیله یاران دورروتی پیش برده شد بسیار جالب  حوادث می-،تشریح و ارزیابی جواب کارگران به تحریک استالینیست ها

خودي بود؛ب) رهبري انقالبی وجود نداشت؛پ) کارگران در عرض چند ساعت به یک پیروزي العمل خودباست:الف) آن یک عکس
کوبنده اي دست یافتند. تنها چند ساختمان در مرکز شهر به مقاومت ادامه داد و آنان نیز براحتی قابل تصرف بودند؛ت) نظامی درهم

  شکست طبقاتی بود. پویندگان...)( این یک شکست شورش شکستی نظامی نبود، بلکه یک شکست سیاسی بود.

 از آن ،اسلحه در دست ،در طی چند ساعت، مبارزه به نفع پرولتاریاي کنفدراسیون عمومی کار تمام شد، که در ژوئیه از حقِ خود"
 ز آن بیرون کند.دفاع کرده بود. ما خیابان ها را تصرف کردیم. آنها از آنِ ما هستند. هیچ نیروي انسانی وجود ندارد که بتواند ما را ا

ر پایین د-،محالت کارگري بالفاصله در اختیار ما قرار گرفتند. و دشمنان ما تدریجا تسلیم شدند و در یک قسمت شهر محدود شدند
سپس، بالیوس اعمال یاران  "بزودي آن قسمت هم تصرف میشد. ،و اگر کمیته هاي کنفدراسیون جنگ را ترك نمیکردند شهر،

توجیه نمود: یاران دورروتی، در یک شرایطِ دودلی و سردرگمیِ عمومی در بین صفوف  1937ن هفته خونین می دورروتی را در جریا
وسو دادن انقالبی و روشن کردن اهداف حوادث می یک اطالعیه و یک بیانیه پخش نمود. متعاقبا، طبقه کارگر، به منظور سمت
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ار صلح و که خواست ،انگیز رهبري کنفدراسیونو تضمین، با موضع شگفتمالحظه اصلی گروه، یعنی عدم ترك سنگرها بدون شرایط 
  روبرو شد. ،برادري بود

هنوز فرصت براي نجات انقالب وجود داشت، و یاران دورروتی تنها آدم هایی بودند که قادربودند از عهده  ،به نظر بالیوس، در ماه می
دراسیون به سرکوبی که متوجه کارگران انقالبی خواهد شد، از قبل از سوي ف -کنفدراسیون بصیرتیِ هاي آن شرایط برآیند. بی چالش

بینی شده بود. فصلی از بیانیه که به همکاري طبقاتی و مبارزه طبقاتی اختصاص یافته است بسیار قابل توجه یاران دورروتی پیش
فدراسیون ملی کار بود. نقد گروه یاران دورروتی است. همکاري در امور دولت بورژوایی اتهام اصلی از سوي یاران دورروتی علیه کن

 حالیکه گروه همکاري کنفدراسیون را بانقد نمود، در  رنري شرکت کنفدراسیون را در دولتتر بود زیرا بحتی از نقد بِرنِري رادیکال
نیست؛ آن طور که ما در بیانیه داري مورد نقد قرار داد. این  مساله فقط دو اصطالح لغوي با دو تفاوت کم در تاکید دولت سرمایه

  میخوانیم، این مربوط به یک تفکر سیاسی کامال متفاوت با آنچه که برنري در مغز خود داشت میباشد:

خارج دولت بورژوایی و نه در داخل نهادهاي دولتی. نقش ما به عنوان تولید کنندگان  داري همکاري کنیم، نه درا سرمایهما نباید ب"
ما باید به تقویت تنها پیوندهایی بپردازیم که باید بعد از انقالب به رهبري کارگران  هاي کارگري خود را نشان دهد، دیهباید در اتحا

مان تقویت و آن را با نیروهاي خود -تداوم داشته باشد.{...} و هیچکس نمیتواند دولت را در کنار اتحادیه کارگري حفظ کند
ي همدست با بورژواز ،ارزه علیه سرمایه ادامه مییابد. این بورژوازي که در سرزمین ما وجود داردمب .)پویندگان.کنیم.(اتحادیه کارگري.

  "المللی است. معضل همان معضلی است که سالهاي سال قبل نیز وجود داشته است.بین

ست، همچنین کسانی که از متحدِ بورژوازي هستند، بدین معنی که وزراي آنارشی ،یاران دورروتی ادعا نمودند که همکاري کنندگان
  همکاري طبقاتی دفاع کردند، متحدین بورژوازي بودند:  

کنندگان متحدین بورژوازي هستند. افرادي که این نوع همدستی را مورد حمایت قرار دادند، به مبارزه طبقاتی اهمیت همکاري"
  نباید استحکام قدرت دشمنانمان را قبول کنیم.نمیدهند و کمترین احترام را به اتحادیه هاي کارگري دارند. ما به هیچوجه 

اي نمیتواند وجود داشته باشد. تنها در مبارزه تصمیم باید به دشمن حمله کرد.{...} بین استثمارشدگان و استثمارشوندگان رابطه"
  "گرفته خواهد شد که کدام طرف پیروز است. یا کارگران و یا بورژوازي. بهیچوجه نه هر دو در یک زمان.

ساز را که چیزي جز بریدن از سازمانی با سرشت همکاري طبقاتی داشت برنداشت. گروه، باوجود این، هرگزقدمِ بعدي، قدمِ سرنوشت
این سازمان ناتوانی خود را در کوتاه ساختن و پایان دادن به این سیاستِ اتحاد با بورژوازي ثابت کرده بود. این گروه هرگز پیشنهاد 

این گروه همه نتایج حاصله از منطقِ داري محکوم ننمود. ازمان سرمایهون را نداد و آن را به عنوان یک سجدایی از کنفدراسی
ایدئولوژیکی را که پیش کشید ترسیم نکرد. متهم کردن چند فرد، چند رهبر که سیاست همکاري با بورژوازي را مورد حمایت قرار 

سازمانی که در دهه هاي بیست و سی بهترین  ،اي که کنفدراسیون ملی کاریرحمانهدادند، در مقایسه با رسیدن به نتیجه دردآور و ب
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سازمانده پرولتاریاي انقالبی اسپانیا بود و در طی جنگ از طریق حمایت بدون قید و شرط از سیاست اتحاد ضدفاشیستی تبدیل به 
  تر بود. انیک سازمان همکار بورژوازي شده و خود را به بورژوازي تسلیم کرده بود، آس

نفدراسیون بلکه این ک ،هاي کنفدراسیون را میبایست به عهده بگیرنداین وزراي آنارشیست نبودند که مسئولیت انحراف از پرنسیب
  بود که چنین وزرایی را تولید نمود.

رزه طبقاتی نبودند؛ همساز با مبا دیگر سازمان طبقه کارگرِ  ،1938وحوش سال حول ،اتحادیه هاي کارگري کنفدراسیون ملی کار
آنها به وسیله نهادهایی که مسئولیت افزایش تولید و تبدیل آن  به تولیدات جنگی را داشتند، به سازمان هاي بوروکراتیک در خدمت 

ي زهمتايِ اقتصادي بادولت درآمده بودند. در همان حال، نیروي کار میلیتاریزه شده بود. اتحادیه هاي کارگري اکنون نقشِ مهم و بی
 کردند.

ران، گروه، با اینهمه، فکر میکرد که اتحادیه هاي کارگري هنوز سازمان هاي مبارزه طبقاتی هستند. حتی اتحادیه عمومی کارگ
و به عنوان  ضدانقالبی ،از نظر گروه که ضدانقالبی یانحصاريِ حزبِ متحدِ سوسیالیستِ کاتالونیا، حزب استالینیستِ دوآتشه، و ابزار

  ایی محسوب نمیشد.نهادي بورژو

اتحادیه ها و فدراسیون هاي صنعتی متعددي دستخوش تغییر در عملکرد و محتواي خود شدند؛ آنها به نهادهاي ، 1937بعد از می  
د. آنها خاصیت میشدن "بازرسی"که به راحتی از سوي کمیسیون فنیه و تمرکز براي تولید تبدیل شدند تنظیم کننده، هماهنگ کنند

شوند که اقتصاد را ل تبدی 166"نوع جدیدِ کارفرما"هاي کارگران را از دست دادند تا به گريِ طبقاتی، مدافعِ خواستاتحادیه کار
 167ایم، از سوي جمهوري). ما قبال دیده1938(یا از ابتداي  در تبعیت از رهنمود هاي صادره از سوي دولت ایالتی سازمان دادند

داري و نقشه دولتی تبدیل به یک مدیریت اتحادیه کارگريِ سرمایه، 1936ارگران در ژوئیه از مصادره ککه چگونه اشتراکی کردن ها 
نیت یافته قانو 1937و سپس به وسیله قوانین ساگارون در ژانویه  1936تبدیل شده بود. این کار با قانون اشتراکی کردن در اکتبر 

                                                 
  465-471، صفحات 2003مبارزین، الئرتس، بارسلونا،  -  166
 در ابتداي این فصل - 167
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در حالِ  ،براي اجتماعی کردن در مخالفت با اشتراکی کردن اقتصادیک مبارزه انقالبی از سوي کارگران ، 1937بود. در بهار سال 
  حرکت بود.

، اتحادیه هاي صنعتی عملکرد خود را به عنوان نمایندگانِ خواست کارگران از دست دادند و زمانی که هرگونه 1937در ابتداي ژوئن 
نهادهايِ مدیریتِ اقتصادي آنها تغییر یافت. آنها به ، از کارگران بیگانه شدند و سرشت 168تالش انقالبی به شکست کشانده شده بود

  و همچنین کنترل و تنظیمِ بارآوريِ نیروي کار تبدیل شدند.

 1936،169اجتماعی کردنِ انقالبیِ مورد حمایت کارگران در اتحادیه هاي کارگري یا فدراسیون هاي صنعتی در بهار   در این متن،
ر قاطع براي تمرکز اقتصادي و مدیریت شد که از سوي همان اتحادیه هاي صنعتی در حقیقت بعد از شکستِ می تبدیل به فشا

انداز بارآوري تولید و وحدتِ هماهنگ شد. این اتحادیه ها تحت نقشه دولتی قرار گرفتند که مضافا منجر به غلبه انحصاري چشم
ان نش "اتحاد طبقه کارگر"فریبانه به عنوان اوج معوا ،کنفدراسیون ملی کار و اتحادیه عمومی کارگران گردید. وحدتِ در مدیریت

 داده شد.

به  ،ابزار انقالبیِ کارگران براي اجتماعی کردن اقتصاد بودند، بعد از شکست شورشِ می ،1937که قبل از می  اتحادیه هاي صنعتی،
  به تحلیل این دگرگونی نشد.ابزار ضدانقالب براي اِعمال نظامی کردن اقتصاد و نیروي کار شده بودند. این گروه قادر 

قدم مصمی بردارند. اگر آنها قادر به تشخیص سرشت واقعی اتحادیه هاي  بتوانند بنابراین براي یاران دورروتی غیرممکن بود که
د ن) نمیتوانستند پیشنهاد بریدن از کنفدراسیون ملی کار را بده1938داري نبودند(در سال کارگري به عنوان دستگاه دولت سرمایه

 که کاراکتر طبقهِ کارگرِ خود را با کاراکتر اتحادیهِ کارگري به عنوان نهادِ بوروکراتیکِ دولت مبادله کرده بود. برعکس، اتحادیه هاي
مشکالت  سبب بود ونه علیه تشکالت. گروه مرض وکارگري نقش کلیدي در مباحث تئوریک گروه بازي کرد؛ اتهامات آنها متوجه افراد 

را تشخیص نداد، بلکه چندین عوارض آن را شناخت. بیانیه با توضیحی در مورد مواضع و برنامه یاران گروه دورروتی ادامه  اتحادیه ها
طریقی  وار بهبندي هاي قبلی به صورت شمارهدر مقایسه با فرمولاکتیکی  آن، مییابد. مبانی و ویژگی مواضع سیاسی، ویژگی ت

                                                 
ه هنوز معروض سرکوب نشده بودند براي یافتن پناهی به جبهه ها فرار اغلب انقالبیون در زندان و یا مخفی بودند. آن دسته از آنها ک - 168

- تفاوتی و سوظن روبرو شدند و یا به وسیله بوروکراتکردند.تعداد معدودي که خواستند براي اجتماعی کردن در کارخانه ها ادامه دهند با بی
 اعضاي جدید را کسب کرده بودند.سیل حمایت   1936هاي جدید عاجز و ناتوان شدند که بعد از نوزده ژوئیه 

هاي ایبریا تحت تاثیر اتحادیه صنعتی سازمان داده شد. فدراسیون آنارشیست 12سندیکا وجود داشت که در  24در شهر بارسلونا  - 169
سازمان یافت.  به صورت محلی  در گروه هایی به جاي گروه هاي وابسته سنتی 1937مدل مشابه کنفدراسیون ملی کار گردید: بعد از ژوئیه 

و داللت بر تبدیل  بود 1937این تجدید سازمان کنفدراسیون ملی کار و فدراسیون آنارشیستهاي ایبریا نتیجه شکست انقالبیون در می 
اتحادیه هاي کارگري طبقاتی به نهادهاي مدیریت اقتصادي و اجبار نظامی کردن نیروي کار داشت( اتحادیه هاي صنعتی)؛ و این به 

  تبدیل فدراسیون آنارشیستهاي ایبریا به یک حزب سیاسی ضدفاشیست بود.موازات 
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ده بود. این امر شاید نتیجه این حقیقت باشد که بیانیه باشتاب و تحت فشار نوشته شده است؛ جانبدار، نامرتب و مبهم ردیف شغیر
  یا به این  دلیل که گروه در آن زمان از حمایت کمی روبرو شده است.

اقد ها فبرنامه بطور موجز بر اساس تجربه ژوئیه طرح شد، که یاران دورروتی آن را با تاکید به عنوان یک شورش پیروزمند که تن
هیچکس نمیدانست چه راهی را باید پیش گرفت. ما فاقد تئوري بودیم. ما سال ها   "تئوري و اهداف انقالبی بود، ترسیم کرده بودند:

دور مجردات چرخیده بودیم. رهبران وقت از خود میپرسیدند ما اکنون چه میکنیم؟ و آنها اجازه دادند انقالب از دست برود. در زمان 
بزنگاه مانند آن لحظه ها ما نباید تردید به خرج دهیم، اما باید بدانیم به کجا میرویم. و این خالئی است که ما میخواهیم  هايِ لحظه

  "آن را پر کنیم زیرا ما درك میکنیم که آنچه در ژوئیه و مِی اتفاق افتاد نمیتواند تکرار شود.

  "میکنیم. ایجاد شوراي انقالبی. در برنامه ما، ما در سنت آنارشیستی تغییر کوچکی ارائه"

  شوراي انقالبی از سوي گروه به عنوان پیشاهنگی براي سرکوب دشمنان انقالب تعریف شد:

انقالب، آن طور که ما درك میکنیم به نهادهایی نیاز دارد که بر آن نظارت کند و این نهاد آن بخش از دشمنان را در که شرایط "
  را سرکوب کند.جاري حاضر به کناررفتن نیستند 

 شاید رفقاي آنارشیستی وجود دارند که به لحاظ ایدئولوژي محضوراتی اخالقی دارند، اما درسی " 

ما را متقاعد میسازد که نمیتوانیم وقت تلف کنیم. اگر ما میخواهیم از تکرار آنچه که اتفاق افتاد  ،که ما بسیار بیرحمانه یادگرفتیم
 "ژي با کسانی که خود را با طبقه کارگر تداعی نمیکنند برخورد کنیم.جلوگیري کنیم، باید با تمام انر

ایجاد شوراي  -1تبیین کردند:  ،سپس، یاران دورروتی برنامه انقالبی خودشان را که بطور خالصه میتوان در سه نکته خالصه کرد
 -2المللی و انقالبی خواهد بود؛ ایل بینانقالبی، یا شوراي دفاع ملی که مسئولیت آن شامل هدایت جنگ و کنترل نظم عمومی، مس

 - 3داري نمود؛این داللت بر ایجاد یک اتحادیه کارگري اصیل سرمایه -همه قدرت اقتصادي به اتحادیه هاي کارگري منتقل شود
ک. اینجا تیپیهاي آزاد، به عنوان سلول ابتدایی سازمان محلی، چیزي بین دولت غیرمتمرکز و مفهوم فدرالیته آنارشیستی شهرداري

انقالب دیگر "اعالمیه به فصل نهایی خود میرسد که همان عنوان اعالمیه را داشت که در آن ارزیابی موجز و واقعی عرضه میشود:
بعد از یک سري تصورات و سواالت طوالنی درباره آینده نزدیک، که در آن نیروي ضدانقالب به ثبوت رسید، یک  "وجود ندارد.

به  ،آلهاي آنارشیستی را تحقق بخشدیانه و شاید پراز لفاظی به نیابت از انقالب آینده که امیدهاي بشریت و ایدهگرادرخواست اراده
میان کشیده شد. پیروزي ضدانقالب در مناطق جمهوري و پیروزي فاشیست ها در جنگ، آنطور که بالیوس نوشته است غیرقابل 

به سوي یک انقالب نوین "( که تحت  عنوان"به سوي انقالبی جدید"گلیسی اجتناب بود (  چهل سال قبل)، مقدمه به چاپ ان
  )."انتشار یافت

هاي تو آنارشیس هاها نسبت به کارگران، سندیکالیستایبریا داده شد. بطور مسلم احساسات و رفتار آن هايفدراسیون آنارشیست
یا بنا به ترکیبشان متفاوت بود. کارگران اسلحه هاي خود را زمین گذاشته بودند و به فکر بلند کردن مجدد آنها نبودند. درگیري کاتالون

همه چیز آرام بود. کارگران کنفدراسیون ملی و فدراسیون  ،پایان یافته بود. کارگران نسبت به توافق خود وفادار بودند. باوجود این
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نگ را ها این جوقار و آرامش خود را حفظ کردند. کارگران کنفدراسیون و فدراسیون آنارشیست ،وجه به تحریکاتآنارشیستها بدون ت
ها ادامه یابد. آنها شکست نخورده بودند. باوجود اینکه پلیس کاتاالن بعد از رسیدن نیرو خواستند این درگیريشروع نکردند و نمی

  و بار ها و بار ها تالش نمودند کارگران را در موضع طرف شکست خورده نشان دهند. هاي والنسیا رفتار تحریک آمیزي داشتند

در همان حال رفتار ناسیونالیستهاي کاتاالن عجیب بود. آنها همیشه بشدت با نفوذ مادرید مخالفت کرده بودند و در گذشته باحرارات 
ایفا  ادفاع کند. آنها اکنون همان نقش ر واستند که از امتیازات آنهابراي خودمختاري جنگیده بودند. ناسیونالیستها از دولت والنسیا خ

، کامبو و اتحاد وي بر مداخله مادرید پافشاري 1934میکردند که چند سال قبل احزاب راست همان رل را بازي کرده بودند. در اکتبر 
که راست کاتاالن در نوزده ژوئیه همراه ژنرالهاي فاشیست  کردند، در آن زمان چپهاي کاتاالن با آنها مخالفت کرده بودند. اکنون از آنجا

شکست خورده بودند، چپهاي کاتاالن خواهان مداخله دولت مرکزي در امور کاتاالن شدند. در هر دو مورد، امتیازات مالکیت و سرمایه 
عی بودند جنگیدند. رهبران ارکستر عوض داري مورد دفاع قرار گرفتند. در هر دو مورد، آنها علیه کارگران که خواهان انقالب اجتما

  شده بودند ولی موسیقی همان بود که بود.

  جنتای

  

یه این گروه بیشتر شبچیزي شبیه گروه هاي مشابه آنارشیستی آن زمان نبود. گروه یاران دورروتی به لحاظ قدرت عددي و اهدافش، 
فدراسیون  -بود. این گروه هرگز براي ارائه یک آلترناتیو انقالبی در مقابل کنفدراسیون "زنان آزاد"بخشی از جنبش آزادیخواهی مانند 

روه فقط با رهبري بوروکراتیک آنارکوسندیکالیسم مخالفت کرد، و به داشتن  رهبران جدید غیربوروکرات این تالشی نکرد. این گ
سازمان راضی بود. این گروه نه کال و نه بخشا تحت نفوذ تروتسکیست ها یا اتحاد مارکسیست ها قرار نگرفت. ایدئولوژي و شعار هاي 

جه نشانهِ ایدئولوژیکیِ مارکسیستی از خود نشان نداد. بهرحال، این گروه مسلما عالقه آن مخصوصِ کنفدراسیون بود؛ این گروه بهیچو
-وافري به نمونه مارات نشان داد؛ ممکن است کسی بتواند از کشش قوي آنان به جنبش مجمع عمومی بخش هاي پاریس، از سانس

رار سیله کروپتکین در تاریخ انقالب فرانسه مورد مطالعه قجاست که به وکولوتِس و اینریجر و همچنین دولت انقالبی روبسپیر و ِسنت
صحبت کند. این گروه هرگز به پالتفرم آنارشیستی رجوع نکرد. آنها شاید از وجود آن بیخبر بودند، اما بهرحال با پالتفرم  ،داده است

  آنارشیستی بعضی جنبه هاي مشترك داشتند. 

بطور ساده مقابله با تناقضات کنفدراسیون ملی کار به منظور ارائه انسجام ایدئولوژیکی به آن و نجات آن از حاکمیتِ  ،این گروه هدف
ایش هکنفدراسیون را به ریشه ،افراد و کمیته هايِ عالی بود. این کمیته ها با مقامات رسمی پر شده بود. گروه میخواست با این اقدامات

اري پی کنفدراسیون ملی کار و البته همکدرهاي پیداند. قصد اصلی آن نقد کردن و مخالفت با سیاست سازشدر مبارزه طبقاتی بازگر
ها در دولت مرکزي و دولت ایالتی بود. این گروه مخالف ترك اهداف انقالبی و پرنسیب هاي اساسی و ایدئولوژیک آنارکوسندیکالیست

فدراسیون تحت نام اتحاد ضدفاشیستی و تطبیق با شرایط کنار گذشته شده بودند.  -که از سوي رهبران کنفدراسیون ،آنارشیسم بود
گذاشته شود،  کنار ،ها تنها بابرخورد با اولین مانع که واقعیت به آن تحمیل کردبدون تئوري انقالبی، انقالبی وجود ندارد. اگر پرنسیب

نندگان زرنگی کآنارکوسندیکالیسم اسپانیا فکر کردند که مذاکره بهتر است تصدیق کنیم که ما پرنسیب نداریم. باالترین رهبران
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طلبانی بدون نظر کردند. آنها فرصتچیز صرفبازي گول خوردند. آنها از همه چیز براي هیچشبهستند، اما آنها مثل عروسک خیمه
منهدم  داري راتحمیل کند، دولت سرمایه فرصت بودند. شورش نوزدهم ژوئیه با پیشاهنگ انقالبی که قادر باشد قدرت پرولتاریا را

اي شهنق ،بعد از درهم شکستن قیام نظامی ،سازد و انقالب اصیل طبقه کارگر را به عهده گیرد، مواجه نشد. کنفدراسیون ملی کار
ها ودهقالبی تها را دچار ترس و دستپاچگی کرد. آنها پشت حرکت انرهبران آنارکوسندیکالیست ،براي عمل نداشت. پیروزي ژوئیه

جامانده بودند. و از آنجا که نمیدانستند چه بکنند، پیشنهاد کمپانیس را مبنی بر ایجاد دولت جبهه ضدفاشیست با سایر احزاب را 
پذیرفتند. آنها  دوراهی خطرناك تئوریک دروغین دیکتاتوري آنارشیستی یا اتحاد ضدفاشیستی و همکاري با دولت براي پیروز شدن 

آن را در دستان  ،عدم موفقیت آنها براي کسب قدرت ل آنها ندانستند با قدرت چه کنند؛مطرح ساختند، زیرا در عم در جنگ را
اسپانیا گورستان آنارشیسم به عنوان سازمان و به عنوان تئوري انقالبی پرولتاریا بود. این ریشه و  "انقالب"بورژوازي رها ساخت. 

ود که نتوانست و ندانست که چگونه ایدئولوژي آنارکوسندیکالیستی را از بحران مرگش نجات دلیل موجودیت گروه یاران دورروتی ب
  دهد.

