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 ابتی يژن نيب

 ٢٠١۴ جنوری ٢٣
                                                                                         

  نيابخش چھاردھم ، حزب فاالنژيست اسپا

  

  

راست اسپانيا که اندک  و اعالم جمھوری دوم ، ١٩٣١دنبال پيروزی نيروھای جمھوريخواه  و چپ در انتخابات ه ب

بنيانگذاری " راست"کنش کيفی اولين وا. اندک از گيجی ضربه وارده بيرون آمده ، به سازماندھی خود می پردازد 

تنھا سه سال پس از پايان . ھای فرھنگی خاص اسپانياست ايتاليا اما با ويژگی  والمانحزبی به تقليد از احزاب موجود در

. حزب فاالنژيست اسپانيا را پايه گذاری می کند" خوزه آنتونيو"ديکتاتوری و مرگ ژنرال ميِگل ريورا ، فرزند او 

. ھاست   از او با نام کوچکش ياد می شود حتما از نادرترينئیاسپانيا اگر تنھا کسی نباشد که در ادبيات" خوزه آنتونيو"

  . است و کمتر از آن نيز بررسی گرديده نوشته شده  فاشيزم ، بسيار کم   و  نازيسم  خالف در ايران  فاالنژيسم  ۀدربار

کند که ابزار رسيدن به اھداف سياسيشان ، نه بحث  دار را تداعی میمنظر بسياری از ايرانيان يا جمعی چماق اين نام  در

که  در بھترين حالت فاالنژھای لبنانی  و اعضای حزب  و منطق که  زور و قلدری و اعمال خشونت است  و  يا اين

ده نظام در يونان فاالنژ برگرفته از نام يک دسته بندی جنگی پيا ۀھرحال واژه ب.  خاطر می آورده الکتائب  لبنان را ب

به عبارت ديگر اين نام ، .  کوتاه  و سپر بوده استۀ سربازان مسلح به نيزۀھم فشرده قديم می باشد که شامل صفوف ب

  .  متحد با صفوفی فشرده  و انضباطی آھنين  را  تداعی می کندۀيک جبھ

  

   )phalanx(  نظامی در يونان باستان موسوم به فاالنکزقطعۀيک 

 دو جنگ دارد اما نه ۀرغم شباھتھای بسياری که با ديگر جريانات اقتدارگرای اروپای ميان النژيسم در اسپانيا علیفا

. عمر واقعی فاالنژ اسپانيا سه چھار سال بيشتر نيست! ی المان است و نه ازسنخ نازيسم ئی فاشيسم ايتاليائی اسپانياۀنسخ
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  رندانه ای  است که  فرانکو  ۀم  فاالنژيسم  مطرح  است  در حقيقت سوء استفادناه آنچه که پس از اعدام  خوزه آنتونيو ب

 فاشيسم ئی اسپانياۀاگر قرار باشد  در اسپانيا دنبال نسخ. می کند " فرانکوايسم"نام ه مه ای بغ تثبيت ملاز آن  در خدمت 

ھمترين تفاوت فاالنژيسم با ديگر نحله ھای م. مه ختم خواھد شد و نه به فاالنژيسم غ گشت ، راه به ھمين ملئیايتاليا

عکس ه  ھيچ ربطی به مذھب ندارند ب]پ. ؟؟و[فاشيزم ، نازيسم و ستالينيزم.  مذھب استۀفکری مشابه در رابطه با مقول

به عبارت ديگر فاالنژھا يک . يکی ازستونھای اصلی تفکرفاالنژ اسپانيا درکنارناسيوناليزم ، مذھب کاتوليک  است 

فاالنژھا خالف سوسياليستھا ، آنارشيستھا  و کمونيستھا از يک منبع تئوريک حاضر و آماده  . ملی ـ مذھبی ھستندنيروی 

دراينجا نيزمانند ايتاليا ، فاالنژ اسپانيا به لحاظ کالسيک تعلقی به راست سنتی ندارد ، از آن بيشتر . برخوردار نيستند 

  . مرزبندی ھم دارد " آلفونزيستھا"و " کارليستھا"حتی با راست سلطنت طلب اعم از 

 درحالی. کالن درجزء می باشدۀ  نظام سرمايه داری درکل وسرمايۀتفاوت ديگرفاالنژيسم با فاشيزم دربرخورد با مقول

 می باشد ، فاالنژيسم با نفی سرمايه ملی ۀ سرمايعريان نظام سرمايه داری و در واقع ديکتاتوری ۀ زائيدکه فاشيزم اساساً 

چيزی مثل يک ! ری ليبرال و بلشويزم روسی ، پرچم  راه  سومی  را بلند کرده که قرار است نه اين باشد و نه آن دا

  .  ملی ئیحکومت سنديکا

  ورای چپ سومیاو فاالنژ اسپانيا را يک  نيروی . ش نيز جز اين نيست اتلقی خود خوزه آنتونيو ازجريان تحت رھبری

 اقشار اجتماعی اسپانيا تمامی است که ئیتوتاليتاريسم برای او حاکميت نيرو. می پنداردکارگری و راست سرمايه داری 

زير بار کالن ه با اينحال برای توده ھای مردمی که پشتشان ب. را نمايندگی کند و برای رفاه حال ھمگی آنان بکوشد

