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  اسپانيايستم ، حزب فاالنژدهبخش چهار

                                                                             
 

اسپانيا که اندک اندک از راست  ، و اعالم جمهوری دوم ١٩٣١در انتخابات چپ  و بدنبال پيروزی نيروهای جمهوريخواه 
حزبی به تقليد از بنيانگذاری " راست"اولين واکنش کيفی . گيجی ضربه وارده بيرون آمده ، به سازماندهی خود می پردازد 

تنها سه سال پس از پايان ديکتاتوری و مرگ . ستهای فرهنگی خاص اسپانيا  اما با ويژگیايتاليا  وآلمان احزاب موجود در
اگر تنها کسی " خوزه آنتونيو. "حزب فاالنژيست اسپانيا را پايه گذاری می کند" خوزه آنتونيو" ريورا ، فرزند اوژنرال ميِگل 

  برخالف  ايراندر  فاالنژيسم درباره  .هاست  اسپانيايی از او با نام کوچکش ياد می شود حتما از نادرترين نباشد که در ادبيات
 يا يان ايرانمنظر بسياری از رد نام اين   . است ده گرديبررسیکمتر از آن نيز و    شدهتهنوش فاشيزم ، بسيار کم   و  نازيسم

بحث و منطق که  زور و قلدری و اعمال خشونت ، نه هداف سياسيشان جمعی چماقدار را تداعی ميکند که ابزار رسيدن به ا
فاالنژ  واژه بهرحال . بخاطر می آورد را   لبنانکتائبحزب الفاالنژهای لبنانی  و اعضای  در بهترين حالت  اينکهو  يا   است

  کوتاهفشرده سربازان مسلح به نيزه بهم ام در يونان قديم می باشد که شامل صفوف ز نام يک دسته بندی جنگی پياده نظبرگرفته ا
  .تداعی می کند  را و انضباطی آهنين  به عبارت ديگر اين نام ، يک جبهه متحد با صفوفی فشرده . و سپر بوده است

 

 
 ) phalanx (يک يکان نظامی در يونان باستان موسوم به فاالنکز

 
اروپای ميانه دو جنگ دارد اما نه نسخه   اقتدارگرایجريانات يرغم شباهتهای بسياری که با ديگراسپانيا عل فاالنژيسم در

آنچه که پس از .  اسپانيا سه چهار سال بيشتر نيستر واقعی فاالنژعم! سنخ نازيسم آلمانی نه از يی فاشيسم ايتاليايی است واسپانيا
 تثبيت  خدمت در از آن  فرانکو   است که   رندانه ای در حقيقت سوء استفاده  است  مطرح فاالنژيسم  خوزه آنتونيو بنام  اعدام 

انيايی فاشيسم ايتاليايی گشت ، راه به همين ملقمه در اسپانيا دنبال نسخه اسپ اگر قرار باشد .  می کند" فرانکوايسم"ملقمه ای بنام 
. مذهب استمقوله  در رابطه با مشابهمهمترين تفاوت فاالنژيسم با ديگر نحله های فکری . ختم خواهد شد و نه به فاالنژيسم 

،  ا درکنارناسيوناليزمهای اصلی تفکرفاالنژ اسپانيستونبرعکس يکی از ی به مذهب ندارندنازيسم و استالينيزم هيچ ربط فاشيزم ،
 و  فاالنژها برخالف سوسياليستها ، آنارشيستها .به عبارت ديگر فاالنژها يک نيروی ملی ـ مذهبی هستند.  است کاتوليک  مذهب

 ايتاليا ، فاالنژ اسپانيا به لحاظ کالسيک انندماينجا نيزدر. برخوردار نيستند  حاضر و آماده يک منبع تئوريک  کمونيستها از
 .   مرزبندی هم دارد"آلفونزيستها" و "کارليستها"با راست سلطنت طلب اعم از حتی  از آن بيشتر  ،لقی به راست سنتی نداردتع
 