خیلی آشکار بود. این گروه هیچ زمانی پیشنهاد جدا شدن از کنفدراسیون  ،و محدودیت هاي تاریخی آن ،هاي این گروهمحدودیت
مانی کنفدراسیون میتواند کسی را به این باور برساند که پروژه ساز 170ملی کار را نکرد. تنها عدم اشراف کامل به میکانیسم هاي

 فدراسیون تالش –انتقاد یا تالش براي ایجاد دودستگی در سازمان نمیتوانست اجبارا به اخراج منجر شود. رهبران کنفدراسیون 
مانع این کار شد. باوجود این  ،گروه کردند یاران دورروتی را اخراج کنند، اما سمپاتی توده هاي مبارز کنفدراسیون نسبت به این

  طرد و ایزوله کرد. رهبري کنفدراسیون این گروه را

نقد رهبران کنفدراسیون ملی کار و پایان بخشیدن به سیاست شرکت کنفدراسیون در دولت بود. گروه نه تنها  ،باالترین هدف گروه
بلکه میخواست یک پروسه انقالبی را که فکر میکرد ناکافی و خنثی شده است را  ،ژوئیه را حفظ کند "دستاوردهاي"میخواست 

- تحت اختیار آنان حتی محدودتر بود. اعضاي آنان آدمهاي سنگر بودند، آنان سازمان ادامه دهد و به آن شدت بخشد. سازمان و ابزار

آنها همه اعتماد خود  ،نگار خوب داشتند. در ماه میزنامهتعدادي رو ،هاي بدتر، باوجود ایندهندگان خوبی نبودند و حتی تئوریسین
ها واگذار کردند. آنها بطور موثر با تبلیغات رسمی کنفدراسیون مقابله نکردند. آنها قادر به ارائه رهبري و را به خوانگیختگی توده

ترل استفاده نکردند و تالشی براي سازمان هماهنگی کمیته هاي دفاع نبودند که شورش می را رها کرده بودند. آنها از گشتی هاي کن
فرمانی به ماکسیمو فرانکو، یکی از اعضاي گروه یاران دورروتی  ،دادن میلیشیاي آنها از خود نشان ندادند. آنها در نتیجه ابتکارات مولینا

ندادند.  ،شود "بارسلونا با نیروي نظامی خود وارد "1937و نماینده بخش روهینگراي کنفدراسیون که خواست در روز چهارم می 
اجازه وورد به بارسلونا را دادند( همینطور براي ستون اتحاد  "ماموریت نظارتی "آنها فقط به خود وي و چهل میلیشیا به عنوان

ی و که در آن سرنگونی دولت ایالت، 1937ها به رهبري رویرا) . نکات مهم فعالیت گروه اینها بودند: پخشِ پوسترِ آوریلِ مارکسیست
جایگزینی آن با شوراي انقالبی پیشنهاد شده بود؛ تسلط بر چند سنگر در الس رامبالس در طی جریان حوادث می؛ خواندن درخواست 
همبستگی با انقالب اسپانیا خطاب به همه کارگران اروپا؛ پخشِ اطالعیهِ مشهورِ پنجمِ می در سنگر ها؛ و خالصه حوادثی که در 

د. گروه، باوجود این، قادر به عملی کردن هیچکدام از شعارهایش نشد: شوراي انقالبی هرگز شیده شمانیفست هشتم می پیش ک
                                                 

هاي مخالفی در گرایشات سازمان یافته با رهبران و برنامه عملکرد افقی و فدراتیو کنفدراسیون ملی کار اجازه نداد مبارزینش قطب - 170
 متفاوت از کمیته هاي عالی داشته باشد.
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مقابله کند، اما فورا این ایده را به خاطر  ،گیري ستونی داد که با نیروهایی که از والنسیا میآمدندفراخوان به شکل بوجود نیامد. گروه
اي هعلیرغم مخالفت کنفدراسیون ملی کار و فدراسیون آنارشیست ،عد از حوادث میکنار گذاشت. ب ،مالحظه عدم کسب حمایت کافی

الفعالیت ، علیرغم اینکه این گروه مانند اتحادیه مارکسیست ها ممنوع1937گروه شروع به انتشار دوستان مردم کرد. در ژوئن  ،ایبریا
به  ،مارهبعد از اولین ش ،ه مبارزین کنفدراسیون شد. بولتن گروهطور کلی متوجنشده بود، مورد آزار و اذیت سیاسی قرار گرفت که به

وششم می) چاپ شد و سردبیر آن هایمی بالیوس دستگیر و چندبار زندانی شد. سایر اعضاي این گروه مانند صورت مخفی(بیست
هاي شدید در درون سازمان پرسیدر دولت شهرداري سابادي اخراج شد، یا سانتانا کالرو که تحت باز ،برونو یادو، عضو انجمن شهر

جوانان آزادیخواه قرار گرفت. اغلب یاران دورروتی تالش کنفدراسیون براي اخراج خود را تجربه کردند که از سوي فدراسیون 
 1938حال، آنها به انتشار و پخش زیرزمینی ادبیات و اطالعیه هاي خود تا فوریه هرآنارشیستها نیز مورد حمایت قرار گرفت. به

ادامه دادند. مهمترین پیشنهادات تاکتیکی گروه را میتوان چنین خالصه کرد: اداره اقتصاد از سوي اتحادیه هاي کارگري، فدراسیون 
 -دراسیونف -ها، ارتش میلیشیا، برنامه انقالبی، جایگزینی دولت ایالتی با شوراي انقالبی و اتحاد عمل بین کنفدراسیونشهرداري

یک تالش شکست خورده بود، گروهی که از درون جنبش آزادیخواهی عروج کرد  ،بنابراین ،. گروه یاران دورروتیهااتحاد مارکسیست
تا با تشکیل شوراي انقالبی بتواند همه قدرت را به اتحادیه هاي کارگري تحویل دهد. ثابت شد که گروه قادر به این کار نیست؛ نه 

هایش را تکثیر کند و راه عملی را براي مبارزه براي این بلکه حتی قادر نیست اید ،خشدتنها در عمل نمیتواند شعارهایش را تحقق ب
آنها را به عنوان گروهی بیرحم وحشی دیدند، اما در میان  ،زده و کشیشان پنهان شدهایده ها تطبیق دهد. هرچند بورژوازيِ وحشت

نظامی نظیر پابلو روئیز، فرانسیسکو کاررنو و ماکسیمو فرانکو و اعضاي نگارانی چون بالیوس و کایها، فرماندهانی اعضاي گروه روزنامه
انجمن شهر مانند برونو یادو و عضو اتحادیه کارگري نظیر فرانسیسکو پییسر و عضو رهبري جوانان آزادیخواه همچون هوان سانتانا 

را  1932که تجربه انقالبی شورش آلتو یوبرگات ژانویه  کالرو را میتوان دید. ریشه هايِ دورِ این گروه را باید در میان آزادیخواهانی
فعالیت داشتند. ریشه هاي   1934هاي در سال "رنکار"هايشیستجستجو کرد؛ اینان در گروه وابسته به فدراسیون آنار ،داشتند

وردهاي انقالب و نقد همکاري ویژه در بخش گلسا، و دفاع از دستامیتوان در مخالفت با نظامی کردن میلیشیاها( به ،نزدیک گروه را
) به ویژه از سوي 1937هاي همبستگی کارگري ( از ژوئیه تا اوایل اکتبر) و در ایده ها و شب( از ژانویه تا می کنفدراسیون در مقاله

نهاد نکرد مبارزه پیشاطالعیه، پوستر، بولتن و سنگر بود، اما هرگز دودستگی و انشقاق را به عنوان سالح  ،بالیوس دید. ابزار مبارزه آن
لبانه طو تالش جدي براي مقابله کردن با تاثیرات رهنمودهاي شکست فدراسیون ملی کار را محکوم ننمود؛و نقش ضدانقالبی کن

ظیم فدراسیون تن-اي آلترناتیو در مقابل کنفدراسیونفدراسیون را حتی در روزهاي می نکرد. یاران دورروتی برنامه -کنفدراسیون
  .ز سوي کنفدراسیون بدون دفاع بماننددر مقابل اقدامات اخراجی ا . این امر باعث شد  که آنهاآلترناتیو ارائه ندادند ما رهبريِکردند، ا

ه طلباناهمیت تاریخی گروه یاران دورروتی غیرقابل انکار است و اهمیت آن دقیقا در سرشت مخالفت درونی به سیاست همکاري
- بسرعت به وسیله آندریو نین تشخیص داده شد که مقاله تحسین ،اهمیت سیاسی ظهور این گروه جنبش آزادیخواهی نهفته است.

انی هاي کنفدراسیون باز کرد، کساي به گروه اختصاص داد، زیرا این گروه امکان یک جهتِ انقالبی را براي تودهبرانگیز و امیدوارکننده
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ها یستها و همچنین اتحاد مارکسکنفدراسیون مخالفت کنند. این عالقه تروتسکیستکه توانستند علیه سیاست خائنانه و همکاري 
  که سعی کردند این گروه را تحت تاثیر قرار دهند، چیزي که براي آنان امکان پذیر نبود.  را نشان میدهد

  

  آندریو نین

  شود.میتواند در این نکات خالصه  ،گروه به تفکر آنارشیستی يِعمده سهمیه تئوریکیِ 

  یک برنامه انقالبی-1

ي دفاع از انقالب دفاع کند. برا ،که آماده باشد از حمالت غیرقابل اجتناب ضدانقالبیونداري با شوراي انقالبی لت سرمایهجایگزینی دو
و اسلحه یک برنامه "از برنامه انقالبی از اسلحه استفاده خواهد شد. هر دوي این نکات از سوي گروه در شعارش خالصه شده است:

 "ها

سبب نداشتن تئوري از سوي کنفدراسیون ملی کار شد. بدون یک تئوري انقالبی، انقالبی در  ،ضدسیاست بودن سنتی آنارشیستی
داري است. از نظر گروه، کمیته مرکزي نیروهاي در دستان دولت سرمایه ،آن ، به معنی رها کردنکار نیست، و عدم کسب قدرت

نهاد همکاري طبقاتی بود و هدفی جز تحکیم و تقویت دولت بورژوازي نداشت. این کمیته نخواست آن را منهدم کند  ،ضدفاشیست
که قادر به هماهنگی، تمرکز و استحکام   گیري شوراي انقالبیاز ضرورت شکل ،گروه یاران دورروتی ،و قادر به این کار نبود. بنابراین

  ،هاي میلیشیا و غیره باشد دفاع کردندلی، دفاع، سازمان، کمیتههاي کارگر، نیروهاي محقدرت توده

که اینان تنها دارندگانِ قدرت بین نوزدهم ژوئیه و بیست و ششم سپتامبر بودند. قدرتی که در میان کمیته هاي متعدد قطعه قطعه  
کارکرد و روابط خود را بین خود متحد،  شده بود، قدرتی که به صورت محلی همه قدرت را داشتند، اما به خاطر اینکه نتوانستند

اي ههاي جبهه مردمی، کمیتهمتمرکز سازند، به وسیله کمیته مرکزي نیروهاي ضدفاشیست منحرف، ضعیف و تبدیل به شهرداري
وزهاي داري، رانهدامِ کاملِ دولتِ سرمایههاي ارتش جمهوري شدند. بدونِ هاي کارگري و گردانهاي اتحادیهاداره کننده شرکت

روسه بار پقادر به گام برداشتن براي ایجاد یک ساختمان جدید قدرت طبقه کارگر نشد. زوال و شکست فضاحت 1936انقالبی ژوئیه 
قاطع،  فدراسیون و آنارشیسم انقالبی گروه یاران دورروتی-انقالبی غیرقابل اجتناب بود. مقابله بین آنارشیسم رفرمیستی کنفدراسیون

وسیله  که به "خیانت"طرف روشن شود. اتهام بتواند این اختالفات انشعابی را سبب شود که مواضع مخالف هر دو چشمگیر نبود که
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فدراسیون در مِی گردید، که بعدا پس گرفته شد، چیزي را توضیح نداد و به چیزي فراتر از یک توهین -گروه متوجه کنفدراسیون
. بنابراین علیرغم این حقیقت که تفکر سیاسی تبیین شده از سوي گروه یاران درخور نبود، اما کوچکترین پیشرفتی را سبب نشد

دورروتی تالشی براي درك واقعیت جنگ اسپانیا و انقالب از منظر ایدئولوژي آنارکوسندیکالیستی بود، یکی از دالیل اصلی این که به 
  شت آن بود.بودن سر "مارکسیستی"وسیله مبارزین کنفدراسیون رد گردید، دیکتاتوري و 

این مبارزین آنارکوسندیکالیست، باوجود این، ثابت نمودند که قادر به کنترل رهبران خود نیستند، که تصمیمات مهم را در مباحثات 
 ،هاي رسمی علنی شدند. جنگکه بطور تشریفاتی مورد تایید قرار گرفتند و در پلنوم ،اتخاذ نمودند "هاوالیمقام"مخفی بین 

افقی و دموکراتیک کنفدراسیون را که خیلی کند و غیرموثر، بالاستفاده نمود و رهبران به مبارزین از طریق  نیِ هاي سازماروش
دسترسی داشتن به اطالعات از سوي آنان به خاطر  گیري و امتیازِ یادداشت دستورات صادر کردند. بعالوه، فوریت پروسه تصمیم

میشه ه ،هایا اتهام خیانت به پرنسیب استعفاي آنهازل نمود. به همین خاطر است که آنها را غیرقابل ع ،موقعیت و مسئولیتهایشان
غیرموثر بود. مخالفت گسترده توده هاي آنارکوسندیکالیست علیه سیاست همکاري رهبرانشان که مستند شده است و در جلسات و 

بیان شد که  هاها به نام همان پرنسیبمخالفتاین  هايِ محلیِ متعددي نشان داده شده است، راه خروجی پیدا نکرد؛ زیراپلنوم
ر این د "ساکت"و کامیابی گروه در رابطه با این توده گسترده اما مخالفین  ،رهبرانشان اعالم میکردند. نقطه قوت یاران دورروتی

یقت ضعف گروه از این حق حقیقت نهفته است که گروه برنامه خودش را براي مخالفت کردن با بوروکراسی کنفدراسیون داشت؛ نقطه
 یا مردانِ عمل"الفت با آریستوکراسی سرچشمه میگرفت که قادر به مخالفت با رهبري نبود، گروهی از رهبران که قادر به مخ

 ثابت شد که آنان تنها رهبرانِ ممکن هستند. باشد. در هرحال 171"روشنفکران"

بست یافتند. آنها نتوانستند سیاست همکاري کادرهاي رهبري کنفدراسیون خود را در بن ،ما میتوانیم نتیجه بگیریم که یاران دورروتی
اسپانیا را تئوریزه کردند، یعنی، نیاز به شوراي انقالبی که دولت  "انقالب"کننده را قبول کنند، اما آنان تجربه و ضدانقالب پیشروي

خشونت نمایندگان ضدانقالب را سرکوب کنند، اگر یاران دورروتی تجربه  با بورژوایی جمهوري و دولت ایالتی کاتالونیا را براندازد و
خود را عملی میکردند، در این صورت مهر مارکسیست و دیکتاتور میخوردند و بنابراین شانس هرگونه تبلیغ را در میان توده هاي 

وتی چیزي جُز انعکاسِ نبودِ ظرفیت تئوریک بست یاران دوررکنفدراسیون از دست میدادند. ما باید از خود بپرسیم که آیا بن
  نبود؟ "انقالب"آنارکوسندیکالیسم اسپانیایی براي مقابله کردن با معضالت جنگ و 

را از زبان دشمنان  "دوستانش"حرمتی علیه دورروتی  و توزانه و بیمیتوان کلماتِ کینه بارسلونا چه در گذشته و چه امروزدر 
اي، از تظاهرات عظیم پرولتاریا در تشییع اینها، مردم همیشه از دورروتی افسانهکارگري شنید، باهمهطبقاتی؛ در میان محیط هاي 

ها و دستاوردهاي انقالبی نوزدهم ژوئیه بااحترام صحبت میکنند. ناپذیري هواداران دورروتی، از آنارشیستاش، از شورش شکستجنازه
ونشانِ  آنها نوشتند. مزار هاي بدون نامهاي دورروتی و آسکاسو را بر سنگنام ،ههاي طوالنی فرانکوئیسم، دستان ناشناختدر شب

ر را هر دوتصوی همِ مبارزهِ طبقاتی است. ما بایدهايِ مها نیست؛ بلکه وظیفه آن بیرون کشیدنِ درسوظیفهِ مورخ احترام به افسانه
و حراف را میبینیم که در روز بیستم ژوئیه به رهبران آنارشیست حفظ کنیم. در تصویر اولی، ما یک کمپانیس مطیع، متقاعد کننده 

ا بود. ههایی پیشنهاد نمود، زیرا آنها ارتش فاشیست را شکست داده بودند، و قدرت در خیاباندر دولت جبهه ضدفاشیستی مسئولیت

                                                 
 بودند. "روشنفکران"ریکا کونتسنی و آباد د یانتیان نمونه بودند. فد "مردان عمل"گارسیا اولیور، آسکاسو و دورروتی نمونه  - 171
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مِی از دولت جمهوري میخواهد که با ارسال رحم ، که در روز چهارم کنان، بیدر تصویر دُوّمی، ما کمپانیسی را میبینیم که تهدید
نیروي هوایی سنگرها و مواضع کنفدراسیون و هدف هاي دیگر تعیین شده از سوي فرمانده نظامی حزب متحد سوسیالیست کاتالونیا 

جنینِ  در  1937یِ و جنگ را به حرکت درآورید. مِ  "انقالب"کند. بین این دو تصویر فیلمِ  173را بمباران 172هوزه دل بارریو
: صورت آنها شکست میخورندبود. گروه درك کرد که انقالبات دیکتاتوري است(یعنی توتال و اوتوریترین) درغیر این 1936ژوئیه 

ها ارخانهکو بر این اساس انقالبات  باید پذیرفته و یا رد شوند، این باید درك شود که وقتی انقالبیون  174این شایستگی بزرگ آن بود.
یزي انجام دهند. چ "لطفا"شان میگیرند،  نمیتوانند این کار را با صلح و مودبانه، با التماس و گفتناز صاحبان قانونیو امالك را 
تر از شکست دادن ارتش در تر و خشنهایش وجود ندارد، چیزي دیکتاتوريتر از لخت کردن بورژوازي از داراییتر و خشندیکتاتوري

ها براي پایان دادن به قدرت تر از سوزاندن کلیساها و صومعهتر و خشنز سنگرها، چیزي دیکتاتوريها اها و ربودن اسلحهخیابان
وجود ندارد. این باید گویا باشد. یاران دورروتی درك کرده بودند که انقالب سواي  1936سیاسی و اجتماعی و نفوذ کلیساي سال 

میتواند با بورژوازي توافق سیاسی کند و در کنار آن حاکمیت کند، انهدام دیکتاتوري و خشن بودن، باید تمام و کمال باشد. کسی ن
داري یک ضرورت بود، انهدام دولت ایالتی و بکارگیري قدرت از طریق شوراي انقالبی، منحصرا با نیروهاي طبقه کارگر دولت سرمایه

یا دیکتاتوري هستند یا آنها شکست داده میشوند؛  جنگیده بودند. انقالبات 1936ها در نوزدهم ژوئیه ساخته میشد که در خیابان
  این دستاورد بنیادي گروه بود.

گروه یاران دورروتی به مدتی طوالنی نادیده گرفته شدند و به صورت اسطوره درآورده شدند، و شاید زمان آن فرارسیده است که این 
 "نآفریفرصت"اید از تبدیل تاریخ یاران دورروتی به یک اش درك شود. به منظور درك این، باوجوداین، ما بگروه درمتن تاریخی

هاي تئوریک و سازمانی خود را قهرمان ساخت؛ آنها  محدودیت اب کنیم، زیرا نباید از اعضاي آنابرقهرمانان کمیک کارتونی اجتن

                                                 
نوشته و تاریخ گذاري   1946اوت  9بنا به شهادت یایمه آنتون آگوئاده مورتس که در مقابل شهود در شهر مکزیکو سیتی در تاریخ  - 172

م کنفدراسیون ملی کار را بمباران کند ولی در جریان روزهاي می دولت ایالتی از دولت اسپانیا درخواست نمود که مراکز مه"شده است: 
دولت اسپانیا امتناع کرد. سپس کمپانیس پرسید وي چه باید بکند تا اوضاع را تحت کنترل درآورد. به وي گفته شد که هیچ راه حلی جز 

ن اظهارات به وسیله تلگرف مبادله ای "واگذاري اختیارات نظم عمومی در کاتالونیا به دولت مرکزي وجود ندارد و کمپانیس آن را تسلیم کرد.
شده بین کمپانیس و دولت والنسیا تصدیق میشود، در پاره هایی از تلگراف  درخواست کمپانیس  براي بمباران بارسلونا تایید میشود. 

د نو دستور داده شواند. تقاضا میشود که به ساندیرئیس دولت ایالتی، با زیرمنشی شورا صحبت میکند که شورشیان توپ به خیابان آورده
 "تا وي خود را در اختیار دولت ایالتی قرار دهد.

به رفیق ویدییا. دستور از رفیق دل بارریو. پیام زیرین را بگو: شرایط در بارسلونا بسیار جدي است. باید "تلگراف از هوره دل باریو: - 173
آهن، سنگرهاي سان س، پالزاي مجسمه توروس، میدان مقدس راهتالش کرد نیروي هوایی را آماده نمود و زمانی که توصیه شد، اسکوالپیو

پالزاي اسپانیا بمباران شود. ماموریت نیروي هوایی مطلقا تا فردا صبح ضروري است(اکنون  1اندرس، پوئبلو نوئوو و هتل رلوي در شماره 
  ساعت هفت است) به پست فهرست مراجعه کنید.

یگوید سرشت دیکتاتوري دارند.{...} در ژوئیه کمیته ضدفاشیست میلیشیا تشکیل شد. این نهادي انقالبات فارغ از اینکه هرکس چه م "- 174
هاي ضدانقالبی در آن نمایندگی میشدند. ممکن است چنین بنظر برسد که این کمیته براي مقابله با طبقاتی نبود. بورژوازي و فراکسیون

بود.{...} کمیته هاي دفاع محله، کمیته هاي شهري، کمیته هاي تدارکات ایجاد اي از یک کمدي دولت ایالتی شکل گرفت. اما این صحنه
شدند. شانزده ماه گذشت. چه چیزي باقی میماند؟ از روح ژوئیه فقط یک خاطره، از نهاد هاي ژوئیه یک گذشته. اما همه النه هاي 

خت کاتالونیا، هنوز توده عناصري که از قبل طبقه کارگر سیاستمداران و بورژوازي هنوز سرجاي خود باقی است. در پالزاي جمهوري پایت
 نوشته شده از سوي بالیوس. "پیش به سوي یک انقالب جدید"از جزوه گروه یاران دورروتی، "زندگی میکنند، موجودند.
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فدراسیون نکردند.  -دراسیونمقابل کنفدر  "آلترناتیو انقالبی "داشتند. به همین سبب نتوانستند و هرگز تالشی براي تبدیل شدن به 
عمل آمد، باز به لحاط سازمانی با کنفدراسیون باقی هایی که از سوي کمیته هاي عالی براي اخراج آنها بهحتی علیرغم تالشگروه 

   175ماندند.

دادند که انگیزي را بازتاب میبرگروه یاران دورروتی به آیینه مزاحمی براي کنفدراسیون ملی کار تبدیل شدند زیرا آنها تصویر وحشت
  خیلی ها نخواستند و هنوز نمیخواهند ببینند: بهتر بود و بهتر است دقیقا خود آینه را شکست.

هاي زیاد، مبارزین و مورخین را تشکیل کتاب Dسوال بنیادي، سوالی که براي جنبش آزادیخواهی یک تابو است و این موضوع و بحث
دیروز بعد از چند ماه تبدیل به وزرا شدند....چرا  اند، زیرا آنها آنرا درك نمیکنند که چرا انقالبیونِ نشدهکه قادر به توضیح آن  ،میدهد

از انقالب صرفنظر کردند؟ جواب داده شده از سوي خود  1937و1936رهبران آنارشیست و جنبش آزادیخواهی در ژوئیه  و می
جنبش آزادیخواهی، فاقد یک برنامه یا تئوري  ،ا توضیح نداد. از همان لحظه اولچیزي ر تی،جز اهان "خیانتِ رهبران"-روتی یاران دو

ها، سیستها، اتحاد مارکها، استالینیستاز اتحاد ضدفاشیستی حمایت نمود. آن به اتحاد با سوسیالیست و به همین خاطر  انقالبی بود
ضدفاشیسم بدترین سمّ و بزرگترین پیروزي  ،ر طی دهه سیها به منظور شکست فاشیسم پناه برد. دجمهوریخواهان و کاتاالنیست

دادن فاشیسم و دفاع از دموکراسی داللت بر دست کشیدن از فاشیسم بود. اتحاد مقدس همه نیروهاي ضدفاشیست براي شکست
ي که به دروغ به هاي خود، برنامه انقالبی خود، دستاوردهاي انقالبی و همه چیز داشت... به این معنی که شعار مشهورپرنسیب

اي شد براي تسلیم شدن به برنامه و منافع بورژوازي وسیله "ما از همه چیز به جز پیروزي صرفنظر میکنیم"دورروتی منتسب کردند :
دراسیون ف -دموکراتیک. این برنامه اتحاد ضدفاشیستی، همکاري کامل و وفادارانه به همه نیروهاي ضدفاشیست از سوي کنفدراسیون

ناخودآگاهانه به همکاري دولتی با تنها هدف پیروزي در جنگ علیه فاشیسم منجر شد.  این همان چسبیدن به برنامه(  بسرعت و
به  ، چند ماه بعد،داري)ضدفاشیسم بود که توضیح میدهد چرا و چگونه همان رهبران انقالبی دیروزدفاع از دموکراسی سرمایه

                                                 
عمیقا با همدیگر به  1937این کمیته هاي عالی در باالترین سطوح سازمان به تعداد معدودي بورکرات تقلیل یافت که بعد از می  - 175

اي کاتالونیا، کمیته پنسنسوالر فدراسیون خاطر حسادت شخصی دشمن بودند، که کمیته ملی کنفدراسیون ملی کار، کمیته منطقه
هاي مبهم و چرخش معکوس ها و کمیته عالی جنبش آزادیخواهی را به جان همدیگر انداختند. در پایان جنگ بعد از نوسانآنارشیست

هاي  کامال بیتفاوت بودند و توده هاي مبارزین  دلواپس فراکسیون هاي متعدد، مخالفت بوروکرات سويمواضع از 
ها ، به تقابل بین طرفداران سیاهپوستان کمیته ملی از سوي ماریانت و هوراسیو پریتو از گرسنگی و بمب

وست تقلیل یافت: آباد د سانتیان،پدرو هررا، گروه نروییو ضد سیاهپ طرفی و گارسیا اولیور و ایسگالس، پییرو، مونتسنی و
، دندرافائل نوادو، فیدل میرو و جرمینال د سوئوزا. دیگران نظیر هواکین آسکاسو و آنتونیو اورتیز، با تهمت ها و افترا ها محکوم به جهنم ش

  براي زنده ماندن تقال کردند.
  
 



 

168 
 

انقالب تبدیل میشوند.  این کنفدراسیون ملی کار بود که وزرا را تولید کرد، و این وزرا ، بوروکرات و ضد"نشانیماموران آتش"وزرا،
  به کسی و به چیزي خیانت نکردند. آنها تالششان را براي انجام وظایفشان به بهترین وجه ممکن بکار بستند.

ژوئیه بدون اسلحه بودند، اما یک هدف در این حقیقت نهفته است که انقالبیون در  1937و می  1936تفاوت بین شورش ژوئیه 
روشن سیاسی داشتند: شکست دادن قیام نظامی فاشیسم؛ درحالیکه در ماه می، علیرغم این حقیقت که آنها سالح بیشتري به نسبت 

یه علها و بدون رهبرانشان هاي طبقه کارگر علیرغم خواست سازمانژوئیه داشتند، به لحاظ سیاسی خلع سالح شده بودند. توده
ر ها و علیه رهبرانشان نبودند. داستالینیسم و دولت بورژوایی دست به شورش زدند،  اما آنها قادر به جنگیدن تا به آخر بدون سازمان

ا ه، حزب انقالبی وجود نداشت، که پرولتاریا در دهه سی قادر به ایجاد آن نشد. نه اتحاد مارکسیست1936، مثل ژوئیه 1937می 
فدراسیون قادر نبودند و نتوانستند آن پیشاهنگ انقالبی باشند؛ برعکس آنها موانع مهمی براي ظهور حزب طبقه  -ونو نه کنفدراسی

موکراتیک افقی جُز اتحاد ضدفاشیستی و برنامه د ،کارگر بودند. بیکفایتی رهبران آنارکوسندیکالیست و غیبت هرگونه تئوري انقالبی
پرولتاریا از قبل از صحنه ناپدید شده بودند. کمیته مرکزي میلیشیاي ها و اهداف شیوهاه باقی نگذاشت. بورژوازي جمهوریخو

دن این کمیته ها برضدفاشیست نه تنها در تقویتِ قدرتِ کمیته هاي انقالبی کوتاهی کرد، بلکه با دولت ایالتی براي تضعیف و از بین
  همکاري کرد.

