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  تان بگویید درباره بیداري سیاسی

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

Castellon ِ تروئلو Teruel  باتوجه به . آنها به بارسلونا نقل مکان کردند ،در جریان جنگ جهانی اول  .قرار داشت
در   Terrassa ترراسساو ِ  Poble Nou  آنها مجبور بودند بین پوبله نو و مسکنشرایط پرمخاطره در رابطه با کار 

همراه با چند ). از دست پلیس و گرسنگی( مامن امنی بود ،Olesaسا خانه خواهر بزرگ آنان در اول. رفت و آمد باشند
را برخود  1931ریخ آوریل کارت عضویت وي تا. بودCNT فدراسیون ملی کارکنزرگ من عضو کمیته دفاع ببرادرش، پدر

 Pasqual ترراسسا شدند، برادر پدربزرگ من پاسکوئالزمانی که فاشیست ها وارد ِ. او در صنایع شیمیایی کار میکرد. داشت
 فاالنژیست ها که وي از سوي بعضی ها میگفتند. ناقص العضو گردید و از بین رفت ،در بارسلونا 1936ژوئیه  19در جنگ  



 لسگآرِ ستاده شد و از بازداشت گاه سیاسیبه تبعید فر  Eliseo الیسئوپدربزرگ من ِ. قرار گرفت مورد هدف گلوله
Argeles  ارتفاعاتفرار کرد و خود را به  آنجاوي از . هاي  دیوار آتالنتیک سر درآورد سنگرهايو سپس از ر الجزایر د 

با پارتیزان هاي حومه شهر در ارتباط  Gers رسگاو در ِ. دادبه حیات خود ادامه رساند و در جنگل به عنوان ذغال درست کن 
زیرا این عمل تنها راهی براي زنده ماندن  ،این ارتباط بر اساس یک تصمیم سیاسی داوطلبانه از سوي وي نبود. قرار گرفت

در همان جا زندگی  1970شرکت نمود و تا زمان فوتش در سال  Mirande  او در آزاد سازي شهر کوچکی بنام میرانده. بود
  .کرد

کودك   پنج مادربزرگ من خواه ناخواه مجبور بود خود را با سرپرستی درهمان حال، با سقوط بارسلونا بدست فاشیست ها،
یکی این است که موقع رسیدن : کوتاه نامطبوع از آن زمان اتفاقدو . آنها به شدت گرسنه و وحشت زده بودند .تطبیق دهد
از سوي ناسیونالیست ها به خدمت نظام فراخوانده شد و درست چند روز  Vicente برادرش ویسینته ،خانهه مادربزرگم ب

. همسایه ها نمیدانستند چه خبر است. گلوله هاي بی هدفی قرار گرفت و کشته شد آماج ،قبل از اینکه جنگ به پایان برسد
 Carrer مهم براي تسلیت گویی به کارریر آمیستات اکنون فاالنژیست هايِ ،پلیس تحقیقات و بازجویی هاي مداومِپس از 

Amistat  مرا مجبور کرده بودند که عمه هاي ،فاالنژیست "خانم هاي"این بود که تعدادي از  حادثهدومین . میآمدند 
شه تغییر دادند، اما وي همی  Ana بود به آنا Naturaآنها نام عمه مرا که ناتورا  . دنغسل تعمید بجا بیاور دوباره

  Cruz/ Albeit کروز آلبیت را به  Libertad من لیبرتاد عمه دیگر آنها نام. صدا بزنند  Nita میخواست وي را نیتا
خواست ازدواج کند،  زمانی که ،بعدپنج سال  ،بنابراین. صدا میزدند  Nati اما همیشه همه وي را با نام ناتی تغییر دادند 

 لیساک. خوانایی نداشتندباهم   Libertad و لیبرتاد  Cruz کروز زمان تولد وي زیرا اسامی ؛کشیش حاضر به عقد نبود
 .باهم زندگی کنند "به صورت حرام "این بود که این زوج بدون عقد راه باقیماندهزیرا تنها  ،تسلیم شد  از مدتی بعد

تقصیر وي تنها این  مرا با سواالت بسیار بیجوابی جاگذاشت، ،آمیزخصومت ، ناعادالنه وانگیزغیبت پدربزرگ من در دنیاي غم
  .، قبل از این که من به دنیا بیایمکه در جنگی شکست خورد بود

  بزرگترین تاثیرگذارانت چه کسانی بودند؟

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

ی گشیوه زند ،در دنیاي ارزش هاي فاشیستی، از روز هاي کودکی و معصوم من. ندداري و کارفرمایان رد کردتله هاي سرمایه
   .فانوسی خواهد بود که همیشه افق مرا روشن نگه خواهند داشت ،آنهاوار نمونه

  داشتند؟ بر روي شماو چه کتابهایی بیشترین تاثیر را ... 

 Broue روئهبِ متخصص در تاریخ و فرهنگ قرون وسطی،  Georges Duby در عرصه تاریخ آثار جورجز دوبی
 تل، میشVolin  لین، وPeirats  ، پیراتز Carr ، کار Bernecker کررنبِ ، Bolloten ،بولوتن Brinton رینتون،بِ



Michelet سوبول ، Soboul ماتیث ، Mathiez  ِل پازو آب Abel Paz  .در عرصه تئوري، داروین Darwin  ،
 Dauve دائووه ، Munis ، مونیس Rocker ، روکر Kroppotkin تکین، کروپMarx   ، مارکس Canfora کانفورا

 ، شکسپیر Cervantes سسروانتQuevedo ،  دودر ادبیات، کووِ.  Cathiers Spartacus اسپارتاکوسیئرز ثو کا 
Shakespear س، تروئ Troyes  روئالیو ادبیات قرون وسطی انتشار یافته از سوي س Siruela  باضافه ، 

 Marcus  س آیورلیئوس، وساطت مارکو Diderot روت، و دیدYourcenar  ، یورسنار Malaquais سماالکوئائی
Aurelius  یفراموش نشود، ماجراهايسولیس Ulysses  از کتاب سرشت کار مغز انسان و ج1تسکینوزف د 

Joseph Dietzgen .  