درحاليکه فاشيزم . ديگرفاالنژيسم با فاشيزم دربرخورد با مقوله نظام سرمايه داری درکل وسرمايه کالن درجزء می باشد تفاوت
 و  ليبرالمی باشد ، فاالنژيسم با نفی سرمايه داری ملی سرمايه عريانی و در واقع ديکتاتوری اساسا زائيده نظام سرمايه دار

 . چيزی مثل يک حکومت سنديکايی ملی ! است نه اين باشد و نه آن  را بلند کرده که قرار سومی  راه   روسی ، پرچم بلشويزم
 

ورای چپ کارگری   سومینيروی  او فاالنژ اسپانيا را يک . تاين نيس جز  آنتونيو ازجريان تحت رهبريش نيزتلقی خود خوزه
 اقشار اجتماعی اسپانيا را نمايندگی کند تمامیتوتاليتاريسم برای او حاکميت نيرويی است که . و راست سرمايه داری می پندارد

ن سرمايه داران و زمينداران کال  که پشتشان بزير باریبرای توده های مردمبا اينحال . و برای رفاه حال همگی آنان بکوشد
 .  و يک ارباب زاده می باشد" ُدن ميگل"، خوزه آنتونيو همچنان فرزند  بزرگ خم شده

 
  مقدمه ای بر نسخهاز او می خواهد تا  دوچه .ت می کند  مالقاموسولينی  با به رم می رود  و خوزه آنتونيو، ١٩٣٣اوايل اکتبر 

 درسالن تئاتر همان سالاکتبر٢٩دربازگشت به اسپانيا ازپس  بعدروزچند  .او می پذيردد و نويس ب"قاشيزمروح "شيولی کتاباسپان
 ، José Antonio Primo de Rivera "ريوراِد يمو پر خوزه آنتونيو"کيل و  توسط اسپانيا فاالنژ کمدی مادريد ، بنيان حزب 

 "والِدکاساسگارسيا  آلفونسو" ی بنامدانشگاه استاد و  نويسنده و  Julio Ruiz de Alda  "يز ِد آلدايخوليو رو" خلبان
Alfonso García Valdecasas با ورود به پارلمان ازمصونيت  ريورا  ،درنوامبرهمانساليکماه بعد  . شته می شودگذا

رلمان  او که موفق به ورود به پا١٩٣٦فوريه . می آوردن سه سال دوام اما ، بيشتر ازاين مصونيت . سياسی برخوردارمی گردد
ماده می شود آ ١٩٣٤النژ اسپانيا که در نوامبر  ماده ای فا٢٧برنامه . نشده است ، مصونيت سياسيش را نيز از دست می دهد

  درچه بخواهد وچه نخواهدخود  او اما.  تاکيد داردبانکی  و کالن سرمايه صنعتی وگاران بزرخلع يد از زميند بصراحت بر
 !پارلمان هم او تنهاست  در.داشته باشد می کند هرچند که اين اشرافيت درمقابل او قرارا نمايندگی اشرافيت اسپانيا رچشم توده ها
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 ١٩٣٣ اکتبر ٢٩ر مراسم تأسيس حزب ـ ريورا ـ  والِدکاساس و آلدا د: از راست به چپ                           
 

  Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista"  ملیتهاجم سنديکايیاتحاد"بنام با گروهی  اتحاد  آنها وارد١٩٣٤فوريه 
 شناخته می شود JONS" جونز"وه مذبور که با نام اختصاری گر. اظ ايدئولوژيک نزديک به حزب فاالنژ است می شوندلحکه ب

         . Ramiro Ledesm Ramos "راميرو ِلِدسما راموس"موسولينی بنام يک هواداررهبری بگروهی است با گرايشات فاشيستی 
پرچم جديد اين . نقطه مقابل سنديکای آنارشيستی قرار دارد که دريا هم هست اسپان در"ملی سنديکای"نيانگذارِلِدسما در ضمن ب

