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  جنگ جھانی چھارم، ابزار ھا و آماجھا
١٣  

  
 بخش سيزدھم ، اسپانيا در آتش و خون

 سی ميالدی نيز نبرد ديگری بر سرھژمونی ۀدر اسپانيای دھ دو جنگ جھانی ، يعنی ۀ ديگری در اروپای ميانۀدر گوش

. يان دارد  خالء قدرتی که حاصل جنگ جھانی اول در اروپا است در ھمه جا جرۀنبردی که بر زمين. در جريان است 

ری چندان دور درقرن شانزدھم ميالدی صاحب بيشترين مستعمرات تاريخ بوده و به ھمراه امپراتواين کشور که زمانی ن

 خاکی حکومت می کرده است ، اينک درمانده  وغوطه ور در بحرانھای مداوم ۀقدرتمند عثمانی بر بخش بزرگی از کر

 که ئیی غربی سلسله جنگھاافريقادرمستعمرات اسپانيا در . اقتصادی و شکستھای پی در پی نظامی  دست و پا می زند

ی التين يعنی امريکا، به مستعمرات اسپانيا در ١٨٩٨ در آغاز می گردد در ادامه خود١٨٩٣در " جنگ اول ريف"با

ی امريکادر اين سال اسپانيا درجريان جنگ با . مھمترين وحياتی ترين بخش ازمستعمرات اين کشور گسترش می يابد

اياالت متحده که تا اين . ی التين را از دست می دھدامريکاجز بخشھای اندکی ، تمامی مستعمرات خود در ه شمالی ب

 حمايت می ئیزمان و البته براساس منافع سياسی و اقتصادی خود ، تنھا شورشيان محلی را در مقابل اشغالگران اسپانيا

ی التين و فيليپين را در امريکاکرده است ، با ورود به يک جنگ رودررو موفق می شود که کوبا و پورتوريکو را در 

تبعات مادی و روانی اين شکستھا بر ذھنيت . ت خود بيفزايد خاور دوراز دست اسپانيا خارج کرده و به مستملکا

ثيرات اين فاجعه آنچنان أت. ياد می شود" ٩٨فاجعه  "ۀاجتماعی تا بدان حد است که درتاريخ اين کشوراز آن به مثاب

ن کشور به دنبال خود نسلی از شاعران ، نويسندگان و ھنرمندانی را برجای می گذارد که در تاريخ ايه عميق است که ب

 می یثيرات بالفصل خود را بر گرايشات سياسی اسپانيا نيز برجاأاين شکست ت. معروف می شوند" نسل نود و ھشتيھا"

قدرت آنارشيسم  . ترکرده و به تمايالت آنارشيستی در چپ اسپانيا دامن می زند "فاالنژ"راست را وحشی تر و. گذارد

اسپانيا يگانه کشوری در جھان . يای سالھای آغازين قرن بيستم ميالدی است  اسپانۀدر کمتر کشوری در اروپا به انداز

  . تشکيل دولت نيز پيش می روند ۀاست که آنارشيستھا تا مرحل

س مسائل و معضالت اين أ ورود اسپانيا به قرن بيستم ميالدی ، موضوع مستعمرات در رۀبدين ترتيب در آستان

 از گينه درشمال غربی ئیجز مراکش و صحرای غربی و بخشھاه ديگر بمستعمراتی که . سرزمين قرار می گيرد

درطول جنگ جھانی اول اسپانيا اعالم بی طرفی .  ، درھمه جا و برای ھميشه ازدست اسپانيا خارج می گردند افريقا

ی شود ، در اين سالھا با صدورمواد خام به قدرتھای متخاصم سود سرشاری نصيب سرمايه داری اين کشورم. می کند 

معضل مراکش و نارضايتی ھای اجتماعی ھمچنان روی دست . سودی که البته مردم عادی درآن کمترين سھمی ندارند 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ويژه در ه  کارگران بۀ ، اعتصابات گسترد١٩١٧ھمزمان با کودتای نظاميان در . دولتھای اسپانيا سنگينی می کند 

دنبال يک شکست فاجعه آميزنظامی درمراکش طی ه  ب١٩٢١ل سا.  پايه ھای رژيم را به لرزه درمی آوردابارسلون

  . قتلعام می شوند ئی با طوايف ريف به رھبری عبدالکريم ، يک قلم ده ھزار سرباز اشغالگر اسپانيائیسلسله نبردھا

 به که سرانجام زمينه ھای سياسی و اجتماعی برای  دولت ناکارامد می آيند و می روند تا آن٢٣، ١٩٢٣تا مقطع سال 

 ، با يک کودتای نظامی ، دوران ديکتاتوری ١٩٢٣مبر  سپت١٣در. شود قدرت رسيدن يک ديکتاتوری نيرومند آماده می

ِميگل پريمو د ريورا"نرال جمطلق العنان  ِ "e RiveraMiguel Primo d د و حمايت آلفونس سيزدھم پادشاه ئيبا تأ

نرال در ج.  است ١٨٧۶ سلطنتی مصوب سال ۀِاولين کارديکتاتور الغای قانون اساسی مشروط. اسپانيا آغاز می شود 

 قراراست حکومتی موقت باشد با ءحکومت او اگرچه از ابتدا. ضمن ، حمايت چپ و راست اسپانيا را نيز با خود دارد

.  گريبان او را نيز می گيرد ١٩٢٩که ابعاد بحران عظيم اقتصادی سال  حال تا ھفت سال ديگرادامه می يابد تا آناين

گسترش نارضايتی ھا و باال گرفتن اعتراضات گرسنگان و بيکاران و سلب حمايت ارتش ، ريورا  را  وا می دارد تا در 

گيرد که يک قلم ھزاران مراکشی را به انتقام  تکارديگری می جنايجنرالجای او را  .  دھدء استعفا١٩٣٠ جنوری ٢٨

  .  غيرقانونی ازگاز قتلعام کرده استۀ با استفاد١٩٢١شکست 

ش را از  اانتخابات آزاد حکم نخست وزيری برگزاری ۀبا وعد  BerenguerDámaso  "داماسو برنگوئر "جنرال