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

- جریان کمونیسم بین( ICC  .سی.سی.آيمن با گروه هاي نظیر . بودمها  2پالتفرمیست  عضو ، من1970در اوایل دهه 

من به کمونیسم چپ ایتالیا، کمونیسم شورایی و . ارتباط داشتم فعاالنه کار کنم آنها ابدون اینکه ب F.O.R آر. اُ.و اف )المللی
ر جنگ ام تا عمیقا دلیل شکست انقالبیون را دام و تالش کردهمطالعه کرده همیشه و .شدممند خودمختاري کارگران عالقه

  .درك کنم)  اسپانیا( داخلی 

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

 مردمدر جنگی علیه  هیچ بهانه اي نداشت غیر از اینکهکه  دیکتاتوريِ فرانکوئیسم، پیشهستم واقعیت. پیشینه خانوادگی من
جنگ به شکست چرا و چگونه . من میخواستم به دو سوال جواب دهم .علیه طبقه کارگر خصوصاًوخود پیروز شده بود، 

  ؟ چرا انقالب شکست خورد؟منجر شد

  ؟ایدچرا زندگیتان را وقف تاریخ کرده

نادرستی ها  ؛د را با تاریخ انقالب تعمیق بخشمتاریخ به من کمک میکند تا یاد بگیرم،اطالع رسانی کنم و آشنایی خو
 يمبارزه واقعیِ آشکار ساختن تاریخِ .تعبیه و جعل شده اند را اثبات کنم "مقدس"خ بورژوایی وتحریفاتی که به وسیله تاری

مبارزه بخشی و  این .خود مبارزه اي براي تاریخ و براي تاریخ انقالبی است،طبقاتی، مدون شده از زاویه پرولتاریاي انقالبی 
 يطبقه. است 4یا کاپیتال 3نان رغلبه ب و کارخانه ها، قیام انقالبی،جزئی از مبارزه طبقاتی مانند اعتصابات غیرقانونی، اشغال 

باید علیه روایات و تفسیرات سوسیال دموکراتیک، نئواستالینیست، کاتاالنیست، لیبرال و  تاریخ خود تصاحبکارگر براي 
جبهه هاي متعدد در مبارزه طبقاتی  جبهه اي در میانِ ،خود خِیمبارزه پرولتاریا براي فراگیري تار. نئوفرانکیست مبارزه کند

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

 .ریشه این گرایش به آنارشیست هاي روسیه برمیگردد. پیشاهنگ لنینی براتحاد ایدئولوژیکی، تاکتیکی و مسئولیت جمعی و فدرالیسم تاکید میگذارند
 کتابی از پیتر کروپتکین -  3
 ز مارکسکتاب سرمایه ا -  4



د طبقاتی است و میتوان آور نیست، این بخشی و جزئی از خود آگاهیِاین امري صرفا تئوریک، یا تجریدي یاکهنه و مالل. است
اسپانیا نیاز به این دارد که تجربیات جنبش . پرولتاریاي جهانی تعریف شود تاریخی به عنوان تئوریزه کردن تجربیات

   .از آن خود کند این تجربه را عمیقاً و را درك، تحلیل 1930یستی دهه کوسندیکالآنار

  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
بورژوازي فاشیستی آتش بس کند زیرا چنین آتش بسی حاکی از شکست آلترناتیو  به منظور درهم کوبیدن) دموکراتیک

و قبول یک برنامه اتحاد ضدفاشیستی  )از آن خود اوست شیوه مبارزه اي که جوهراٌ(  انقالبی و نقض برنامه انقالبی پرولتاریا
  . بورژوازي دموکراتیک به منظور پیروزي آن جنگ علیه فاشیسم خواهد بود با

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

 نا روي آندر بارسلو. تی.ان.این چیزي است که من در کتاب کمیته هاي دفاع سی. زمان زیادي میطلبدجواب به این سواالت 
ت قیکمبود اصلی آنها عدم موف). عنوان آماده براي انقالب به انگلیسی در دسترس است این کتاب تحت( به کندوکاو پرداختم

را به  6کمیته هاي انقالبی ،5کمیته هاي باالتر. بود کنفدراسیون ملی کاردر سازماندهی و هماهنگی در خارج از تشکیالت 
آنها . گترین مانع براي آرزوهایشان تبدیل نمودندنمودند و آنها را به بدترین دشمنان خود و بزر خفهلحاظ سیاسی و سازمانی 

  .با هدف فوري نهادسازي از آنها، تالش کردند کمیته هاي دفاع را در ماشین دولتی تحلیل ببرند

  

                                                            
 کمیته هاي آنارشیست ها در سطح کشوري -5
 کمیته هاي کارخانه ها، کمیته هاي منطقه اي و کمیته هاي کارگران در محالت -6



  

  سنگربندي کارگران در شهر بارسلونا

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

- ي مصمم به جمعجده صورت و ب به طور کاملآنها ؛دکمیته هاي دفاع را میتوان به عنوان ارتش زیرزمینی انقالب توصیف کر

آنها اعضاي متکی بر کنفدراسیون  .، آموزش، استراتژي و کار آماده سازي براي قیام کارگران بودندتآوري اطالعات، تسلیحا
را دراختیار کمیته  قرار داده و آنها بودند که اعضایشان را به لحاظ مالی مورد حمایت 7زیرا این اتحادیه ها ،ملی کار بودند

  . هاي دفاع قرار میدادند

  