بالدرنگ  ،برپاشدند 1937اهها پابرجا بودند؛ درحالیکه سنگرهایی که در می هنوز م ،برپا شدند 1936سنگرهایی که در ژوئیه 
  ناپدید شدند، به جز چند سنگر حزب متحد سوسیالیست کاتالونیا که خواست براي تایید قدرت و پیروزیش آنها را حفظ کند.

کمبود مواد غذایی و سایر تامینات، مبارزه در  ها،براثر نارضایی علیه افزایش قیمت ،از این منظر، باوجود اینکه بدون شک 1937میِ 
سالح پشت جبهه و ها براي اجتماعی کردن اقتصاد و کنترل کارگران، تشدیدِ تالش از سوي دولت ایالتی براي خلعدرون شرکت

 زیرا ،بودتر از هر چیزي ضرورت شکست دادن نظامی پرولتاریا بدست گرفتن کنترل نظم عمومی غیره و غیره، بوجود آمد، مهم
  ضدانقالب به این نیاز داشت تا به همه تهدیداتِ انقالبی علیه بورژوازي و نهاد هاي جمهوري بطور حتم پایان دهد.

پانزده هزار زندانی ضدفاشیست را در خود داشتند. گرسنگی، ها ها مردند. زندانا در مخفیگاهها ی، انقالبیون در زندان1938در سال 
سروران و فرمانروایانِ بارسلونا بودند. میلیشیاها و نیروي کار نظامی شده بود. نظم بر سراسر اسپانیا،  ،تالینیستیبمباران و سرکوبِ اس
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 1939هم در مناطق تحت نفوذ فرانکو و هم در مناطق تحت نفوذ جمهوریخواهان حکومت میکرد. انقالب به وسیله فرانکو در ژانویه 
  ودتر به آن پایان داده بودند.خرد نشد؛ جمهوریخواهان ماهها قبل ز

  گفتارپس -5

  "انقالبی است یا هیچ چیز نیست. یا طبقه کارگر"

  )1865فوریه  13کارل مارکس، نامه به شویتزر( 

 

  1936کمیته هاي 

موعظه  ل، آنچه که غایب بود، تئوري انقالبی بود. بدون تئوري انقالبی، انقالبی در کار نیست. پس از هفتاد سا1936در ژوئیه سال 
ضددولتی، جنبش آنارشیستی اسپانیا، بدون درك سرشت واقعی قدرت و دولت، به یک نقطه عطف تاریخی رسیده بود که میبایست 

اي( و جمهوریخواه) به منظور شکست دادن فاشیسم تصمیم بگیرد که آیا در راه انقالبی پیشروي کند و یا با دولت بورژوایی منطقه
به عنوان کودتا درك شد که در آن  ،که از سوي هوان گارسیا پیشنهاد شد "به خطرانداختن همه چیز  " همکاري کند. گزینه مبهم

  رهبران آنارشیست میبایست دیکتاتوري تحمیل کنند که این امر برخالف پرنسیب ایدئولوژیکی آنها بود.

رساندن شورش کارگران در مقابل ناتوانی خود در به پیرزوي  هاي مبارزین،فدراسیون در عقب توده -رهبران رده باالي کنفدراسیون
کردند. شرایط انقالبی که در ژوئیه وجود داشت، خود را به صورت قدرتی که بین صدها کمیته پخش شده بود  گیاحساس سرگیجه

  خفه گردید. ،که به وسیله نهادِ همکاري که کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست نامیده شد ،نشان داد

 -یشاهنگی انقالبی وجود نداشت که بتواند توسعه بیشتر انقالبِ کمیته ها را الهام بخشد. هیچ سازمان طبقه کارگر، نه کنفدراسیونپ
 ها که در خیابان هاي بارسلونا وتقویت، تشدید، توسعه، هماهنگی و تمرکز کمیته ها در ماره ژوئیهارکسیستفدراسیون و نه اتحاد م

ند با زیرا آنها مجبور بود ،ها خودشان نیز قادر به این کار نشدندقدرت اعمال میکردند را پیشنهاد نکردند. و کمیتهشهرهاي کاتالونیا 
  رهبران و سازمان هاي خود مقابله کنند.

-فقیتطور موفدراسیون، ب -تنها به فاصله دو ماه این کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست، با اکثریتِ غالبِ نمایندگی کنفدراسیون

 ،آمیزي انبوهی از کمیته هاي انقالبی که همه جا بوجود آمده بودند را تضعیف نمود، و با قبول چندین پست رسمی ابتدا در کاتالونیا
دستگاه دولتی را احیا و تقویت نمود. اولین قانون دولت ایالتی که با وزراي آنارشیست تقویت شد، دستور  و سپس در دولت جمهوري،

ر ها چندین ماه دیلیشیا را صادر کرد و بطور طبیعی انحالل کمیته ها را در دستور کار خود قرار داد، بهرحال، کمیتهنظامی کردن م
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بنابراین ضرورت شکست نظامی پرولتاریا بود زیرا ضدانقالب به  ،1937مقابل انحالل اجباري خودشان مقاومت کردند. می سال 
  بی به این نیاز داشت. منظور پاك کردن آخرین ردپاي تهدید انقال

کمیته هاي انقالبی که در ژوئیه بوجود آمده بودند، نهادهاي ناکامل و ناکافی بودند. آنها قادر نبودند خود را به نهادهاي اصیل قدرت 
ظهور  روسیهطبقه کارگر تبدیل کنند. آنها با شوراهاي کارگران( که به عنوان نهادهاي قدرت کارگران در انقالبات پرولتري آلمان و 

آنها نهادهایی نبودند که به صورت دموکراتیک به وسیله مجامع عمومی توده هاي کارگر  -1کردند) در موارد زیرین متفاوت بودند:
پیوسته طبقه کارگر آنها نهادهاي بهم -2انتخاب شده باشند و بنابراین از بوروکراسی اتحادیه هاي کارگري و احزاب مستقل باشند.

ت کارگران تا قدر ،الوه قادر نبودند بین خود هماهنگی ایجاد کنند به طریقی که بتوانند نهادهاي عالیتري بوجود بیاورندنبودند و بع
  را متمرکز سازند.

بعد از پیروزي شورش انقالبی نوزدهم ژوئیه، دو گزینه ممکن بود: گزینه انقالبی شامل تقویت، تشدید، هماهنگی و متمرکز ساختن 
قالبی به عنوان نهاد هاي قدرت کارگران و تبدیل آنان به شوراهاي کارگري بود؛ گزینه دوم جبهه مردمی یا گزینه کمیته هاي ان

ساختنِ جنبش کارگران به دستگاه دولتی جمهوري بورژوایی و بدین طریق تضعیف، ایزوله کردن و نهایتا انحالل رفرمیستیِ ملحق
  کمیته ها بود.

غم ظواهرِ کارگریش بر دستگاه کهنه دولت بورژوایی تکیه داشت و هدف آن این بود که با جذب همه دولت الرگو کابایِرو، علیر
نهادهاي انقالبی و ساختارها آنها را خنثی سازد تا  فراکسیون بورژوایی دولت به اندازه کافی خود را قدرتمند احساس کند و آنها را 

  علنا خرد کند.

  

  الرگو کابایِرو

کارگري بنا به سرشت خود، نهادهاي قدرت کارگران نیستند. کمیته ها هم هنوز چنین نهادهاي قدرت کارگران نیستند. اتحادیه هاي 
ایجاد نهادهاي عالیتر، متمرکز کردن، متحد کردن و ایجاد قدرت  ،کمیته ها شورا نیستند و ثابت کردند که قادر به هماهنگی بین خود
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دقیقا سوق دادن  ،همتا و ضروري پیشاهنگ انقالبی یا حزبمسئولیت بی ي مقابله کنند نیستند.دارطبقه کارگر که با دولت سرمایه
  به شوراهاي کارگران بود. ،تبدیل کمیته ها

فدراسیون به عنوان پیشاهنگان انقالبی شکست خوردند، و کمیته ها قادر نشدند تبدیل به شورا  -ها و کنفدراسیوناتحاد مارکسیست
 1936تعیین کننده تباهی شرایط انقالبی بود که در ژوئیه سال  یق تالش خودشان). این محدودیت اساسی و دلیلِ ها شوند( از طر

  دستگاه دولت بورژوایی هموار نمود. وجود داشت که راه را براي اعاده ناگهانیِ 

، 177هابین کمیته ،و شفافیتِ تمامگیري انجام داد، به دقت، با سخت 1761937بنابراین ما باید همانطور که جوزپ رِبوي در بهار
 آنها نهاد هاي متفاوت طبقه کارگر با عملکرد هاي متفاوت بودند.این ها شوراهاي کارگري و اتحادیه هاي کارگري تفاوت قایل شویم. 

ی و اجرایی. تکنیکاتحادیه هاي کارگري، در دوران انقالبی، میبایست نهادهاي اقتصادي در کنترل تولید و توزیع باشند، یعنی نهادهاي 
اما آنها  نتوانستند چنین باشند، آنها همچنین نتوانستند فونکسیون هاي نمایندگی سیاسی یا نهادهاي قدرت طبقه کارگر بشوند. 
شوراها دقیقا نهادهاي قدرت کارگران هستند که به خاطر انتخابات دموکراتیک در مجامع عمومی از بوروکراسی اتحادیه هاي کارگري 

اي بدست میگیرند، و به ب مستقل هستند. تقویت شوراها به معنی این است که آنها فونکسیون هاي رهبري را در هر محلهو احزا
 داري ناسازگار هستند. و دفاع آنها از خود با احزابیداري سرعت میبخشند. بنابراین آنها با دولت سرمایهمتالشی کردن سیستم سرمایه
ته است داري وابسبر مبارزه مسلحانه و انهدام دولت سرمایه ،ناپذیر است. کسب قدرتآشتی ،ت میکنندکه در دولتهاي بورژوایی شرک

  دولت شوراهاي کارگران مینشیند. ،که به جاي آن

عمل پیشاهنگ انقالبی نمیتواند جانشین اعمالی که مختص خود طبقه است بشود: گرفتن قدرت، اعمال دیکتاتوري پرولتاریا، کنترل 
اقتصاد و میلیشیاها، اداره جنگ؛ تمرکز قدرت کارگران و اتحاد طبقاتی و غیره. عمل این سازمان، در شرایط انقالبی، انگیزاندن ایجاد 

است که بتواند وظایف قدرت طبقه کارگر را عملی سازند، بنابراین، دیکتاتوري پرولتاریا را ایجاد کنند که  نهادهاي قدرت طبقه کارگر
  داري و هرگونه همکاري با بورژوازي ناسازگار است.ایهبا دولت سرم

  ها و انقالباتها، طغیانشورش

 ،براي هدف نهایی کسب قدرت دولتی به وسیله نیروهاي سیاسی ،آمیز با دولتاگر ما انقالب را در قرن بیستم به عنوان مقابله خشونت
و انقالب پرولتري را به عنوان  ،هستند بدانیم  ه موفق و خواه ناموفق)بلکه نظم اجتماعی موجود ( خوا ،که نه تنها مخالف رژیم فعلی

                                                 
  )2000( 20و  19، باالنس، شماره 1939ا ت 1937نگاه کنید به آگوستین گویامیون، جوزپ ربوي از  -176 
کمیته ها به جاي دموکراتیک بودن نهاد هاي بوروکراتیک بودند که در آن نمایندگان از سوي توده هاي کارگران در مجامع عمومی به  -177 

از یک طرف این به  صورت دموکراتیک انتخاب نمیشدند، بلکه به وسیله  بوروکراسی هاي سیاسی یا اتحادیه کارگري منصوب میشدند.
این داللت میکند که جدایی بین کمیته ها و توده هاي کارگر وجود داشته است و از طرف دیگر آنها به بوروکراسی تکیه داشتند. این دلیل 

حزب پیش ناتوانی آنها در هماهنگی بین خودشان و ایجاد نهادهاي طبقاتی واحد و تمرکز یافته بود،؛ هماهنگی از سوي چندین اتحادیه و 
محافل در همه  ره.) به یک معماي متنوع بحث برده شد، و مشکل اتحاد و تمرکز( در رابطه با ارتش، اقتصاد، تولید، مسایل تدارکات و غی

  اي تبدیل شد که چندین سازمان ضدفاشیست، طبقه کارگر و بورژوازي و استالینیست را درگیر خود ساخت.ابعاد وعرصه
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، مانند اي با سایر اشکال تغییر دولتداري تعریف کنیم، بین انقالب پرولتري و انقالبات تودهتالش براي انهدام دستگاه دولت سرمایه
ش اجتماعی، شورش و اعتراض، سرنگونی رژیم هاي کودتا، فاشیسم و ضدانقالب استالینیستی( مانند دهه هاي بیست و سی)، شور

هاي استعماري براي استقالل( مطلقه( رژیم فاشیست در دهه هاي چهل یا رژیم استالینیستی در پایان هشتاد و اوایل نود، جنگ
  شویم.باید تفاوت قائل  هاي داخلیهاي دهه هاي پنجاه و شصت) و جنگخصوصا جنگ

هاي فاقد اهمیت است. همه شورش ،آمیز هستند، اما این خشونت در خودتقریبا همیشه خشونت ،باتها، یا انقالها، طغیانشورش
بار بوده اند، این خشونت همیشه مغلوب ضدانقالبِ متعاقبِ خود شده گذشته به ما نشان میدهند که، باوجود این که آنها خشونت

زندانی  عام،اي قتلدشمنان خود را در مقیاس توده ،بعد از اینکه به پیروزي نظامی دست یافته است این ضدانقالب است، که خصوصا
دگی نخاطر تهدید پرولتاریا زاییده شده است. اگر انقالب در انقالبیون زبه ،ترس طبقات مالک تبعید کرده است: نفرت و سالخی و

هاي نابود شوند. اگر روح انتقام در شورش انقالبیون باید "شهروندان خوب" آمیزِ صلح باید به منظورِ ادامهِ استثمارِ  میکند، در آن صورت
یا اسپانیاي  1926طبقه کارگر نقشی ایفا کرد، تاوان آن همواره با بهره به ارتجاع پرداخته شده است. ما نیاز داریم تنها کومیتانگ 

 هاي دهقانیِ هاي طبقه کارگر به سهم خود نسبت به شورش). شورش1939-1975فرانکوئیست را مورد مالحظه قرار دهیم.(
اند، زیرا دومی محصول استیصال و درماندگی بود. انهدام ملک، یا قتل که در بعضی از ضدفئودالی کمتر خونین و سنگدالنه بوده

ار جامعه بوده است که ماندگی و ناامیدي از سوي بخش بیکاره و سربعموما نتیجه خودانگیخته عقب ،ها پیش آمده استشورش
ها صرفنظر از میزان خشونت و رادیکال بودن ها یا شورشها، طغیاننمیتواند از فقر نجات یابد، یا ظلم و ستم را از بین ببرد. عصیان

اري دو سیستم اقتصادي و اجتماعی سرمایه داري باقی بماندبه مجریان محلی سرمایهآنان به لحاظ اجتماعی، اگر حمالتشان محدود 
نمیتوانند انقالبی تعریف شوند. انقالبات همیشه مبارزاتی براي قدرت دولتی هستند و منجر به تالش  ،را دست نخورده باقی بگذارند

اي براي گرفتن قدرت دولتی میشود(خواه موفق و خواه ناموفق). نقطه آغاز انقالب پرولتري انهدام دولت گروه، ائتالف و یا طبقه
رشت ویژه سنابراین، براي درك دقیق انقالب و یا شورش، چگونگی تحول و خواست آن، ما باید سرشت دولت، و بهبورژوایی است. ب

  داري را درك کنیم.دولت سرمایه

  دولت چیست؟

 که دولت را به ،يِ به طبقات تقسیم شده استاین دولت، یا قدرت سیاسی نیست که طبقات را بوجود میآورند؛ این وجود جامعه
منظور دفاع از امتیازات طبقه حاکمه بوجود میآورد. ما براي دولت میتوانیم هزاران تعریف پیدا کنیم. همه اینها میتواند به دو تعریف 

ي اهتقلیل داده شود، با همه اینها، یکی از این تعاریف وسیع است، و این تعریف بنادرست از دولت به عنوان پدیده اي که در تمدن
هاي بزرگ، از مساپوتامیا و مصر و سپس یونان و اولیه وجود داشته است صحبت میکند. در این تعریف با توسعه مازادهاي کشاورزي

 ،داري که در آن زندگی میکنیم ناکافی استبه خاطر این که براي مطالعه جامعه سرمایه ،ایتالیا صحبت میکند. ما از این تعریف
ت فئودال، داري، دولین تعریف، در هرحال، به این نیاز دارد که بنا به شیوه تولید مسلط تعریف شود: دولت بردهاستفاده نخواهیم کرد. ا
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اري، یا دتر است تعریفی است که مفهوم کنونی دولت را به کار میگیرد، یا دولت سرمایهداري. تعریف دیگر، که مشخصدولت سرمایه
  ر کامل یا به عنوان تنها قدرت در هر کشور، چیزي که ما استفاده خواهیم کرد.دولت مدرن، به عنوان یک قدرت خودمختا

  

  داري چیست؟دولت سرمایه

داري، یک شکل اخیر سازمان سیاسی جامعه است که حدود پانصد سال قبل با پایان یافتن فئودالیسم و اولین دولت مدرن، یا سرمایه
 فرض ناپدید شدن اشکال سازمان سیاسیداري) پیششکل گرفت. ظهور دولت(سرمایهداري در چند کشور ظهور سیستم تولید سرمایه

 ،ن شکلداري ظهور میکند. ایفئودالی بود. مفهوم دولت(مدرن) بنابراین کامال متاخر است و با پیدایش تاریخی سیستم تولید سرمایه
  داري است.سازمان سیاسی مناسب براي سرمایه

 هاي متعدد بود. قدرتبین قدرت يِواسطه فرمانروا مراتبی درك میشد کهیی به عنوان یک رابطه سلسهدر جامعه فئودالی فرمانروا
را  درتق هاي سلطنتی قابل انتقال بود، بدین معنی که میتوان آنهاي اربابی بود و این قدرتپادشاه براساس وفاداري سایر قدرت

ها، ناحیه تحت سرپرستی اسقف ها، و غیره آوري مالیاتنیرو به ارتش، جمعفروخت یا به اشرافیت اهدا کرد: اجراي عدالت، جذب 
دهنده فروخته شود یا در یک رشته پیچیده الطاف و امتیازات واگذار شود. حق حاکمیت در یک میتوانست به بیشترین پیشنهاد

  اخت.ها قرار داشت که یکی مطیع دیگري میشد و یا بین خود به رقابت میپردچندگانگی قدرت

داري، دولت استقالل را به انحصار تبدیل میکند: دولت تنها قدرت سیاسی در یک کشور است. دولت(مدرن یا در جامعه سرمایه
داري) صاحب انحصار قدرت سیاسی است، و در نتیجه، مدعی انحصار خشونت است. هرگونه چالش نسبت به انحصار خشونت سرمایه

داري محسوب میشود، و بنابراین هرکس دست به خشونت بزند، مورد بازجویی قرار سرمایه اي به قانون و حاکمیتجرم و حمله
بر وابستگی شخصی و امتیازات تکیه داشت. در جامعه  ،روابط اجتماعی ،میگیرد، تنبیه میشود و نابود میشود. در جامعه فئودال

قانونی ( نه آزادي و برابري در رابطه با  و برابر متکی شود. این آزاديِقانونا آزاد  روابط اجتماعی تنها میتواند بین افرادِ ،داريسرمایه
داران جدید نیروي کار ارزان ارائه میکند. کارگر گیري و موجودیت پرولتاریایی است که براي کارخانهمالکیت) جزء الیتجزاي شکل

و آماده باشد خودش را براي مزد به صاحب کارخانه، یا  باید آزاد باشد، و وي باید از هر نوع مالکیتی آزاد باشد تا در دسترس باشد
تجارت و یا خود دولت اجاره دهد. او باید آزاد باشد و هیچ گونه وابستگی به زمینی که میکارد نداشته باشد، او نباید ذخیره اي براي 
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ند تنها کاالیی جایی که بتوا ،رانده شودداشته باشد، نباید ملکی داشته باشد، بخاطر گرسنگی، فقر و بدبختی به مراکز صنعتی  زیست
  را که در تملک دارد بفروشد: توان و هوشش را، یعنی نیروي کارش و توان کارکردنش را.

داري، برخالف سازمان فئودالی با سازمان جدید سیاسی همخوان است: دولت همه روابط ویژه سرمایه این روابط اجتماعی جدیدِ 
داري افراد در تئوري( حقوقی) آزاد و برابر هستند و دیگر هیچ نوع وابستگی سیاسی بر ارد. در سرمایهسیاسی را منحصرا در اختیار د

  شکل قدیمی لردهاي فئودال یا صاحب جدید کارخانه ندارد. همه روابط سیاسی به وسیله دولت انحصاري میشود.

روابط تولیدي روابط تسلط بود. برده ملک صاحب خود بود، سرف وابسته به زمینی بود که  ،داري نیزدر شیوه تولید ماقبل سرمایه
داري ناپدید شد. دولت( مدرن) بنابراین محصول روابط روي آن کار میکرد یا مستقیما وابسته به لرد بود. این وابستگی در سرمایه

این جا یک جدایی رادیکال  داري است.ت سیاسی در جوامع سرمایهدارانه است. دولت (کنونی) شکل ویژه سازمان قدرتولیدي سرمایه
  هاي اقتصادي، اجتماعی و  سیاسی وجود دارد.بین عرصه

داري بر آنها حاکم است انحصاري دولت (مدرن) قدرت، خشونت و روابط سیاسی بین افراد را در جوامعی که شیوه تولید سرمایه
 آالت نیستند، سرمایه بعالوه و باالتر از همه آنها، یکها و یا ماشینرمایه فقط پول یا کارخانهداري، سمیکند. در سیستم تولید سرمایه

- رابطه اجتماعی تولیدي است و دقیقا یک رابطه اجتماعی تولیدي بین پرولترها، فروشندگان نیروي کار خود براي دستمزد، و سرمایه

  . "نیروي کار"یی به عنوانداران، یعنی خریداران کاال

اهد دارانه ناپدید خوکه تنها اخیرا حدود پانصد سال قبل ظهور کرد، همراه با از بین رفتن روابط تولیدي سرمایه)داري دولت (سرمایه
داري) بنابراین جاودانه نیست؛ این پدیده ریشه متاخري دارد و به پایان خود خواهد رسید. تئوري سیاسی دولت شد. دولت( سرمایه

 هفدهم با هابس( و الك)ان براي تسریع یا توجیه پروسه تاریخی شناخته شده به عنوان انقالب صنعتی در قرن مدرن در انگلست
 اولین تئوریسین نیست بلکه آثار وي به مشکل ،پدر فلسفه سیاسی توماس هابس و جان الك. هابس از نقطه نظر زمانی زاییده شد،

ون تا ماکیاول، تئوري سیاسی ماقبل دولت با قدرت سیاسی و جامعه به عنوان امروزي دولت مدرن اختصاص یافته است.  از افالط
چیزي طبیعی شناخته شد. بعد از هابس، تئوري سیاسی دولت با تعریفش از دولت به عنوان موجودیتی مصنوعی ، جدائی آن از 

  پرداخت.  قدرت سیاسی بیشتر به مساله بازتولیدِ  ،جامعه مدنی مشخص شد. تئوري هاي بعد از هابس

داري از یک تناقض نشات میگیرد که این ریشه و دلیل موجودیت دولت بود. این تناقض عبارت بود از  دفاع از سعادت دولت سرمایه
همگانی در تئوري و دفاع عملی از منافع یک اقلیت. تناقض آشکار بین پندارِ پوچِ دفاع از منافعِ عموم و دفاعِ واقعی از منافع طبقه 

  دارانه نیست.دلیل وجودي دولت( کنونی) چیزي  جز تضمین بازتولید روابط اجتماعی تولید سرمایه بورژوا.

داري) باوجود این که در نهادهایش اصالح شده است، ماسک جامعه است که ظاهر یک نیروي خارجی را که به وسیله دولت( سرمایه
ن مجسم میسازد. ای ،بازي میکند را طرفا در نقش یک واسطه بیر "عادالنه"عقالنیت باالتري برانگیخته شده است و یک نظم 

 ،به جاي رابطه بر اساس زور و اجبار ،داريکه روابط اجتماعی تولید سرمایه ،واره ساختن دولت (مدرن) امکان این را فراهم میسازدبت
لتی را پنهان میسازد. در بازار، کارگر و کارفرما گرانه نهاد هاي دوزمان ماهیت سرکوبهم این امر، ظاهر شود. ،تنها روابط اقتصادي
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منحصرا اقتصادي، تمام اجبار تیره و تاریک  يِ اقتصادي میشوند. در این مبادلهِ  "کامال"ظاهرِ افراد آزاد را دارند که وارد یک مبادله 
  ید شده است.داري) ابدا دخالت نکرده است. دولت اینجا نیست، دولت (ظاهرا) ناپدمیشود و دولت (سرمایه

داري است، زیرا فقط بدین وسیله است که شرط ضروري روابط تولیدي سرمایهیک پیش ،ضرورت جدایی بین همگانی و خصوصی
آزاد ظاهر شوند، رابطه اي که در آن خشونت انحصاري شده از سوي دولت(  ،آنها میتوانند قرارداد بین افراد برابر و به لحاظ حقوقی

وارگی و دولت به عنوان سازمانده وفاق نه ناپدید شده است. همه اینها منجر به تناقض بین دولت به عنوان بتداري) از صحسرمایه
که در آن دولت باید انحصار برخشونت را پنهان سازد، خشونتی که بطور دایمی علیه پرولتاریا به منظور  ،اجتماعی و قانونیت میشود

 و ونیتقان ، تثمار پرولتاریا از سوي سرمایه اعمال میکند. دولت به عنوان وفاق اجتماعیداري یعنی استضمین روابط تولید سرمایه
انتخابات آزاد را هدایت میکند، حقوق دموکراتیک آزادي بیان، اجتماعات و مطبوعات و انجمن را تحمل میکند، به اتحادیه هاي 

  کارگري اجازه فعالیت میدهد، اصالحات کار نظیر بیمه، مستمري ها، هشت ساعت کار، بیمه بیکاري و غیره را قانونی میسازد.