 ريورا در دوران ديکتاتوری ھفت ساله اش جنرالحمايت بی قيد وشرط آلفونس سيزدھم از . پادشاه دريافت می کند 

 حيات سلطنت ديگر شانسی ۀبرای ادام" انتخابات آزاد"دنبال اين ه  نمی گذارد که بیجاه جای ترديد برای کسی ب

، نيروھای مترقی وابسته به طيف ١٩٣١پريل ا ١٢درانتخابات .  ھمينطورھم می شود . متصور نخواھد بود

پادشاه کشور را ترک می کند . رغم عدم دسترسی به تمامی حوزه ھای انتخاباتی برنده می شوند  جمھوريخواھان علی

نداران بزرگ اسپانيا ، زمي ، يکی از١٩٣١پريل ا ١۴دو روز بعد يعنی در .  که از مقام خود صرفنظر کند بی آن

اعالم جمھوری  و دولت . جمھوری دوم اسپانيا را اعالم می کند  Niceto Alcalá  Zamora" ِنيستو آلکاال سامورا"

" مانوئل آسانيا"نام ه درشرايطی که يک جمھوری خواه ليبرال ب. دنبال دارد هجديد حمايت اجتماعی گسترده ای را ب

Manuel Azaña س ائتالفی از احزاب جمھوريخواه متمايل به چپ به انضمام حزب سوسياليست کارگریأدر ر 
عنوان اولين رئيس جمھور اسپانيا ه  ب١٩٣١مبر  دس١٠عھده دارد ، خود سامورا  در دولت را بروليت تشکيلؤمس

ی أدرقانون اساسی جديدی که درھمين سال تصويب می شود برای اولين بار به زنان اسپانيا حق ر. سوگند ياد می کند

 مبنی برعدم ھمکاری با ١٩٢٨  ششم کمينترن درۀ کنگرۀحزب کمونيست اسپانيا براساس مصوب. داده  می شود 

جريانات چپ ميانه  و سوسيال دمکراتھا  و حتی سوسياليستھا که از آنان به مثابه سوسيال فاشيستھا ياد می کند ، در 

 اولين کودتا ١٩٣٢ست اگدر  .به اين مقوله  در سطور آينده بيشترخواھم پرداخت. ائتالف جمھوريخواھان شرکت ندارد

. صورت می گيرد که ناموفق می ماند Sanjurjo josé" خوزه سان خورخو "جنرال وسط عليه جمھوری نوپا ت

ست  ائی توسط آنارشيستھا سازماندھی شده اند ، مھمترين عامل شکست کودتاًاعتصابات کارگری گسترده ای که عمدتا

  .که از آغازھم بسيار بد سازماندھی شده بود

 توسط المان با تصاحب مسالمت آميز قدرت سياسی در ءتعادل قوا.  سال عروج راست در اروپاست ١٩٣٣سال 

. درھمين سال ھمين روند در اسپانيا نيز ظرف مدت کوتاھی تکرار می گردد . ھم می خورد ه ناسيونال سوسياليستھا ب

ّآلخاندرو لرو"، ائتالف راست ميانه به رھبری ٣١٩٣در انتخابات  ِ ِ "Alejandro Lerroux برنده شده  و زمام  

  . دست می گيرده جمھوری نوپای اسپانيا را  ب

و ھمدستانش " سان خورخو" کودتاچی جنرال.  و عفو کودتاچيان استاز اولين اقدامات دولت جديد ملغی کردن رفرمھا

 ۀنيروھای چپ و ليبرال ، لغو رفرمھا و فشارھای دولت جديد عليه کارگران را به مثاب. ھمگی از زندان آزاد می شوند 
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 .ن به قيام می دھند  فراخواا ، سوسياليستھا و دولت خود مختار در کاتالوني١٩٣۴بر ودر اکت. اعالن جنگ تلقی می کنند 

در ادامه عليه دولت دست راستی شورشھای متعددی توسط نيروھای چپگرا سازمان داده می شود و دولت محلی 

ھمه خودداری آنارشيستھا يعنی  از عدم آمادگی قيام کنندگان و مھمتر.  اعالم استقالل می کندا در بارسلوناکاتالوني

راه افتاده است ، قيام را با شکست مواجه ه د و حمايت از حرکتی که بئيأسالھا از تقدرتمندترين نيروی چپ اسپانيا دراين 

 .می کند 

                                  
Manuel Azaña              Niceto Alcalá  Zamora                  Miguel Primo de Rivera  

که راست اسپانيا ھر روز متحدتر و سازمانيافته تر می شود ، چپ جامعه مثل ھميشه درگير وغوطه ور در در شرايطی 

يکی ازمھمترين . تضادھای درونی خود دست وپا می زند  و سنگرھای خود را يکی پس از ديگری از دست می دھد

اين .  صورت می گيرد ١٩٣۴بر ور اکتشورشھای اين سال توسط  کارگران معادن ذغال سنگ  و راه آھن  آستوريا  د

متشکل ازسنديکاھای سوسياليستی و آنارشيستی و حمايت ھواداران " آليانس کارگری"شورش مسلحانه که در زيرچتر

شدت ھرچه تمامترسرکوب می ه ب" لژيون خارجی اسپانيا"حزب کمونيست اسپانيا صورت می گيرد ، توسط نيروھای 

. زی ميان دو تا سه ھزارنفرجان خود را از دست داده  و ھزاران نفردستگيرمی شوندتنھا درظرف دوھفته چي. گردد 

اين سرکوب وحشيانه برای اولين بارچھره ای را درميان طيف راست اين کشور مطرح می سازد که در آينده ای 

  سفاک رقم س يک ديکتاتوریأديک به چھار دھه از تاريخ معاصر اين گوشه از جھان را در رزنزديک سرنوشت ن

  ". فرانسيسکو فرانکو "جنرالفرمانده لژيون خارجی اسپانيا ، . خواھد زد

 

    Francisco Franco " فرانسيسکو فرانکو"

پدرش افسر نيروی . نام ماريا متولد می شود ه نام نيکوالس و مادری به  در گاليسيا از پدری ب١٨٩٢مبر دس۴فرانکو در