  . و يک ارباب زاده می باشد " ميگلُدن "سرمايه داران و زمينداران بزرگ خم شده ، خوزه آنتونيو ھمچنان فرزند 

دوچه از او می خواھد تا مقدمه ای . ، خوزه آنتونيو به رم می رود  و با موسولينی مالقات می کند  ١٩٣٣بر واوايل اکت

 ٢٩  چند روزبعد پس ازبازگشت به اسپانيا در. بنويسد و او می پذيرد" اشيزمفروح "  اسپانيولی کتابشۀبر نسخ

" خوزه آنتونيو پريمو ِد ريورا"وکيل  درسالن تئاتر کمدی مادريد ، بنيان حزب فاالنژ اسپانيا  توسط  برھمان سالواکت

José Antonio Primo de Rivera ،ز ِد آلدائيخوليو رو " خلبان  "AldaJulio Ruiz de    و استاد نويسندهو  

 درماه بعد  يک . گذاشته می شود asasAlfonso García Valdec" گارسيا والِدکاساس آلفونسو"نام ه دانشگاھی ب

اين مصونيت اما ، بيشتر از سه سال . مبرھمانسال ، ريورا با ورود به پارلمان ازمصونيت سياسی برخوردارمی گرددنو

ش را نيز از دست می  ا او که موفق به ورود به پارلمان نشده است ، مصونيت سياسی١٩٣۶ بروریف. دوام نمی آورد

خلع يد از زمينداران بزرگ و صراحت بر ه  آماده می شود ب١٩٣۴مبر النژ اسپانيا که در نو ماده ای فا٢٧ ۀبرنام. دھد

اما او خود چه بخواھد وچه نخواھد در چشم توده ھا اشرافيت اسپانيا را . کيد داردأ تکالن سرمايه صنعتی و بانکی

  !درپارلمان ھم او تنھاست . اشدنمايندگی می کند ھرچند که اين اشرافيت درمقابل او قرارداشته ب

١  

  

  ١٩٣٣بر و اکت٢٩ريورا ـ  والِدکاساس و آلدا در مراسم تأسيس حزب ـ :                           از راست به چپ 
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 Juntas de Ofensiva Nacional"  ملیئیاتحادتھاجم سنديکا"نام ه با گروھی ب آنھا وارد اتحاد ١٩٣۴ بروریف

Sindicalista  گروه مذبور که با نام اختصاری . ژ است می شوندلحاظ ايدئولوژيک نزديک به حزب فاالنه که ب

راميرو "نام ه رھبری يک ھوادارموسولينی به  شناخته می شود گروھی است با گرايشات فاشيستی بJONS" جونز"

  .        Ramiro Ledesm Ramos "لِِدسما راموس

پرچم . ل سنديکای آنارشيستی قرار دارد مقابۀدر اسپانيا ھم ھست که درنقط" سنديکای ملی"لِِدسما در ضمن بنيانگذار

 ناميده می شود ،  Falange Española de las JONS"  فاالنژ اسپانيا ِد ال جونز"جديد اين اتحاد که از اين پس 

سرود رسمی حزب نيز سروده ای  .  سرخ وسياھرنگ متعلق به جونزۀترکيبی است از پنج پيکان و يک يوغ بريک زمين

  .   Cara al Sol"  رو به آفتاب"نام ه باست از خود ريورا 

  

دنبال ه او خود را متعلق به جنبش فاشيستی می داند و به تقليد ازموسولينی ب. درازا نمی کشده اتحاد با لِِدسما چندان ب

. تمام معناست ه  لِِدسما يک آتئيست ب.عکس او خوزه آنتونيو يک رھبر نخبه گراسته ب. ی استئتوده ايجاد يک جنبش 

دين . به باور او کليسای کاتوليک ديگر آن عنصری نيست که توان گرد آوردن کليه اندامھای اجتماعی را داشته باشد

فاالنژھاست که در انقالب " يوغ و پيکان" حاال اين  شخصی گرديده  و است که تبديل به مقوله ای  کامالً ديگر ديرزمانی

خوزه در مبارزات سياسی است و " عمل مستقيم"لِِدسما مبلغ اِعمال قھرآشکار ازطريق . ملی برجای صليب نشسته است

 ١٩٣۵سال . برای او ھمچون مرادش موسولينی عمل بر تئوری  و حکومت بر ھرچيز ديگر ارجحيت دارد! آنتونيو نه 

 چحکومت چپگرا او را نيز در مار. سرنوشت او اما ھمان سرنوشت خوزه آنتونيوست . خراج راميرو لِِدسماست سال ا

  . ھمراه با موج  دستگيريھای راستھا به زندان انداخته و مدتی بعد ھم به قتل می رساند ١٩٣۶

ھوه ای که رنگھای لباس فاشيستھا و فاالنژھا که بر استقالل خود از فاشيزم پافشاری می کنند خالف رنگھای سياه و ق

ه تکيه کالم فاالنژھا ب. نازيھاست ، رنگ آبی را برای ميليشيای خود برمی گزينند که بايد نشان گرمی واستقالل باشد

معنی ه آريبا ب. می باشدArriba España " بلند باد اسپانيا"و  معطوف به رھبری نبوده ھنگام سالم نيزمتفاوت و