  سالوادور سگویی کارگر آنارکوسندیکالیست و نماینده کنفدراسیون ملی کار

                                                            
اتحادیه هاي وابسته به کنفدراسیون ملی کار به لحاظ طبقاتی و سازمانی با اتحادیه هاي تحت نفوذ سوسیال دموکرات ها، سوسیالیست ها و  - 7
  .تالش خواهد شد در  ادامه ترجمه کار هاي آگوستین در این زمینه توضیحات بیشتري داده شود. متفاوت بودند "هاي طرفدار شورويکمونیست "



نها ضرورتا گروه هاي دوستان و آ. ساختمان سازمانی فدراسیون آنارشیستهاي ایبریا را تشکیل میدادند آنارشیستیگروه هاي 
باهم اشتراکاتی وظایف و اصول و تاکتیک ها  و در اجرايفعالینی بودند که از طریق وابستگی ایدئولوژي باهم مربوط بودند 

 همنزدیک بههماهنگ کننده بود که گروه هاي  وسیله فدراسیون آنارشیست هاي ایبریا صرفا یک پالتفرم مشترك یا. داشتند
  . مخالفت داشتند 8این گروه ها اغلب با کمیته هاي منطقه. هدایت میکردرا 

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

از سوي  به جانیان مسلح) مترجم- !!سندیکاي آزاد(  Sindicato Libre   شدن کمک هاي مالی سندیکاتو لیبره
شکل گیري گرو هاي عمل به این خاطر بود که  مبارزین . نفس وجود کنفدراسیون را به خطر انداخت ،کارفرمایان کاتاالن

   .کنفدراسیون ملی کار بتوانند زنده بمانند و جلو اتحادیه زدایی وسیع گرفته شود

  

  ژنرال مارتینز آنیدو

 

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

                                                            
 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  1919بین سال هاي . کارگران در بارسلونا نیروي ویژه اي از گانگستر ها را سازمان میدهند
کارگران براي مقابله با این سرکوب علنی، کمیته هاي دفاع را براي حفظ موجودیت اعضاي فعال . ي کارفرمایان ترور میشوندملی کار از سو

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

 .مخالف سرسخت آنارکوسندیکالیست ها و آنارشیست ها بود را به ریاست پلیس بارسلونا منصوب نمود



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

آنارشیستهاي ایبریا که سازمان کارگري مسلط در کاتالونیا بودند، تئوري انقالبی مناسب و بسنده نداشتند و تصمیم گرفتند 
تنها هدف آنها پیروزي بر فاشیسم . با سایر سازمان هاي ضدفاشیست و با دولت محلی کاتاالن در امور دولت همکاري کنند

، کمیته هاي ) در سراسر کاتالونیا( و کمیته هاي انقالبی محلی،) در بارسلونا( ته هاي پایین انقالبیدر حالیکه کمی. بود
امالك بورژوازي، کلیسا و دارایی دولت را مصادره  ،کارخانه، کمیته هاي سنگر ها، کمیته هاي تدارکات و انواع کمیته ها

بود که نیروي هاي نظم عمومی وجود نداشتند، بورژوازي و کلیسا در این در حالی . میکردند، رهبران از انقالب صرفنظر کردند
  ).مناسبی براي ضدانقالب بودند فرصت منتظرِ( سربازخانه ها محبوس مانده بودند 

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

: این است که انقالبیون در ژوئیه غیرمسلح بودند اما هدف سیاسی مشخصی داشتند 1937و می  1936ژوئیه تفاوت مابین 
آنها حتی با داشتن اسلحه باالتر و بیشتر از آنچه که در ژوئیه  1937شکست دادن ارتش و قیام فاشیسم، درحالیکه در می 
کارگر علیه استالینیسم، علیه دولت بورژوایی کاتاالن و حتی  توده هاي. تصرف کردند، به لحاظ سیاسی خلع سالح شده بودند

سازمان هاي خود، با داشتن حمایت وسیع توده اي، بدون رهبرانشان دست به شورش زدند، اما ثابت شد که در مخالفت با 
برپا شدند هنوز  1936 سنگرهایی که در ژوئیه. 11رهبرانشان، آنها بدون سازمانهایشان نتوانستند مبارزه را به پایان برسانند

برپا شدند بسرعت برچیده شدند، جدا از چند سنگر  1937بعد از ماه ها برقرار و پابرجا بودند، درحالیکه سنگرهایی که در می 
  .که حزب متحد سوسیالیست کاتالونیا آنها را به نشانه قدرت و پیروزیش حفظ نمود

  شد؟ 1937چه چیزي سبب می 

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

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

                                                            
یک شرایط انقالبی در سراسر اسپانیا وجود داشت که این شرایط به یک قیام  1936ژوئیه  همینطور که خود آگوستین بدرستی اشاره میکند در - 10

 .طبقاتی هرگز شکل نگرفت-انقالبی از سوي کارگران در ایالت کاتاالن منجر شد  اما انقالب به معنی یک انقالب تاریخی
ی کار بطور کامل مورد حمایت قرار نگرفت و در میان توده هاي کارگر زیرا این مبارزه از سوي رهبران آنارشیست ها و رهبران کنفدراسیون مل -  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

تحمیل نمودند که طی آن بخش اعظم کارگران فعال ضدسرمایه داري را در سنگر ها علیرغم فداکاریهاي متحدا جنگی را علیه کارگرن در بارسلونا 
چه شرقی تحت پرچم سرخ شوروي و چه در شکل فاشیسم تحت پرچم  ها بیسابقه شان به خاك و خون کشیدند و نشان دادند که در همه جا سرمایه

 .چم دموکراتیک تحت پرچم فرانسه و انگلیس در مبارزه علیه نیروي کار منفعت واحد و مشترکی دارندایتالیا و آلمان و فاشیسم فرانکو و چه تحت پر