سن پانزده سالگی وارد آکادمی نظامی شده  و سه سال بعد به مستعمرات اسپانيا در او خود نيز در .  اسپانياست بحری

ويژه شورش قبائل ريف ، از سوی آلفونس ه دليل موفقيت در سرکوب شورشھای محلی به ب. مراکش اعزام می گردد 

 در ١٩٢٢در . اء می يابد  ارتقدگرمنی ۀدرجه  سالگی به عنوان جوانترين افسر ارتش ب٢٣ھشتم پادشاه وقت اسپانيا در 

 Carmen Polo" ِکارمن پولو"سن سی سالگی به فرماندھی لژيون خارجی اسپانيا منصوب شده و درسال بعد ھم با 

نقش عمده  اين زن درسالھای حاکميت فرانکو. شاھد ازدواج آنھا کسی نيست جز شخص پادشاه آلفونس. ازدواج می کند

 در کل اروپا ترفيع درجه می يابد جنرال فرانکو به عنوان جوانترين ١٩٢۶در . دای درسياست اسپانيا بازی خواھد کر

کادمی چھار سال ااين . کادمی نظامی اسپانيا در ساراگوسا نير به او واگذار می گردداو سال بعد نيز فرماندھی عاليترين 

. نخست وزير بعدی تعطيل می شود دستور مانوئل آسانيا وزير جنگ وقت و ه سيس جمھوری دوم اسپانيا و بأبعد با ت

يکسال پس ازسرکوب خونين . ِ به الکرونيا  و سپس به باله آرن  فرستاده می شودأفرانکو به عنوان فرماندار نظامی ابتدا

وزيردفاع وقت در دوران حاکميت " خوزه ماريا خيل روبله" و به فرمان ١٩٣۵ در ًکارگران معدن آستوريا ، نھايتا

َه سمت فرماندھی کل نيروھای مسلح اسپانيا منصوب می گردد ائتالف راست  ب ِ .  
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بار ديگر مانوئل آسانيا که اينبار نيز در جايگاه  ، يک١٩٣۶ بروری ف١٧ خلق در انتخابات ۀبا پيروزی نسبی جبھ

نوان رھبری ائتالف جمھوريخواھان دولت جديد را تشکيل داده است ، فرانکو را از فرماندھی ارتش برکنار و به ع

 ازمراکز قدرت دور می شود، دورشدنی که البته ًبدين ترتيب فرانکو عجالتا. فرماندار نظامی به جزاير قناری می فرستد

 خلق مورد پذيرش راستھای اسپانيا قرار نمی گيرد و آنھا جمھوريخواھان را ۀپيروزی جبھ. درازا نمی کشد ه چندان ب

. از اين مقطع ترورھای سياسی از ھر دو سو در دستور کار قرار می گيرد. د  می کننبروریمتھم به تقلب در انتخابات ف

خوزه کالوو "نام ه  با قتل يکی از رھبران اپوزيسيون سلطنت طلب ب١٩٣۶ جوالی ١٣ درًروند اين ترورھا نھايتا

  . عطف تاريخی می شود ۀ وارد يک نقطJosé Calvo Sotelo" ِسوتلو

قتل سوتلو که . د که فرمان قتل دو تن از افسران گارد جمھوری خواه را صادر کرده است ِسوتلو پيش ازاين متھم شده بو

ليس امنيتی جمھوری صورت گرفته است ، تضاد ميان چپ و و توسط شبه نظاميان سوسياليست وھمکاری پًظاھرا

قدرتمندی عليه دولت  سوتلو که به تظاھرات ۀع جنازييمراسم پرجمعيت تش. راست را سرانجام به تعارض می کشاند 

 يک شورش ١٩٣۶ جوالی ١٧در. چپگرايان تبديل شده است، فرماندھان ارتش را تشويق به يک واکنش نظامی می کند 

  با يک ھواپيمای جوالی ١٩فرانکو در . ِ در مليا و بالفاصله متعاقب آن در مستعمرات صورت می پذيرد ءنظامی ابتدا

سرعت به سرزمين اصلی سرايت ه شورش ب.  را برعھده می گيردافريقاسپاه شخصی به مراکش می رود و فرماندھی 

 ورود به يک جنگ داخلی ۀاسپانيا در آستان. می کند ، اگرچه ھنوز شھرھای بزرگ ھمچنان جمھوريخواه باقی مانده اند 

  . خونين قرارگرفته است 

  

  )١٩٣٩ـ ١٩٣۶(جنگھای داخلی اسپانيا 

 خود را برای برگزاری يکی از بزرگترين نمايشات تبليغاتی خود المانسوسياليستھا در  که ناسيونال ئیدرھمان روزھا

 چشمھا به برلين دوخته شده است ، دراسپانيا کليد يک نبرد خونين بر ۀ آماده می کنند و ھم١٩٣۶يعنی بازيھای المپيک 

. ته باشد ، انترناسيوناليستی است که ماھيتی ملی داش نبردی ايدئولوژيک که بيش از آن. سر ھژمونی زده می شود 

 تعادل قوای پسا جنگ اول در ۀينه ای است از ھرآنچه که در صحنئاسپانيا در طول سه سال جنگ داخلی خود به واقع آ

. ينه می توان آثار صف بنديھای نوين جھانی متعاقب پيمان ورسای را مشاھده کرد ئدر اين آ. جھان آنروز جريان دارد

 تنھا به تماشای آنچه که در اسپانيا می گذرد نشسته ئی مقتدرترين دولت اروپاۀه دولت انگلستان به مثابتصادفی نيست ک

"  خلقۀجبھ"رھبری لئون بلوم ، دست ياری طلبی ائتالف ه درفرانسه ب"  خلقۀجبھ"تصادفی نيست که ائتالف . است 

در ورسای قرار بر اين بود که درنظم نوين . ه می ايستددر اسپانيا را فريبکارانه پس می زند و ھمچون انگلستان به نظار

مافيای يھود که اينک به آقا و ولينعمت سابق خود يعنی . رسميت شناخته شوده  اياالت متحده بر جھان بئیجھانی، آقا