  داريیهاساس و عملکرد هاي دولت سرما

که دولت را بوجود میآورد، تا از همه امتیازات طبقه حاکمه دفاع کند. در شرایط  ،این وجود یک جامعه تقسیم شده به طبقات است
بیش از اینکه دولت ملتی، مردمی یا شهروندانش و  ،قبل از هر چیز داري بیدرنگ آشکار میسازد که این نهاد،هدولت سرمای ،بحرانی

لت جوهر بنیادي دو ،استدولت که به حاکمیت طبقاتی مربوط  يِ داري است. اجزاي سرکوبگرانهباشد، دولت سرمایه "دولت رفاه"یا 
زمانی که وفاق اجتماعی و حقانیت دولتی در محراب معروض ساختن پرولتاریا به استثمار سرمایه قربانی میشود، آشکار است و این  

  میشه سرشت طبقاتی دولت و عملکرد ضروري سرکوبگرانه آن را آشکار میسازند.ه ،میشود. انقالبات و شورش هاي پرولتري

لت میبرد. دو ، رنجآن به عنوان یک میانجیداري از این تناقض یعنی رابطه بین اساس سرکوبگري و عملکرد ظاهري دولت سرمایه
حاکمیت طبقه بورژوا از طریق انحصار بر خشونت تالش میکند نقش سرکوبگرانه خود را پنهان سازد، وظایف خود را به عنوان ضامن 

دولت مدرن را به  ،ده وفاق جامعه مدنی ظاهر شود، که به نوبه خودانجام دهد، در همان حال، دولت سعی میکند به عنوان سازمان
 تر بر جامعهتر و پنهانلاز این طریق انحصار ایدئولوژیک خود را تقویت و تسلط کام  عنوان میانجی بیطرف توجیه کند.  دولت بعالوه

  مدنی پیدا میکند.

ها، استیالي هاي ارضی علیه سایر دولتدفاع از سرزمین ،وظایف ارتش ارتش دایمی و بوروکراسی است. ،نهادهاي اساسی دولت
ده علیه مستقر ش ها و کسب کنترل بر مواد خام و باالتر از همه خدمت کردن به عنوان پاسدار نهایی نظمامپریالیستی، گسترش بازار

مدیریت کردن همه وظایفی است که بورژوازي به دولت سپرده است میباشد:  ،براندازي از سوي طبقه کارگر است. وظیفه بوروکراسی
داري) از معلم تا استاد ها.... کارمند مدنی دولت(سرمایهها، شاهراهآهنها، پست، راهآموزش و پرورش، پلیس، بهداشت عمومی، زندان

نشکده، از پلیس تا وزیر کابینه، از راننده کامیون تا دکترهایی که انجام وظیفه کردند، یا هنوز انجام وظیفه میکنند، وظایف ضروري دا
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آور هستند، خصوصی میشوند، همان طور که اخیرا در اعمال متعارف بورژوازي را انجام میدهند؛ اینان جایی که براي دولت زیان
  اند.ها، پلیس و ارتش را خصوصی کردهنبعضی از کشور ها زندا

اري) ددولت(مدرن) سازمان حاکمیت سیاسی و زورگویی دائمی و استثمار اقتصادي پرولتاریا به وسیله سرمایه است. دولت(سرمایه
یک ماشین یا وسیله نیست که بتوان آن را براي اهدافی مغایر به کار برد: دیروز براي استثمار پرولتاریا، فردا براي آزاد ساختن  ،بنابراین

پرولتاریا و سرکوب بورژوازي. دولت ماشینی نیست که بتوان آن را تسخیر کرد؛ دولت ماشینی نیست که بر طبق هوا و هوس گرداننده 
. ازدپرولتاریا باید دولت را منهدم س، زیرا دولت سازمان سیاسی سرمایه است: اریا نمیتواند دولت را تسخیر کندپرولتآن تسخیر شود. 

اگر شورش پیروزمند پرولتاریا خود را به تسخیر دولت محدود سازد،  و سپس آن را تقویت و احیا کند، ما میتوانیم از کودتا و یا 
در روسیه)، اما در هر صورت این انقالبی  1917ب پرولتري صحبت کنیم( مانند اکتبر انقالب صحبت کنیم، یا حتی از یک انقال

اري دفورا منجر به شکل از مدیریت سرمایه که انقالب سریع و قدرتمند را دست نخورده باقی میگذارد،است که بنیاد هاي یک ضد
   میشود به شکلی که در روسیه با استالینیسم شاهد آن شدیم.

باید دولت را منهدم سازد زیرا دولت سازمان سیاسی استثمار اقتصادي کارمزدي است. انهدام دولت یک شرط الیتجزاي پرولتاریا 
صادي، ي اقتهاشرطواقعا نمیتواند منهدم شود مگر پرولتاریا بالفاصله پیش ،داريشروع یک جامعه کمونیستی است. دولت سرمایه

  ن ارزش را در سطح جهانی منهدم سازد.وجود کارمزدي و قانو اجتماعی و تاریخیِ 

  چه چیزي جایگزین دولت میشود؟

امور در کمونیسم. انقالب پرولتري، باوجود این، امر احزاب و یا سازمان نیست. آنچه که امکان  چیزي جایگزین دولت میشود؟ اداره چه
رمزدي و شرایط پرولتاریا است. مسایل سازمانی کمونیسم را تعیین میکند، درجه باالي توسعه نیروهاي مولد و توسعه و گسترش کا

شود.  لاز خارج تحمی ،نمیتواند خارج از کسانی که باید سازمان یابند و معضالتی که در هر لحظه بخصوص غیرمترقبه پیش میآیند
گرایش به متخصص  اغلب ،هابوروکرات  178هاي جادویی یا تضمین علیه بوروکراتیزه شدن و ضدانقالب وجود ندارد.قوانین و فرمول

هاي آلمان و کمیته هاي "راتِر"المللی به شوراهاي روسیه، خارج از جامعه دارند. تجربه تاریخی پرولتاریاي بین و شدن در سازمان،
  اسپانیا یعنی سازمان پرولتاریا در شوراهاي کارگران، به عنوان شکل سازمان طبقه کارگر اشاره میکنند.

نی ویژه کمیته و یا شورا صحبت نمیکنیم، بلکه از سازمان شورایی جامعه صحبت میکنیم. شوراها کارگران شکل سازما ، ما ازبنابراین
را نمایندگی نمیکنند، آنها پرولتاریاي سازمان یافته هستند. شورا یک نهاد طبقاتی و نهادي براي مبارزه است. شورا یک ارگان سیاسی 

لید است و بنابراین نه دموکراتیک است و نه دیکتاتوري، شورا ماوراي سیاست است و نیست، شورا سازمان جامعه در روابط جدید تو
راتر و کمیته ها در گذشته شکست خوردند،  ،داري است احتراز میکند. شوراهااز جدا کردن بین عمومی و خصوصی که ویژه سرمایه

کارخانه ها، شهر ها و کشور ها نشان دادند، اما آنها محدودیت اما آنها موجودیت داشتند، و ظرفیت پرولتاریا را براي اداره و مدیریت 
هایی داشتند که باید درك و تصحیح شود. آنها همیشه زمانی که پرولتاریاي انقالبی علیه هاي خود را نشان دادند؛ آنها نقطه ضعف

                                                 
مه مقامات عمومی را به مناصب انتخابی و قابل عزل تبدیل نمود و به آنها دستمزد میانگین یک کارگر را ه 1871کمون پاریس  -178 

  پرداخت.
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بجا گذاشت بودند، نه نتیجه رادیکالیزه  داري بپاخاست ظهور کردند. آنها جواب طبقه کارگر به خالیی که بورژوازيبربریت سرمایه
   اي از مبارزه در عبور به کمونیسم. طرفداران در نظر میگیرد نه فقط لحظه فشوراها را به عنوان هد ،شدن مبارزه. ایدئولوژي شورایی

راها آن چیزي خواهند میگذارند. هر دوي این ایدئولوژي ها عقیم هستند. شو "حزب"شوراها مفهوم شورا را به جاي مفهوم لنینیستی
  که خود پرولتاریا در مبارزه براي منهدم ساختن دولت و ساختن کمونیسم میسازد.  ،بود

  

  :تفاده قرار گرفته شده هاي مورد اسکتاب

  1937آباد دِ سانتیان، دیگو، انقالب و جنگ در اسپانیا، نرویو، بارسلونا، 

  "کاتالونیا.اقدام کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست "

. قدرت دوگانه؟( جلد دوم) تزهاي یسنسیاتورا، دپارتمان تاریخ معاصر، 1936اکتبر  -آدیوئار توررا، جوزپ ادوئارد، کاتالونیا: ژوئیه
  1979دانشگاه بارسلونا، 

  .1982برنکر، دابلیو.، کالکتیو ها یا انقالب اجتماعی، نقد، بارسلونا، 

.{به انگلیسی: بولتن، بورنت، انقالب اسپانیا: چپ و مبارزه براي قدرت در 1989آلیانزا، مادرید،  بولتن، بورنت، جنگ داخلی اسپانیا،
. اصل کتاب در سال 1979، نشر دانشگاه کارولیناي شمالی، چپل هیل، لی، چاپ بازویراست شده و تفصیل یافتهجریان جنگ داخ

  تحت عنوان استتار بزرگ انتشار یافت. 1961

  لیپه، از توطئه تا انقالب، متن تکثیر شده.دیاز ساندینو، ف

  1984، آرگوس ورگارا، بارسلونا، 1936ژوئیه  19تا  1934اکتبر  5اسکوفت، فدریکو، از شکست تا پیروزي 

  2006، آلیکورنیو، بارسلونا، 1937گارسیا، پیوترووسکی، روسس، بارسلونا، می 

  1978ارسلونا، گارسیا اولیور، هوان، پژواك گذشته، روئدو ایبریکو، ب

). {ترجمه انگلیسی: گویامیون، آگوستین.  گروه یاران 1994باالنس( "1937-1939یاران دورروتی  "گویامیون، آگوستین،
  .}2001، پال شارکی، نشر آ.ك. سانفرانسیسکو، 1937-1938دورروتی:

  1943ا، الکروز، فرانسیسکو، ال آلزامیینتو، انقالب و ترور در بارسلونا، لیبریا، بارسلون

  1972هاي اسپانیا و قدرت، روئدو ایبریکو، پاریس، لورنزو، سزار، آنارشیست
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  1974ها در جمهوري اسپانیا، ئائورا، بارسلونا، یائوگه، فلیکس، ترور استالینیست

ائورا، بارسلونا، ا، ئهاي جنگ داخلی اسپانیمومپو، انریک، کمیته مرکزي میلیشیاي ضدفاشیست کاتالونیا و موقعیت قدرت دوگانه در ماه
  ، دپارتمان تاریخ معاصر، دانشگاه بارسلونا1994ژوئیه  8، تز دکترا 1974

  2003)، مونیوز مویا، برنس، 1930-1939مونیس، جی. جوایز شکست، وعده پیروزي، نقد و تئوري انقالب اسپانیا(

.{ ترجمه انگلیسی: پاز، آبل، دورروتی در انقالب اسپانیا، 1996پاز، آبل، دورروتی در انقالب اسپانیا، بنیاد آنسلمو لورنزو، مادرید، 
  .}2006ت..آر. چاك مورسه، نشر آ. ك.، سانفرانسیسکو، 

،{ترجمه انگلیسی: پال شارکی و کریس ایلهام، 1971پیراتس، هوزه، کنفدراسیون ملی کار در انقالب اسپانیا، روئدو ایبریکو، پاریس، 
  }2012لد دوم و سوم نشر پی.ام. اولکند، ، ج2011نشر ام.پی.، اولکند، 

  ، متن به اسپانیایی، تکثیر شده."خاطرات"پونس و گارالندي، هوان، 

از آن  2002ژوئیه  21. بحران ایجاد دولت. تز دکترا که در 1936پوزو گونزالیس آنتونیو، قدرت انقالبی در ماه هاي ژوئیه تا اکتبر 
  ر، دانشگاه مستقل بارسلونا.دفاع شد، دپارتمان تاریخ مدرن و معاص

  ( یک داستان)1975رومرو، لوئیس، سه روز ژوئیه، آریل، بارسلونا، 

  1937هاي بارسلونا، اد. ابرو، اوت {سوچی آگوستین} موفقیت

  ( گزارش)"روز بدون دولت ایالتی 26بحران قبل از می، "تاررادیاس، جوزپ، 

  ایی ترجمه شده است:از متن اسپانی 2013اکتبر  -بین ماه هاي سپتامبر

، چاپ 1937تا شکست حتمیِ میِ  1936آگوستین گویامیون، سنگر ها در بارسلونا: کنفدراسیون ملی کار پیروزي ژوئیه 
  2006المللی، بارسلونا، اسپارتاکوس بین

 :) در2013اصل اسپانیایی روي اینترنت قابل دسترس است( اکتبر 

http:www.edicionesespartaco.com/libros/barricades.pdf 
 
  
  

طور که در پیشگفتار ذکر کرده بودیم، مقاله اگوستین سوچی را در این قسمت میآوریم تا خواننده بیشتر با حوادث روز هاي ما همان
ه  یاران دورروتی موضع میگیرد، اما نوشته ها علیدر این مقاله سوچی با دفاع از رهبري آنارشیست  آشنا شود. 1937تراژیک ماه می 
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 اري طبقاتی رهبران آنارشیست ها نقد داریم، زیرا موضع همک سوچی ما نسبت به مواضع طبقاتی و سیاسی ارزش خواندنش را دارد.
ران ت تاریخی رهببا دولت مرکزي و دولت ایالتی کاتالونیا را مورد نقد قرار نمیدهد و مانند اغلب آنارشیست ها نسبت به اشتباها

یات تشریح میکند، میتواند را در جزئ 1937که حوادث ماه می  در همان حال، این نوشته با توجه به این آنارشیست ها اغماض میکند.
مشاهدات خود در جنگ داخلی اسپانیا نوشته است. سوچی این نوشته را بر اساس  به عنوان سندي تاریخی مورد استفاده قرار گیرد.

  عنوان یک خبرنگار آنارکوسندیکالیست آلمانی در این جنگ حضور داشت.وي به 
 

 

  يِ تراژیک در ماهِ مِیهفته

  نویسنده : آگوستین سوچی

  

، ژنرالهاي اسپانیا علیه مردم قیام کردند. کارگران بارسلونا، تحت رهبري آنارشیستها در طی دو و نیم روز قیام 1936ژوئن  19روز 
کوبیدند. آنارشیستها خواهان بدست گرفتن قدرت براي حود نبودند، اتحادیه هاي کارگري نیز بدنبال استقرار فاشیستی را درهم 

دیکتاتوري نبودند. مثل سایر قسمتهاي اسپانیا، یک جبهه متحد ضد فاشیستی تشکیل شد. این جبهه همه گرایشات بورژوایی 
را در بر میگرفت. بطور طبیعی بین تشکیل دهندگان جبهه ضد  ستهاآنارشی تا رزمنده ترین گرایشات پرولتري جمهوریخواهان

فاشیستی در رابطه با اهداف و وسیله رسیدن به آن توافق کامل وجود نداشت. بعضی ها فقط خواهان کوبیدن قدرت ژنرالها و روحانیت  
اعی بودند. سرمایه هاي بزرگ در جبهه با حفظ جامعه بورژوایی بودند. دیگران بدنبال تغییرات عمیق در همه شئون زندگی اجتم
 سازمان دادن زندگی هاي کارگري وظیفهفاشیستها قرار داشتند. با شکست ژنرالها، آنها موقعیت قدرت خود را از دست دادند. سازمان

و یا  یعمومی را به عهده گرفتند. تغییرات اقتصادي  در شکل اجتماعی شدن پیش رفت. همه موسسات اقتصادي بزرگ یا اشتراک
ن ای در مقابلاجتماعی شدند. صاحبان قبلی این موسسات قدرت مقاومت نداشتند. باوجود این، خرده بورژوازي، حتی قدرت مقاومت

  تغییرات را در اولین ماههاي پیروزي پرولتاریا نداشت، اما نظم جدید را بطور کامل نپذیرفت.

ن کردند. توده کارگران در سطح وسیعی در سازمان هاي گرایشات متعددي شروع به ظاهر شد ،در خالل این تحوالت
خود را به اتحادیه  ،ژوئن 19آنارکوسندیکالیستی کنفدراسیون ملی کارگران متشکل بودند. خرده بورژوازي، در طی ماهها بعد از 

 دگان بازار و غیره به اتحادیهعمومی کارگران وصل نمود. نه تنها کارگران بلکه سوداگران، صاحبان مغازه  و کارگاههاي کوچک، فروشن
عمومی کارگران پیوستند. تغییرات در اسپانیا کامال متفاوت با سایر کشو هاي اروپایی پیش رفت. اشکالی از سازمان خصوصا در 
 کاتالونیا ظهور نمود که در هیچ جاي دنیا دیده نشده بود. در همه کشور هاي اروپایی، خصوصا در کشور هاي دموکراتیک، احزاب
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سیاسی، جریانات زندگی اجتماعی را شکل میدهند، اما در کاتالونیا، اتحادیه هاي کارگران این وظیفه را به عهده گرفتند. این بخاطر 
  خصلت سندیکایی جنبش کارگري اسپانیا است. با توجه به این سنتها، خرده بورژوازي نیز خود را در اتحادیه ها سازمان داد.

زمان کارگران کنفدراسیون ملی کارگران و اتحادیه خرده بورژوایی اتحادیه عمومی کارگران وجود دارد. این یک تفاوت اساسی بین سا
کردن را تحت اجبار حادیه عمومی کارگران اشتراکی تفاوت در صفوف آنان، در سیاستها و اهداف نهایی آنها خود را نشان میدهد. ات

آن اقتصاد تحت کنترل دولت و احزاب سیاسی منتخب باشد تا در دست سازمانهاي  قبول کرد. آنها خواهان ملی کردن بودند که در
د که منتهی به برخورد و تصادم گردید. در بین کارگران، در کارخانه ها و اداره آنها هماهنگی گري. در این زمینه اختالف بروز کرکار

سپتامبر  28داشت. زمانی که کنفدراسیون ملی کارگران در  کامل برقرار بود. تنها در رابطه با مسایل سیاسی نظرات متفاوت وجود
به حکومت کاتاالن ، پس از انحالل کمیته میلیشیاي ضد فاشیستی که به مدت دو ماه و نیم عمل میکرد، وارد شد، بطور  1936

ندیکالیست ایجاد گردید. رسمی اداره بخش عرضه غذا را به عهده گرفت. یک شعبه مرکزي براي عرضه غذا تحت اداره هوان دومونچ س
وي یک انحصار مبادله داخلی براي کنترل قیمتها بوجود آورد. نظارت بر امر غذا براي شهر ها کامال توسط اتحادیه هاي کارگران 
حمل و نقل و شاخه هاي متعدد صنعت غذایی بر عهده گرفته شد که برطبق یک نقشه ویژه جاي بنگاههاي بزرگ و فروشندگان 

ارگران موقعیتی برابر با ک ،به عنوان عضو اتحادیه هده داشتند گرفت. فروشندگان کوچکتا آن زمان صنعت غذایی را بر ع کوچک را که
  .شدندتاحدودي آنها میبایست چنین میشهر و کشور شدند. یا 

ن شبرد کار پیش آمد. ایتصادمات ممتدي بین اعضاي کنفدراسیون ملی کارگران و اتحادیه عمومی کارگران در مورد روش و شیوه پی
تصادمات سبب کمیابی بعضی از اقالم گردید. بعضی از مواد غذایی گرانتر شد. به همین خاطر در رابطه با اهمیت روش ها و شیوه 

بحران کامال دولت جدیدي تشکیل یابد. این  بایستمی 1936دسامبر  16ه بعد، در مناظرات تند سیاسی بروز نمود. سه ما ،کار
حزب کارگران اتحاد مارکسیستها شریرانه توسط رهبران اتحادیه عمومی کارگران بخاطر کمونیست بودنشان سیاسی داشت. ماهیتی 

مورد حمله قرار گرفت. آنها این حزب را بخاطر داشتن گرایشات تروتسکیستی ضدانقالب اعالم نمودند. اتحاد شوروي خودش، از 
ابینه عهده که در ک هاناري آندرسن نین رهبر تروتسکیستنمود. بحران بر سر برک طریق نمایندگی رسمی اش در این کمپین شرکت

ین ا  دار وزارت دادگستري بود، در مجمع عمومی آفریده شد. کنفدراسیون ملی کارگران با این مانور سیاسی مخالفت کرد، اما بخاطر
 دولت اخراج گردید.حزب کارگري اتحاد مارکسیستها از  در اقلیت بود، در دولت ائتالفی که

خود را در نظم جدید بروشنی نشان داد. کمونیستها در کاتولونبا و در سراسر اسپانیا یک اقلیت ناچیزي  ،اهداف دیکتاتوري کمونیستها
بودند. آنها با دست زدن به یک سري مانور هاي زیرکانه نفوذ خود را در کاتالونیا افزایش دادند. کمونیستها با حزب سوسیالیست 

متحد شدند. باوجود اینکه آنها خود را سوسیالیست مینامیدند، از حمایت کمونیستها  ،کاتالونیا که به بین الملل سوم ملحق شد
بی بود تروتسکیستی رقی حزب ،برخوردار بودند و آنها موفق شدند حزب سوسیالیست را به صفوف خود جلب کنند. براي کمونیستها

اتحاد شوروي قویا این مانور را مورد حمایت قرار داد. چند کشتی مواد غذایی از اتحاد جماهیر از صحنه حذف شود.  بایستکه می
شوري به اسپانیا رسید. آنها همچنین مقداري اسلحه نیز فرستادند. ماشین تبلیغاتی براي اهداف سیاسی شان به کار انداخته شد، 

ونیست هاي اسپانیا متناسب با تضعیف حزب تروتسکیستی افزایش حزب تروتسکیستی بتدریج نفوذ خود را از دست داد. نفوذ کم
یافت. اختالف این دو حزب به اتحادیه عمومی کارگران کشیده شد. اعضاي حزب تروتسکیستی به اتحادیه عمومی کارگران متعلق 

ازد. خود برکنار س هاياز پُستا درصدد بود که آنها را بودند و در آنجا چند پست کلیدي را در دست داشتند. حزب کمونیست اسپانی
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براي کنترل اتحادیه عمومی کارگران بوجود آمد، درگیري که در همه کشور ها  ،یک درگیري تند و تیز بین دو برادر مارکسیست
  بخوبی شناخته شده است. فضاي حاکم بر مناسبات بین نیروهاي ضدفاشیست در کاتالونیا هرچه بیشتر غیرقابل تحمل گردید.

توقف م نسبت به هدف ضدفاشیسم وفادار ماند. کنفدراسیون خواهان ،دولت جدید شکل گرفت کنفدراسیون ملی کارگران زمانی که
بین احزاب سیاسی بود. کنفدراسیون پیشنهاد نمود که اتحادیه هاي کارگري نه احزاب سیاسی در دولت نمایندگی  هاساختن درگیري

ن پیشنهاد را بپذیرند. این کنفدراسیون ملی کارگران و اتحادیه عمومی کارگران بودند که چپ شوند. آنها موفق شدند که بقیه ای
  کاتاالن  که از طرف ملت کاتاالن به این اسم مشهور بودند را به دولت وارد سازند. اینها طرفداران ریاست جمهوري بودند.

ارت توزیع غذا را به اتحادیه عمومی کارگران واگذار کرد. هوان با توجه به واگذاري وزارت دفاع به کاتاالن چپ، کنفدراسیون وز 
کومومرا وزیر جدید، پس از احراز این مقام با یک چرخش قلم همه اقدامات پیشینیان خود را باطل نمود. انحصار تجارت داخلی و 

و میخواست توزیع غذا ارگري بود. اقیمت هاي ثابت براي مواد غذایی از بین برده شد. هدف کومومرا شکستن قدرت اتحادیه هاي ک
ان بتوانند از طریق افزایش خصوصی واگذار گردد تا بدین طریق مالکین کوچک، فروشندگان کوچک و اجاره دار هايبه کمپانی

 هو توده ها ناراضی تر شدند. در عرص تری تبدیل گردید. مواد غذایی گرانسود بیشتري ببرند. کمیابی نان به امر مزمن هاقیمت
  ساخت. ورشعله ها آنبرخورد غیرمسئوالنه و پیشداوري اقتصادي و سیاسی آتش انباشته شده بود و

ی طرف با اتحادیه عموم فدراسیون آنارشیستها ایبریا از یک و ، توافق نامه اي بین کنفدراسیون ملی کارگران1936اکتبر  23روز 
شد. آنها بر روي یک برنامه حداقل به توافق رسیدند. هر دو سازمان و خصوصا کارگران و حزب کمونیست اسپانیا از طرف دیگر امضا 

به اتحادیه عمومی کارگران و حزب کمونیست اسپانیا دادند. کارگران از این پیمان  هان امتیازاتی در مبارزه با ژنرالکنفدراسیو
شادي  با تحسین و ،کارگران شهر تجمع کرده بودندکه دان وسیع گاوبازي بارسلونا جاییخوشحال شدند، در یک جلسه توده اي در می

  بر این توافق صحه گذاشتند.

اما هنوز کسانی بودند که منافع خود را باالتر از منافع پرولتاریا در نظر داشتند. یک کمپین علیه کنفدراسیون ملی کارگران و 
سازمان داده شد شروع گردید. مسئولیت هر آنچه که  اهان سرشتی که علیه حزب تروتسکیستفدراسیون آنارشیستهاي ایبریا با هم

نفدراسیون ملی کارگران در ک کهد. باوجود اینخوب پیش نمیرفت به گردن کنفراسیون ملی کارگران و آنارشیستها انداخته ش
ن اجباري را رد که اجاره داران کوچک در اکثریت بودند از ایده اشتراکی کردن منصرف شد و بطور کامل اشتراکی کرد هاییبخش

نمود، آنها کمپین خود را علیه کنفدراسیون و آنارشیستها بین اجاره داران و دهقانان ادامه دادند. آنها به غریزه مالکیت رجوع نمودند 
و ایده اشتراکی کردن را به عاشقان مالکیت دشمن معرفی نمودند و تا جایی پیش رفتند که طرفداران اشتراکی کردن را به عنوان 

  شمن مردم محکوم نمودند.د

، یک شورش توسط سیاستمداران علیه کنفدراسیون ملی کارگران و 1937اثر خود را داشت. در ژانویه  ايچنین کمپین بداندیشانه
. شش دادت بود، اما نشان از چیزهایی میفدراسیون آنارشیستهاي ایبریا در شهر فاتاریا اتقاق افتاد. چنین شورشی درخود بی اهمی

ه از پیروزي بر فاشیستها گذشته بود، شش ماه تغییرات انقالبی که منجر به اجتماعی شدن شده بود، اما بعضی از احزاب میخواستند ما
این گرایش را معکوس سازند. آنها یک جنگ ملی میخواستند نه یک انقالب اجتماعی. شعار جنگ و انقالب که معرف فدراسیون و 
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سایر احزاب بود. شعار آنها این بود که ما اول میخواهیم در جنگ پیروز شویم، هر چیز دیگر، یک نظم  آنارشیستها بود، مورد مخالفت
  اجتماعی جدید، برقراري عدالت اجتماعی و غیره باید تا آخر جنگ نباید به میدان کشیده شود.