  جاعلین و منحرفین اصلی جنگ داخلی چه کسانی هستند؟

نئواستالینیست ها، سوسیال : بعالوه، جاعلین همان مشکوکین معمول هستند. زیاد مهم نیستند جاعلین و نه جعل آنها نه
  .دموکرات ها، لیبرال ها، کاتاالنیست ها، و نئوفرانکوئیست ها یعنی تاریخ مقدس بورژوایی

  آیا میتوانید به یک مثال از چنین جاعلینی استناد کنید؟ 

یونانی یک درگیري  این به تعبیر. مثال درگیري بین کنفدراسیون ملی کار را با حزب متحد سوسیالیست کاتاالن درنظر بگیرید
کمیته هاي (در یکسو کمیته هاي پایین . بارسلونا "پلیس"سیاسی بود، چالش بین  دو استراتژي متفاوت براي تامین آذوقه 

قرار داشتند که به برابري طلبی، و توزیع مقرون به صرفه نان و آذوقه غذاییِ کافی اولویت میدادند و در سوي دیگر ) محله
و این استراتژي . ت کاتالونیا قرار داشت که اولویتش بیش از هر مالحظه اي تحکیم دولت کاتاالن بودحزب متحد سوسیالیس

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

ب میگردد که تولید توجیه ایدئولوژیکی و تئوریک این حزب این بود که بازار آزاد و بدونِ مانع قیمت ها سب. مردم گرسنه بمانند
ن بود که بازار آزاد احتکار مواد غذایی را به در عمل آنچه که اتفاق افتاد ای. د و در غیراین صورت احتکار خواهد شدبه بازار بیای

  . تئوري بازار آزاد بسرعت به بازار سیاه و گرسنگی کارگران ترجمه شد. خاطر باالرفتن قیمت ها تشویق نمود

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

کننده با نگرانی، گرسنگی، ساعات طوالنی در صف هاي خسته. دیکته شده از قانون عرضه و تقاضا را نیز منعکس نمیکنند
تامین خواربار از طریق پایاپاي یا زورگویی، غارت یا دزدي در بین جمعیت از نتیجه غیرمطمئن و مسافرت ها به دهات براي 

  . به امري عمومی تبدیل گردید ،به بعد 1937بهار 

این نظامی شدن بعد از معرفی سه  1938حدود اوت : به بعد، توزیع مواد غذایی حالت نظامی به خود گرفت  1938از فوریه 
استالینیست ها و بورژوازي . جیره غیرنظامیاننگجویان،افراد مسلح پشت جبهه و ه ججیر - درجه جیره بندي تکمیل شد

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

  آیا میتوانید چند تن از جاعلین تاریخمان را نام ببرید؟

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

کاتاالن را  ی اعتبار بورژوازيِتالش شکست خورده و ب او. ت طرفدار فرانکو حمایت میشودسوارکاران، یک انجمن اشرافی بشد
 . به وحشت انداختند نمایندگی میکند 1936در سیاه نمایی آنارشیست ها  که اجدادشان را در 



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

و لیست قابل مالحظه اي از دیگران از مکتب تاریخ نگاري   Martin Ramos ، مارتین راموس Gallego گایگو
ا مدتهاست که در دانشگاه آنها براي سال ها در این عرصه مسلط بودند و درصد باالیی از آنه. استالینیست هاي جدید میآیند
این انکار به  را انکار میکنند، 1936آنها موکدا وقوع هرگونه انقالب اجتماعی  در بارسلوناي . هاي کاتاالن دست باال را دارند

استالینیسم را رد میکنند و  "اهانت آمیز"این روز ها آنها توصیف . درجات زیادي ویژگی معین آن به عنوان مکتب تاریخ است
اصلی افسانه  آنها از آنارشیست ها نفرت دارند و دستفروشانِ. رجیح میدهند  خودشان را سوسیال دموکرات معرفی کنندت

آشام  سیاهی هستند که آنارشیسم کاتاالن را محاصره کرده است، افسانه اي کهنه که آنارشیست ها را به عنوان خفاشان خون
ماکس (  و پیشنیانشان مانند 13س موسس حزب متحد سوسیالیست کاتاالنافسانه اي که توسط پدران مقد. مجسم میکند

اختراع  و رواج ...)  Perucho ، پروچو Stepanov ، استپانوف Ehrenburg ، اهرنبورگ Max Rieger ریگر
راسیون دادند، کسانی که متخصص تبدیل کمپین تبلیغات به حقایق جعلی هستند، آنها باوجود آنکه افسار سرکوب را علیه فد

رها کردند، و فدراسیون را از بعضی از شهرداري ها بیرون راندند و هزاران آزادیخواه را روانه زندان  1937ملی کار در تابستان 
داري اما بطور وحشتناکی سکتاریست و بهترین مدافع مطلق سیستم سرمایه ؛کردند، ادعا میکنند که بیطرف و علمی میباشند

 El Viejo و ال وییهو توپو  L Avenc آنها خانه نشر و بررسی له آونس. رژوایی هستندو دموکراسی ورشسکسته بو
Topo  در بین این لیست آکادمیک ها چند چهره استثنایی مانند ایزارد. را اداره میکنند Izard مونیئسا ، Muniesa  ،

  .و چند نفر دیگر را میتوان دید..  Pages پاهس

که از سوي همکاران نئواستالینیستی  ، یا مورخین کاتاالنی Vinas مشهوري مانند وینیاسمکتب لیبرال ها شامل مورخین 
آنها زرنگ و کمتر از نئوفرانکیست ها . را شامل میشوند  Ucelay Da Cal شان منزوي شده اند مانند اوسالي داکال

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

بود که از سوي گارسیا اولیور به  "همه چیز را بخطر انداختن "یکی از آلترناتیوهاي همکاري با دولت کاتاالن استراتژي 
معادل با انتخاب احتمالی براي انقالب نبود؟ آیا  "همه چیز را بخطر انداختن"آیا . عنوان دیکتاتوري آنارشیستی تعبیر میشد