ه  جديد را بۀ در پی آنست که قارءدولت فخيمه پشت کرده و خنجر خيانتش را بر پشت او نشانده است با تمام قوا

او . بنمايد " حکومت واحد جھانی" پرشی برای تحقق ۀ تبديل به پايگاه نوين کالن سرمايه داری مالی  و نقطئیھربھا

  .ھمين سرزمين است " سرزمين موعود"مدعی است که 

س آنھا ابرقدرت انگليس در خواھد أ و در رئیتصوراينان چنين بود که جنگ جھانی چنان دماری از قدرتھای اروپا

فضای پس ازجنگ  و وضعيت دھشتناک اروپا نشان داد که .  که ديگر تا مدتھای مديد کمر راست نخواھند کرد آورد

ديگر اشتغال   که چھارسال پياپی به پاره پاره کردن يکئیقدرتھای اروپا. دراين تحليل چندان به خطا نيزنرفته بودند 

 ويژه آنه ب. االت متحده ، چاره ای جزتسليم ھم نخواھند داشتند ، اينک با کيسه ھای خالی و تا گردن مقروض به ايداشت

 جنگ جھانی خشک نشده به ناگھان خود را مواجه با تھديد انقالباتی می بينند که ۀُکه ھنوز مھر و امضای قرارداد خاتم

زم جزم انگلستان و با اينحال آنھا در رابطه با ع. نيز ھدايت  و سازماندھی می شوند " پرولتاريای يھود" توسط ًعمدتا
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انيای کبير تسليم نمی شود و حاضر به واگذاری ھژمونی نمی تبري.  دارند اشتباه محاسبهامکانات و پتانسيلھای روباه پير 

 قدرت ۀبدينترتيب معادل. داده ام " ُصلح مسلح"را پيشتر در بخش سوم کتاب حاضر تحت عنوان  شرح مفصل آن. گردد

  . ميان واشنگتن و لندن بسته می شوده باقی می ماند و مدار تعادل قوا در نظم نوين ھمچنان  تکليف ناشدتعييندر ورسای 

کودتای ھدايت شده توسط .  ديگر در اين راستا صورت می گيرد ئی يک زورآزما١٩٢٩سال  ده سال پس از ورسای در

کليد  Federal reserveوم به موس" امريکابانک مرکزی "که در وال استريت و تحت رھبری "  متمرکزيھودۀسرماي"

 ۀکالن سرمايخورده است ، کمر اقتصاد جھانی را شکسته و برای اولين باردرتاريخ نظامھای سرمايه داری ، حاکميت 

 انگل و فرامليتی را بر بخشھای ديگرسرمايه داری تثبيت کرده و رقبای  خود را يکی  پس از ديگری ازميدان بدر مالی

و برفراز دولت "  متمرکزيھودۀسرماي"ل و تحت کنترًکه تماما" فدرال رزرو "ۀتی جداگانه به پديددر بخشھای آ. می کند 

  . و نھادھای قدرت در اياالت متحده عمل می کند ، خواھم پرداخت  

ويژه ه  متمرکزيھود  و بۀ که  پنھان و آشکاراز حمايت ضمنی  سرمايالمانروی کارآمدن ناسيونال سوسياليستھا در 

 مالی است که بھای آن به مراتب ۀ ديگر کالن سرمايۀاشتباه محاسببال جنبش صھيونيستی برخوردار بوده ، يک استق

ناسيونال سوسياليسم  "کارکرددر تحليل آنان .  اولی و بسا سنگين تر و فاجعه آميزتر می باشدۀبيشتر از اشتباه محاسب

به مھاجرت اجباری به " ھوديتوده ھای "ادار کردنتنھا ايجاد فضای رعب  و وحشت دراروپا درجھت و" مطلوب

ِن موعود سرمايه يسرزم"به " ھوديرمتمرکزيه ھای غيسرما"يعنی فلسطين و انتقال جبری " ِن موعود توده ھايسرزم"
اولی برای پايه ريزی دولت يھود ازنان شب واجب تر است و دومی برای پی ريزی . االت متحده می باشد ييعنی ا" ھا

و " توده ھا"ن ياتی ايتنھا تنگ کردن فضای تنفسی و ح" نازيسم مطلوب"آری کارکرد واقعی .  ابرقدرت نوين وتثبيت

از آن . به عقل کسی خطور نمی کرد که نازيھا بتوانند خود را در قدرت تثبيت کنند! است و نه بيشتر " ه ھايسرما"آن 

 يھود در ۀازاينھم مھمتر به سمت خلع يد از سرماي. ببرندل ؤا به زير عالمت سًرا نيزعلنا" نظم نوين جھانی"بيشتر

  ! اين ديگربخشودنی نبود . اروپا نيز خيز بردارند

که برای اولين بار در تاريخ "  مالیۀکالن سرماي" سبب می شود الماناين دو اشتباه محاسبه در رابطه با انگلستان و 

دنبال کشاندن انگليس به جنگ عليه ه  بءده است ، با تمام قوا خود يعنی روزولت را نيز برسرکار آورۀ نمايندامريکا

 اين مافيا بوده و با شيوه ھا و سبک ۀاما دولت بريتانيا که سالھای بسيار خود، ولی نعمت و صاحبخان.  باشدالمان

. خودداری می کند نازی المانامی با ظ دارد در اين دام نمی افتد و تا آخرين لحظه ازتقابل نئیخوبی آشناه کارھای آن ب

 و انگلستان جريان دارد تا با اتحاد ميان اين دو کشور، ھم  الماناز سوی ديگر فعاليتھای گسترده ای از سوی محافلی در 

و گسترش در شرق " فضای حياتی" در رابطه با نياز به المان ابرقدرت تثبيت شود و ھم نيازھای ۀجايگاه بريتانيا به مثاب

معاون " ِرودولف ھس"سفرحيرت انگيز . وپول مالی از چنگ يھوديت بين المللی خارج گردد تأمين گردد و ھم مون

 ھمين ۀ جنگ به انگلستان که منجر به دستگيری و زندانی شدنش تا آخرعمرمی گردد ، ادامۀھيتلر در بحبوح