 پنج  ناميده می شود ، ترکيبی است از Falange Española de las JONS"  فاالنژ اسپانيا ِد ال جونز"اتحاد که از اين پس 
 است از خود ريورا بنام   سرود رسمی حزب نيز سروده ای.به جونز متعلق سياهرنگوسرخ ه يک زمينبر يوغ يک پيکان و

   . Cara al Sol"  رو به آفتاب"
 

 
 

ی داند و به تقليد ازموسولينی بدنبال ايجاد يک بش فاشيستی ماو خود را متعلق به جن. ان بدرازا نمی کشد چندِلِدسمااتحاد با 
کليسای به باور او . ِلِدسما يک آتئيست بتمام معناست  . يک رهبر نخبه گراستخوزه آنتونيوبرعکس او . جنبش توده ای است

است که تبديل دين ديگر ديرزمانی . کاتوليک ديگر آن عنصری نيست که توان گرد آوردن کليه اندامهای اجتماعی را داشته باشد
ِلِدسما . فاالنژهاست که در انقالب ملی برجای صليب نشسته است" يوغ و پيکان"به مقوله ای  کامأل شخصی گرديده  و حاال اين 

برای او همچون مرادش موسولينی !  نه خوزه آنتونيودر مبارزات سياسی است و " عمل مستقيم"ريق ط ازمبلغ ِاعمال قهرآشکار
سرنوشت او اما همان . ست راميرو ِلِدسما سال اخراج ١٩٣٥سال . بر هرچيز ديگر ارجحيت داردکومت عمل بر تئوری  و ح

 همراه با موج  دستگيريهای راستها به زندان انداخته و ١٩٣٦حکومت چپگرا او را نيز در مارس . ست خوزه آنتونيووشت سرن
 . مدتی بعد هم به قتل می رساند

 
 فاشيستها و های لباس از فاشيزم پافشاری می کنند برخالف رنگهای سياه و قهوه ای که رنگفاالنژها که بر استقالل خود

ه کالم فاالنژها بهنگام سالم تکي. نازيهاست ، رنگ آبی را برای ميليشيای خود برمی گزينند که بايد نشان گرمی واستقالل باشد
 . آريبا بمعنی درآعوش گرفتن نيزهست.می باشدArriba España "  باد اسپانيابلند" و معطوف به رهبری نبوده متفاوت ونيز

 
 ،  طی يک بيانيه رسمی١٩٣٤ دسامبر ١٩مهم است که در  آنقدراثبات استقالل جنبش فاالنژ از فاشيزم برخوزه آنتونيوتأکيد 

اشاره می کند که  و تکذيب کرده سوئيس را  درجهانی فاشيسمکنگره  درسپانياافاالنژرمطبوعات مبنی برشرکت شايعۀ منتشره د
سپانيا اوجود دارند اما فاالنژمی نويسد اگرچه در مقوالت جهانشمول تشابهات بسياری  او .دعوت کنگره مذبور را رد کرده است

 . جنبش فاشيستی نبوده و کاراکتر ملی داردبه هيچ وجه يک 
 

او در رويای پايان دادن به مبارزه ! مسالمت آميز طريقه لبته نه به شيوه قهرآميز بلکه ازا. ريورا مدعی يک انقالب ملی است
حکومتی که در آن نه از آزاديهای نوع ليبرالی از قبيل پلوراليسم سياسی و تعدد احزاب و . طبقاتی ، فقر و بی عدالتی است 

 نوع روسی  ايدئولوژيک ، سياسی به بلشويزموابستگیخبری باشد و نه با تهديد  حاصل از آن دعواهای حزبیو سازمانها 
يک قانون اساسی ليبرالی ، آزاديهای فردی و سخن راندن ازعزت و شان آدمی در گزافه گويی درموردبه باور او . روبرو باشد 
 .  نمی آيد را ندارد  و خانواده اش  کردن شکم خودرسي که توان یگرسنه ا انساناصأل بکار 