  استراتژي میتوانست به قدرت بورژوازي حاکم خاتمه دهد؟  ینا

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

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

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

 .بورژوازي کاتاالن و اسپانیا ایستاد



ضدفاشیست براي تصویب رسمی پلنوم منطقه اي اتحادیه هاي کارگري که از سوي کمیته منطقه اي کاتالونیا برگزار شد 
  ارائه شد

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

از   Oliver Garcia بعد از جروبحث در این زمینه، اولیور گارسیا. و به انقالب ادامه داده و کمونیسم آزاد را مستقر سازد
و همکاري با سایر  "نامعقول"ارشیستی جاي خود بلند شد و بحث را بدین شکل مطرح نمود که از بین دیکتاتوري آن

  .نیروهاي ضدفاشیست در کمیته مرکزي میلیشیا به منظور ادامه مبارزه با فاشیسم یکی را باید انتخاب کرد

را از زندگی ساقط  "چیز به خطر انداختن همه "بدین ترتیب، بطور عمدي یا غیرعمدي، اولیور انتخاب مبهم و مغشوش 
از اصول  Federica Montseny 14 دفاع فردریکا موتسنی ،"یکتاتوري آنارشیستید"مخالفت با  در. ساخت

 سانتیان این موضع با استدالل دیوگوآباد. آنارشیسم علیه هرگونه دیکتاتوري، بیشتر منطقی، متوازن و معقول  ظاهر شد 
Diego Abad de santillan   نظر سومی پیش کشیده نقطه . درباره خطر ایزوله شدن و دخالت خارجی تقویت شد

وي پیشنهاد نمود که از دولت کاتاالن به . مورد حمایت قرار گرفت  Manuel Escorza شد، که از سوي مانوئل اسکورزا
عنوان وسیله اي براي اجتماعی کردن و اشتراکی کردن استفاده کنیم و زمانی که ارزش مصرف خود را از دست داد آن را از بین 

  .ببریم

  

 ا اولیورهوان گارسی

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

به تاخیر  16ا مثل خیلی ها فکر میکردند که انقالب باید تا رفع معضل ساراگوسسازیرا آنه ؛سکوت کردند  Ortiz اورتیز

                                                            
 و آنارشیست مشهور اسپانیا) وزیر بهداري( فدریکا مونتسنی اولین وزیر زن   -  14
در مورد شخصیت و فعالیت وي مقاالت . دوروتی یکی از مشهورترین آنارشیست هاي اسپانیاست که در جنگ داخلی نقش بسیار مهمی ایفا نمود -  15

 .ها نوشته آبل پاز میباشدو کتاب هاي متعددي نوشته شده است که مشهورترین این کتاب 
 .ساراگوسسا منطقه اي در ایالت کاتالونیاست که در آن زمان تحت اشغال نیروهاي فرانکو قرار  داشت -  16



بیشتر براي استحکام و متداول  بیشتر و اندیشیدنِ قطعنامه اي بدون بحث. انداخته شود و فاشیسم شکست داده شود
. کل گرفته بود به تصویب رسیدژوئیه ش 19ساختن کمیته میانجی بین کنفدراسیون ملی کار و دولت کاتاالن که از قبل از 

این همکاري باید تقویت و اجرایی میگردید و نمایندگان کنفدراسیون در کمیته مرکزي میلیشیاي  ،طبق این قطعنامه
بعالوه احزاب و اتحادیه هاي کارگري مسئول برقراري حفظ نظم در پشت جبهه و فراهم کردن . ضدفاشیست وارد میشدند

  .  تدارکات میلیشیا براي جنگ در جبهه آراگون شدند

جز ربودن قدرت از سوي اقلیتی از رهبران آنارکوسندیکالیست گارسیا اولیور که چیزي  "ن همه چیزِبخطر انداخت  "طرح 
آلترناتیو اصیل انقالبی در مقابل آن عبارت بود از مصادره کردن کارخانه ها، جذب و مسلح . نبود، آلترناتیو انقالبی اصیل نبود

و در یک کلمه جایگزینی ... ري، تشکیل گشت هاي تامین امنیتساختن میلیشیا، تقویت سنگر ها، اداره کردن خدمات شه
  ) . از سوي کارگران( همه کارکرد هاي دولت و اعمال همه قدرت در عمل

  

  فدریکا مونتسنی

  

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

 .بارسلونا، زیرا آنها ارگان هاي بالقوه قدرت طبقه کارگر بودند) تمحال( يکمیته هاي انقالبی ناحیه

  آیا بدون خشونت انقالب ممکن است؟

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



نظم و قانون مخالف خشونت انقالبی است و خشونت . انون تنها به عنوان خشونت سازمان یافته میتواند درك شودنظم و ق
دولت از نهاد هاي جامعه بورژوایی دفاع میکند و بر خشونت مالکیت انحصاري دارد که . انقالبی رودروي نظم وقانون میایستد

به  "شرایطی عادي"داري ا اعمال میکند و این حالت در جامعه سرمایهاز طریق نیروهاي به اصطالح نظم و قانون خشونت ر
نظم، ، به عنوان دگرگونی در نظم و خشونت انقالبی که این انحصار را متالشی میسازد، پدیده اي  استثنایی، بی. نظر میرسد

  .قانون و بدین ترتیب به عنوان تبهکاري نشان داده میشود

در یک جنگ اختالفات با . خت که خشونت راه حلی براي تضادهاي اجتماعی و سیاسی استروشن سا) نظامیان(قیام نظامی
شرایط استثناییِ بحران قانونی و انقالبِ اجتماعی که به وسیله قیام نظامی و جنگ داخلی . کشتن دشمن حل میشود