بریا را از هاي ایو شدیدتر میگردید. آنها تالش میکردند کنفدراسیون ملی کارگران و فدراسیون آنارشیست تراختالفات هر چه بیش
هر دو سازمان بطور مشترك در رابطه با این  که،ا برزمین ریخته شد. با وجود اینبیرون کنند. خون در فاتاری  شانمواضع سیاسی

طبوعات حزب کمونیست اسپانیا کمپین افترا و تهمت خود را علیه اعضاي مسئول حادثه و ریشه هاي آن اعالمیه مشترکی دادند، م
کنفدراسیون ملی کارگران و فدراسیون آنارشیستهاي ایبریا در این رابطه ادامه دادند. بعضی از عناصر کاتاالن چپ . ناسیونالیستهاي 

  کاتاالن نیز به این کمپین دسیسه آمیز ملحق شدند.

ین کارگران حاکم شد. کارگران انقالبی کاتالونیا احساس میکردند که انقطاع تدریجی پیروزي انقالبیشان پس نارضایی عظیمی در ب
مورد اهانت قرار گرفته است. نمایندگان کنفدراسیون ملی کارگران و فدراسیون آنارشیستهاي ایبریا شدیدا مخالف  ،ژوئیه 19از 

نارشیستها را تها و آده ها بودند. عناصر بورژوایی سعی میکردند هواداران سندیکالیسبکارگیري نیروي پلیس در برخورد به نارضایی تو
ژوئیه در کاتالونیا شکست داده  19خود بیرون کنند. پاسداران کنترل کارگري متشکل از نیرو هایی که فاشیسم را در  هاياز موقعیت

ودند. اسیون ملی کارگران بت بزرگ این پاسداران اعضاي کنفدر. اکثریکردندران ضدفاشیست انجام وظیفه میبودند، بعنوان پاسدا
اتحادیه عمومی کارگران خواهان تعداد برابر با آنها در منطقه شدند، اختالف جدي مجددا ظاهر شد. اعضاي اتحادیه عمومی  کهزمانی

اعضاي اتحادیه عمومی کارگران این  کارگران همیشه کمتر از اعضاي کنفدراسیون ملی کارگران بودند و مستحق حق برابر نبودند.
ارگان را ترك و توجه خود را متوجه پلیس ساختند تا آنها را بسوي خود جلب کنند. آنها به جاي ایجاد پل ارتباطی، فاصله ها را 

  تعمیق بخشیده و پرولتاریا را تکه تکه کردند. 

ي اود پلیس، گارد ضربت، گارد هاي غیرنظامی و گارد هکمونیستها و عناصر کاتاالن چپ یک تبلیغات فشرده در بین اعضاي موج
ی آن با ایگزینمان ابتدا خواهان انحالل پلیس و جاز ه هاها براه انداختند. آنارشیستها و آنارشیستشهر کاتاالن علیه سندیکالیست

دیگر با آن مخالفت میکردند. اصطکاك بین پلیس و پاسداران کارگر  هايیت مردم بودند. احزاب و سازمانیک نهاد واحد براي امن
درگیریهاي مسلحانه پیش آمد که منجر به زخمی و کشته شدن چندین نفر گردید. نمونه زیرین یکی  ،بروز نمود. در بعضی از جا ها

، چند نفر فرمانی  1937مارس  5روز . بود هاي جنگ برادرکشانه علیه آنارشیستاز موارد ایجاد زمینه توسط بعضی از عناصر برا
زره پوش به آنها تحویل داده  10بارسلونا صادر کردند که طبق آن وایه هو، رئیس کارخانه هاي اسلحه سازي به انبارداري در  نامبه

این مورد به وایه ر و رئیس انبار براي تحقیق د شودمی شود. در دقایق آخر، در مورد اعتبار و صحت این دستور شک و تردید ایجاد
ها از محل دور شده بودند. زره پوش ،اما در خالل این تحقیق که سند جعلی بوده است، گرددکند. پس از تلفن معلوم میهو تلفن می

به سنگر وروشیلوف که متعلق به حزب کمونیست اسپانیا و کمونیستهاست  هاشود که آنعقیب قرار میگیرند و مشاهده میمورد ت هاآن
  ده شد.بر

ها با آن کهکر این عمل گردیدند. تنها زمانینخست وزیر تارادیاس در این رابطه مداخله نمود. در ابتدا افسران سربازخانه بکلی من
آنجا هستند. هدف این دزدي و مخفی نمودن این  هاشدند، اعتراف نمودند که زره پوشتفتیش و تحقیق اجباري سربازخانه روبرو 

گردید. نخست وزیر تارادیاس طی فرمانی اعضاي پلیس را به  ترروزهاي تراژیک می براي مردم بارسلونا روشنزره پوشها در طی 
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منظور پیوستن به احزاب و اتحادیه ها ممنوع اعالم نمود که باعث خشم کارگران گردید. نشست ویژه کنفدراسیون ملی کارگران 
سازمان کارگران کنفدراسیون ملی با آن،  زمانان الغاي این فرمان گردند. همبرگزار و از نمایندگان خود در دولت خواستند که خواه

مارس به وجود  27. یک بحران عمومی سریعا در د غذایی و استعفاي کومومرا گردیدند.کارگران خواهان رفرم در وزارت تامین موا
  آمد.

ان رمعلوم شد که حل این بحران به این سادگی نیست. درخواستهاي حزب کمونیست اسپانیا که خود را پشت اتحادیه عمومی کارگ
برنامه جدید براي دولت عمومی مورد توافق قرار میگرفت،  که د. پس از یک هفته مذاکره، زمانیپنهان کرده بود، گستاخانه ترگردی

در لحظات آخر اتحادیه عمومی کارگران زیر بار نرفت. اتحادي که با تحمل درد و رنج بدست میآمد، ضایع گردید. رفقا،( منظور حزب 
ها اگر این یستها و آنارشموقتی تشکیل دادند. سندیکالیست دولتی ،ت) رئیس کاتاالن با یک کودتاي صلح آمیزکمونیست اسپانیاس

میتوانستند به افکار  هاباري خود را ثابت کرده بودند. آنحسن نیت و برد هاراه حل اجباري را رد میکردند، کامال محق بودند. آن
درهم شکستن جبهه ضدفاشیستی  خاطر جلوگیري ازاحساس همدردي میکردند. آنها به هامراجعه کنند و مردم نسبت به آن عمومی

. آنها از تقاضاي قبلی خود آوریل با وجود دادخواهی کنفدراسیون ملی کارگران بحران حل گردید 16این دولت را تحمل کردند. روز 
خواستند نیروهاي خود را براي درهم شکستن  هادند و از آنعلیه فاشیسم نشان داو اشتیاق پرولتاریا را براي ضرورت جنگ  نظرصرف

فاشیست ها متمرکز سازند. کومومرو دیگر در راس وزارت تهیه و توزیع مواد غذایی نبود، اما این وزارتخانه در دست اتحادیه عمومی 
تا جبهه  ر چه در توان داشتند بکار گرفتنده هاها و آنارشیستیز تغییر یافتند. سندیکالیستکارگران باقی ماند. وزراي کنفدراسیون ن

از آرامش و تمدد  ايضدفاشیستی را حفظ کنند. آنها امیدوار بودند که مرحله اي از تغییرات جدید اکنون شروع خواهد شد. دوره
  اعصاب در پشت جبهه. امیدي واهی.

یوبرگات کشته شد. حزب کمونیست  رولدان کورتادا، یکی از اعضاي مشهور حزب کمونیست اسپانیا نزدیک مولینر ،آوریل 25روز 
با استفاده از اتوریته خود علیه مردم و طرفداران و اعضاي کنفدراسیون  ،اسپانیا با دستاویز قرار دادن این واقعه اسفناك

هم آنها ما را مستقیم مت کهاي را اعمال نمود. باوجود اینامات سرکوبگرانههاي ایبریا اقدملی کارگران و فدراسیون آنارشیست
به اینکار نکردند، اما از طریق اعمال خود مسئولیت اخالقی این عمل جنایتکارانه را متوجه سازمانهاي ما کردند. خشم 

ه اقدامات سرکوبگرانه آنها یود. مدیر سراسر ایالت بارسلونا را فراگرفت، این خشم هم علیه این عمل جنایتکارانه و هم علی
اجرایی امنیت عمومی، رودریگز ساالس مسئول این اعمال سرکوبگرانه بود. مشاغل سیاسی وي تا آن زمان متفاوت بوده 

ه عنوان است. وي باالخره خود را با اتحادیه عمومی کارگران همراه کرد. اعمال وي علیه کنفدراسیون ملی کارگران ب
رو پیگسها د روز بعد شهردار آنارشیست. او ماهها علیه کنفدراسیون در حال مبارزه بود. چنشدظر گرفته میتحریکات درن

-محترم ا از کشته شدن بهترین وایبری هايشدند. اعضاي فدراسیون آنارشیستآنتونیو مارتین و سه نفر از رفقایشان کشته 

اول ماه مه فرارسید. مذاکرات کنفدراسیون ملی کارگران و  رفقایشان خشمگین بودند. خشم سیاسی اوج میگرفت. ترین
ادیه که اتح هاین شکست در نتیجه مانور کمونیستاتحادیه عمومی کارگران براي تظاهرات مشترك به شکست انجامید. ا
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ل اعمومی کارگران را کنترل میکردند پیش آمد. خشم بتدریج به نفرت تبدیل شد. احساسات تند سیاسی صحنه را اشغ
  نمود.

  حوادث سوم می

روز سوم می، رودریگز ساالس حمله جدیدي را علیه کنفدراسیون ملی کارگران شروع کرد. برطبق یک نقشه قبلی، در غیاب سایر 
وارد ساختمان تلفن گردید. این آخر توطئه بود. باالخره صبر  زورور وزارت کشور با دویست پلیس بهاعضاي شورا، وي بنا بر دست

  کارگران لبریز شد و بهمن فروریخت. کارگران علیه این تحریک وارد عمل شدند.

ر کاتالونیا بلکه در سراسر اسپانیا ساختمانهاي تلفن دکاتولونیا قرار دارد، نه تنها درساختمان تلفن بارسلونا در مرکز شهر در پالزاي 
. نماینده شدهاي کارگران اداره و کنترل می، تلفن توسط سازمان1936اکتبر  24کز شهر قرار دارند. برطبق قانون اشتراکی کردن مر

مجمع از کاتاالن در راس کمیته کارگران قرار داشت. این مطابق با قانون سراسري کشوري بود، احتماال با توجه به کمی تعداد اعضاي 
ان، این اتحادیه به این امر قانع و راضی نبود. آنها همچنین اعضاي کمتري در بین کارگران و مستخدمین اتحادیه عمومی کارگر

گرفت یم تصم ،رانش در این سازمان اکثریت پیدا کننداضر نبود صبر کند تا طرفداساختمان تلفن داشتند. رودریگز ساالس که ح
  در دست گیرد. زورکنترل کامل ارتباطات را به

ساعت سه بعد از ظهر سوم می، سه کامیون پلیس زیر فرمان شخص خود وي به ساختمان آمدند. آنها وارد ساختمان شده و حدود 
اال خود را ب بود. آنها از کارگران خواستند دستان آمیزتوهین نسبت به کارگرانار آنها محرك و خواستند آنرا اشغال کنند. طرز رفت

دهند.( از ژوئن گذشته همه رهبران مسئول سازمانها، احزاب سیاسی، موسسات عمومی و غیره را تحویل  شانبرده و اسلحه هاي
داشتند، بعضی ها فقط تفنگ  هالحه براي دفاع علیه فاشیستعمومی اس هايیکردند. به عالوه، همه ساختماناسلحه کوچک حمل م

ود برخاستند. یک اسلحه خودکار از باال پلیس را تحت پوشش و در اماکن مهم همچنین تفنگ خودکار داشتند.) کارگران به دفاع از خ
حمله  پیوست، خبرمان تلفن به وقوع میداشت. آنها نتوانستند از طبقه اول باالتر بروند. در همان حال که این اتفاقات در درون ساخت

رگران بارسلونا، متعلق به کنفدراسیون در سراسر شهر پیچید. گویی کبریت به باروت زده شد. کا زوديبه ساختمان در میدان،  به
ابتداي حمله به حقوقشان باشد. مردم از همه نقاط شهر خود  تواندان این بودند که این تنها میبا اکثریتی عظیم نگر ،ملی کارگران

  شروع شده بود.آنها را عقب براند. درگیري  کردساله مطلع گردند. پلیس تالش میرا به مرکز شهر رساندند تا از چند و چون م

. مرکز کنفدراسیون پر از مردم بود. همه اسلحه میخواستند. دویدندهاي مختلف شهر میها هیجان زده در بخشکارگران و پلیس 
تلفن چنین نتایجی به  همه میخواستند خود را در مقابل حمالت مشابهی آماده کنند. شاید، در یک وقت دیگر، حمله به ساختمان

مهار کردن خشم توده ها  ،اما انباشت اختالفات سیاسی در چند ماه گذشته اوضاع را وخیم کرده بود. در چنین شرایطی، آوردبار نمی
غیرممکن بود. چند ساعت بعد،  همه شهر بارسلونا مسلح بود. کارگران چند ساختمان نزدیک کاتالونگا را اشغال کردند، اما سریع 

و جنگجویان  کاتاالن هايمراه او توده مسلح ناسیونالیستمیو همراه پلیس پشت سر گروه بود. هعقب نشستند. وزیر کشور کاتاالن آرته 
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حزب کمونیست اسپانیا بود. گروههاي مسلح همچنین در بخش خارج بارسلونا تمرکز کرده بودند. بر همه روشن گردید که آنها در 
  ایبریا هستند. هايآنارشیست ی کارگران و فدراسیونحال انجام توطئه اي علیه کنفدراسیون مل

از زندانهاي دیکتاتوري تا حال، کنفدراسیون ملی کارگران و فدراسیون آنارشیستهاي ایبریا کمیته هاي دفاع خود را داشتند. این 
 یکمیته ها وارد عمل گردیده و اسلحه برداشتند. براي جلوگیري و محدود کردن دامنه این حادثه، رئیس پلیس رفیق اردلس، منش

عمومی پاسداران رفیق آسنس و رفیق دیاز به نمایندگی از کمیته هاي دفاع به ساختمان تلفن فرستاده شدند تا مزاحمین را متقاعد 
به عقب نشینی کنند. کارگران زیر تهدید پلیس حاضر به کار نشدند و معلوم بود که بدون ترك محل از سوي پلیس آرامش باز 

  ما به جایی نرسید. نخواهد گشت. تالش هر سه رفیق

تحت فشار فزاینده مردم بارسلونا، کمیته منطقه اي دیگر نمیتوانست ساکت بماند. منشی این کمیته رفیق والرماس، همراه با چند 
رفیق دیگر به نخست وزیر تارادیاس و وزیر کشور آیگواد مراجعه و از آنها خواستند که براي آرام کردن مردم پلیس را از محل دور 

د. تارادیاس و آیگواد به آنان اطمینان دادند که آنها چیزي مربوط به ساختمان تلفن نمیدانند، اما بعدا ثابت گردید که آیگواد خود کنن
دستور اشغال ساختمان را صادر کرده است. کمیته منطقه اي کنفدراسیون ملی کارگران از رادیو اعالم نمود که آنها به هر وسیله 

کرد تا پلیس ساختمان را ترك کند. از کارگران خواسته شد که آرامش و وقار خود را حفظ کنند. در طی  ممکن مبادرت خواهند
یز عادي به نظر مجددا همه چ ،دولت قول داد که دستور عقب نشینی پلیس را صادر خواهد کرد. براي مدت کوتاهی ،مذاکرات

ساالس پخش گردید و مجددا توده ها دلواپس شدند. کارگران در حالت اخبار خلع سالح کارگران از سوي پلیس  زوديمیرسید، اما به
باقی ماندند. در این ضمن، خون بر زمین ریخته شده بود.  زنگاعتماد نداشتند و به گوش به ظاهري آماده باش بودند. آنها به صلحِ 

  .ندتیراندازي شروع و دو نفر زخمی شده بود

چنین اتفاقی تکرار شود. آنها از طریق  خواستندکردند. آنها نمیرگران درخواست ضمانت میت. کافشار عصبی در بین مردم ادامه یاف
سازمانهاي خود اخراج رئیس امنیت عمومی ساالس و وزیر کشور آیگواد را درخواست کردند. آنها اعالم نمودند که اگر خواست آنها 

دست به اعتصاب خواهند زد. استعفاي آنها اعالم نگردید. روز بعد، اعتصاب عمومی اعالم گردید. اگر احزاب دیگر نیز  ،پذیرفته نشود
 ،بحص هايآمد. نزدیکیژدي وحشتناك جلوگیري به عمل میو از ترا شدمی ، آرامش مجددا برقرارکردندبا عزل این دو نفر موافقت می

ی افزایش یافت. در بعضی جنگی در میان نبود، اما فشار عموم ،راف شهر نمودند. در طول شب اولکارگران شروع به سنگرسازي در اط
شهر تیراندازي هاي به عمل آمد، در بخش ساریبا، چند صد کارگر خود را مسلح ساختند، سنگر درست کردند و گارد  هاياز بخش

ونه درگیري به وقوع نپیوست. کارگران کامال بر اوضاع مسلط هاي غیرنظامی را با رضایت خودشان خلع سالح ساختند. آنجا هیچگ
  بودند.

دوروتی زندگی میکرد، کارگران خصوصا جوانان لیبرتایی در مراکز فرهنگی خود( آته نئوس) تجمع کرده  کهدر بخش سانس، جایی
سنگر ساختند. پاسداران  ،رم میکارگران در طول شب سوم و چها ،فرایچس و سنگر گرفتند. جنگی در میان نبود. در بخش هوستا

که در این بخش قرار  را  میدان گاوبازي بزرگزمان خروج از بارسلونا، غیرنظامی بدون هیچ مقاومتی خلع سالح شدند. افراد میلیشیا 
چ درگیري در در خیابان لریدا، سیصد پاسدار غیرنظامی اسلحه هاي خود را تحویل کارگران دادند. هی ، به اشغال خود درآوردند.دارد
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پلیس به طرفداري از کارگران برخاست و به عالوه کارگران چنان در اکثریت بودند  ،بیرون شهر اتفاق نیافتاد، چرا که در این قسمت
  که هرگونه مقاومتی در مقابل آنان بیهوده و عبث بود. 

  سه شنبه چهارم می

دادگستري از سوي پلیس اشغال شد. مراکز جنگ به همه جا گسترش در ساعات اولیه صبح تیراندازي از مرکز شهر شروع شد. کاخ 
سه نمایندگان کنفدراسیون جل ،یافت. چند مرکز کنفدراسیون ملی کارگران توسط پلیس به تصرف درآمد. حدود ساعت یازده صبح

براي یافتن راه حلی براي با دولت ویژه اي ترتیب دادند تا هر چه در توان دارند اوضاع را آرام کنند. کمیته ویژه اي براي مذاکره 
  انتخاب گردید. کنفدراسیون با طرح درخواستی از پلیس اعالم نمود هادرگیري

ه اتفاق میافتد نتیج هامود. حوادثی که اکنون در خیابانضروري است هر چه زودتر راهی براي متوقف ساختن این کشمکش پیدا ن "
جنایتکار  هايو نیرویشان براي شکستن فاشیست و رهبران آنست که با استفاده از خونیک فدارکاري طوالنی و دردآور کنفدراسیون 

 ايهشده است که فدراسیون آنارشیست و براي شما ثابت دانیدخیانت کنند. شما به خوبی می مایه گذاشتند. اجازه ندهید آنها به شما
مثل ما هستید، سربازان جبهه ضدفاشیست. اسلحه هاي خود را به ایبریا و کنفدراسیون چه فردا و چه جمعا علیه شما نیستند. شما 

راسیون کارگران و نه فدمردم تقدیم کنید و در کنار آنها قرار گیرید، همانطور که در نوزده ژوئن اینکار را کردید. نه کنفدراسیون ملی 
نخواهند  ملنفر باقیمانده شان دیکتاتوري را تح خواهان برقراري دیکتاتوري نیستند و هیچکدام از آنها حتی تا آخرین هاآنارشیست

وسیله مردم ب ، ما براي تامین آزادي مردم و جلوگیري از قتل عام و استثمارجنگیمطر عشق به جنگ نمیبخا  هاکرد. ما علیه فاشیست
ردم سنت مقض احساسات و که کامال نا حاکم کنند خود را فاشیست بنامند و میخواهند رژیم مطلقه اي را کهکسانی که بدون این

  "جنگیم. هستند، می

  کمیته منطقه اي کنفدراسیون ملی کارگران و فدراسیون آنارشیستها رو به مردم اعالم نمودند ،بعد  ساعتیک

 ايهخواهیم خون کارگران همقطار در خیابانشما مردم میگویند که ما نمیبه  هالی کارگران و فدراسیون آنارشیستکنفدراسیون م "
اسیون میخواهند حقوق کارگران کنفدر شانامبا استفاده از مق کهتوانیم تحریکات و سو استفاده کسانیلونا ریخته شود، اما ما نمیبارس

ملی کارگران و اتحادیه عمومی کارگران را نابود سازند تحمل کنیم، همانطور که دیروز آنها خواستند با بکارگیري زور ساختمان تلفن 
  را اشغال کنند.

  یو پخش گردید.کمی  بعد، اعالمیه دیگري از سوي کنفدراسیون ملی کارگران خطاب به کارگران بارسلونا از راد 

  مردان و زنان! "

همانطور که در گذشته همین طور عمل کرده ایم. براي اثبات صداقت خودمان، ما مسئول آنچه  ،ما بی پرده با جامعه صحبت میکنیم
ما تنها به  م،. ما این را شروع نکردیم، ما تحریک نکردیکنیمکنیم. ما تنها از خودمان دفاع می؛ ما حمله نمیکه اتفاق میافتد نیستیم
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 ،افترا و زورگویی که متوجه کنفدراسیون ملی کارگران و فدراسیون آنارشیستها شده، علیه سرسخت ترین همه ضدفاشیستها تجاوز،
  . دهیمجواب می

شما این اعمال ما اهداف خود را پنهان نمیکنیم. ما به اندازه کافی آنرا ثابت کرده ایم. آنها چرا قصد حذف ما را کرده اند. آیا به نظر 
دالس، که در مادرید، آن استها حمله میکنند؟ این در حالیلی کارگران و فدراسیون آنارشیستمشکوك نیست که به کنفدراسیون م

ملی  سیوناویسکایا و آراگون نیرو هاي ما چه در گذشته و چه اکنون حداکثر شهامت و قدرت را به ثبوت رسانده اند؟ کارگران کنفدر
هاي باز و سنگر ها در خون خود عمومی کارگران! راهی را که ما باهم پیموده ایم بخاطر بیاورید. چند نفر از ما ها در خیابانو اتحادیه 

را بمثابه برادر در آغوش کشید! اگر متحد شویم، ما پیروز خواهیم شد. اگر  دیگررا زمین بگذارید، همهایتان ور شده ایم، اسلحهغوطه
. شما نیز همین کار را کنیما بدون سالح بسوي شما دراز میجنگ بپردازیم، شکست خواهیم خورد. ما دستانمان ر ما در بین خود به

   "بکنید و همه چیز فراموش خواهد شد. اتحاد در بین خودمان! مرگ بر فاشیسم!

  ند.پیامی به مردم بارسلونا فرستاد مجددا هالی کارگران و فدراسیون آنارشیستساعت سه بعد از ظهر، کنفدراسیون م ،یک ساعت بعد

ایر س الونیا براي درهم شکستن فاشیسم بهکه مصممانه در بارسلونا و کات هالی کارگران و فدراسیون آنارشیستکنفدراسیون م "
الي کارگران هایتان را زمین بگذارید. به اهداف واال، اهداف وا، امروز از شما میخواهد که اسلحهي رساندمانهاي ضدفاشیست یارساز

دولت ایالتی باید پاکسازي گردد. این اعمال تحقیرآمیز بدون توجه به مسسبین آن منجمله وزرا باید " "در گذشته و آینده فکر کنید.
  "خاتمه یابد.

  کارگران کنفدراسیون ملی و اتحادیه عمومی کارگران! "

هایتان را زمین بگذارید. تنها یک شعار: ما باید فاشیسم را شکست فریب این مانور ها را نخورید. باالتر از همه چیز اتحاد! اسلحه 
  "دهیم! مرگ بر فاشیسم!