 
سخت سياسی و اجتماعی بسرعت رنگ می بازند و تز انقالب سردر برخورد با واقعيتهای  روياهای ريورا اما درعمل و

ميليشيای آبی پوش فاالنژ در کف خيابان همان می کند که .  جای خود را به ديالکتيک مشت و گلوله می دهداو! مسالمت آميز
فاشيسم درايتاليا حال آنکه ،   يک گروه شبه نظامی بيش نيستاوميليشيای با اين تفاوت که . پيراهن سياهان موسولينی در ايتاليا

به غير از پايتخت بيشترين نيروی . يا اصال يک نيروی سراسری هم نيستفاالنژ اسپان. در رأس يک جنبش توده ای قرار دارد
ور رسمی حدود ده هزار  به ط١٩٣٥تعداد اين نيروها تا پايان . واالدوليد و سانتاندر حضور دارندفاالنژ در سه شهر سويال ، 

 ريورا  و اعدام ١٩٣٦تنها پس از انتخابات فوريه  .نفر تخمين زده می شودتا سی هزاررسمی چيزی بين بيست  غيربطورنفر و 
 ،  سرسام آور با يک رشد تصاعدیسپانياااران فاالنژو متعاقب آن شروع جنگ داخلی است که به يکباره تعداد اعضاء و هواد

 آنتونيوهم به  شکست راست در انتخابات فوريه که در آن حتی پای خود خوزه.پس پشت می گذاردنيز را مرز نيم ميليون نفر
 .سبب می شود که نيروهای مأيوس و درمانده راست ميانه و سلطنت طلبان به سمت فاالنژها سرازير شوندپارلمان نمی رسد  
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 ، دولت  می انجامدارشيستها و سوسياليستهاو قدرتگيری دوباره آنتعادل قوا که به تغيير پيروزی چپ ميانه در انتخابات لابدنب
درادامه اين روند .  فرانکو می زندازجمله شخص دست به دستگيری گسترده رهبران فاالنژ و تبعيد برخی ژنرالهای ارتش جديد

ن موج متعاقبأ در جريا و  دهکر اعالم  ممنوعرا فاالنژ  جنبش،   دولت چپگرا١٩٣٦ مارس دريک سوء قصد نافرجام و بدنبال 
 . دستگير می گردد لوئ ميگخوزه انتونيو نيز همراه با برادرشبازداشتهای  سياسی فعاالن راست ، 

 
را   و کودتاچيها  وساطت ميان دولت خطاب به حاکميت پيشنهاد  از زندان آليکانتا ريورا   ،  همانسال ژوييه١٨کودتای پس از

 برياست عضو عاليرتبۀ  پيشنهادی او بايد دولت آشتی ملی !ند خواگری میميانجيبه فراماسونری اسپانيا را و می دهد 
در  نيز"پريتو"بنام و يک سوسياليست مشهور" ارتگا"بناميک فيلسوف . تشکيل گردد" باريو ديگو مارتينز "فراماسونری اسپانيا 

 او. ت آشتی ملی پيشنهاد نمی کند دول درکسی را برای عضويتخوزه انتونيو ، اما ميان فاالنژها از. حضور دارند دولت مذکور
ه يک اتوپی شباهت دارد تا به دشمنيها تهيه می کند که بيشتر بمنظور پايان دادن سريع  ماده ای به ١٢همينطور يک برنامه 

 ديالکتيک مشت"مدتهاست که ديگر اين . يشنهاد های خوزه آنتونيو نمی کندبديهی است که حاکميت کمترين اعتنايی به پ. واقعيت
همان سال خوزه آنتونيو به همراه تعداد چند ماه بعد درست در بيست نوامبر .استگرديده هست که بر خيابان حاکم " و گلوله