  .يزھستدرآعوش گرفتن ن

 ۀ طی يک بياني١٩٣۴مبر  دس١٩تأکيد خوزه آنتونيو براثبات استقالل جنبش فاالنژ از فاشيزم آنقدرمھم است که در 

يس را تکذيب کرده  و سو جھانی فاشيسم درۀفاالنژاسپانيا درکنگررسمی ، شايعۀ منتشره درمطبوعات مبنی برشرکت 

او می نويسد اگرچه در مقوالت جھانشمول تشابھات بسياری . ست مذبور را رد کرده اۀاشاره می کند که دعوت کنگر

 .وجود دارند اما فاالنژاسپانيا به ھيچ وجه يک  جنبش فاشيستی نبوده و کاراکتر ملی دارد

او در رويای پايان دادن به !  مسالمت آميز ۀ قھرآميز بلکه ازطريقۀالبته نه به شيو. ريورا مدعی يک انقالب ملی است

حکومتی که در آن نه از آزاديھای نوع ليبرالی از قبيل پلوراليسم سياسی و . قاتی ، فقر و بی عدالتی است  طبۀمبارز

 ايدئولوژيک ، سياسی به وابستگی حاصل از آن خبری باشد و نه با تھديد دعواھای حزبیتعدد احزاب و سازمانھا و 

ن آدمی أمورد آزاديھای فردی و سخن راندن ازعزت و ش درئیبه باور او گزافه گو. رو باشد ه بلشويزم نوع روسی روب

کار انسان گرسنه ای که توان سيرکردن شکم خود  و خانواده اش  را ندارد نمی ه  بيک قانون اساسی ليبرالی ، اصالً در

  . آيد 

تز سرعت رنگ می بازند و ه ياھای ريورا اما درعمل و در برخورد با واقعيتھای سرسخت سياسی و اجتماعی بؤر

ميليشيای آبی پوش فاالنژ در کف خيابان . او جای خود را به ديالکتيک مشت و گلوله می دھد! انقالب مسالمت آميز
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با اين تفاوت که ميليشيای او يک گروه شبه نظامی بيش نيست ، . ھمان می کند که پيراھن سياھان موسولينی در ايتاليا

.  يک نيروی سراسری ھم نيستفاالنژ اسپانيا اصالً . ی قرار داردئوده که فاشيسم درايتاليا در رأس يک جنبش ت حال آن

تعداد اين نيروھا تا . به غير از پايتخت بيشترين نيروی فاالنژ در سه شھر سويال ، واالدوليد و سانتاندر حضور دارند

ر تخمين زده می طورغير رسمی چيزی بين بيست تا سی ھزارنفه  به طور رسمی حدود ده ھزار نفر و ب١٩٣۵پايان 

باره تعداد   و اعدام  ريورا و متعاقب آن شروع جنگ داخلی است که به يک١٩٣۶ بروریتنھا پس از انتخابات ف. شود

. اسپانيا با يک رشد تصاعدی سرسام آور،  مرز نيم ميليون نفررا نيز پس پشت می گذارد اعضاء و ھواداران فاالنژ

 پای خود خوزه آنتونيوھم به پارلمان نمی رسد  سبب می شود که اآن حت که در بروریشکست راست در انتخابات ف

  . راست ميانه و سلطنت طلبان به سمت فاالنژھا سرازير شوندۀنيروھای مأيوس و درماند

  

٢  

 آنارشيستھا و سوسياليستھا می ۀ و قدرتگيری دوبارءرتعادل قواييدنبال پيروزی چپ ميانه در انتخابات که به تغه ب

نرالھای ارتش ازجمله شخص فرانکو می ج رھبران فاالنژ و تبعيد برخی ۀ ، دولت جديد دست به دستگيری گستردانجامد

 دولت چپگرا ، جنبش فاالنژ را ممنوع  اعالم ١٩٣۶ چدنبال يک سوء قصد نافرجام در ماره  اين روند و بۀدرادام. زند

 راست ، خوزه انتونيو نيز ھمراه با برادرش ميگوئل دستگير کرده  و متعاقبأ در جريان موج بازداشتھای  سياسی فعاالن

  .می گردد 

 ھمانسال ، ريورا  از زندان آليکانتا  خطاب به حاکميت پيشنھاد  وساطت ميان دولت  و جوالی ١٨پس ازکودتای 

 او بايد برياست دولت آشتی ملی پيشنھادی! کودتاچيھا  را می دھد و فراماسونری اسپانيا را به ميانجيگری می خواند 

و يک سوسياليست " ارتگا"نامه يک فيلسوف ب. تشکيل گردد" ديگو مارتينز باريو" عضو عاليرتبۀ فراماسونری اسپانيا 

ازميان فاالنژھا اما ، خوزه انتونيو کسی را برای عضويت در . نيزدر دولت مذکور حضور دارند" پريتو"نام ه مشھورب

ی به منظور پايان دادن سريع به دشمنيھا تھيه می ئ ماده ١٢ ۀ او ھمينطور يک برنام.دولت آشتی ملی پيشنھاد نمی کند

 به پيشنھاد ھای خوزه آنتونيو ئیبديھی است که حاکميت کمترين اعتنا. کند که بيشتر به يک اتوپی شباھت دارد تا واقعيت

چند ماه بعد درست . حاکم گرديده استھست که بر خيابان " ديالکتيک مشت و گلوله"مدتھاست که ديگر اين . نمی کند