   .اد منافع استمی يابد انعکاس اين تض شھرت  Appeasement" سياست مماشات"آنچه که بعدھا به . تالشھاست

 نوينی ۀ تھديد مستقيم انقالبات بلشويکی در اروپا ، پديدۀ بر سرھژمونی  و بر زمينامريکادربطن تضاد ميان انگليس با 

 دو جنگ جھانی تثبيت می کند ، ۀاين پديده  که خود را در ميان" . توتاليتاريسم"در اين قاره شکل می گيرد بنام 

 ايتاليا ھم که شاه ھمچنان ۀيعنی حتی در تک نمون. ی ھستند غيرسلطنت خواھی را شکل می دھد که حکومتھای  تماميت

اين توتاليتاريسم خود . حاکم مطلق است" ايل دوچه"که فاشيزم " ويکتورامانوئل"بر سر جای خود می ماند ، نه سلطنت 

  درچھارنمود کمونيسم ، شکلوسياليستی  و در  ناسيونال سراستستالينيستی  و   چپ  در دو ايدئولوژی  محتوارا در

 ميان نظامھای ئی  فاحش محتواًرغم تفاوتھای بعضا عبارت ديگر علیه ب. نازيسم ، فاشيزم  و فاالنژيسم  نشان می دھد 

ويژه سبک برخورد با غيرخودی ھا ه و ب  حکومت تک حزبیۀِاعمال حاکميت ، مقول فوق  تا آنجا که به شيوه ھای
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اسپانيای دوران جنگھای داخلی ، درشرايطی که دنيای سرمايه داری به نظاره نشسته . دد  از يک خانواده اند برمی گر

 فاالنژيسم ، فاشيزم  متحدۀجبھدر اينجا .  خونين جدال و رقابت ميان ھمين ايدئولوژيھای توتاليتر می باشد ۀاست ، صحن

 ستالينيسم ، سوسياليسم  و آنارشيزم  در چپ و ليبراليسم   نامتحدۀجبھ، ناسيونال سوسياليسم  و کليسا در راست در مقابل 

ِھرچه راست متحدتر و به تبع آن ھارترمی شود ، چپ پرولتری .  کرده اندئیجمھوريخواه  درمرکز صف آرا
  تا پيش  اشاره کردمًھمانطور که قبال. ھمچنان اسير دعواھای ھژمونيک در درون خود می باشد ) ھمانگونه که امروز(

، کمونيستھا نه تنھا وارد ائتالف با احزاب ديگر نمی شدند که اتحاد عمل در کادر نيروھای درون جنبش ١٩٣۴از 

 کنار ١٩٣۴اين سياست در فرانسه و در .  غيرممکن می دانستند ًکارگری را نيز با سوسيال فاشيست خواندن آنان عمال

يعنی لئون بلوم با اين " سوسيال فاشيست سابق"رچه تحت رھبری يک شوند اگ گذاشته می شود و کمونيستھا موفق می

از اين نقطه ، چرخشی ھرچند ناپايدار درميان چپ اروپا صورت می گيرد . را  تشکيل دھند "  خلقۀجبھ"حال دولت 

  . خلق در انتخابات اسپانيا ھم نشان می دھد ۀثيرات خود را دو سال بعد با پيروزی جبھأکه ت

  
  ـ انترناسيونال سوم خلق ۀجبھ

ِ در مسکو تشکيل می شود با طرح تز ١٩٢٨مبر  تا اول سپتجوالی ١٣ ۀانترناسيونال سوم که در فاصلۀ ششمين کنگر
" دشمن اصلی "ۀسوسيال فاشيزم ، کل احزاب سوسيال دمکراسی موجود را ھمعرض بورژوازی و فراتراز آن به مثاب

در . درميان نيروھای کارگری فراخوان می دھد"غيرکمونيستی" ت گرايشاتقلمداد کرده و به مرزبندی قاطع با تمامي

ِارنست تلمان "ۀاين رابطه سخنرانی افتتاحي ِ  "Ernst Thälmann در اين کنگره  المان رھبری وقت حزب کمونيست 

او از . ح تمام تفکر حاکم بر کمينترن و به تبع آن سياست احزاب عضو  در اين مقطع تاريخی را نشان می دھد وضوه ب

  :جمله چنين می گويد 

 با بورژوازی کاپيتاليستی يگانه کرده است و ًسوسيال دمکراسی ضدانقالبی در جنگ عليه اتحاد شوروی خود را تماما"

ت رايش تمام ھم وغم خود را مصروف آماده سازيھای جنگی عليه کشور ِھرمان مولر صدراعظم سوسيال دمکرا

  ". شوراھا می کند

ًتلمان ، رسما خوانده  و خواستار بسيج توده ھای پرولتاريای " خائنين به سوسياليسم" دولتھای سوسيال دمکرات اروپا را ِ

 ۴ و ٣ ۀابل آشکار با مصوبات کنگرِاين تز که در يک تق. اروپا در راستای ساقط کردن دولتھای مذکور می شود

در ميان جريانات کارگری بود، در عمل امکان ھرگونه مشارکت "  واحدۀجبھ"کمينترن مبنی بر ضرورت تشکيل 

سياسی احزاب کمونيست عضو کمينترن در ساختار سياسی کشورھای مربوطه را از آنان سلب کرده و احزاب فوق را 

در اين شرايط احزاب .  معادالت قدرت در جوامع خود می راندۀ به حاشيدرشرايط  يک ايزوالسيون خودساخته

 فرانسه و ۀ آرای بسياری را نيز مثل نمونًرغم شرکت در انتخابات سيستمھای سرمايه داری موجود که بعضا مذکورعلی

بحران .  مانند  قدرت میۀِدليل حاکميت تز سوسيال فاشيزم ھمواره خارج چرخه  نصيب خود می کنند بالمانويژه ه ب

 سبب يک چرخش به چپ اجتماعی و ، فقر و بيکاری گسترده متعاقب آنۀ و فاجع١٩٢٩عظيم اقتصادی در 

 احزاب کمونيست عضو ۀ کارگر کشورھای صنعتی و به تبع آن قدرتگيری کم سابقۀراديکاليزاسيون گسترده درميان طبق