نيز او که در سی وسه سالگی پدرش بدنيا آمده خود . ديگری از رهبران اسير فاالنژ محاکمه و به جوخه اعدام سپرده می شوند
و پروژه توده ای کردن فاالنژ اسپانيا با الگوی فاشيسم موسولينی را با خود   می رود اربر سر ددر همان سن سی و سه سالگی 

 . ريورا بيشتر از آنکه يک رهبر سياسی باشد يک روشنفکر ايده آليست است .به گور می برد
 

 
 به همراه پدر و عمه اش ، برادرانش ميگوئل و فرناندو و خواهرانش  کارمن و پيالر) نفر دوم ابستاده از چپ ( خوزه آنتونيو 

  
  است بيست نوامبرکه مخفف N٢٠روزاعدام خوزه آنتونيو بعدها توسط فرانکو و پس ازپايان جنگ داخلی ، با نام سمبليک 

در تمامی . فرانکو ، ريورا  را شهيد جنبش خود اعالم کرده و نام او را پرچم می کند . اريخ معاصر اسپانيا می شودوارد ت
 ابزار ژنرال مرتجع برای مشروعيت بخشيدن به ملغمه و جنبش خوزه آنتونيو قدرتمندترينسالهای حاکميت فرانکو ، نام 

جعلی کل تاريخ " حکايت غم انگيزهمچوناينجا نيزدرواقعيت موجود  .بوده است" فرانکوايسم"تحت عنوان فاشيستی خود 
هرم رهبری حذف ريورا از .  اعدام خوزه آنتونيو خوشحال نشد هيچکس بيشتر از فرانکو از! حقيقت نداردربطی به" بشريت

يکی از اصول .  استبودهاو  متعاقب اعدام سال ٣٩  درينه ساز حاکميت بالمنازع ژنرال فاشيستراست ، مبنای عينی و زم
 زنده ماندنش  در صورتنه فاالنژها و نه خوزه آنتونيو.  است"ضرورت اعمال هژمونی" ، اصل  فاالنژ اسپانياخدشه ناپذير

برخورد . ود فرانکو می دانستاين را بيشتر ازهمه خ. نمی شدند " ژنرال متوسط الحال"حاضر به واگذاری اين هژمونی به يک 
 که در تصادفی نبود. هبری کننده فاالنژ و حزب ميراث ريورا در سالهای بعد نيز مويد همين واقعيت استژنرال با کادرهای ر

. امی برای رهايی او از زندان به عمل نمی آورد، فرانکو کوچکترين اقدنيو چند ماه ميان دستگيری و اعدام خوزه آنتوفاصله
در نامه ای که از زندان خطاب به موسولينی او .  نمی شناختی برسميتريورا هرگز فرانکو را در موضع رهبری جنبش مل

 توسط حکومتی که. موجود هشدار می دهد" تاتوری خلقیديک"با  " ملیديکتاتوری" نسبت به جايگزينی يک می نويسد
توصيف می کند در اين نامه او فرانکو را ناتوان ، احمق و بلند پرواز . رهبری می شود چون فرانکو "یمتوسط الحال"ژنرالهای 

اين نامه البته هرگز . ارزيابی می کند" خون تازه"و " جسارت انقالبی"محروم از   جعلیو آلترناتيو محافظه کار را يک فاشيزم 
 .بدست موسولينی  نمی رسد 

 
داحته شده  به زندان ان١٩٣٦سرنوشت خلبان روييز دو آلدا نيز چندان متفاوت نيست او که بدنبال موج دستگيريهای تابستان 

خوزه همراه با فرناندو برادرديگرجريان يک بلوای هدايت شده توسط مسئولين زندان س ازمدت زمانی بسيارکوتاه  و دراست پ
 او که تبحرچندانی .ست  آلدا سنديکای دانشجويان فاالنژ و تشکيالت شبه نظامی حزب فاالنژ از کارهای .به قتل می رسدآنتونيو 