کرد.  نشینیتوان عقبنمی ،تها شروع گردیدعلیرغم این تقاضا ها و نشان دادن حسن نیت به پلیس و مردم بارسلونا، وقتی خصوم
ند به نتوانست ،یر کنفدراسیون ملی کارگران که در دفاتر خود بودندآغاز شد، چهار وز هار دو سو باال گرفت. وقتی درگیرياز ه خشم 

نمودند که تا محل مجمع عمومی دولت برسند. وزراي احزاب دیگر خصوصا نخست وزیر تارادیاس و دوستان رئیس جمهور اعالم 
اي م حضور نیرو هها مسلم بود که تداوبه مذاکره بنشینند. براي همه آن توانندافراد مسلح تخلیه نشود، نمیاز  هاکه خیابانزمانی

 عاملِ  هیِ زیر فرماند بدون دیسیپلینِ  پلیسِ ها نبود، بلکه نتیجه عملِ ها و آنارشیستها مربوط به سندیکالیستمسلح در خیابان
کافی تمایل  به اندازه هاکنفدراسیون و فدراسیون آنارشیستمسئول  هايها بود. ارگانیست اسپانیا و ناسیونالیستحزب کمونتحریک، 

و اشتیاق خود را براي پایان دادن به درگیري از طریق اعالمیه هاي خود به مردم نشان داده بودند. طوالنی کردن مذاکرات ضرورتا 
 . یک انفجار، یک جنگ خونین هر لحظه ممکن بود شروع شود. پلیس شهريِ یافتیمهلک بود. خشم و نفرت هر ساعت فزونی م

 ،اعضاي حزب کمونیست که با آنها همکاري میکردند، درگیري در مرکز شهر را شروع کردند. حدود ساعت پنج بعد از ظهرکاتاالن و 
یون  اي کنفدراسیون ملی کارگران و فدراسبه فاصله کمی از دفتر کمیته منطقه یک حادثه خونین بیرحمانه قابل انتظار در ویادوروتی

یکردند. تقریبا سیصد متر آن حرکت م اياز سوي اسکله ها براي رسیدن به کمیته منطقه روخودشروع گردید. دو  ها،آنارشیست
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کاتاالن و اعضاي حزب کمونیست اسپانیا  که بازوبند هاي سرخ داشتند قرار  هايناسیونالیست ، یک سنگر گارد هاي شهريترطرف
شد که اسلحه هاي خود را تحویل داده و تسلیم شوند. آنها در  ماشین به سنگر رسید، به حاملین ماشین دستور داده کهاشت. زمانید
ه بر زمین افتادند. این حادث لیک دسته جمعی از سنگر هاي روبرو،با ش ،تا دستور را اجرا کنند شدندمان حال که از ماشین پیاده میه

. را برانگیخت ايرحمانهشد، خشم بیمیمشاهده  هافدراسیون آنارشیست که از سوي بسیاري، از پنجره هاي دفتر کنفدراسیون و
ین مجددا خواستند جلو ا ،مدافعین دفتر خواستند که هر چه زودتر انتقام این قتل ناجوانمردانه را بگیرند، اما پس از بحث و گفتگو

مالت را ن حمشخص گردید که پلیس نه تنها قصد جلوگیري ای کهد. زمانیتحریکات را گرفته تا از صدمه بزرگتري جلوگیري شو
بلکه خود را براي حمله به دفاتر منطقه اي آماده میکند، کمیته دفاع تصمیم گرفت تا دستور دهد دو زره پوش از کارخانه  ،ندارد

  اسلحه سازي براي دفاع از دفاتر و زندانیانش بیایند. آنها عصر رسیدند و خود را براي دفاع آماده نمودند.

متحد بین کاتاالن چپ، ناسیونالیستهاي کاتاالن، حزب کمونیست اسپانیا و اتحادیه عمومی کارگران  يدر این میان، یک نوع جبهه
 اهس، که هر دو مسئول مستقیم درگیريآیگواد و رودریگز ساالس رئیس پلی ،کشور از وزیرِ همه این جریانات، بوجود آمده بود. 

منتقل شد. پلیس، گارد ملی، پلیس شهري کاتاالن، و اعضاي حزب کمونیست به خیابان  ،دفاع میکردند. این جبهه متحد وزرا ،بودند
ن و فدراسیون ی کارگراسنگر ها را با هم علیه کارگران کنفدراسیون مل ،اسپانیا( متعلق به انترناسیونال سوم) و اتحادیه عمومی کارگران

 پبه کار گرفتند. این جبهه متحد همه احزاب بورژوازي چ ،مارکسیستها با آنها متحد شده بودند حزب اتحاد ایبریا که هاآنارشیست
را  هاآنارشیست ها وکه آنها تالش میکنند سندیکالیستباندازه کافی ثابت نمود  ها،ها و آنارشیستبا کمونیستها علیه سندیکالیست

بود همه رهبران این احزاب در فراهم نمودن ممکن  که،رغم اینعلی از دولت بیرون رانده و آنها را در بین کارگران بی اعتبار سازند.
دولت  را از هاه برداري از این وضعیت آنارشیستزمینه هاي این جنگ شرکت نکرده باشند، اما بدون انکار همه آنها میخواستند با بهر

مایه علیه سر زمانرا هم مبارزه علیه فاشیسمبیرون کرده و یا حداقل تضعیف سازند و نفوذ آن بخش از پرولتاریا ي کاتاالن را که 
با  اهتر یعنی اتحاد مارکیسستچه که چند ماه قبل علیه حزب کوچکبردند، تضعیف سازند. آناري و براي سوسیالیسم پیش مید

علیه  ساالسز . اینکه رودریگشدپرولتاریا با زور بکار گرفته می ايِ ته شد، اکنون علیهِ سازمانِ تودهتالش قابل مقایسه کمتري بکار گرف
لی کارگران و فدراسیون که کنفدراسیون م شدد نگردید. باید به مردم گفته میگزارش رسمی قیدولت وارد عمل شده بود، در 

  این جنگ را آغاز کرده اند.  هاآنارشیست

شهر که  بخش هاي مختلفایبریا، نه تنها نمایندگان  هايی کارگران و فدراسیون آنارشیستکنفدراسیون مل اينه تنها کمیته منطقه
ملی کنفدراسیون و نمایندگان  بودند. کمیتهها آمیز براي این درگیريدر راس سنگرهایشان بودند، همه خواهان یک راه حل مسالمت

یک هیئت نمایندگی از والنسیا  ،همچنین خواهان پایان دادن به جنگ بودند. کمی بعد از ساعت پنج بعد از ظهر ،در والنسیا هاآن
سید. این هیئت شامل منشی کمیته ملی کنفدراسیون ماریانو راسکس، وزیر دادگستري گارسیا اولیور یک آنارشیست مشهور، فدریکا ر

رفته شد که تصمیم گ ،طی یک کنفرانس مشترك ،مونتسی وزیر بهداشت بود که به بارسلونا آمدند. بر اساس پیشنهاد کنفدراسیون
به مدت دو ساعت به بحث گذاشته شد،  ،پایان داده و اسلحه را زمین بگذارند. این طرح هاريمردم درخواست شود که به درگی از

نماینده حزب کمونیست اسپانیا بیشترین مخالفت را از خود نشان داد. سانکاهو نماینده اتحادیه عمومی کارگران، ماریانو واسکس 



 

189 
 

مهور خودمختار کاتاالن همه از رادیو صحبت کرده و از مردم بارسلونا نماینده کنفدراسیون، گارسیا اولیور وزیر آنارشیست و رئیس ج
  خواستند تا به جنگ پایان دهند.

تا رفقاي ما در جبهه شرایط  ،فورا متوقف سازیم را، متوقف سازیم. ما باید اینما باید فورا آنچه را که در حال اتفاق افتادن است"
گاه نکنند. خود را نسر ِ  تِ رسیم پُشاطر اینکه ما به یک توافق نمیکنونی را درك کنند، تا با اطمینان در مقابل دشمن قرار گیرند و بخ

 تواندمی هن یک لحظه صدمه ببینیم، کاحساس فروپاشی در پشت سر خودما بگذارید شرایط فعلی را در نظر داشته باشیم. نباید از
به دشمن آرامش بدهد.رفقا! تیراندازي را متوقف سازید، اما وقتی تیراندازي متوقف گردید به فکر کسب مواضع تازه نباشید. ما اینجا 

از ما میخواهد که اتحاد همه نیروهاي ضدفاشیست را  ،خودمان ا راه حلی پیدا کنیم. نیاز به حفظمذاکرات خود را ادامه میدهیم ت
اریم. ما همه اینجا جمع شده ایم، خصوصا کمیته اجرایی اتحادیه عمومی کارگران و کنفدراسیون ملی کارگران که از والنسیا محفوظ د

آمده اند، تا به این جنگ هولناك خاتمه دهند. ما همه باهم آمدیم تا به یک موافقت مشترك دست پیدا کنیم زیرا این جنگ تنها به 
  "سم.دشمنان خدمت میکند، به فاشی

گ جن ها به پایان دادنیون آنارشیستکنفدراسیون و فدراس که، ادامه یافت. باوجود ایندر کاخ مجمع عمومی ،مذاکرات در طول شب
 مرکز کارگران ،ن احزاب متخاصم به عملیات جنایتکارانه خود ادامه دادند. در جریان آن شبق نمودند، پلیس متمرد و بدتر از آتواف

  .یدرسمیصداي تیراندازي تفنگ از مرکز شهر به گوش  ،چرمسازان و کنفدراسیون مورد حمله قرار گرفتند. در طول شب ياتحادیه

  چهارشنبه پنج می

مذاکرات آن شب منجر به استعفاي همه اعضاي دولت گردید. یک دولت موقت با ترکیبی از یک نماینده از هر حزب که در دولت 
آنها  ،و کنفدراسیون کمیته هاي متعدد هامایندگان آنارشیست. موقع بازگشت ن، اما آرامش بازنگشتقبلی حضور داشتند تشکیل شد

جلسانی را تشکیل دادند. دو تن از مقامات درگیر در این حادثه(آیگاد و ساالس) که استعفایشان از سوي کارگران درخواست شده 
تی به عمل آمد تا عدم بازگشت آنها به مقامات دولتی تضمین گردد. وقتی از با بقیه اعضاي شوراي عمومی استعفا دادند و اقداما ،بود

و کنفدراسیون از کارگران خواستند که از هر  هایگري وجود دارد، کمیته آنارشیستد هايکوي بالنج خبر رسید که خطر درگیري
داشتند به کار بستند تا جلو هرگونه تحریکی کارگران هر چه در توان  ،گونه تالشی براي کسب مواضع جدید خودداري کنند. مجددا

تر آنها با درنده خویی بیش ،با آن زمانتا آنا حمله کردند. همگرفته شود. احزاب مخالف به دفتر مرکزي اتحادیه پزشکی در میدان سان
ند. شش جوان در دفاع از دفتر به دفتر مرکزي فدراسیون محلی جوانان لیبرتاریایی حمله نمودند. جوانان قهرمانانه از خود دفاع نمود

اي دستی و هکشته شدند. هر دوي این دفاتر به منظور دریافت کمک به کمیته منطقه اي تلفن کردند. شلیک تفنگ، انفجار نارنجک
  مناطق جنگی خلوت گردید، کسی جرات بیرون رفتن را نداشت.  هاياز وسط شهر شنیده میشد. خیابان راحتیتفنگهاي خودکار به

واند. فرابخ پوشسه زره ،مورد تهدید براي دفاع از دفاترِ  ،بعد از ظهر، هنوز درگیریها ادامه داشت، کمیته دفاع تصمیم گرفت کهنیزما
و کنفدراسیون ملی کارگران رسیدند تا براي دفاع از دفاتر و رفقا  هاه دفتر مرکزي فدراسیون آنارشیستب ،آنها پس از چند ساعت

 ،سه کارگر غیرمسلح اي،آنها امکان وارد عمل شدن را داشتند. روبروي کمیته منطقه ها،بعد از رسیدن زره پوش شوند. کمیوارد عمل 
اه گرفته ري پندر خیابان کشته شده بودند. تیر ها از سوي سنگر هاي حزب کمونیست اسپانیا شلیک شده بود، کارگران در پشت د
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به کمک رفقاي تهدید شده  ،به ابتکار و هدایت یک زن ها،رده بودند. یکی از زره پوشگم ک آنها راه خود را رسید،بودند. بنظر می
  رفت.

ا بود هامه دهند. این سومین روز درگیريمیخواهند انقالب را اد ،عناصر غیر مسئول گفتند،پیچید. آنها میشایعات در سراسر شهر می
و  اهیرقابل کنترل فدراسیون آنارشیستعمومی صحبت از عناصر غیويِ ي براي برقراري صلح نیست. رادکه امید رسیدو به نظر می

یرا با وجود ز ،تلفنی از مجمع پرسید که چه کسی کنترل پلیس را در دست دارد ايکنفدراسیون ملی کارگران کردند. کمیته منطقه
 ه مرکز قدرت پلیس است شنیده میشود.ک هایینخواهد کرد صداي شلیک از بخش قول مکرر و مکرر که پلیس از اسلحه خود استفاده

  این پیشنهاد را اعالم نمود. ايساعت پنج کمیته منطقه

  درگیریها پایان یابد، هرحزبی مواضع خود را حفظ کند

  بطور ویژه خواسته شود که به جنگ پایان دهند جنگند،نظامیانی که در کنار آنها میاز پلیس و غیر

  سریعا به کمیته هاي مسئول اطالع داده شود ،هر جا موافقت زیرپا گذاشته شود

  جواب داده نشود. هابه تک تیراندازي

  مراکز اتحادیه ها ساکت شده و منتظر رهنمود هاي تازه بمانند.  مدافعینِ 

د؛ یر شگدر جریان جنگ بین پاسداران شهري کاتاالن و پاسداران گروه ضربت علیه جوانان لیبرتایی یکی از اعضاي گروه ضربت دست
د، اما نیرو هاي مسلحی سطحی وي آزاد گردید. پیشنهاد براي آتش بس از سوي دولت پذیرفته ش زخمهايِ ايِ اما پس از مداواي حرفه

آنها تالش کردند دفتر مرکزي کنفدراسیون ملی  ،توجهی بدان نشان ندادند. بعد از ظهر ،به دفاع از آن دولت برخیزند بایستکه می
آنارشیستها را محاصره کنند. نیرو هاي متخاصم سنگرهاي جدیدي نزدیکتر به کمیته منطقه اي درست کردند.  کارگران و فدراسیون

تیراندازي هرگز متوقف نگردید. شایعه وقایع بارسلونا به جبهه رسید. آنارشیست مشهور هور بسرعت خود را از هسکا به بارسلونا 
وض که بارسلونا به دست این ضدانقالبیون جامه ع خواستندنا نگران بودند، آنها نمیورساند. نیرو هاي میلیشیا درباره سرنوشت بارسل

کرده بیفتد. روشن گردید که پاسداران شهري کاتاالن و گروه ضربت که هر دو بوسیله عوامل محرك و به عنوان بخشی از خرده 
 ،ا اهداف متفاوتی را تعقیب میکردند. همه این عناصرآنه ،در طرف دولت ضدفاشیست قرار دارند. درحقیقت ،بورژوازي کنترل میشدند

ران ، کنفدراسیون ملی کارگهاپرولتاریا و خصوصا سازمانهاي آنبدون کنترل دولت بودند. آنها یک اردوي ضدانقالبی بودند که علیه 
و از همه مهمتر به  شاناکز فرهنگیمر اتحادیه ها، و فدراسیون آنارشیستها رها شده بودند. بخاطر افزایش خطر براي کارگران، مراکز

ه شد. سازمان داد ،یک کمیته منطقه اي دفاع ،سازمان داده شود. بدین منظور تريت ها تصمیم گرفته شد، دفاع قويزندگی میلیتان
براي دفاع تاکید بر تیراندازي ممتد در دفاع از دفاتر بود. دفاع دفاتر کنفدراسیون ملی کارگران و فدراسیون  اي برآورد کمیته منظقه

آنارشیستها سازمان داده شد. گزارشاتی از همه بخشهاي بارسلونا و ایالت کاتالونیا واصل گردید که نشان میداد اکثریت عظیم مردم 
هر حمله به مرکز ش ،ر ها و دهات در دست سازمانهاي ما میباشند. با تصمیم کمیته مسئولاز کنفدراسیون دفاع میکنند و اغلب شه
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 ،انجام اینکار را میخواستند، اما کمیته منطقه اي کنفدراسیون ملی کارگران ،از کمیته هاي بخش بایستکار آسانی بود. آنها تنها می
  ن و فدراسیون آنارشیستها به اتفاق رد گردید.مخالف اینکار بود. هرگونه پیشنهاد حمله از سوي کنفدراسیو

نتشر اعالمیه اي م ،عمل میکرد هاکنفدراسیون و فدراسیون آنارشیستکه در حاشیه  "رفقاي دوروتی"یک گروه تاسیس شده به نام 
ر مایت دولت مانویک کودتاي انقالبی در بارسلونا انجام شده است. همه کسانیکه  مسئول توطئه بوده و زیر ح"و اعالم نمود که 

ه زیرا آنها در کنار کارگران قرار گرفته اند. کمیت ،باید اعدام گردند. حزب اتحاد مارکسیستها باید عضو کودتاي انقالبی باشد ،میدهند
 ،با این اعالمیه موافقت نکنند. جوانان لیبرتایی نیز این اعالمیه را رد نمود. روز بعد شششم می ،هاي منطقه اي تصمیم گرفتند

  اظهارات رسمی آنان در سراسر مطبوعات بارسلونا به چاپ رسید. 

  ريرنیري و باربِ کشته شدن بِ 

قصد محرکین را آشکار ساخت. به فاصله  روشنیعصر آن روز بوقوع پیوست که به اي درگیري و جنگ بود، اما حادثه ،شب بعد
امییو برنري زندگی میکرد. در آنارشیست مشهور و پرحرارت ک ،لدر پالزاي انج ،کوتاهی از ویادوروتی، در مقابل کمیته منطقه اي

 ،. برنیريردندک، زندگی میهمچنین چند ایتالیایی ضدفاشیست که براي ایجاد یک ستون ضدفاشیستی به اسپانیا آمده بودند جا،آن
روزنامه ایتالیایی جنگ طبقاتی را ادیت میکرد که در آن  چنین،ان خود در اسپانیا بود. او همدر بین هموطن ،یک نوع نماینده سیاسی

توجه دولت روسیه را به خود جلب کرد.  "بورژواها و مسکو " اي تحت عنوانمقاله ساخت. ات دیکتاتوري را خاطر نشان میخطر
  برنیري نوشت

فاشیسم شکست داده شد، براي کنفدراسیون ملی کارگران و فدراسیون آنارشیستها ضروري خواهد بود که مبارزه براي  کهزمانی "
کمیته مرکزي حزب کمونیست اسپانیا، روز دیگر اعالم نمود که در مبارزه کنونی در اسپانیا، آنها از برنامه خود را ادامه دهند. 

 1920تا  1919که شغل قصابی داشت بین سال  ( گوستاو نوسکه. بوي نوسکه میآیددموکراسی و مالکیت خصوصی دفاع میکنند
به عنوان عضو حزب سوسیال دموکرات به وزارت دفاع آلمان منصوب شد و در شکست اسپارتاکیستها و قتل رزالوکزامبورگ و 

ما مادرید انتظار کرونشتات تازه اي را بکشد، شاید ممکن بود کسی ا سوخت،قش فعالی ایفا نمود.) اگر مادرید در آتش نمیلیکبنخت ن
. کاتالونیاي انقالبی نه کمک تسلیحاتی و نه کمک مالی دریافت میکند. آیا اتحاد جماهیر شوروي سالح، شودبه پیروزي نزدیک می

و  آلترنانیو یا مادریدمهمات، و کادر هاي نظامی را براي کنترل و جلوگیري از تبدیل جنگ ضدفاشیسم به انقالب اجتماعی را دارد؟ 
 هیا فرانکو، آنارشیسم اسپانیایی را فلج کرده است. امروز بارسلونا بین بورگوس، رم، مادرید و مسکو قرار گرفته است. بارسلونا در محاصر

 ه خلق شگفتیقادر بقرار گرفته است. افق مبهم و مه آلود است. ما بر روي دریاهایی مرتفع در یک طوفان عظیم قرار داریم. آیا ما 
خواهیم شد؟ کمون پاریس که در بین پروس و ورساي خرد شد، آتشی را در دنیا برافروخت. بین بورگوس و مادرید بارسلونا قرار 

ژوئیه علیه مردم بارسلونا اقدام نمود. او  19 روز ( گودت ژنرال فاشیستی بود که"گرفته است. بگذار گودتهاي مسکو این را بدانند.
  ارسلونا محاکمه و تیرباران گردید.)توسط مردم ب

مداخله کند. از آن زمان برنیري مورد ها ملی کارگران و فدراسیون آنارشیستاین مقاله سبب گردید که روسیه در امور کنفدراسیون 
 شروع شد، برنیري با یک دوست آنارشیست هاانیا قرار گرفت. زمانیکه درگیريلعن افراد متعصب دیکتاتوري حزب کمونیست اسپ
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مشهور خود در اتاق بود. همراه آنها همسر باربیري و توسکا پانتینی بیوه یکی از آنارشیستهاي ایتالیایی که در جبهه آراگون کشته 
د را خ حزبی خوبوسیله گارد شهري کاتاالن و اعضاي حزب کمونیست اسپانیا که بازوبند سر ها، حضور داشت. خانه ایتالیائیشد

ه آمده و ب هاحزب کمونیست به خانه ایتالیائی محاصره گردید. صبح روز سه شنبه چهارم می، گارد هاي کاتاالن و اعضاي ،داشتند
 ايهیگري بین این افراد و آنارشیستزیرا تیراندازي زیادي در همسایگی روي میدهد. مالقات دباشند،  آنها گفته بودند که مواظب

عد از ظهر پیش آمد. مراجعه کنندگان به قصد ثبت خانه و مصادره اسلحه میلیشیاي ایتالیایی که قصد ترك بارسلونا را داشت ایتالیا ب
حدود ساعت پنج بعد از ظهر، برنیري و باربیري توسط دوازده نفر گارد برده شدند، شش نفر از  ،وارد خانه شدند. روز بعد پنجم می

نفر دیگر اعضاي حزب کمونیست اسپانیا بودند که از بازوبندهایشان مشخص بود. رهبر گروه در حالیکه آنها افراد پلیس شهري و شش 
تا به جستحوي بیشتر خانه بپردازند. برنیري  در خانه ماندند اسامی آنها را پرسید. دو گروه ،نشان میداد 1109نشان خود را با شماره 

یایی ل. این کتابی علیه فاشیسم ایتاکردیژه به جزایر باله آریک کار میه با رجوع وروي کتابی درباره سیاست موسولینی در مدیتران
ینکار شدند. هر دوي آنها همانطور خواست همراه آنها برود، اما گارد ها مانع ا ،گارد ها آن دو را میبردندکه بود. همسر باربیري زمانی
کاخ مجمع  نزدیک ،ه شدند. هیچکدام از آنها مسلح نبودند. این جنایتبه ضرب گلوله تفنگ خودکار کشت ،که کالبدشکافی نشان داد

جسد هر دو آنارشیست به مرده شورخانه کلینیکو آسپیتال( بیمارستان کلینیک) منتقل  ،بوقوع پیوست. پس از فاصله کوتاهی ،عمومی
. شواهد غیرقابل انکار کرده است.نزدیک کاخ مجمع عمومی پیدا  . لیست ها نشان میدهد که صلیب سرخ هر دو جسد راگردید

ه همراه مسکو آنارشیست بودند. کسی ک وفادارِ هايشدند که بنا به پلیس و کمونیستهستند. برنیري و باربیري بخاطر این کشته 
گیرند. یباربیري پرسید که چرا کسانیکه آنارشیست و ضدفاشیست هستند مورد بدرفتاري قرار م "باربیري بازداشت شد اعالم نمود که 

  "هستید که ضدانقالبید. هاییزیرا شما آنارشیست "جواب داد:و رهبر گروه 

حدود خود را م ها،رغم اینیبه قتل رسیدند. فعالیتشان ممنوع گردید. آنها عل هابازجویی قرار گرفتند. آنارشیست مورد هاآنارشیست
پخش گردید، مطبوعات جهان مشتاقانه آن را در چهار گوشه  هاآنارشیستکه شایعه حمله ردند و هرگز حمله نکردند. زمانیبه دفاع ک

پانصد نفر کشته و هزار و پانصد نفر زخمی گردیدند. این اعالم جرمی  آمار قربانیان را منتشر کرد. ،دنیا پخش کردند. روز بعد روزنامه
  وحشیانه علیه کسانی است که این جنگ جنایتکارانه را تحریک کردند.

  می ششمه پنچشنب

در طی شب دو اتحادیه، اتحادیه عمومی کارگران و کنفدراسیون ملی کارگران موافقت کردند که از کارگران بخواهند سرکار برگردند. 
  آنها این اعالمیه را به چاپ رساندند.

 هايساخت. سازمان کارگران غیر ممکنحوادث غم انگیزي که چهل و هشت ساعت گذشته در شهرمان اتفاق افتاد، کار را براي  "
حل نموده اند، شرایطی  ،که چنین شرایط غیرعادي را به وجود آوردنشست کاخ مجمع عمومی اختالفی  ضدفاشیستی و احزاب در

که براي هدف پرولتاریا زیان آور است. فدراسیونهاي محلی کنفدراسیون ملی کارگران و اتحادیه عمومی کارگران توافق کردند که از 
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ود بخواهند کار خود را طبق معمول شروع کنند. بازگشت به زندگی عادي ضروري است. ادامه توقف کار کنونی در همه اعضاي خ
  "را تقویت میکند. ماناي ما را تضعیف و دشمنان مشتركکارخانه ها در این زمان نیرو ه

ده شد. همه اعضاي هر دو اتحادیه از هر براین اساس، به همه کارگران کنفدراسیون و اتحادیه عمومی دستور بازگشت به کار دا"
  ،چیزي که سب اختالل و یا اختالف در محیط کار شود باید خودداري کنند. این حوادث به ما آموخت که از این به بعد

تاکید از  اما باید روابطی  رفیقانه برقرار سازیم. ما از نبود چنین رابطه اي در چند روز گذشته عمیقا متاسفیم. فدراسیونهاي محلی ب 
اعضاي خود خواستند که از هر نوع ابراز مخالفت خودداري کنند. احترام متقابل و همبستگی نیاز این زمان است و این وظیفه کمیته 

  هاي کنترل است که بدون استثنا به همه کارگران احترام بگذارند.