 اعدام سپرده ۀمبرھمان سال خوزه آنتونيو به ھمراه تعداد ديگری از رھبران اسير فاالنژ محاکمه و به جوخدر بيست نو

دنيا آمده خود نيز در ھمان سن سی و سه سالگی بر سر دار می رود  و ه او که در سی وسه سالگی پدرش ب. می شوند

که يک  ريورا بيشتر از آن.  کردن فاالنژ اسپانيا با الگوی فاشيسم موسولينی را با خود به گور می بردیئ توده ۀپروژ

  .رھبر سياسی باشد يک روشنفکر ايده آليست است 

 
  به ھمراه پدر و عمه اش ، برادرانش ميگوئل و فرناندو و خواھرانش  کارمن و پيالر) ستاده از چپينفر دوم ا(خوزه آنتونيو 

مبر  بيست نوکه مخفف N٢٠روزاعدام خوزه آنتونيو بعدھا توسط فرانکو و پس ازپايان جنگ داخلی ، با نام سمبليک  

. نکو ، ريورا  را شھيد جنبش خود اعالم کرده و نام او را پرچم می کند فرا. است وارد تاريخ معاصر اسپانيا می شود
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نرال مرتجع برای مشروعيت جدر تمامی سالھای حاکميت فرانکو ، نام و جنبش خوزه آنتونيو قدرتمندترين ابزار 

 حکايت غم واقعيت موجود دراينجا نيزھمچون. بوده است" فرانکوايسم" فاشيستی خود تحت عنوان ۀبخشيدن به ملغم

. کس بيشتر از فرانکو از اعدام خوزه آنتونيو خوشحال نشد ھيچ! ربطی به حقيقت ندارد" کل تاريخ جعلی بشريت"انگيز

 سال متعاقب ٣٩نرال فاشيست در جحذف ريورا از ھرم رھبری راست ، مبنای عينی و زمينه ساز حاکميت بالمنازع 

نه فاالنژھا و نه . است" ضرورت اعمال ھژمونی" فاالنژ اسپانيا ، اصل يکی از اصول خدشه ناپذير. اعدام او بوده است

اين . نمی شدند " نرال متوسط الحالج"خوزه آنتونيو در صورت زنده ماندنش حاضر به واگذاری اين ھژمونی به يک 

 ريورا در ميراث فاالنژ و حزب ۀنرال با کادرھای رھبری کنندجبرخورد . را بيشتر ازھمه خود فرانکو می دانست

 چند ماه ميان دستگيری و اعدام خوزه آنتونيو، ۀتصادفی نبود که در فاصل. يد ھمين واقعيت استؤسالھای بعد نيز م

ريورا ھرگز فرانکو را در موضع رھبری .  او از زندان به عمل نمی آوردئیفرانکو کوچکترين اقدامی برای رھا

ه از زندان خطاب به موسولينی می نويسد نسبت به جايگزينی يک او در نامه ای ک. رسميت نمی شناخته جنبش ملی ب

چون " متوسط الحالی"نرالھای جحکومتی که توسط . موجود ھشدار می دھد" ديکتاتوری خلقی"با " ديکتاتوری ملی"

افظه کار در اين نامه او فرانکو را ناتوان ، احمق و بلند پرواز توصيف می کند و آلترناتيو مح. فرانکو رھبری می شود

دست ه اين نامه البته ھرگز ب. ارزيابی می کند" خون تازه"و " جسارت انقالبی"  محروم از جعلیرا يک فاشيزم 

  .موسولينی  نمی رسد 

 به زندان انداحته ١٩٣۶ز دو آلدا نيز چندان متفاوت نيست او که بدنبال موج دستگيريھای تابستان ئيسرنوشت خلبان رو

ولين زندان ھمراه با فرناندو ؤريان يک بلوای ھدايت شده توسط مسنی بسيارکوتاه  و درجشده است پس ازمدت زما

سنديکای دانشجويان فاالنژ و تشکيالت شبه نظامی حزب فاالنژ از کارھای . برادرديگرخوزه آنتونيو به قتل می رسد 

و .  خاکستری عمل می کرده است او که تبحرچندانی در سخنوری ندارد ، در پشت صحنه و درنقش عاليجناب. آلداست 

والِدکاساس دوھفته بعد از مراسم تأسيس حزب ازدواج کرده و به ماه عسل می اما نفرسوم بنيانگذار فاالنژ اسپانيا يعنی  

 بيشتر دوام نمی آورد و ١٩٣۴او تا سال ! وليتھای او را خود برعھده گرفته است ؤ ريورا مسدر بازگشت ،!  رود 

 ۀ وارد اولين کابين١٩٣٨او که گرايشات غليظ  سلطنت طلبانه دارد درسال . را ترک می کند " ا ِد ال جونزفاالنژ اسپاني"

  . نيز زنده می ماند١٩٩٣فرانکو می گردد  و تا سال 

 

                                          

José Ortega y Gasset    José Antonio Primo de Rivera           Ramiro Ledesma Ramos  

         

٣  

  ريشه ھای انديشه فاالنژ اسپانيا 

.   از جمله اسپانيا را نيز بی نصيب نمی گذاردئیتأثيرات بالفصل پيروزی فاشيسم در ايتاليا ، کشورھای ديگر اروپا