  "ترل هاغیرقابل کن"یونی که به عنوانبرومند براي افزایش انقالبیون وجود دارد، انقالبتحریک شد ثابت نمود که یک زمینه 
  .که عدالت را بنا به میل خود اجرا میکنندمورد تهمت قرار گرفتند 

قدرت، کمیته هاي انقالبی و همچنین بعضی از کمیته هاي تحقیق وظیفه داوري و اعدام  أدر شرایط سقوط همه نهادها و خال
فاشیست هاي دشمن را به عهده گرفتند و همه افراد مشکوك دشمن مانند کشیشان، فئودالها، افراد دست راستی، پولدار یا 

حذف دشمن بکار  "وظیفه"راي اعمال قدرت و و اسلحه اي که آنها در دست خود داشتند را ب. ناراضی را  محاکمه کردند
زیرا زمان زمان درهم کوبیدن فاشیسم بود، و آلترناتیو دیگري جز کشتن و کشته شدن وجود نداشت، زیرا آنها با . گرفتند

اگر کسی سربازي را براي کشتن دشمن مالمت نمیکند، چرا باید کسی که در پشت جبهه با حمله به . فاشیسم در جنگ بودند
اینجا قانونی دیگر . ي کشته میشود مورد مالمت قرار بگیرد؟ در یک جنگ، دشمن بخاطر اینکه دشمن است کشته میشودو

  .یا سایر قانون اخالقی و یا فلسفه دیگر وجود ندارد

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

همه کس از . در یک جنگ دشمن ترا میکشد، یا تو دشمن را میکشی: نبود "منفعل"یک کارفرما و یا فاشیست روبرو میشد 
 ، فرمانده جوخه مرگ، از ویدئییا Pasqual Frasquat ئال فرسکوئتفدریکا مونتسنی، وزیر بهداري تا پاسکو

Vidiella   از حزب متحد سوسیالیست کاتاالن، وزیر دادگستري تا رهبر حزب متحد سوسیالیست کاتاالن آفریکا دلس
از کنفدراسیون ملی کار، وزیر   Joan Pau Fabregas از هوان پایو فابرگاس  Africa de las Heras هراس

  .اقتصاد تا متواضع ترین میلیشیاي عضو گشت کنترل، همه، کامال همه آنها با همین استدالل بحث میکنند

  ناپذیرند؟آیا خشونت و انقالب از هم جدایی

که  ، و تا زمانیاست) نظم نو(بیشتر از ساختن) نظم کهنه( در زمان انقالب انهدام. خشونت و قدرت هر دو یک چیز هستند
انقالبیون نمیتوانند خشونت را کنترل کنند و همیشه با جالدان بی نام و نشان و شناخته  ،نظم نو دست باال پیدا نکرده است

اما زمانیکه این خشونت در رابطه با شرایط . این امر انقالبِ فرانسه تا انقالبات آینده را شامل میشود. شده کشمکش میکنند
با (  از سوي مقامات ضدفاشیست قانونیت یافت( 1936ه فرارسید و قدرت تجزیه و متالشی شد و بعد از اکتبر انقالبی ژوئی



این خشونت جنبه انقالبی، جمعی، مردمی،  ،)یا خشونت قانونیِ نظمِ جدید/ خصیصه تازه اش به عنوان خشونت مشروع
آمیز، بیگانه، براي ضدانقالب، بورژوازي، اي ستمزنده بودن و خودبخودي خود را از دست داد زیرا این به پدیده 

جمهوریخواهان، نظم انحصاري و متمرکز تبدیل شد، که دقیقا به منظور کنترل و ریشه کن کردن شرایط انقالبی پیشین 
  .مستقر شد

که  ر ملیقضایی اعضاي کنفدراسیون کا پیگرد هاي 1937فدریکا مونتسنی، در تظاهرات استادیوم المپیک در روز ژوئیه 
محکوم کرد زیرا آنها کشتن کشیشان، افراد نظامی و  بخاطر حوادث ژوئیه تحت بازجویی هاي بیرحمانه اي قرار گرفتند را
و این مالك و معیار در . زیرا آنها کشیش و غیره بودند ؛تفنگداران یا افراد دست راستی را جرم و یا جنایت محسوب نمیکردند

در ماه سپتامبر وقتی این بازجویی ها متوجه افراد مبارز اتحادیه . ست ها معیار مشترکی بودبین اکثریت آنارکوسندیکالی
همان استدالالت مونتسنی را ) از حزب سوسیالیست متحد کاتاالن( گردید، ویدیا ) اتحادیه عمومی کارگران( تی.جی.یو

  .  داشت

  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 طبقاتی را بکار گرفت و در دولت شرکت نمود، و به شیوه بوروکراتیک بر اساس هدف پیروزي در جنگ علیه فاشیسم 

کست منتهی شد، اما جنبش اجتماعی آنارشیسم انقالبی، در کمیته هاي سازمان یافت، متاسفانه در هر زمینه اي به ش
محالت، کمیته هاي محلی، کمیته هاي کنترل کارگري، کمیته هاي دفاع و غیره خود را سازمان داد که اینها زهدانِ قدرت کارگر 

که  الل پرولتاریایی را حفظ نمودندتقبودند که کارهاي عظیم مدیریت اقتصاد، ابتکارات انقالبیِ مردمی را عملی کرده و اس
داري ، وحشت حتی امروز نیز این اعمال روشنایی بخشند و آینده اي را بشارت میدهند که بطور رادیکال با بربریسم سرمایه

  . فاشیسم و بردگی استالینیستی متفاوت است

دولت، استالینیست ها و کمیته هاي  باوجود اینکه این آنارشیسم انقالبی نهایتا قربانی سرکوب سیستماتیک و هماهنگ
فوقانی شد، ما وارث نمونه و مبارزه اقلیت هایی مانند رفقاي دورروتی، جوانان آزادیخواه و چندین گروه متعدد فدراسیون 
محلی بارسلونا هستیم که الگوي آنها به ما اجازه میدهد که وارد اندیشه تئوریک تجربیات آنها شویم و از اشتباهات آنها 