 فاالنژ اسپانياو اما نفرسوم بنيانگذار .  پشت صحنه و درنقش عاليجناب خاکستری عمل می کرده است در سخنوری ندارد ، در
 ريورا مسئوليتهای او  ،در بازگشت!  والِدکاساس دوهفته بعد از مراسم تأسيس حزب ازدواج کرده و به ماه عسل می رود يعنی  

او که . را ترک می کند "  ال جونزفاالنژ اسپانيا ِد"و  نمی آورد  بيشتر دوام١٩٣٤ا سال او ت! را خود برعهده گرفته است 
 . نيز زنده می ماند١٩٩٣ اولين کابينه فرانکو می گردد  و تا سال  وارد١٩٣٨گرايشات غليظ  سلطنت طلبانه دارد درسال 

 

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

        

٣ 



 ريشه های انديشه فاالنژ اسپانيا 
 

ديکتاتوری .  از جمله اسپانيا را نيز بی نصيب نمی گذارد اروپايی کشورهای ديگر، فاشيسم در ايتاليا پيروزی تأثيرات بالفصل 
اگرچه هيچ گرايشی به فاشيسم ايتاليايی ندارد با اينحال زمينه ساز شکل گيری هسته های اوليه تفکر " وراپريمو ري"هفت ساله 

. ش می گذاردحيطه اين تأثيرات را به نمايدر اين ايام بصراحت آلفونس سيزدهم طی ديدارخود از ايتاليا  .فاشيستی در اسپانياست
 ابتدا که انديشه فاشيسم .می باشد " موسولينی من" ميگويد اين در مقام معرفی او وخطاب به موسولينی و با اشاره به ريورا او 

در  نهايتا استکرده  به مثابه موجی نيرومند بارزخود را در جريان درگيريهای مستمر دوران جمهوری جوان اسپانيا به ساکن و 
   .دتثبيت می گرد" فرانکوايسم" ملغمۀ درغالب و حاکميت سياه فرانکو دوران

 

 
 "پريمو ريورا ژنرال ميِگل "اه با نخست وزيرش سيزدهم همرآلفونس 

 
 تاثيرات تئوريک و چالشهای سياسی و ازفارغ  که بدان اشاره کردم ، هيچگاه مبا فاشيزعليرغم تفاوتهای آشکارفاالنژيسم نيز

 طع کمکحزب و ق از ١٩٣٥ لدسما در سالراميرو اخراج پروسه عضويت و سپس  .تشکيالتی اين موج نيرومند نبوده است 
 .ازاين نمونه هاستژها  موسولينی به فاالنليره ای زارانه پنجاه هيماه مالی

 
در اين مقطع اين گرايش فکری را می توان . رن نوزدهم نيز عقب رفتيشه فاالنژاسپانيا می توان تا قريشه های اندجستجوی  در

که با شاخصه های محافظه کارانه افراطی ، درهم تنيدگی کامل با مذهب کاتوليک  و نهايتأ ضديت آشتی ناپذير با ليبراليسم 
 می توان به هم آغاز قرن بيستم  ادامه و دردر. ودنمايی می کند شناسايی کرد خ" ی پاليومنندزمارسلينو "انديشه امثال در

 به بايدنير "نسل نود و هشتيها"به  ميان جريان معروف   ازواستناد کرد " لوکاس ماالدا" و" خواکين کوستا"نويسندگانی چون 
بعدها !  دارد ، يک قهرمان ، کسی مانند سزار بارويا معتقد است که اسپانيا به يک ديکتاتور نياز. ع کرد ورج" باروياپيو "

 يا همان دوچه  Caudillo" کاوديلو. "می يابد  برای اين سزار نامی مقدمه کتابشدرکابالرو نويسنده ديگری ازهمين طيف 
 و استاد دانشگاه اما يکی از مهمترين پدران فکری فاالنژاسپانيا يک  فيلسوف . به کابالرو بعدا بيشتر خواهم پرداخت ! اسپانيايی 