 ندارد با اينحال زمينه ساز شکل گيری ئیاگرچه ھيچ گرايشی به فاشيسم ايتاليا" پريمو ريورا "ۀديکتاتوری ھفت سال

 اين ۀصراحت حيطه آلفونس سيزدھم طی ديدارخود از ايتاليا در اين ايام ب . تفکر فاشيستی در اسپانياستۀھسته ھای اولي

گويد اين  او خطاب به موسولينی و با اشاره به ريورا و در مقام معرفی او می. تأثيرات را به نمايش می گذارد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

در جريان درگيريھای مستمر دوران جمھوری جوان  به ساکن و ء فاشيسم که ابتداۀانديش .می باشد " موسولينی من"

 در دوران حاکميت سياه فرانکو و درغالب ملغمۀ  موجی نيرومند بارز کرده است نھايتاً ۀاسپانيا خود را به مثاب

   .تثبيت می گردد " فرانکوايسم"

  

  "پريمو ريورا نرال ميِگلج "آلفونس سيزدھم ھمراه با نخست وزيرش 

  

دشواری ثيرات تئوريک و أگاه فارغ از ت رغم تفاوتھای آشکاربا فاشيزم که بدان اشاره کردم ، ھيچ فاالنژيسم نيزعلی

 ١٩٣۵ عضويت و سپس اخراج راميرو لدسما در سال ۀپروس. ين موج نيرومند نبوده است  سياسی و تشکيالتی اھای

  .ی موسولينی به فاالنژھا  ازاين نمونه ھاستئاز حزب و قطع کمک مالی ماھيانه پنجاه ھزارليره 

ن گرايش در اين مقطع اي. جوی ريشه ھای انديشه فاالنژاسپانيا می توان تا قرن نوزدھم نيز عقب رفت و در جست

 ضديت آشتی اً  افراطی ، درھم تنيدگی کامل با مذھب کاتوليک  و نھايتۀفکری را می توان با شاخصه ھای محافظه کاران

در ادامه و درآغاز .  کردئی می کند شناسائیخودنما" مارسلينو منندز ی پاليو" امثال ۀناپذير با ليبراليسم که درانديش

استناد کرد و از ميان جريان معروف  " لوکاس ماالدا"و " خواکين کوستا"انی چون قرن بيستم  ھم می توان به نويسندگ

بارويا معتقد است که اسپانيا به يک ديکتاتور نياز دارد ، . رجوع کرد " پيو بارويا"نيربايد به " نسل نود و ھشتيھا"به 

 کتابش برای اين سزار نامی می ۀمقدم ديگری ازھمين طيف درۀبعدھا کابالرو نويسند! يک قھرمان ، کسی مانند سزار 

اما يکی از مھمترين .  بيشتر خواھم پرداخت به کابالرو بعداً  ! ئی يا ھمان دوچه اسپانيا Caudillo" کاوديلو. "يابد 

  .پدران فکری فاالنژاسپانيا يک  فيلسوف  و استاد دانشگاه در مادريد است که ريورا و لِدسما از شاگردان او ھستند

  

            José Ortega y Gasset "اُرتگای گاستخوزه "

) y(که اين دو با يک دنبال آن نام خانوادگی مادر می آيد ه اول نام خانوادگی پدر و ب.  دو نام خانوادگی داردئیھر اسپانيا

. ث می رسندتنھا نام ھای خانوادگی اول پدر و مادر به ار. دنبال ھم نوشته می شوند ه می باشد ب) و( که به معنای 

او خود بسيار تحت تأثير نيچه فيلسوف . فاالنژيسم در اسپانياست ی گاِست يکی از مھمترين پدران فکری خوزه اُرتگا

اعتقاد ارتگا به تقسيم جامعه به .  نيچه نام برد ئیی قرار دارد تا آنجا که می توان از او به مثابه نسخه اسپانياالمانبزرگ 

  .نيچه است " تئوری نخبگان"ع ترجمان ھمان واقه توده ھا و نخبگان ب

کند که به  را منتشرمی La rebelión de las masas "شورش توده ھا"نام ه  اُرتگا بزرگترين اثرخود ب١٩٢٩در

او ضمن تقسيم جامعه به دراين اثر . اثری که بعدھا تبديل به انجيل فاالنژھا می گردد. زبان ترجمه می شود ٢٠بيش از

ی ئبه اين موضوع اشاره دارد که سنديکاليسم و فاشيسم ھر دو ، گونه ای از جنبشھای توده " نخبگان"و " توده ھا"

به . ھستند که اصول و باورھايشان را نه از طريق بحث و اقناع که با تمسک به خشونت و زور به کرسی می نشانند 

 خواھند رفت که ئیدنبال آلترناتيوھاه آنان پيوسته ب. ه نشستن در حاکميت نمی شوندھرگز موفق ب" توده ھا"باور او 
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. ھمت گماشته شود " نخبگان"به ھمين دليل ھم ضروری است که به تربيت . برايشان به نمايش می گذارند" نخبگان"

  .را تأسيس می کند" ليگ پرورش سياسی"درھمين راستاست که او 

او با سوسياليسم ھم . بنيانگذار حزب سوسياليست کارگری اسپانيا را نيز تحسين می کند" گلسياسپابلو اي "اً اُرتگا ضمن