بعد از قیام پیروزمند کارگران و درهم شکستن فاشیسم، و بعد از اینکه . یاموزیم و مبارزه و تاریخ آنها را زنده نگه داریمب
نیروهاي نظم و قانون حاضر نشدند سنگرهایشان را ترك کنند، انهدام دولت متوقف و نابودي آن به فاضله مدینه مربوط به 

ي کمیته هاي انقالبی یک وظیفه واقعی و مشخص بود که در آن این کمیته ها همه انهدام دولت از سو. آینده تبدیل شد
  .را به عهده گرفتند 1936وظایف دولت قَبل از ژوئیه 

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

  . ر بگیرممن ترجیح میدهم دست به انتشار هیچ چیزي نزنم اگر مورد سانسور قرا! هرگز



  به ما درباره کتابهاي که انتشار داده اید و قصد دارید در آینده انتشار دهید بگویید

سنگر ها در بارسلونا تالشی براي توضیح ایدئولوژي اتحاد ضدفاشیستی که بر اساس ترك برنامه انقالبی از سوي کمیته 
 دفاع کمیته هاي. فرانسوي نیز چاپ شده است این کتاب به. هاي مافوق تحت نام پیروزي در جنگ علیه فاشیسم است

تحت عنوان آماده براي انقالب   2014در سال . ك. که از سوي انتشارات آ )1936- 1938( بارسلونا کنفدراسیون ملی کارِ
به  بر جنگ و انقالب در کاتالونیا از نقطه نظر این نهاد هاي مخفی ارتش انقالبی است که است مقدمه اي منتشر شد که

) 1936دسامبر  - ژوئیه( انقالب کمیته ها . این کتاب به زبان ایتالیایی نیز چاپ شده است. تبدیل شدند میته هاي دفاع ک
سپتامبر  - می(و سرکوب کنفدراسییون ملی کار) 1937می  - 1936دسامبر (اولین جلد سه کتابی است که جنگ و نان 

از ژوئیه تا دسامبر : گرسنگی و خشونت در بارسلوناي انقالبی: را دارنداین سه کتاب یک زیرعنوان . بدنبال آن میآیند) 1937
هرکدام از این کتاب ها ممکن است بدون جلد هاي دیگر به تنهایی . جلدهاي دوم و سوم در انتظار انتشار هستند) 1936

در کاتالونیا است که امکان صحبت مورد مطالعه قرار گیرند، اما روشن است که آنها بخشی از همان اثر بر روي انقالب اسپانیا 
را براي شرکت کنندگان فراهم میکند، این کتاب پر است از اسناد انتشار نایافته است و بطور ساده گرسنگی و خشونت انقالبی 
را بررسی میکند و روي این مساله روشنایی میفکند که چگونه استالینیست ها و دولت کاتاالن با استفاده از حربه گرسنگی و 

  .انقالبیون را شکست دادند ،احیايِ انحصارِ خشونت در پشت جبهه بارسلونا

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

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

، رفقاي .)ام.ي.ا.از جناح چپ ي( جوزف ربوي.. بورژوایی انجام شده است "تاریخ مقدس"عمل 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  باالنس همچنین به قاتلین . و غیره در این مجله مورد بحث قرار گرفته اند
چندین شماره . سپانیایی آنها، و همقطاران ا17Stepanov استپانوف  Gero (Pere) )پره(گرو: استالینیست میپردازد

بخش . مجله مثال به رفقاي دورروتی و دیگران اختصاص یافته است که به انگلیسی، فرانسوي و ایتالیایی ترجمه شده اند
  .یافت"مبارزه براي سوسیالیسم"زیادي از این مقاالت را میتوان در سایت 

http://bataillesocialiste.wordpress 

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

 La در مادرید در له ماالتستا.  La Rosa de Foc و ال رزا د فوك  Aldarull در بارسلونا کتابفروشی هاي آلدارووي
Malatesta  . روي این وب سایتدر روي اینترنت http://bataillesocialiste.wordpress   
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 .که در پشت هر کدام از مجلدات یافت میشود بگوئید "دیکشنري رزمنده"  Catalunya درباره ستون تان در

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

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

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

  چیست؟ارزیابی شما از وضعیت جنبش کارگري کنونی 

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

این . زمان حال ما شاهد یک حمله بیرحمانه از سوي سرمایه و دولت به شرایط زندگی پرولتاریا هستیمدر . شامل میشود
بدون این مبارزه پرولتاریا آینده اي جز شصت میلیون کشته در . حمله تنها میتواند به وسیله مبارزه طبقاتی جواب بگیرد

  .جنگ جهانی دوم و انهدام بخش اعظم صنعت جهانی نخواهد داشت

  نظر شما در رابطه با جنبش آزادیخواهانه چیست؟

و آرام   حساس کنیم که این جنبش بسیار کنددر میان یک واقعیت سرسخت، دراین روز هاي ناامیدي و یکنواخت، میتوانیم ا
سیستم راه حلی براي . شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادي این کشور و نه فقط این کشور، انفجاري است. رشد میکند

خواه انهدام دولت که تضمین  ،تنها راه چاره، تنها انتحاب واقعی مبارزه است. براي هیچکس آینده اي نیست. حران نداردب
یا دولت برسر دستمزد ها و آسایش و سعادت که تنها از طریق یک مبارزه / کننده تداوم سیستم است، خواه مبارزه با سرمایه

  .بیرحمانه میتوان بدان دست یافت

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

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

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

مه چیز براي پیروزي در جنگ علیه فاشیسم جلسه داشتند، کمیته هاي درحالیکه کمیته هاي مافوق براي تسلیم کردن ه
پروسه اي که از طریق آن کمیته هاي مافوق کنفدراسیون . محالت، در خیابان ها هنوز براي برنامه انقالب کارگران میجنگیدند