 ھزار و تعداد ١٣٣ ، بالغ بر ١٩٢٨ که در سال المانت برای نمونه تعداد اعضای حزب کمونيس. کمينترن می گردد 

قد کشيدنی . ی قد می کشد أ ھزارعضو و شش ميليون ر٢۵٠، به ١٩٣٢ميليون می باشد تا سال  ٣,٢آرای انتخاباتيشان 

الف کمونيستھا ناتوان از ائت. کند  قدرت ايجاد نمیۀچندانی درمعادلتغييرکه البته چيزی نصيب حزب کمونيست نکرده و 

  . کنند   قدرتگيری ناسيونال سوسياليسم بسنده میۀبا سوسيال دمکراتھا و احزاب مرکزگرا به نظار
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  و ThorezMaurice " موريس تورز"حزب کمونيست فرانسه به رھبری . درفرانسه اما مسيرديگری رفته می شود

 می شود برای ئیاين اتحاد الگو.  وارد يک اتحاد با سوسياليستھا می شود ١٩٣۴ جوالیالبته با چراغ سبز مسکو در 

ائتالف ديگر احزاب کمونيست اروپا با  سوسياليستھا ، سوسيال دمکراتھا ، ليبرالھای ضدفاشيست وخالصه بورژوازی 

"  خلقۀجبھ" کمينترن تحت عنوان ۀسال بعد درجريان ھفتمين و آخرين کنگر ائتالفی که يک. مرکزگرا در ابعاد ملی 

  .گردد تئوريزه  و تصويب می

تا اينجا بزرگترين و مقتدرترين عضو کمينترن پس از حزب . سياست جديد کمينترن بسيار ديرھنگام اتخاذ می شود

 ۀ که از صفحالمانه فقط از سپھر سياسی  توسط ناسيونال سوسياليستھا نالمانکمونيست شوروی يعنی حزب کمونيست 

 به عضويت حزب ناسيونال سوسياليست درآمده ًی اصالالمانبسياری از کمونيستھای . روزگار نيز حذف گرديده است 

 اردوگاھھای کار اجباری شده ۀيعنی سوسيال دمکراتھا روان" سوسيال فاشيستھا"دوش ھمان ه  شان نيز دوش بۀبقي. اند 

" ِھوگو ابرالين"اد ازعناصر رھبری حزب نيز که از دست ھيتلر به آغوش ستالين پناه برده اند ھمچون آن تعد. اند 

Hugo Eberlein  رگتر شده  و  اردوگاھھای کار اجباری برادر بزۀ سی در شوروی روانۀدر جريان تصفيه ھای دھ

  . شوند   اعدام سپرده میۀبعد ھم به جوخ

 جديدی که در ھمين ۀائتالف گسترد.  جواب می گيرد ًنه فقط در فرانسه که در اسپانيا نيز موقتا"  خلقۀجبھ"با اينحال 

  آن سال دوباره به مسند قدرت بازگرددبروری ف١۶ صورت می گيرد موفق می شود که درانتخابات ١٩٣۶چارچوب در

در اين ائتالف برای اولين بار ستالينيستھا ، سوسياليستھا ، جمھوری خواھان ليبرال و . و دولت جديدی را تشکيل دھد 

ائتالفی که حمايت . را شکل می دھند "  خلق اسپانياۀجبھ"خالصه خودمختاری طلبان کاتالونی  قرار می گيرند  و 

بازھم اين برای اولين بار است که . رشيستھا را نيز ھمراه دارد  ناسيوناليستھای باسک و از ھمه مھمتر آناۀگسترد

که  خالصه آن. آنارشيستھا که در اين مقطع ھمچنان بزرگترين قدرت چپ اسپانيا ھستند انتخابات را تحريم نمی کنند 

تالفی است کم  خلق اگرچه ديرپا نيست اما با توجه به ساختار سياسی  و سنتھای مبارزاتی اين کشور ائۀائتالف جبھ

. راست اسپانيا اين تھديد را جدی می گيرد. نظير و تھديدی است جدی  در راستای نفی موجوديت ساختار سياسی کھنه 

. نام می نھد"  ملیۀجبھ" مشابھی سازمان می دھد که بر آن ۀ، راست خود را در جبھ"  خلقۀجبھ"در واکنش به تشکيل 

و ائتالف سلطنت طلبان ، زمينداران بزرگ .  نيروھای حافظ  نظم قديمندًابديھی است که اعضای اين جبھه ھم تمام

  ".آ ِد ِس"کاتوليکھا موسوم به 

که به اختصار  Confederación Española de Derechas Autónoms"  حقوق خودمختارئیکنفدراسيون اسپانيا"

CEDA يکی از " ِدآِس. " شده است تشکيل١٩٣٣ چ مار۴ ناميده می شود و عمدتأ ائتالف احزاب کاتوليک می باشد  در

 ١٩نی ھمين سال يعنی انتخابات قدرتمندترين نيروھای جناح راست اسپانيا در اين دوران است که در انتخابات پارلما

، بيشترين تعداد  José María Gil Robles" خوزه ماريا خيل روبله"، موفق می شود که تحت رھبری ١٩٣٣مبر نو

ِسدآ. " کند  را نصيب خودءآرا  ضد نظام  جمھوری ھستند ، مرز خود را ميان ًخالف ديگر نيروھای راست که اساسا" ِ

است و نه فرم نظام " اتوليکمنافع کليسای ک" ، معيار و ميزان" خيل روبله"برای. سلطنت و جمھوری نمی کشد 

س ھمه خود فرانکو ، در زمان أو در ر جنگ داخلی اسپانيا را ھدايت کردند ًا که بعدئی ھاجنرالبسياری از . سياسی

اوست که فرانکو را در .  به بعد ارتقاء پيدا کرده اند ١٩٣۵  یيعنی از ماه م" خيل روبله"وزارت جنگ ھمين جناب 

          .وھای مسلح اسپانيا قرار می دھد س نيرأر
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José María Gil Robles    سمت چپ(» ميگل ريورا «جنرال     آلفونس سيزدھم  و       (Francisco Franco                       