  بسوي کار رفقاي کنفدراسیون ملی کارگران و اتحادیه عمومی کارگران

  فدراسیون محلی کنفدراسیون ملی کارگران بارسلونا

  "فدراسیون محلی اتحادیه عمومی کارگران بارسلونا 

  

این درخواست روز دیگر از طریق رادیو پخش و در همه روزنامه هاي بارسلونا درج گردید، اما کسی بر سرکار حاضر نشد. کار جایی 
مواضع خود را هر چه بیشتر تقویت  ها،و همان شب به قصد گسترش درگیري شروع نشد. پلیس به رفتار ددمنشانه خود ادامه داد

نمود. تحریکات توسط احزاب سیاسی به منظور ایجاد تزلزل در باور کارگران نسبت به موضع کمیته هاي اتحادیه عمومی کارگران، 
گرفته شد. خشم و نارضایی تمام وجود کارگران کنفدراسیون ملی کارگران و فدراسیون آنارشیستها ادامه یافت. درگیري دوباره از سر

ر بارسلونا بند را فراگرفت. دولت والنسیا مشتاقانه با انرژي بیشتري در امور بارسلونا مداخله نمود. دستور ورود دو کشتی جنگی به
رابه قلعه نظامی بود. تعدادي اهنوز شبیه یک  ،نشان دادند. مرکز قدیمی شهر تري، تصویر آرامروز صبح پنجشنبه ها،داده شد. خیابان

میر . سیم هاي باالیی تراموا تعشدافرادي با پاي پیاده مشاهده می اسبی در خیابان پهناورتر ظاهر میشدند و در خیابان بطور تصادفی
   نیروهایی را به منظور ارسال به کاتالونیا بسیج میکند. ،میشد. شایع شد که دولت والنسیا از بخش هاي مختلف جبهه

پلیس با استفاده از آتش بس به ساختن استحکامات تازه پرداختند،  کهها در سراسر شهر، زمانیکمیته منطقه اي و سندیکالیست
خودکار خود را به برج کلیسا به فاصله کمتر از دویست متري دفتر  هايیس آشکارا کیسه هاي شنی و تفنگهیجان زده شدند. پل

مرکزي کنفدراسیون ملی کارگران و فدراسیون آنارشیستها حمل نمود. این وضعیت به سختی شبیه وضعیت صلح بود. کسانی که 
. هزار و پانصد نفر از والنسیا در افزود، به هیجانات می. در ضمن اخبار تازهکنندتالش براي کسب مواضع جدید نمیصلح میخواهند، 

ر کنند؟ علیه کارگران؟ دیرو را علیه چه کسانی بسیج میراه بودند. دوهزار و پانصد نفر دیگر به اینها ملحق خواهند شد. آنها این ن
کارت  د.ردیدشمن محسوب میگ ،هر کس کارت کنفدراسیون ملی کارگران را داشتشدند. هاي بارسلونا همه تفتیش بدنی میخیابان

نفر بدین طریق بازداشت شدند. مذاکرات  هاشد. ده، اغلب منجر به بازداشت میداشتن چنین مدارکی شدند.ها ربوده شده و پاره می
بین احزاب مخالف به خاطر مرگ منشی اتحادیه عمومی کارگران کاتالونیا، آنتونیو سسه به مدت نیم روز به تاخیر انداخته شد. او 
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ایی که خود بشدت زخمی شد. رفق ،به مجمع عمومی در ماشین خود در معبر گارسیا جاییکه رفقاي وي سنگر داشتندموقع آمدن 
مدارکی را امضا کردند که حقیقت این حادثه را نشان میدهد. این مدرك اکنون در دست اتحادیه تئاتر کردند، سسه را همراهی می

مرگ وي سبب شدت دادن به  سسه نه به قتل رسید و نه اعدام شد. باوجود این،که حادثه در جلو آن اتفاق افتاد موجود است. 
  کمپین علیه کنفدراسیون ملی کارگران گردید.

شرایط عجیبی در درون ساختمان تلفن بوحود آمده بود. کارگران در طبقه باال با گروه ضربت آتش بس کردند. گروه ضربت اجازه  
کارگران غذا دریافت کنند. بحث و گفتگو هنوز بین کارگران متعلق به کنفدراسیون ملی و اتحادیه  ،هبراي اولین بار از روز دوشنب ،داد

عمومی ادامه داشت. براي پایان دادن به اختالفات و نشان دادن اشتیاق خود براي برقراري صلح، اعضاي کنفدراسیون ملی توافق 
ساختمان را ترك میکرد. اما، آنها بجاي ترك آن بخش از  بایست، میترك کنند. گروه ضربت نیز کردند که ساختمان را ساعت سه

ستهاي ساختمان که در اوایل هفته اشغال کرده بودند، شروع به اشغال سراسر ساختمان کردند، و اعضاي اتحادیه عمومی را به پُ 
مطلع  را ايت و فورا کمیته منطقهکارگران کنفدراسیون ملی گماشتند. کارگران کنفدراسیون دیدند که به آنها خیانت شده اس

مساله را با دولت در میان گذاشت. آنها از پلیس خواستند که ساختمان را ترك کند. ماندن آنها به معنی  ايساختند. کمیته منطقه
مسئولیت  یج وشکستن قول و قرار و بی ارزش بودن توافقشان در آینده خواهد بود. کسانیکه توافق خود را زیر پا گذاشتند، باید نتا

ر خشم عمیقی د ،. تخطی از این توافقگردده آب رفته به جوي بازنمیجواب داد ک ،بعد مجمع عمومی دولت ،آنرا بپذیرند. نیم ساعت
نا آنها مطمئ شد،سایر نواحی در میان گذاشته می بین کارگران کنفدراسیون ملی بوجود آورد. اگر این اتفاقات جدید با کارگران

  اتخاذ شد. تريرفت، موضع معتدل، اما موقعی که موضوع بعدا مورد بحث قرار گکردندعمل شده و دوباره حمله می دتخواهان ش

براي تسهیل حمالت جدیدتر مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در عرض یک ساعت، ساعت  ،لفنمسلم بود که اشغال ساختمان ت
ضاي و اع سوگرفت. گارد هاي گروه ضربت از یکراه آهن، ایستگاه فرانسه انجام حمله جدیدي علیه ایستگاه اصلی  ،چهار بعد از ظهر

حزب کمونیست اسپانیا از سنگر هاي کارل مارکس حمله کردند. کارگران دیگر نتوانستند روي تلفن حساب کنند. حال و هوا در 
رهم شکستند. ده دقیقه بعد از چهار، تحت و اسلحه هاي خودکار سکوت شهر را د هاوخیم بود. بمب ها منفجر و تفنگ وسط شهر

هدایت دبیر دولت، هوانل مولینا، عضو فدراسیون آنارشیستها اعالم نمود که ژنرال پوزاس خود را براي تحویل گرفتن پست خود به 
نکه رغم ایینا علیوجود نداشت. هوانل مول ست وزارت دفاع کاتاالنعنوان فرمانده بریگارد چهارم ارتش اسپانیا معرفی کرده است. پُ 

 واقعا وارد عمل میشد، هادارد. اگر فدراسیون آنارشیستدور نگه هانظامیان را از دخالت در درگیري تالش نمود ،بود هاعضو آنارشیست
 را در صفوف نیرو هاي ايها جنگ جنایتکارانهتمی بود، اما فدراسیون آنارشیستسراسر ارتش در کنارش قرار میگرفت و پیروزي ح
 ،پلیس به کارگران حمله نمود. در هر دو مورد ،بلکه در اطراف پالزاي کاتالونیا ،ضدفاشیست نمیخواست. نه تنها از سوي ایستگاه

ا مصمم به دفاع از خود و ، آنهذالکبه ضدحمله خودداري نمودند. معاز دست زدن  موفقیت دفع گردید. کارگران مجددن حمالت با
خبر دادند که نیرو هاي مسلح ناسیونالیست کاتاالن و حزب کمونیست اسپانیا روستاي  ايمنطقه يو حقشان بودند. به کمیته زندگی

وارد روستا شده و دشمن را خلع  هاکنفدراسیون و فدراسیون آنارشیستسان هوان را به تصرف خود درآورده اند. کارگران مسلح 
. از آنها خواسته شد که علیه شدندبایست، بخاطر اعمالشان جوابگو می، آنها می. در میدان باز روستاسالح و رفقاي خود را آزاد نمودند

دروغ هاي پخش شده مجددا دشمنان خود را آزاد کردند. ما باید این حوادث را براي خنثی کردن  هاند. آنارشیستمردم اسلحه برندار
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ورت قاتلین و بص ها راها و آنارکوسندیکالیستآنارشیست آنها یادآوري کنیم.  لونیاکاتا هايها و آنارکوسندیکالیستعلیه آنارشیست
  ن تصویر نموده اند.مجرمی

رکز به تورتوسا رسیده اند. آنها م اند، که به مقصد بارسلونا حرکت کرده پانصد عضو گروه ضربت و ساعت شش تلفن کردند که هزار
و جوانان آنارشیست را اشغال و همه افراد حاضر در این مراکز را بازداشت  هاون آنارشیستگران و مراکز فدراسیکنفدراسیون ملی کار

ا، از استحکامات جبهه هامارشنبه هشتم می، این نیروها  ،نموده اند. این نیرو ها از مرکز اسپانیا آمده بودند. بنا بر روزنامه اخبار جهانی
تونهاي از س توانستندتی میح ها، آمده بودند. آنارشیستبودند بین المللی جنگیده ر بریگارد هايبه مدت چهار ماه در کنا کهجایی

رض بیست و چهار ساعت خود در آراگون و سایر نیرو هاي مسلح خود در سایر قسمتهاي کاتالونیا کمک بخواهند و بدون شک در ع
 در مقابل حمالت ،انها هرگز چیزي بیش از دفاع از خودجبهه ضدفاشیستی را درهم بشکنند.  خواستندشدند، اما آنها نمیپیروز می

  انجام ندادند.

 ا باخبرهنزد دولت فرستادند تا از قصد آن ايها نمایندهلی کارگران و فدراسیون آنارشیستکمیته متحد کنفدراسیون م ،ساعت شش
 ایق اژدرافکن و رزمناو به آبهاي کاتاالن نزدیکشوند. چند دقیقه بعد، خبري از طریق تلگراف از لندن رسید که دولت بریتانیا یک ق

یته ها تصمیم کمرسیدند. الع از تصمیم کمیته هاي مسئول سر بارسلونا فرستاده است. نمایندگان کنفدراسیون ملی کارگران براي اط
ا از مردم جهان ر زمانهمم به اطالع عموم برسانند و گرفتند که با انتشار اطالعیه اي خواست خود را مبنی بر حفظ جبهه ضدفاشیس

  طریق اطالعیه دیگري در روز پنجشنبه ششم می مورد خطاب قرار دادند که یه شرح زیر است.

اتفاقات غم انگیزي توسظ عناصر غیرمسئول در جبهه سازمانهاي ضدفاشیست اتفاق میافتند، مردم دنیا عموما  جا،که ایندر حالی "
گزارشات غیرواقعی با همان  ،ه اند. همان عناصر بزدل که محرك خونریزي در بارسلونا هستنداطالعات کمی از کل اوضاع دریافت کرد

به کشورهاي خارجی گفته شده است است که کنفدراسیون ملی " نیات شریرانه پخش نمودند که همه چیز را وارونه نشان دادند.
وع ها در شرهستند. به شما گفته شده است که آنارشیست رامی ها درچند روز گذشتهها دلیل ناآکارگران و  قدراسیون آنارشیست

ی، ها، به پلیس، دولت ایالتهاب بارسلونا مقصرهستند. به شما گفته شد که آنارشیستجنگ بین کارگران و خونریزي در خیابان
انند تو، نمیه آنها را پخش کردندو کسانی که عامدان نیست هیچ چیزدروغ تر از این روایات اند.ها و نهادهاي دولتی حمه کردهشهرداري

هاي خود و افراد مسئول و محرك جنگ از پُستجامه عوض کرده باشند. اکنون ما به شرایط عادي برگشته ایم  هايجز فاشیست
کارگران بر سر کار خود برگشتند و بارسلونا آرامتر شد، کنفدراسیون ملی کارگران و فدراسیون  کهمعزول گردیده اند. زمانی

دراسیون بگوییم که نه کنف. به ما اجازه این داده شده است بدهند ،نارشیستهاي ایبریا میخواهند توضیح کاملی از آنچه که اتفاق افتادآ
وابسته به آنها جبهه ضدفاشیستی را نشکسته و نه قصد چنین کاري را  هايراسیون آنارشیستها و یا سازمانملی کارگران و نه فد

 کنیم.اشیستی وفادارانه  همکاري میبا همه احزاب و بخش هاي اتحادیه هاي کارگري جبهه ضدف ،د گذشتهداشته است. ما مانن
در  جنگ کههاست. زمانیي، دولت ایالتی و همه شهرداريبهترین اثبات این مدعا همکاري کنفدراسیون ملی کارگران با دولت مرکز

انواع امکانات را  به دولت داد تا این جنگ  و اختالفات را در  ،اسیون کارگرانکنفدر اي و ملیبارسلونا شروع شد، سازمانهاي منطقه
منشی کمیته ملی کنفدراسیون ملی کارگران و وزیر دادگستري و همچنین عضو  ها،حل سازد. در روز دوم درگیرياسرع وقت 

 رانه به کار انداخت. عالوه برساختن این جنگ جنایتکا و هر چه در توان داشت براي متوقفکنفدراسیون کارگران به بارسلونا آمد 
، این رفقا رو به مردم بارسلونا صحبت نموده و آنها را دعوت به آرامش کردند و از احزاب سیاسی اعضاي سایر در رابطه با آنها تالش
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ه هر ب ايهمچنین کمیته منطقهآنها خواستند اتحاد عمل خود را علیه دشمن مشترك، فاشیسم حفظ کنند. نه تنها کمیته ملی و 
دست بردند تا اختالفات را حل کنند. مطبوعات کنفدراسیون کاتولونیا مردم را به آرامش دعوت نموده و از آنها خواستند  ايوسیله

وه ما بعالسر کار خود بازگردند. اخباري که از رادیو به اتحادیه ها و کمیته هاي دفاعی پخش گردید چیزي نبود جز دعوت به آرامش. 
لت ایبریا به هیچ مرکز پلیس یا سایر موسسات دو هايارگران و نه فدراسیون آنارشیستاجازه داریم بگوییم که نه کنفدارسیون ملی ک

نبودیم. اعضاي کنفدراسیون که شوراي دفاع مجمع عمومی دولت را در حمله نکرد. در هیچ زمان و هیچ مکانی ما آغازگر شلیک اول 
به همه نیرو ها دستور دادند که به هیچ طرف ملحق نگردند. آنها ناظر بوده و دستوراتشان از سوي نیرو هاي نظامی  ،دست داشتند

مورد اجرا قرار گرفت. کمیته دفاع کنفدراسیون به همه بخشهاي بارسلونا دستور داد که براي جواب دادن به تحریکات به مرکز شهر 
خواهان آمدن به مرکز شهر به منظور جوابگویی به این تحریکات نبوده است.  کسزیرا هیچتورات نیز اجرا گردید، نروند. این دس
ود نباید از بخشهاي خ کسهیچدستور صریحی صادر کردند که  هاون کارگران و فدراسیون آنارشیستکنفدراسی اي کمیته منطقه

و فدراسیون آنارشیستها نه تنها به زحمت مواضع  حرکت کند و هیچکس نباید نظم عمومی را مختل سازد. کنفدراسیون کارگران
بلکه تالش کردند که نظم عمومی را برقرار سازند و محرکین را افشا کنند. اعمال محرکین دامی براي  ،دفاعی خود را حفظ کردند

ند، نیافتاد دام محرکیند تحریک شود. آنها در کنفدراسیون کارگران بود، اما کنفدراسیون در مواضع خود محکم ایستاد و اجازه ندا
تا  ،چون این جنگ آثاري در سطح منطقه اي، ملی و بین المللی داشت و براي حفظ مواضعش هر کاري از دستش برآمد بکار گرفت

عملی شد و آرامش برقرار گردید، کار ود برکنار گردند. زمانی که اینمسئول این تحریکات رودریگز ساالس و آیگواد از موقعیت خ
یون ملی کارگران و فدراسیون آنارشیستها براي روشن شدن حوادث در بارسلونا و برقراري دوباره شرایط عادي با نیرو هاي کنفدراس

ضدفاشیست کمیسیونی را تشکیل دادند. زمانیکه علل اغتشاشات کشف گردید، مردم به کار هاي خود بازگشتند. اکنون همه با 
زیرا این دشمن مشترك همه کارگران در نگ علیه فاشیسم اختصاص داده اند، ا به جخود ر قدرت ، تمامحداکثر انرژي و شهامت

کاتالونیاست. کارگران کاتولونیا با این شعار سرکار بازگشتند. نه به محرکینی دیگر در پشت سر! اتحاد بین کنفدراسیون ملی کارگران 
  "و اتحادیه عمومی کارگران! مرگ بر فاشیسم!

کنفدراسیون کارگران  ،شهر ادامه یافت. حدود ساعت ده شب هايآتش در بعضی از بخش پراکنده و تبادلِ  هايدر همان حال درگیري
  پیشنهاد جدیدي دادند که به شرح زیر است. هان آنارشیستها براي خاتمه درگیريو فدراسیو

  باید پاسداران مسلح و گشتی خود را از سنگر ها جمع کنند. هاهمه احزاب و گروه

  زندانیان از هر دو سو آزاد گردند. 

  انتقام جویی نشود

اخبار ناراحت کننده اي از  ،دولت جوابی نفرستاده بود. در همان حال ،باید به پیشنهادات تا دو ساعت جواب داده شود. تا نیمه شب
سوي  از حضور و عبور گروه ضربت به حزب کمونیست اسپانیا و ناسیونالیستهاي کاتاالن با سواستفاده رسید. افرادمی تاراگونا و رس

تلفن هاي پی در پی ایجاد هیجان کرد. اقداماتی به عمل آمد تا تاثیرات اخبار و هر گونه  ران را خلع سالح و کشتند. کارگ ،بارسلونا
کارگران  راسیونشایعه دروغ که از سوي تلفن میآمد تخفیف یابد. اخبار مهم از سوي تلفن مخابره نگردید. ایستگاه رادیویی کنفد
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براي مطلع ساختن اعضا به کار گرفته شد. کنفدراسیون ملی کارگران تالش کرد تا از دولت قولی بگیرد که جلو ورود فوري گارد 
شود تا وضعیت روشن گردد. رسیدن نیرو ها در حالی که هنوز مردم  داشتهضربت به بارسلونا گرفته شود، اما در خارج از شهر نگه

بیشتري میشد. کنفدراسیون کارگران و فدراسیون د، بدون شک درگیري ها را تجدید و باعث کشته شدن تعداد حشمگین بودن
آنارشیستها میخواستند جلو خونریزي گرفته شود. آنها تا حدودي به وفادار بودن سربازان نسبت به کارگران شک و تردید داشتند. 

 ايهن کارگران و فدراسیون آنارشیست ها هنوز تمام تواناییه بود. کنفدراسیوبراي آینده نزدیک تعیین کنند ،شب ششم و هفتم می
علیه  ،خود را بکار نگرفته بودند. آنها هنوز در یک موقعیت صبر و انتظار بسر میبردند. آنها میتوانستند از همه مردم کاتالونیا یخواهند

یج درتمند بسن وارد جنگ شوند. آنها قادر بودند یک نیروي قناسیونالیستها و عوامل محرك در بین پلیس و بعضی از روساي آنا
 ،مشتاقانه براي پایان دادن به جنگ ،به این جنگ جنایتکارانه ادامه دهند. آنارشیستها براي چندمین بار خواستندکنند، اما نمی

  پیشنهاد مذاکره کردند، اما شرایط وخیم بود و این وضعیت ادامه یافت.

به نماینده دولت تلفن شد ولی جواب رضایت بخشی در مقابل  ،تاراگونا ادامه یافت. بیست دقیقه پس از نیمه شبجنگ در تورتوسا و 
پیشنهادشان دریافت نشد. گروه ضربت به حرکت خود به سوي بارسلونا ادامه میداد. در مرکز شهر ناسیونالیستهاي کاتاالن و پلیس 

ایجاد  پلیسسنگر تازه اي توسط  ،درو در اطراف ساختمان. در خیابان سان پِ شدندمیتر اي نزدیکمتخاصم به دفاتر کمیته منطقه
 ،را محاصره کنند. ساعت دو نصف شب هاون کارگران و فدراسیون آنارشیستدفتر منطقه اي کنفدراسی کردندشد. آنها تالش می

بیست دقیقه از ساعت دو گذشته هنوز جوابی در دند. بیصبري و هیجان...منتطربو هنوز دولت جوابی به پیشنهاد نداده بود، همه با
  کار نبود. ساعت دو و نیم شد، جوابی نیامد...یکربع به سه ... ساعت سه هنوز جوابی داده نشده بود.

میکردند. ترافیک بدون برداشتن سنگر ها نمیتوانست شروع به  ،آنها صحبت از سرگیري کار در مناطقی که جنگ متوقف گردیده بود
مجدد کار را بخواهند... یکربع به  سرگیريِ ازکند. نمایندگان اتحادیه حمل و نقل منتظر جواب دولت بودند تا از اعضاي خود  کار

خبر داد که آنها حاضرند ورود نیرو هاي  ايساعت چهار هنوز  جوابی در کار نبود... پنج دقیقه به ساعت چهار صبح کمیته منطقه
 سر اندازند... ساعت چهار. جوابی در کار نبود. باالخره ساعت پنج و ربع دولت جواب داد. آنها با آتش بمسلح را از والنسیا به تاخی

خود  راکزبه مسنگر ها را ترك کنند. گشتی و نگهبانان باید به مراکز خود بازگردند، اتحادیه ها  بایستموافقت کردند. همه احزاب می
  کنند. گشتی ها کار خود را شروع کنند. برگردند. هر دو طرف زندانیانشان را آزاد

 تندتوانسکارگران در تبادل تلفنی مانند سابق میبه صمیمیت این جواب اعتماد کند؟ آیا  توانستهمه راحت شدند، اما کسی می
 ست خورده. این خواستوظایف خود را پیش ببرند؟ آیا همه چیز دوباره حالت عادي بخود خواهد گرفت؟ نه پیروز و نه شک

بود. جبهه ضدفاشیستی نباید شکسته شود. جنگ علیه فاشیسم. اتحاد همه کارگران. این آرزوي ثابت  هاها و آنارشیستسندیکالیست
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از طریق رادیو این اعالمیه را صادر  ايکارگران در سنگر ها بود و قطعنامه هاي کمیته ها مبنی بر این خواست بود. کمیته منطقه
  کرد.

  ! کنفدراسیون ملیبه همه کارگران "

شما از  کهشما را مطلع سازیم  خواهیمایم، ما میبا توجه به اینکه نمایندگان احزاب سیاسی و اتحادیه هاي کارگري به توافق رسیده 
 مخواهی. در شرایط کنونی از شما میدر رابطه با ایجاد صلح و آرامش رهنمود هایی دریافت خواهید کرد تانسوي کمیته هاي مسئول

  "که آرامش خود را که نیاز این شرایط است حفظ کنید. به محرکینی که خواهان ادامه شرایط بی نظمی هستند جواب ندهید.

تیراندازي که سکوت شب را شکست بوجود  يدر نتیجهاي در همان حال که نتایج هنوز مورد بحث قرار میگرفت، ترس و واهمه تازه
از کنار اداره پلیس گذشتند، مورد تیراندازي پلیس قرار گرفتند.  کهحرکت بودند. آنها زمانی در حال آمد. دو ماشین به سوي دوروتی

رت دیگر با همه قدبار ، تیراندازي یکبدون هیچ مشکلی رد شوند، اما به فاصله کوتاهی ايآنها موفق شدند از مراکز کمیته منطقه
ورد استفاده قرار گرفت. یک عالمت بد. یک تناقض عجیب در اطمینان خودکار، نارنجک دستی م هايها، سالحد، تفنگشروع گردی

به یک راه حل مصالحه جویانه براي درگیریها. تنها نیم ساعت به ساعت شش مانده. آیا ما قادر به آرام کردن مظنونیت و عصبانیت 
یم. یک صبح زیبا. بارسلونا در سکوت رفقا خواهیم شد؟ ساعت شش هنوز صداي تیراندازي شنیده میشد. ما چراغها را خاموش کرد

  به خواب رفت.