شرط او برای ھمکاری با سوسياليستھا اين است که اين سوسياليسم نه مارکسيستی باشد و نه بين ! چندان اختالفی ندارد 

دليل فاصله گرفتن او از حزب . ديک می کند سوسياليست نزسالھا بعد خوزه آنتونيو ھم خود را به حزب . المللی 

  . مربوطه ھم درست مثل اُرتگا ھمين است که آنھا به ھيچ وجه حاضر به کنار گذاشتن انترناسيوناليسم نبودند

ً او ضمن.  نيزھست١٩٣١اُرتگا ازنويسندگان قانون اساسی   را ١٩٣۶ست که کودتای نظامی ا جزو روشنفکرانی ا

در دوران جنگ داخلی ، اُرتگا بی طرف ، بعضأ بيمار و .  خلق اعالم وفاداری می کنندۀب جبھمحکوم  و به دولت منتخ

پس از پايان جنگ . سر می برد ه ال بگ و پرتارجنتايندر يک تبعيد خود خواسته در خارج  از اسپانيا ، در فرانسه ، 

 دفترعمرش ١٩۵۵بر ودھسال بعد در اکت. رد  جانب فرانکو را می گي به اسپانيا باز می گردد  و طبعاً ١٩۴۵جھانی در 

عنصر "ديکتاتور اعتماد چندانی به . مرگ او سر و صدای چندانی در رسانه ھای اسپانيا ايجاد نمی کند . بسته می شود 

  .  خود او قرار دارند ۀ ھم که در جبھئیندارد ، حتی به آنھا" روشنفکری

۴  

   Ernesto Giménez Caballero  "ارنستو خيِمنز کابالرو"

 مادريدی ھوادار ۀيک نويسند. در بررسی سنديکای ملی فاشيستی در اسپانيا ازکنار يک نام بسادگی نمی توان گذشت 

ان نماد دھقان" يوغ. "ايدۀ آرم فاالنژھا متعلق به کابالرو است . نام کابالروه اُرتگا  و يکی ديگر از تئوريسينھای فاالنژب

ست که برای اھمچنين اين کابالرو .  ديسيپلين و انضباط آھنين نيزھستۀولی درعين حال تداعی کنند. بی زمين بايد باشد

با  وجود اين کابالرو  بيشتر يک تئوريسين فاشيست است تا يک . را خلق می کند " سنديکای ملی"اولين بار اصطالح 

کورسيو "ويژه ه  و مالقاتش با سياستمداران و نويسندگان فاشيست ب او از رم ١٩٢٨ديدارسال . ايدئولوگ فاالنژ 

 پرتيراژ  الاستامپا ، تأثيرات زيادی بر تفکرات بعدی او داشته و چارچوب فکری او ۀسردبير وقت روزنام" ماالپارته

 ئیدر تلقی اسپانيا. اند فاشيرم را برای اسپانيا مناسب نمی دئیبا اين تفاوت که  او ھم  فرمول ايتاليا. را شکل می دھد

" جونز"در تلقی موسولينی از فاشيزم که لِدسما و جريانش  . عمل می آيد و بعد اقدام  و تئوری کالم و ءفاشيزم او، ابتدا

که او ، ھم فاشيسم  رغم اين علی. عکس اين عمل است که بر ايده ارجھيت دارد ه آن را در اسپانيا نمايندگی می کنند ب

. م ليبراليسم انگيسی را برای اسپانيا بيگانه تلقی می کند اما اولی را به مراتب کم ضرر تر از دومی می داند و ھئیايتاليا

گاه برای انجام سخنرانی   او ھيچزا. جالب اينجاست که خوزه آنتونيو خود به کابالرو  چندان ميدان نمی داده است 

رو به دنبال فرارموفقيت آميزش از مادريد و به ھنگام ورود به با اينحال کابال. درمراسم حزبی دعوت به عمل نمی آيد

نرال نيروھای فرانکو خود را يکی از بنيانگذاران ايدئولوژی فاالنژ جخاک تحت حاکميت فرانکو، خطاب به يک 

 . در مادريد می ميرد ١٩٨٨ ماه مه ١۴ سال عمر می کند و در ٨٩کابالرو . معرفی می کند 

  

    jose maria albiñana "اناخوزه ماريا آلبيني"

 استفاده می شود که PNE" حزب ناسيوناليست اسپانيا"بنيانگذار" خوزه ماريا آلبينيانا"اولين بار لفظ فاالنژ توسط دکتر

و " پان اسپانيزم"دنبال ايدۀ ه او که از ھواداران فاشيزم در اسپانياست ب. به صفوف متشکل ھواداران خود اطالق می کند

او که از حاميان .  حزب ناسيونال فاشيست ايتالياستئیحزب ناسيوناليست او کپی اسپانيا. ن جمھوری است از مخالفا

 در ئیی و بسيج نيروئ ماده ٢٢ اعالم جمھوری با انتشار يک مانيفست ۀديکتاتوری نظامی ژنرال ريوراست ، در آستان

آلبينيانا درکنار حزب ناسيوناليست . صورت می دھد رنظام يي، تالشی نافرجام را درجھت جلوگيری از تغ ١٩٣١پريل ا
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 آن اقدام سريع در صورت ۀ تشکيل می دھد که وظيفلژيونرھای اسپانيايک نيروی  واکنش سريع ھم  تحت عنوان 