آنها . متگزاران دولت تبدیل نمودملی کار  و فدراسیون آنارشیست هاي ایبریا به نهاد هاي رسمی تبدیل شدند، آنها را به خد
با کمیته  1936نوامبر سال  25کمیته منطقه اي که در . کمیته هاي پایین را با اینکار به بدترین دشمنان خود تبدیل کردند

  . هاي مافوق جلسه داشتند خود این امر را تشریح کردند

ورود . ه سازمانی و ایدئولوژیکی آن بجا گذاشتنهادینه شدن کنفدراسیون ملی کار بناچار تاثیرات مهمی بر روي خصیص
مشهورترین رزمندگان در سطوح اجرایی دولت، از شوراهاي شهر تا کابینه وزراي دولت جمهوري و وزراي دولت کاتاالن یا 

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

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

گیري اپوزیسیون هاي این امر بعالوه سبب شکل. کنفدراسیون و توده هاي مبارز آن که با سرکوب و گرسنگی روبرو بودند شد
انقالبی که اساسا در رفقاي دورروتی ، جوانان لیبرتایی کاتالونیا، بعضی گروه هاي محلی آنارشیست ها از فدراسیون وابسته 

اپوزیسیونی که در . گردید، این گروه هاي محلی قبل از می شکل گرفته بودند 1937ه ویژه بعد از می به گروه هاي بارسلونا ب
  . در کمیته هاي دفاع مناطق مسکونی بارسلونا شکل گرفت 1936تابستان 

، 1936یه کمیته ها در ژوئ يِظهور کمیته - باید بدان توجه شود پدیده جدیدي ظهور کرد، پدیده نگران کننده اي که بدقت 
این کمیته بخاطر جوابگویی به مسایل فوري پیشارو . متمرکز که از مشهورترین رهبران تشکیل شد عالیِ يِنوعی از کمیته

شکل گرفت، مسایل مهم و فوري که امکان داشت از طریق پروسه کند افقی متکی بر مجمع عمومی و بحث هاي طوالنی نتوان 
  . جاي تشکیالت و سازمان را گرفتگیري مینه تصمیماین کمیته در ز. سریعا تصمیم گرفت

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

  .بین آنارشیسم دولتی و آنارشیسم انقالبی ترسیم شد

  آیا مایلید چیز دیگري مطرح کنید؟

انقالبی یا پیشرفت تئوریک  تاریخی پرولتاریا، تئوريِ يِتفکر تئوریک بر روي تجربه بدون. مقدم است هستی بر شعور
بین تئوري و عمل کم و بیش یک فاصله زمانی خواهد بود که در آن اسلحه نقد به نقد سالح تبدیل . نمیتواند حاصل شود

زمانیکه یک جنبش انقالبی ظهور خود را در تاریخ آشکار میسازد، با همه تئوري هاي مرده قطع رابطه کامل . خواهد شد
نی مدت انتظار براي عمل انقالبی فرامیرسد که خود این لحظه انقالبی بیشتر از هر متنِ تئوریک ارزش لحظه طوال میکند، و

موانع بیمصرف را صاف و از  ،زنده تجربه عملی، اشتراکاً این. اشتباهات و ناکافی بودن تئوري را آشکار میسازد ،زیرا آن ؛دارد



. ضدانقالب ایجاد شده است ه این محدودیت ها در طی دوره طوالنیِمحدودیت هاي دست و پا چلفتی آنها فراتر میرود ک
  . اعتبارشان را در آزمایشگاه تاریخ به اثبات میرسانند ،تئوري هاي انقالبی

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

انقالبیون باید با دو .  و دولت دفاع میکنند، در آن سوي سنگر ها، خواه اینان خود را آنارشیست بنامند و خواه مارکسیست
ا، پاره نمودن همه پرچمها، انحالل همه ارتش ها و نیروهاي پلیس، انهدام تالش براي از بین بردن مرز ه ،انتخاب مواجه شوند

همه دولت ها، یک برش کامل با هرگونه توتالیتاریسم و قیم گرایی به وسیله خودرهایی و اعمال متکی بر مجمع، پایان دادن به 
ن تهدید امحاي اتمی، دفاع از منابع کارمزدي، ارزش اضافی و استثمار انسان از سوي انسان در سراسر جهان، متوقف ساخت

یا تبدیل شدن به مدافع نظم موجود، پاسدار و سخنگویان صاحبان آن و دفاع از سرمایه داري ... طبیعی براي نسل هاي آینده
  .و توجیه آن

یري از هیچ پرولتاریا براي مبارزه طبقاتی به وسیله سرشت خود به عنوان طبقه مزدگیر و استثمار شده بدون نیاز به فراگ
زمانیکه پرولتاریا به . کسی بسیج میشود،  پرولتاریا در مبارزه درگیر میشود زیرا به خاطر نیاز به زنده ماندن مبارزه میکند 

آگاه شکل گرفت، در مقابل حزبِ سرمایه ایستاد، نیاز به جذب تجربه مبارزه طبقاتی گذشته دارد،  عنوان یک طبقه انقالبیِ
نگاه کند، به صورت تئوریک و به صورت عملی و بر اشتباهات خود  اشت خود به پیروزي هاي تاریخیاي تقویپرولتاریا باید بر

یت کند و برنامه اش را غلبه کند، نقادانه اشتباهات را تصحیح کند، مواضع سیاسی خود را با تامل بر کمبود ها و اهمال ها تقو
  .بلی را حل کندبطور خالصه، معضالت الینحل مانده ق تکمیل کند؛

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

  آیا میتوانید کسی را براي مصاحبه به ما معرفی کنید؟ 
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