  جمعه هفتم می

ز به توافقات، سنگر ها را ترك کرده بودند. در خیلی ا بندبه خود دیده بود. کارگران پاي بارسلونا تقریبا تغییر کامل ،چند ساعت بعد
بودند. در  داشتهاما اسلحه هاي خود را نگهد، عقب نشسته بودن ها. آنها از ساختمانجاها سنگر ها پایین آورده شده بودند

کاتاالن و حزب کمونیست اسپانیا پابرجا ماندند.  هايگر هاي گروه ضربت، ناسیونالیستفضا هنوز وخیم بود. سن ،مرکز شهر
ن اتوانستند کارگربدست آمده هر جا می این سنگر ها مورد محافظت بودند. گروههایی از گارد ضربت با استفاده از فرصت

. درگیري تازه اي بین گروه ضربت با جوانان لیبرتایی در پالزاي پینو پورتافار پیش آمد. و باز باید کردندرا خلع سالح می
 هاتاز ابتکار جوانان آنارشیست تشکر کرد که بدون اسلحه به مرکز گارد ضربت مراجعه و مذاکره کردند. باالخره پس از ساع

. مرکز شهر نظیر جبهه جنگ د و سنگر هاي خود را پایین آوردار مسالمت آمیزي نشان داگروه ضربت رفت ،بحث و مذاکره
اي ه دیوار پشت بود. ساختمانهاي بلند به عنوان استحکامات از سوي بعضی از گروهها مورد استفاده قرار گرفته بودند. از

آورده بودند. گارد ضربت کلیسا ها را باز و از و اسلحه هاي خودکار را بیرون  هاها، تفنگکیسه هاي شنی، تشک ها یا مبل
. آنها به مدت سه روز مجبور شده بودند که کشیدندکردند. اما مردم راحت تر نفس میبعنوان استحکامات استفاده میآنها 

چه ها در کردند. بدر خانه ها بمانند. اکنون هر کس در خیابان قدم میزد. توده هاي مردم راه خود را از سنگر ها باز می
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مه در کردند. هپشت سنگر به ضدانقالبیون پرت می کردند، آنها تکه سنگی را در کاغذ پیجیده و آنرا ازانقالب بازي می
  کردند.صحبت می ها، در قهوه خانه ها و مشروب فروشیمورد اوضاع

ی توسط گروه ضربت متوقف گردید. جوانان خلع اتفاق دیگري روي داد. در خیابان باکریا، یک ماشین جوانان لیبرتای ،حوالی نیمه روز
سالح و دستگیر شدند. این برخالف توافق بود. قرار بود هیچگونه درگیري و بازداشت پیش نیاید. در خیابان سان پدرو، کارگران 

کو نزدیک آرهاي عصر، حوادث دیگري رخ داد. متعلق به کنفدراسیون ملی، توسط گارد ضربت مورد تهدید قرار گرفتند. نزدیکی
د.تریمنو و بندر انجل،( به اسپانیایی انهل تلفظ میشود و به معناي فرشته است) چند فقره، نه از سوي کارگران کنفدراسیون، بلکه از 
سوي پلیس متخاصم شلیک شد. ماشین فردریکا مونتسنی مورد تیراندازي قرار گرفت، یکی از عابرین زخمی شد. ساعت هشت و 

هاي حمله از والنسیا به بارسلونا رسید. آنها از دوروتی با کامیونهاي موتوري عبور و در ادارات پلیس مورد استقبال  گارد ،بیست دقیقه
ه کقرار گرفتند. آیا رفتار آنها نسبت به کارگران چگونه خواهد بود؟ کارگران نسبت به آنها چه رفتاري خواهند داشت؟ آنها در حالی

ار زنده باد فدراسیون که در یکی از ماشینها شعحالیدند، از ماشینی تیراندازي شد، در شرد می ايهاز روبروي دفاتر کمیته منطق
الونیا بنا به هاي کاتو آنارشیست هاها نسبت به کارگران، سندیکالیستایبریا داده شد. بطور مسلم احساسات و رفتار آن هايآنارشیست

خود را زمین گذاشته بودند و به فکر بلند کردن مجدد آنها نبودند. درگیري پایان یافته ترکیبشان متفاوت بود. کارگران اسلحه هاي 
همه چیز آرام بود. کارگران کنفدراسیون ملی و فدراسیون آنارشیستها  ،بود. کارگران نسبت به توافق خود وفادار بودند. باوجود این

ها این جنگ را شروع رگران کنفدراسیون و فدراسیون آنارشیستوقار و آرامش خود را حفظ کردند. کا ،بدون توجه به تحریکات
ها ادامه یابد. آنها شکست نخورده بودند. باوجود اینکه پلیس کاتاالن بعد از رسیدن نیرو هاي خواستند این درگیرينکردند و نمی

  طرف شکست خورده نشان دهند. والنسیا رفتار تحریک آمیزي داشتند و بار ها و بار ها تالش نمودند کارگران را در موضع

در همان حال رفتار ناسیونالیستهاي کاتاالن عجیب بود. آنها همیشه بشدت با نفوذ مادرید مخالفت کرده بودند و در گذشته باحرارات 
ا ایفا ش رمان نقدفاع کند. آنها اکنون ه براي خودمختاري جنگیده بودند. ناسیونالیستها از دولت والنسیا خواستند که از امتیازات آنها

، کامبو و اتحاد وي بر مداخله مادرید پافشاري 1934میکردند که چند سال قبل احزاب راست همان رل را بازي کرده بودند. در اکتبر 
یست شکردند، در آن زمان چپهاي کاتاالن با آنها مخالفت کرده بودند. اکنون از آنجا که راست کاتاالن در نوزده ژوئیه همراه ژنرالهاي فا

شکست خورده بودند، چپهاي کاتاالن خواهان مداخله دولت مرکزي در امور کاتاالن شدند. در هر دو مورد، امتیازات مالکیت و سرمایه 
داري مورد دفاع قرار گرفتند. در هر دو مورد، آنها علیه کارگران که خواهان انقالب اجتماعی بودند جنگیدند. رهبران ارکستر عوض 

  موسیقی همان بود که بود. شده بودند ولی

  

  

  حوادث در ایاالت

ثابت میکند که یک حرکت کامل براي نابودي کنفدراسیون ملی کارگران و فدراسیون  ،آنچه که در ایالت کاتالونیا اتفاق افتاد 
ارش گزاي کمیته منطقه آنارشیستها و دستاورد هاي انقالبی نوزده ژوئیه سازمان داده شد. تعدادي از شهرك ها و دهات اتفاقات را به
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کردند. این گزارشات ماهیت ضدانقالبی جنبش را نشان میدهد. در مونتسکیو، الفارگا و بیسارا اعضاي کنفدراسیون ملی کارگران را 
مورد بازجویی قرار داده و حتی بیرون رانده بودند. شصت آنارشیست به صورت پناهنده از دهات مجاور به ویچ آمدند. در بخش 

علیه موسسات اقتصادي کارگران صورت پذیرفت. این حوادث در سنیا بویژه ناجوانمردانه بود. دویست  اي ، حمالت بدون انگیزهساتورتو
نفر از اعضاي گارد ضربت روستا را روز هفتم می اشغال کردند. گارد ها به مراکز کنفدراسیون کارگران وارد شده و هر چیز که دم 

بازداشت شدند. مرکز جوانان لیبرتایی اشغال  ،در آن زمان در این مراکز بودنددستشان آمده بود نابود کرده بودند. هشت زن ومرد که 
و اثاثیه آن درب و داغون شد. موسسات اقتصادي اشتراکی شده منحل گردید. این عمل علیه دستاورد هاي اقتصادي پرولتاریا صورت 

مدلی براي همه منطقه بوده است. ما به مدت هفت  گرفت. رفقا از سنیا گزارش میدهند: اشتراکی ما شامل چهارصد و پنجاه عضو و
ماه اقدام به فداکاري اقتصادي براي ساختن اشتراکی خودمان کرده بودیم. ما سیستم مزدي را کنار گذاشته بودیم، و تنها توزیعی 

ط داشتیم. سرمایه اي که توسعادالنه بوجود آورده بودیم. ما یک دکان آرایشگاه تعاونی، یک آشپزخانه تعاونی و یک قهوه خانه بزرگ 
( واحد پول اسپانیا) ارزش داشت. همه اینها از ما ربوده شد.  شد و مغازه در دستمان چهل و پنج هزار پزتاکارگران سرمایه گذاري می

و اسبهاي در نتیجه اکنون خانواده هاي ما گرسنه هستند. دکان آرایشگاه ما ده صندلی مدرن داشت. اینها و همه مواد پارچه بافی 
کاري اشتراکی ما از ما گرفته شده است. آنها تا جایی پیش رفتند که خانه رفقاي ما را اشغال و پول و لباسهاي آنها را غارت کردند. 

پس از اینکه دزدیهایشان را به اتمام رساندند، در  ،چهل نفر از رفقاي ما دستگیر و به تورتوسا برده شده اند. شصت گارد غیر نظامی
یم ترساندند. آنها هنوز همه چیز را در اشغال دارند. ما از شما رفقا تقاضاي عاجزانه داریم تا هر چه زودترکمک بفرستید، زیرا ما میده م

که آنها همه چیز را از ما بگیرند حتی مواد سوختیمان را که صدوچهل هزار پزتا ارزش دارد. در آماتال.د. مار نه تنها کارگران مورد 
شی سندیکا حرمتی قرار گرفتند. منرا داشتند مورد بیکه کارت کنفدراسیون ملی کارگران  رار گرفتند، بلکه میلیشیاهاییبدرفتاري ق

ست وي به عنوان عضو شوراي شهر به اعضاي حزب کمونیست اسپانیا و اتحادیه عمومی واگذار گردید. هاي کنفدراسیون دستگیر و پُ 
رت عضویت کنفدراسیون کارگران از صاحبان آنها گرفته شده و پاره شدند. گارد ضربت با اعضاي در تورتوسا سرکوب حتی بدتر بود. کا

هاي شهرداري اخراج و به جاي آنان اعضاي خرده بورژوا و و آنارشیست هاحزب کمونیست اسپانیا کار میکردند. اعضاي سندیکالیست
  حزب کمونیست اسپانیا گمارده شدند. چند نفر دستگیر شدند.

ر وییانداالن، هوان گارسیا عضو آنارشیست شهر دستگیر و همه اعضاي آنارشیست شوراي شهر از محل کارشان اخراج گردیدند. د
ن در همچنی ،کارتهاي عضویت و نشانهاي کنفدراسیون کارگران پاره شدند. موسسات اشتراکی کنفدراسیون کارگران در تورتوسا

گرفتند. این عمل، مستقیما دستاورد هاي اجتماعی پرولتاریا را هدف قرار داده بود. خرده معرض حمالت نیرو هاي متحد مرتجع قرار 
بورژوازي میخواست خود را از شر اشتراکی کردن برهاند. تعداد زیادي از اعضاي گارد ضربت و اعضاي احزاب بورژوایی کارگران را 

عمل هیچگونه توجیهی نداشت. مردم دنبال کار روزانه خود  خلع سالح و سپس به انحالل موسسات اقتصادي آنها پرداختند. این
را در اختیار جمهوري قرار دادند. اینجا هیچ رفتند. تولید محصول برنج از نوزده ژوئیه به سطح چهل میلیون کیلو رسید و مردم آنمی

 ه بارسلونا نماینده فرستادند تا نیرو هاياختالفی بین کنفدراسیون کارگران و اتحادیه عمومی کارگران وجود نداشت. هر دو سازمان ب
مسلح را از آنجا بیرون کنند. وقتی نمایندگان به تورتوسا رسیدند، نماینده کنفدراسیون کارگران دستگیر شد. یک نمایندگی جدید 

اشغال  اي غیرنظامیتا آزادي رفیق دستگیر شده را فراهم سازد. بدون موفقیت. بعد آمپوستا توسط گارد ه ،به تورتوسا فرستاده شد
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شد. کارگران اسلحه هایشان را تحویل دادند و کمی بعد گارد هاي غیر نظامی آنان را در بین جوانان سوسیالیست تقسیم کردند.( 
  هنوز پنج نفر از آنان در زندان بسر میبرند. ،اعضاي سازمان جوانان حزب کمونیست اسپانیا). چند نفر بازداشت شدند و ده روز بعد

  حوادث در تارراگونا    

روز پنج می هشت صبح، مرکز تلفن با یک نیروي سنگین مسلح اشغال شد. مکالمات تلفنی سانسور و ارتباطات تلفنی بین بخشهاي 
به مرکز  ،ها قطع گردید. در نیمه شب، رفیق کاسانوواس، نماینده کارگران تلفنمختلف کنفدراسیون کارگران و فدراسیون آنارشیست

ارتش رفت تا رئیس خدمات ساحلی را از اشغال مرکز تلفن خبردار سازد. آنها پس از مذاکره با رئیس پلیس موافقت نمودند که پلیس 
از طبقات باالي ساختمان به محل تاسیسات فنی عقب نشینی کند و در سرسرا نگهبانی دهد. بعدا، رئیس پلیس اطالع داد که نماینده 

بال وصول دستور از بارسلونا این توافق را قبول ندارد. کمی بعد مشاهده شد که تعدادي از آدمها که به مراکز احزاب نظم عمومی بدن
جمهوریخواه چپ وارد میشدند، موقع ترك این مراکز مسلح به تفنگ شده اند. همین امر در مرکز جوانان سوسیالیست نیز اتفاق 

زمانهاي آنارکوسندیکالیستی نیز شروع به تجمع در مراکز خود به منظور دفاع از خودشان ساخانه مردم. رفقاي آنارشیست و  افتاد:
پس  ،اهراظ ،مراکز جوانان لیبرتایی با نارنجک و تفنگ مورد حمله قرار گرفت. حمله کنندگان ،کردند. بین ساعت شش و هفت صبح

ا به هکمیسیون کنفدراسیون کارگران و فدراسیون آنارشیست ،با اطاعت از دستور عقب نشینی کردند. ساعت یازده ،از پانزده دقیقه
مجمع عمومی رفته و تقاضاي جلسه اي با شرکت نیروهاي ضدفاشیست میکنند. مجمع عمومی با این پیشنهاد موافقت ولی نماینده 

ددا در مقابل مرکز جوانان کنند. درگیري سختی مجاتحادیه عمومی کارگران و حزب کمونیست اسپانیا از حضور در جلسه امتناع می
لیبرتایی شروع شد که این بار توسط پلیس و نیرو هاي غیرنظامی انجام پذیرفت. یک کمیسیون جدید کنفدراسیون و فدراسیون 
آنارشیستها از مجمع خواست که جلسه اي براي نیرو هاي ضدفاشیست ترتیب دهد. رئیس نیروي هوایی در ریوس امنیت عمومی را 

ها به وي اطالع دادند که آنها خواهان خونریزي نیستند و بهمین خاطر د. کنفدراسیون کارگران و فدراسیون آنارشیستعهده دار بو
کنند. نهایتا کنفرانس تشکیل شد. رئیس نیروي هوایی اعالم تقاضاي برگزاري یک کنفرانس متشکل از نیرو هاي ضذفاشیست می

ها اسلحه هاي خود را تحویل ندهند علیه نفدراسیون کارگران و فدراسیون آنارشیستنمود که وي دستوراتی در دست دارد که اگر ک
 ،آنها زور اعمال خواهد شود. رفقاي ما تصمیم گرفتند تا به منظور جلوگیري از خونریزي و انهدام خانه و کاشانه تحت شرایط زیر

  اسلحه هاي خود را تحویل دهند.

  آزادي همه زندانیان

  سلح و همه اشکال مسلح، اعضاي نیروي هوایی جاي آنها را بگیرند.دور نمودن پلیس م

  زندگی و آزادي همه رفقا و خانه هایشان باید محترم شمرده شوند.

ها همه اسلحه هاي خود را در مرکز اتحادیه حمل و نقل تحویل خود فرمانده رفقاي کنفدراسیون کارگران و فدراسیون آنارشیست
از مشاهده تایید نمود که هیچ یک از اسلحه ها مورد استفاده قرار نگرفته اند. او به برخورد مسئوالنه رفقاي  باربت کردند. فرمانده پس

کنفدراسیون کارگران تبریک گفت. همچنین اسلحه هایی نیز در مراکز کنفدراسیون کارگران به پلیس تحویل داده شد. باوجود این 
رد حمله و پلیس به دفتر مرکزي وزارت دفاع حمله کردند. بازجویی از افراد رادیکال گا ،هنوز وضع آرام نبود. حدود ساعت سه صبح
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ها شروع شد. بدین ترتیب یکبار دیگر افراد دولت و احزاب سیاسی قول و و رفقاي کنفدراسیون کارگران و فدراسیون آنارشیست
لف در خارج شهر به قتل رسیدند: ماریو برروتی، بالتاسار قرارشان را زیر پا گذاشتند. اینها نام رفقایی هستند که در محل هاي مخت

ا جدستگیر و به مرکز پلیس برده شده بودند. از آنرتینز از فیگوئراس. سه نفر اخیر بایهوماتئو فریهاس، هوزه گاهیسا، و هولیان ما
گورستان شناسایی شدند. چهار جسد دیگر  خانهجسد آنها در غسال ،آنها را به محل نامعلومی برده بودند. دو ساعت بعد ،گارد حمله،

  ها بوده اند.نارشیستکنفدراسیون کارگران و فدراسیون آ قابل شناسایی نبودند ولی ما فکر میکنیم که این اجساد متعلق به رفقاي

 عضاي حزبخانه هاي تعداد زیادي از رفقاي ما مورد تجسس قرار گرفتند. این تجسس ها توسط پلیس و اعضاي حزب کمونیست و ا
وت همراه با هوزه لوئیس و هوان گال ،ر شهرناسیونالیست کاتاالن صورت گرفت. روز هفتم می، ساعت نه و پانزده دقیقه گیسبرت، تاجِ 

ر دیگر با روچه و یاسر از راه آهن در مقابل تعاونی کنفدراسیون کارگران ظاهر شدند و به زور تفنگ از افراد خواستند که دست دو تاجِ 
تعاونی را ترك کنند و زورگویان به عنوان برنده ماندند.  یک کامیون پر از  ،کار بکشند. پرسنل و مراجعه کنندگان مجبور گردیدنداز 

  اجناس دزدیده شد.

یون هاي کاتاالن مراکز کنفدراسوقتی که افراد نیروي هوایی عقب نشینی کردند، گارد هاي حمله و اعضاي کمونیست و ناسیونالیست
ها را منهدم کردند. در همه شعبه هاي محلی کنفدراسیون زور در ها را باز و اثاثیه و مبلهکارگران را اشغال نمودند. آنها بلی م

کارگران، دزدي صورت گرفت. اونه رکاسنس عضو حزب ناسیونالیستها  سعی کرد رفیق باالباسک عضو جوانان لیبرتایی را که زخمی 
د اعدام کند. کارکنان بیمارستان از وقوع این جنایت جلوگیري کردند، اما پس از تهدید بیرحمانه به و در بیمارستان شهر بستري بو

قصد کشتن باالباسک جوان زخمی بر اثر شوك وارده از این حادثه دو ساعت بعد جان باخت. با شرح این وقایع روشن است که 
گران هیچگونه عالقه اي به درگیري در درون احزاب ضدفاشیست ها این جنگ را شروع نکردند. کارها و آنارشیستسندیکالیست

نداشتند. برعکس، این به نفع آنها بود که جبهه ضدفاشیستی حفظ شود. در ضمن صحبت از عناصر غیرقابل کنترل یعنی 
ل ین انحراف کامها که جنگ را شروع کردند، یک دروغ است. روزنامه عصر پاریس، سه سویر، مرتکب اها و آنارشیستسندیکالیست

ه رسد کمجمع براوضاع تسلط کامل دارد. بعضی از مناطق خارج شهر به نظر می "شود. در شماره ششم می این روزنامه میگوید:می
رسد که شورش توسط بعضی عناصري که توانستند وارد افراطی هنوز دست دشمن است. این دشمنان چه کسانی هستند؟ به نظر می

ی مطبوعات اسپانیای "رشیستی به منظور ایجاد ناآرامی به نفع دشمنان جمهوري تمام شود پدید آمده است.ترین شاخه جنبش آنا
. هرگونه جرم و افراطی به آنها منتسب گردید تا اعمال اعضاي حزب ندها اشاره کردنیز با بحث عناصر غیرقابل کنترل به آنارشیست

الی از یک دارند. اینجا مثها را مرتکب شدند، مخفی نگهترین قساوتکه وحشتناك کمونیست اسپانیا و حزب ناسیونالیست کاتاالن را
آورم. در طی روز هاي غم انگیز، دوازده آنارشیست جوان که از حومه حادثه که در آن عناصر واقعی غیرقابل کنترل بوجود آوردند می

زدیک سنگر کارل مارکس که متعلق به حزب کمونیست اسپانیا بود نزدیک پارك در ن ،رفتندمی ايآرمونیا د. پالومار به کمیته منطقه
گردند. آنها به همین سادگی ناپدید شدند. این حادثه در روز چهارم می اتفاق افتاد. چهار روز بعد، روز نهم می آمبوالنس متوقف می
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ا کرد. اجساد متعلق به دوازده جوان آنارشیست مرموزي اجساد قطعه قطعه شده وحشت آور آنها را بین بیا تررا و ساردانوال ریپولت ره
   از منطقه آرمونیا د. پالومار بودند. این نام چند تن از آنان است: سزار، فرناندز ناري، هوزه ویینا، هوان آنتونیو ئ لویس کارنرا.

د نشد، و عناصر کنترل نشده را بایها شروع ها از سوي آنارشیستمثالهاي دیگري نیز میتوان ذکر کرد. آنها ثابت کردند که درگیري
ها یا تحریف حقایق است و یا یک خیال واهی. ال نوچه( نام روزنامه و به معنی شب در سوي دیگر یافت. سرزنش کردن آنارشیست

  کند: است) در هفتم می درباره مساله زیرین اظهار نظر می

ها به چاپ در دفتر کنفدراسیون کارگران وفدراسیون آنارشیست داستان مهیچ دروغی را در مورد حادثه اي که ،یک روزنامه عصر"
ی ها اتفاق افتاد و بعضما مطلع شدیم که امروز صبح حوادثی در خانه کنفدراسیون کارگران و آنارشیست "رساند. این روزنامه نوشت

ردن ها براي بد نفر گردید. آمبوالنسهاي کنفدراسیون نشان دادند که منجر به کشته شدن چناز عناصر نارضایی خود را از سیاست
میخواهیم این اشتباه را تصحیح کنیم. روز چهارشنبه  ،از آنجا که ما با مساله آشنا هستیم "افراد زخمی آمدند. النوچه ادامه میدهد:

ا بچه مبوالنس نمود تصبح یک نقاش مشهور ساکن خیابان نوئوا د. ال. رامبال به صلیب سرخ در خیابان کاسانوا آمد. او تقاضاي یک آ
نجات دهد. با توجه به شرایط تراژیک، صلیب سرخ قادر نشد آمبوالنسی در اختیار  ،اش را که توسط سگ هاري گاز گرفته شده بود

وي قرار دهد. نماینده اتحادیه حمل و نقل کنفدراسیون ملی کارگران به کمک وي شتافت. آمبوالنسی آنها را به مرکز دفتر کنفدراسیون 
که تیراندازي شدیدي در جریان بود رساند. کمیته منطقه اي کنفدراسیون ماشینی در اختیار این پدر درمانده قرار داد تا به اییج

کمک کند. هیچ درگیري و یا زخمی در مرکز کنفدراسیون وجود نداشت، حادثه مزبور تنها یک عمل بشردوستانه از سوي  اشبچه
   "بود.رفقاي کنفدراسیون ملی کارگران 

ه بند ماند. جنگجویانش اسلحصلح در بینِ برادرانِ درحال جنگ برقرار شد. کنفدراسیون ملی کارگران طبق معمول به توافقات پاي
هایشان را زمین گذاشتند. آنها بر سرکار خود بازگشتند و براي اثبات اشتیاقشان به برقراري صلح هر چه از دستشان برآمد کوتاهی 

ه بایست چیزي به عنوان نشانهاي استراتژیک را ترك کردند. آنها شروع به فروریختن سنگر هاي خود کردند. نمیاننکردند. آنها مک
گفت. اعضاي ناسیونالیستهاي کاتاالن و شمنانِ کارگران، چنین چیزي نمیتوان ماند. در مورد دیادآوري این جنگ تراژیک باقی می

خود را پیروز به حساب آوردند. تحت حمایت گارد  ،یست اسپانیا و اتحادیه عمومیهمچنین بعضی عناصر کنترل نشده حزب کمون
ها بروند و کارگران را هاي قدیمی کاتاالن که منحل نشده بودند و به کمک نیرو هاي جدید از والنسیا آنها جرات کردند به خیابان

یون آنارشیستها متعلق بودند مورد توهین قرار دهند، بصورت فردي و یا در گروههاي کوچک اگر به کنفدراسیون ملی و یا فدراس
ها و کارت عضویتشان را پاره کنند. رئیس جدید پلیس دستور داد که نباید از این به بعد مردم را در خیابان متوقف ساخت. نشانی

ادثه ران را متوقف ساختند. هر روز حآنها توجهی به این دستور نکردند. با یونیفورم یا بدون یونیفورم، بخشا غیرقانونی، گارد ها کارگ
 ،شب یکشنبه روز نهم می، بعد از دو روز آرامش، بعضی عناصر کنترل نشده اتحادیه عمومی کارگران جدیدي اتفاق میافتاد. براي مثال:

از شرایط خلوت شهر در ساعت ده شب استفاده نموده و تعدادي از اعضاي اتحادیه فلز خود را از دفتر روبرویی در خیابان دیپوتاسیون 
به دفتر اتحادیه کارگران تئاتر متعلق به کنفدراسیون کارگران فرستادند. آنها ساعتی را انتخاب کرده بودند که مقاومتی در بین نباشد. 

ر آنجا حضور داشتند ولی تصمیم گرفتند مقاومتی نکنند. آنها به کمیته رهبري اتحادیه عمومی تلفن کردند و از آنها رفقاي ما د
دفتراتحادیه  ،اتحادیه کنفدراسیون فراخوانند. روز پنجشنبه پانزدهم میخواستند که اعضاي کنترل نشده و غیرمنضبط خود را از دفتر 

اهی در نمایشگ ،تر: اتحادیه مشاغل لیبرال بخش هنري کنفدراسیون کارگرانت. حتی مثالی روشنکارگران تئاتر هنوز در اشغال اس
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نگهداري شده بودند. در جریان  ،هایی بودند که از سوي آنارشیستها از همان روزهاي اول تخریبمرکزشان باز کرده بودند. اینها نقاشی
. هنرمندانی دننیا با تفنگ به سراي نمایشگاه وارد شده و کلت کشیده بودجنگ، بعضی از اعضاي غیرکنترل نشده حزب کمونیست اسپا

اقامتگاه و نمایشگاه را به مالکیت خود درآورده بودند.  ،که آنجا بودند نخواستند جنگ خونینی را شروع کنند. عناصر غیرقابل کنترل
رشیستها بنا به گزارشات در اسپانیا و خارج از کشور ها حکمرانی میکردند. آناکش هايِ شورشی بر مراکز فرهنگی آنارشیستاسلحه

ها چنین اقدامی را رد کردند. آنها نخواستند کردند. آنارشیستساختمان می گیريشدند اگر اقدام به بازپسمردان خون و بیرحمی می
 ،ه هاي مسئول آنارشیستها ترجیح دادنداین گنجینه هنري را که در نوزده ژوئیه نجات داده بودند، با اقدام خود به خطر اندازند. کمیت

  کار را از طریق دولت رسمی پیش ببرند و مزاحمین را از نمایشگاه خود دور کنند.این

ا به قول هبایست از هر دو طرف بسرعت آزاد شوند. رفقاي کنفدراسیون کارگران و فدراسیون آنارشیستبر طبق قرارداد، زندانیان می
ها قرار داده د منظبط بودند و فورا صد ها زندانی را که اغلب آنها داوطلبانه خود را تحت حمایت آنارشیستخود وفا نمودند. آنها خو

بودند، آزاد کردند. مخالفین آنها نسبت به قول وقرار خود وفادار نبودند. مذاکرات طوالنی الزم بود تا ناسیونالیستهاي کاتاالن و 
آزاد کنند. یک هفته پس از استقرار شرایط عادي خیلی از اعضاي کنفدارسیون کارگران و ها زندانیان آنارشیست خود را کمونیست

ها نگهداري میشوند. روز سیزده می، کوسمه پالوس از رورو، لوسه دومینگوز، آنتونیو آیگناسیل، ها هنوز در زندانفدراسیون آنارشیست
د. در همان حال میگل کاستیس، هوزه دگاي، آلورو گالسریان، هوزه نداري میشوفرانسیسکو سارکدا هنوز در سنگر کارل مارکس نگه

لویس گارسا، مانوئل هورنو، هوزه لوسیو گامز، الوگیو مارکز، رومر، آنتونیو سانچز هنوز در دفاتر کمیته مرکزي حزب کمونیست اسپانیا 
 یکه ایبایز، هوزه ریویرا، و رامان روبهو از جنگجویانکاتالونیا میگل پ يزندانی هستند. در مرکز حزب ناسیونالیست کاتاالن در رامبال

ها زندانی هستند. دویست نفر از جنگجویان کنفدراسیون و آنارشیستها در زندان پلیس کنفدراسیون کارگران و فدراسیون آنارشیست
 داند که این افراد درکس نمیبسر میبرند. اغلب آنها در کاخ مجمع دستگیر و هنوز زندانی هستند. تعدادي ناپدید شده اند و هیچ

  زندانهاي حزب کمونیست اسپانیا بسر میبرند یا در زندانهاي ناسیونالیستهاي کاتاالن.    

  

  کارگران جهانی-طبقاتی -پویندگان  تجربه  تاریخی

  2020 ریلآو
  ر به ما منتقل کنند.دات و نظرات خود را از طریق اي میل زیاپیشنه ،عزیز میتوانند نقدخوانندگان 

  
taj.ta.kar@outlook.com 
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