 ارگان و يک سازمان جوانان ھم ۀ زنان ، يک روزنامۀاو ھمينطور يک شاخ. مواجھه با يک تھاجم خارجی می باشد

بديھی است .  تعليمات ورزشی و در ادامه آموزشھای شبه نظامی وارد می شودءدر اين سازمان ابتدا. تشکيل می دھد 

البته اين برای يک حزب فاشيستی . مدعی ضديت با دستگاه فراماسونری و يھوديت سازمانيافته ھم می باشد PNEکه 

او البته در .  فراماسونری اسپانياست خود او در تشکيالت) سابق( جالب در اينجا عضويت ۀنکت. چيزعجيبی نيست 

چه در جناح راست و . تشکيالت فراماسونری مھره ھای خود را در ھمه جا حفظ کرده است. جناح راست تنھا نيست 

اينھم البته عجيب . در آنجا نيز ماسونھا غايب نيستند. چه در آنسوی طيف يعنی در جناح چپ و ھمينطور البته در ميانه

رترين آنان که دوبار نخست وزير و بعد ھم در موضع رياست پارلمان و ھمينطور رياست جمھوری ازمشھو! نيست 

که عضو رسمی " باريو. "اشاره کرد" ديگو مارتينز باريو"اشتغال دارد می توان به نام ! جوان اسپانيا به خدمت 

    . ھست ، اخرين رئيس جمھور اسپانيا می باشد" لژفراماسونری سويال"

                  

                                                                        

      Diego Martínez Barrio          Ernesto Giménez Caballero               jose maria albiñana                           

  

  Diego Martínez Barrio "ز باريوديگو مارتين"

يسيون در تبعيد اين کشور در زباريو يکی از چھره ھای قدرتمند دوران جمھوری کوتاه مدت اسپانيا  و از رھبران اپو

 La Fe de)( سالگی وارد لژ فراماسونری سويال ٢۵ است ، در١٨٨٣مبراو که متولد نو. دوران حاکميت فرانکوست 

Sevilla  او بالفاصله به . می گردد  اسپانيا  سياسیۀ  وارد صحن تشکيالت مذکور رسماً ۀايت گستردشده  و با حم

  rouxAlejandro Ler"  آلخاندرو لرو" توسط ١٩٠٨که درھمان سال  عضويت حزب جمھوريخواه راديکال اسپانيا

وليت سردبيری يکی از روزنامه ھای ؤآورده و مسکمی بعد به روزنامه نگاری رو . در می آيد بنيانگذاری گرديده است 

 El" مردم ۀ  اقدام به انتشار روزناماً  بعدھا او راس. فراماسونری اسپانيا را برعھده می گيرد متعلق به تشکيالت

Pueblo" حزبی که خود او . تبليغ مواضع حزب جمھوريخواه راديکال می پردازد  و از اينطريق به نشر و   می کند

  .  رھبری شاخه سويالی آن را برعھده دارد 

" سن سباستين" مشھورۀاست که در مذاکرات منتھی به موافقتنام" کميته انقالبی"، ديگو مارتينز عضو ١٩٣٠ست گا ٧

و " آلکاال سامورا"ب جمھوريخواه اسپانيا تحت چتر رھبری اين  موافقتنامه  ناظر بر اتفاق کليه احزا. شرکت دارد 

روز پس از اعالم  يک. کردن آلفونس سيزدھم به کناره گيری از سلطنت می باشد به منظور وادار" ماورا گاماسو"

اولين نخست وزير جمھوری به سمت وزارت ارتباطات  "آلکاال سامورا"جمھوری و فرار آلفونس ، باريو توسط 

 . می شود برگزيده 

 

۵ 

 Indalecio Prieto"  اينداِلسيو پريتو" سر می برد ھمراه باه او که دراين تاريخ ھنوز در محل تبعيد خود در فرانسه ب

 توده ھای مردم و سياستمداران جمھوريخواه در ايستگاه ھای ، سوسياليست مشھور اسپانيا با قطار و درميان استقبال
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، با مارش و احترامات نظامی " واالدوليد "ۀاستقبال از آنان بعضأ ھمچون نمون. مختلف درمسير ، وارد مادريد می شود

  . و با حضور فرماندھی نظامی منطقه صورت می گيرد

 فراماسونری اسپانيا در مواضع گوناگون در تشکيالتۀ ايت گستردديگو مارتينز باريو در تمام  دوران جمھوری و با حم

روند تحوالت سياسی اين سالھا مداخله ای فعال داشته و تا باالترين نقاط ھرم قدرت ھمچون رياست دولت ، رياست 

 ھم او حتی پس از سقوط جمھوری و فرارش به فرانسه و بعد.  رياست جمھوری ارتقاء می يابد پارلمان و نھايتاً 

 .  درپاريس ، ھمچنان عنوان رئيس جمھور درتبعيد را حفظ می کند ١٩۶٢ جنوریمکزيک و تا دم مرگش در 

  

 

  با لباس رسمی Gran Oriente Federal Argentino" ارجنتاينلژفدرال شرق اعظم " کنار اعضای باريو در

 ماسونی

 

  فراماسونری در اسپانيا

اولين لژ اسپانيا اندکی پس . تشکيالت فراماسونری اسپانيا قديميترين لژھای غيرانگليسی از نوع خود در دنيا می باشند