سلطنت .  ھمواره از قدرت بسياری برخوردار بوده است ئینيا درمقايسه با ديگر کشورھای اروپاکليسای کاتوليک اسپا

 کاستيل و فرديناند ۀويژه از دھه ھای پايانی قرن پانزدھم به بعد يعنی از زمان ازدواج ايزابل ملکه اسپانيا ھميشه  و ب

کاتوليک  و سدی درمقابل اسالم مھاجم عثمانی و پادشاه آراگون  و تشکيل کشوراسپانيا ، حافظ  و نگھبان کليسای 

نقش اسپانيا در کاتوليک کردن اجباری بخش بزرگی از مستعمرات خود . ی بوده است المانپروتستانتيسم تازه نفس 

ی از جمعيت کنونی کاتوليک ھا درعصر جھی التين که بخش قابل توامريکاويژه کشورھای ه درسده ھای پيشين ب

 دو جنگ جھانی پديده ای در کليسای اسپانيا شکل می گيرد که ۀدر ميان.  نيزجای بحث ندارد ،ی دھندحاضر را تشکيل م

ُاپوس " سخت و روابط  و مناسباتی مرموز و پنھانی بنام طیيک تشکيالت ھرمی با انظبا. درنوع خود کم نظير است 

  !          يا  کارخدا " اثرالھی" به معنی Opus Die "ِدی

 يکی از بزرگترين ۀراماسونری جھانی ھمواره تالش زيادی در جھت نفوذ در مناسبات کليسای کاتوليک به مثابدستگاه ف

که حوزه " عصرقديم"در" شواليه ھای معبد"پيش ازاين به جريان . دشمنان و ستبرترين سدھای سرراه  خود داشته است

در اينجا به بزرگترين و قدرتمندترين نفوذ . ه ام  کليسای کاتوليک بوده است اشاره کردًکار و فعاليتشان اساسا

 ورود اسپانيا به ۀبه درختی که در آستان. می پردازم " عصرجديد"فراماسونری در اين کليسا  و مناسبات واتيکان در

 شواليه. "ُدوران جمھوری دوم در مادريد ريشه می زند  و شاخ و برگھايش تا رم  و قلب واتيکان ھم گسترش می يابد 

  .تا آنجا پيش می روند  که نمايندگان خود را  بر صندلی پاپ اعظم نيز می نشانند " ھای عصرجديد

   

ِاپوس دی  ُ"Opus Die "             

                                                                       
               Josemaría Escrivá           ِپوس دی            ُصليب  ا                                                 

ِخوزه ماريا اسکريوا" ، ١٩٢٨در سال  ِ  "Josemaría Escrivá ،  را جديدیبا حمايت اسقف اعظم مادريد تشکيالت 

دنبال ه او ب.  روشنفکری جامعه را مخاطب قرار می دھد خواص پايتخت اسپانيا بنيان می گذارد که برای اولين بار در

 يک چيزی مثل آنچه که ما دراوايل انقالب درايران تحت ًتقريبا. پيوند زدن قشر دانشجو و کارکنان نھادھای کليسا نيزبود

ِاپوس دی! "وپلنگ می شنيديم عنوان پيوند حوزه  و دانشگاه از رژيم شترگا در آغاز به مانند تمام نھادھای کليسای  "ُ

ِاپوس دی" درھای  ١٩٣٠ تماما مردانه است ، اما دوسال بعد در  کاتوليک يک تشکيالت وی زنان نيز باز می ربر "ُ
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ِاسکريوا مدعی می شود ک.  ديگر می باشند طور کامل جدا از يکه گردد ، ھرچند زنان و مردان ب ُاپوس "ه تأسيس ِ

ِاسکريوا در دوران جنگھای داخلی پس از مدت ! است که بر او نازل شده است " وحی الھی "ۀحاصل و نتيج" ِدی ِ
 با کمک سفارت ھندوراس ھمراه با تعدادی از ١٩٣٧پريل اکوتاھی  که به فعاليت مخفيانه در مادريد ادامه می دھد  در 

رود وبعد ازآنھم تا پايان جنگ   که تحت حاکميت نيروھای فرانکو است می به آندورااھمفکرانش از طريق بارسلون

  . گذراند می" بورگوس"داخلی بيشتر اوقاتش را به سازماندھی و کارتئوريک در

ِاسکريوا در مار ِاپوس دی"، پس از پايان جنگ به مادريد برمی گردد و ١٩٣٩ چِ با .  از پی می گيردًکارش را رسما" ُ

ِاپوس دی"ی دوم  و ختم سازمانيابی و گسترش کمی و کيفی پايان جنگ جھان ِدر اسپانيا ، اسکريوا در سال " ُ  به ١٩۴۶ِ

فعاليتھای او و ارتباطات گسترده اش با محاقل سياسی . رم می رود  و کارش را در قلب کليسای کاتوليک آغاز می کند 

ِاپوس دی"و اقتصادی و مافيای مالی ايتاليا ،   يک قدرت عظيم مالی در درون واتيکان می کند که  به را تبديل به" ُ

به معنی مريم " سانتا ماريا" طنزآميز از اصطالح ۀبه معنی مافيای مقدس معروف می گردد که يک استفاد" سانتا مافيا"

  .مقدس می باشد

ِدرغياب اسکريوا تشکيالت اسپانيا ھمچون اختاپوسی غول پيکر، دست می نھادھای قدرت پھن  و پاھايش را درميان تماھاِ

 پنجاه ميالدی مبنی بر مدرنيزه کردن اقتصاد اسپانيا و نيازعاجل دستگاه دولتی به ۀسياست فرانکو دردھ. می کند

ِاپوس دی"تکنوکراتھا بھترين فرصت برای   .  نھادھای دولتی  و شريانھای اقتصادی کشور بپردازد ۀاست تا به قبض" ُ

مرکز استان ناوارا می " پامپلونا"سيس دانشگاھی در أ  دست به تًاای مورد نياز رأس به منظور تربيت کادرھ١٩۵٢در 

ِاپوس دی" پنجاه  قدرت ۀدردھ. زند که رشته ھای پزشکی و حقوق، سنگين ترين ثقل رشته ھايش را تشکيل می دھد  ُ "

ز وزرای فرانکو از جمله بسياری ا. چنان است که  فاالنژھا را نيز در ساختار قدرت سياسی پس پشت می گذارد 

ماريانو ناوارو " و  Alberto Ullastres" آلبرتو اوياسترز" يعنی او ١٩۵٧ سال ۀ کابينئیوزرای  تجارت و دار

ِعضو اپوس دی ھستند Mariano Navarro Rubio "روبيو ناوارو "ل وتحت کنتر  بانک اسپانيا نيز١٩۶٢از . ُ

ل و ھم تحت کنتر١٩٩٢ تا ١٩٨۴ سالھای ۀ پس ازمرگ فرانکو يعنی درفاصلاين بانک تا سالھا . می گيرد قرار" روبيو

ِتعداد زيادی از اعضای اپوس دی در يک افتضاح مالی در رغم دخالت آشکار علی.  و رياست او می باشد صنايع  ُ

ارشد  عضو  Juan Vilá Reyes"ِخوان ويال ريز"ِ شرکت ماتسا که تا دستگيری ئی موسوم به رسوا١٩۶٩نساجی در 

 از مجموع يازده وزير تشکيل می شود ، ئیدنبال اين رسواه  بعدی اسپانيا که بۀتشکيالت ھم کشيده می شود ، در کابين

ِ و ھواداران اپوس دی می باشندء فرانکو از اعضاۀھجده وزيرکابين  اينھا مھمتر ، تداوم قدرت اين اختاپوس ۀاما ازھم.  ُ

 Adolfo" آدولفو سوآرز. " فرانکو و بازگشت خوان کارلوس می باشد درساختارقدرت سياسی در دوران پس از

Suárez ِاولين نخست وزير منتخب اسپانيا پس از دوران فرانکو عضو اپوس دی ھست مقام رياست اولين  ھمينطور.  ُ

اعضای يکی ديگر از   Antonio Fontán" آنتونيو فونتان"سنای دوران موسوم به دمکراسی اسپانيا نيز در اختيار

ِاپوس دی می باشد  ُ.  

ِاپوس دی" شماری ازاعضای آن در . يلی عليه سالوادورآلنده  نيز فعاالنه شرکت داردچ درچيتدرجريان کودتای پينو" ُ

 ھم ھمکاری با ديکتاتوری پرون بخشی ارجنتايندر. وليت داشته اند ؤ در وزارتخانه ھای گوناگون مسچيتدولتھای پينو

 ھفتاد ميالدی در ايتاليا که  بسياری از ۀ مالی دھئیاما رسوا. را تشکيل می دھد " سانتا مافيا"ن  گھربار ايۀاز کارنام

ِل اپوس دی  وتحت کنتر" بانک واتيکان"دخالت . ارتباطات پنھان را به يکباره آشکار کرد از جنس ديگری است  ُ

فيا وتجارت مواد مخدرکه درنھايت به درھم  برای مائیوعمليات پول شو" بانک آمبروسيانو"درفعاليتھای غيرقانونی 

 بسيار مخاطره انگيز که سر خيلی ھا  را به باد ۀشکستن و اعالم ورشکستگی آمبروسيانو منجرمی شود در يک پروس

.  می دھد  به افشای روابط و مناسباتی می انجامد که در نوع خود در جھان اگرنه بی نظير که مسلمأ کم نطير می باشد 
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ِ افتضاح مالی روابط  واتيکان با مافيا و مناسبات اپوس دی  با لژ فراماسونری درپی اين  و ءبرای اولين بار افشا" ٢پی "ُ

در بخشھای " ٢پی "ويژه در ارتباط  با لژه دراين رابطه و ب. درسطح گسترده ای به مطبوعات ايتاليا کشيده می شود

  .آينده بيشتر توضيح خواھم داد 

ِاسکريوا در  ، تنھا چند ماه جلوتر از مرگ دوست نزديکش فرانکو ، در رم می ميرد  و اژدھای چند ١٩٧۵ ونج ٢۶ِ

جای اورا يکی از .  می گذارد که ديگر درمعادالت واتيکان صرفنظر کردنی نخواھد بودیدنبال خود به جاه سری را ب

تنھا ھفده سال پس ازمرگش در . رد  می گيAlvaro del Portillo"  ِآلوارو دل پورتيلو"اولين شاگردان او يعنی 

ِاپوس دی" ، توسط  پاپی که با حمايت مستقيم ١٩٩٢ . اعالم می شود " آمرزيده"نصب شده به نمايندگی از سوی خدا " ُ

ِ ،  اسکريوا  را علی٢٠٠٢بر وژان پل دوم به اين ھم بسنده نمی کند و ده سال بعد در شش اکت رغم انتقادات بسياری که  ِ

ی درتاريخ کليسای المانپس از مرگ ژان پل دوم ، پاپ بعدی نيزکه ھشتمين پاپ . اعالم می کند" مقدس "وجود داشت

ِاپوس دی"ی می گذرد ، با حمايت المانآخرين پاپ " ھآدريان ششم"کاتوليک است ، پس ازپانصد سال که از مرگ  به " ُ

ِاپوس دی" اين آرای ًا نھايت،لھای گيری پی درپی ولی بی نتيجۀ کارديناأدرچند ر. جای اومی نشيند يوزف  "ھست که " ُ

 پوشانيدن افتضاحات کودک آزاری  و سوء استفادۀ ۀرغم سابقۀ ننگينی که پيشتر از اين درمقول را علی" راتسينگر

مقوله ای که چند . می نشاند" صندلی مقدس" خود دارد ، بر ۀجنسی از نوباوگان کاتوليک توسط  کشيشان در کارنام

بنديکت ھجدھم  در . ، بار ديگر گريبان او را اين بار اما  درموضع  جانشين مسيح می گيرد ٢٠١٠بعد در سال سال 

  . استعفای خود را  از مقام جانشينی مسيح  اعالم می کند ٢٠١٣ بروری ف١١

  

١٣٩١ ]دلو[ بھمن٢۵پايان بخش سيزدھم ،   

  

  :يادداشت
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