 توسط برادران لژ لندن در مادريد بنيانگذاری می ١٧٢۵ونری درانگلستان ، درسال از آغاز دوران جديد فعاليت فراماس

دنبال آن لژھای متعدد ه ب.  به ثبت رسيده است۵٠ ۀاين لژ در فھرست رسمی فراماسونری انگلستان با شمار. گردد

تشکيالت لندن جدا ا از  رلژ مذکور خود ، ١٧۶٧در .  وجود می گذارند ۀديگری در امتداد سنت لژ  انگليس پا به عرص

 يعنی نه سال پيش از انقالب کبير فرانسه ، موازی با ١٧٨٠درسال . را بنيان می گذارد " لژبزرگ اسپانيا" کرده و

  .وجود می آيد ه ب" لژملی شرق اعظم اسپانيا"نام ه لژبزرگ اسپانيا ، لژ ديگری در راستای سنت لژھای فرانسوی ب

ف بوناپارت برادر بزرگتر ناپلئون بر تخت سلطنت اسپانيا می ز ناپلئون فتح می شود و ژواسپانيا توسط  ارتش ، ١٨٠٨

 Grand Orient de France" لژشرق اعظم"ف بوناپارت که خود استاد اعظم زپنج سال دوران حاکميت ژو. نشيند

 آغار حاکميت فرديناند ھفتم شکست فرانسه در اسپانيا و. فرانسه ھست ، دوران رشد و اعتالی فراماسونری اسپانياست 

طول می کشد ، دوران ممنوعيت و سرکوب ه  ب١٨۶٨ و جانشين او ايزابل دوم که تا ١٨١٣از خاندان بوربون در 

 که ١٨٧٣ تا ١٨٧٠ۀ درفاصلآمادئو اين تشکيالت با به تخت نشستن ۀدوران اعتالی دوبار. فراماسونری در اسپانياست 

 به اوج ١٨٧٣ آغازگرديده  و در ادامه با اعالم جمھوری اول اسپانيا در،ستاپانيا  پادشاه عضو فراماسونری اسخود

مشابه ھمين شرايط  را می  .اکثريت بلندپايگان جمھوری ، اعضای رسمی اين تشکيالت جھنمی ھستند. خود می رسد 

اعضای جمھوری جديد بيش از صد نفر از .  نيز مشاھده  کرد١٩٣١جمھوری دوم اسپانيا در  توان در آغاز اعالم

که اين جمھوری را جمھوری ماسونی بنامند  عضو فراماسونری اسپانيا ھستند تا آنجا که مطبوعات خود ماسونھا از اين

ر کرده و ماسونھا دوباره تحت تعقيب قرار گرفته و به تبعيد می يياين شرايط با آغاز جنگ داخلی تغ.  ندارندئیپروا

  .روند
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 اتحاد اجباری

ژھا را در اين تاريخ وارد يک ناو فاال.  شليک می کند فاالنژ اسپانيا فرانکو تير خالص را بر مغز ١٩٣٧ پريلا ١٩

 FET y" فِت ی دالجونز"عنوان  جديد تحتۀاتحاد اجباری با کليه نيروھای مخالف جمھوری کرده و دريک مجموع

de las JONS نيا و مخفف به معنی فاالنژيسم سنتگرای اسپا" اف ای تی" که  کردهFalange Española 

Tradicionalistaدراين اتحاد اجباری ، ديکتاتور نام فاالنژ اسپانيا را به تمام  و کمال حفظ کرده  ولی .  می باشد

  ابزاری از فاالنژ ۀ استفادۀاز اين به بعد پروژ. را در خدمت فرانکوئيسم  و تحت رھبری خود قرار می دھد  محتوای آن

. خوزه آنتونيو ريورا توسط فرانکو کليد می خورد  ۀروھای  وفادار به آن درقالب تقديس نام  و خاطراسپانيا و ني

فاالنژھا که با اتحاد اجباری تحت رھبری فرانکو رھبری موقت ،  Manuel Hedilla Larrey "نوئل الریما"

ن فاالتژ نيست که به زندان فرانکو می او البته تنھا کسی از رھبرا. شود مخالف است دستگير و به زندان انداخته می

بعدھا . گردد الری که حکم اعدام گرفته است توسط ديکتاتوريک درجه تخفيف گرفته و به حبس ابد محکوم می.رود 

 از زندان آزاد کرده  و او نيز تا ١٩۴۶ فاالنژ اسپانيا ھست او را در سال ۀدنبال جذب نيروھای بدنه فرانکو که ب

بدينترتيب فرانکو موفق می شود که  فاالنژ اسپانيا .  سياست عصر فرانکو عمر را سپری می کندۀاشيآخرعمرتنھا در ح

  . فاالنژيسم  پس از اين ديگر سربلند نمی کند . را برای ھميشه به تحليل برد  را تحت حاکميت خود درآورده  و آن

  

 ١٣٩٢ ]جدی[پايان بخش چھاردھم ، سی ديماه

  :يادداشت

ی و بعدی » بيژن نيابتی«قای با تشکر از آ ا بخشھای قبل به خاطر فرستادن اين قسمت اثر شان، در آينده خواھيم کوشيد ت

  .را نيز جھت مزيد معلومات خوانندگان گرامی پورتال منتشر نمائيم
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