 . هستنداوشاگردان از ريورا و ِلدسما در مادريد است که 
 

  José Ortega y Gasset " ی گاستخوزه ُارتگا"
           

که به  ) y( اول نام خانوادگی پدر و بدنبال آن نام خانوادگی مادر می آيد که اين دو با يک . هر اسپانيايی دو نام خانوادگی دارد
خوزه ُارتگا ی گاِست  .تنها نام های خانوادگی اول پدر و مادر به ارث می رسند.  می باشد بدنبال هم نوشته می شوند )و( معنای 

تحت تأثير نيچه فيلسوف بزرگ آلمانی قرار دارد تا آنجا او خود بسيار  . فاالنژيسم در اسپانياستيکی از مهمترين پدران فکری 
 همان انترجمبواقع اعتقاد ارتگا به تقسيم جامعه به توده ها و نخبگان  . نام بردی نيچه اييسپاننسخه اکه می توان از او به مثابه 

  .نيچه است" تئوری نخبگان"
 
ن زبا٢٠را منتشرميکند که به بيش از  La rebelión de las masas" توده هاشورش"خود بنام ُارتگا بزرگترين اثر ١٩٢٩در

به " نخبگان"و " توده ها"اين اثر او ضمن تقسيم جامعه به در. تبديل به انجيل فاالنژها می گردداثری که بعدها . د ترجمه می شو
گونه ای از جنبشهای توده ای هستند که اصول و باورهايشان را نه از ، دو  دارد که سنديکاليسم و فاشيسم هر اين موضوع اشاره

وفق به نشستن در هرگز م" توده ها"به باور او  .نشانند  تمسک به خشونت و زور به کرسی می ااقناع که ببحث و ق يطر
به همين دليل هم . برايشان به نمايش می گذارند" نخبگان" آلترناتيوهايی خواهند رفت که آنان پيوسته بدنبال. حاکميت نمی شوند

 .را تأسيس می کند" ليگ پرورش سياسی " راستاست که اوينهمدر. ه شود همت گماشت" نخبگان"ضروری است که به تربيت 
 

او با سوسياليسم هم چندان .  تحسين می کندنيزرا ر حزب سوسياليست کارگری اسپانيا بنيانگذا" پابلو ايگلسياس" ضمنأُارتگا 
سالها  .د و نه بين المللی شرط او برای همکاری با سوسياليستها اين است که اين سوسياليسم نه مارکسيستی باش! اختالفی ندارد 

دليل فاصله گرفتن او از حزب مربوطه هم درست مثل . سوسياليست نزديک می کند بعد خوزه آنتونيو هم خود را به حزب 
 . دنار گذاشتن انترناسيوناليسم نبودنُارتگا همين است که آنها به هيچ وجه حاضر به ک

 
 و به   را محکوم١٩٣٦ظامی  نه کودتایست که جزو روشنفکرانیضمنأ او  . نيزهست١٩٣١نويسندگان قانون اساسی از ُارتگا

 يک تبعيد خود بيمار و دربعضأ  ،  بی طرفُارتگادر دوران جنگ داخلی ، . می کنند اعالم وفاداری لقدولت منتخب جبهه خ
  باز به اسپانيا١٩٤٥گ جهانی در جنايان پس از پ. بسر می برد ، در فرانسه ، آرژانتين و پرتقال  از اسپانيا  خارج خواسته در

دای  سر و صمرگ او.  ش بسته می شود دفترعمر١٩٥٥ بعد در اکتبر هسالد. جانب فرانکو را می گيرد می گردد  و طبعا 
آنهايی هم که در به  ، حتی  ندارد"عنصر روشنفکری"اعتماد چندانی به اتور ديکت. چندانی در رسانه های اسپانيا ايجاد نمی کند 

  . بهه خود او قرار دارندج
٤ 



  Ernesto Giménez Caballero  "ارنستو خيِمنز کابالرو"
               

 و  يک نويسنده مادريدی هوادار ُارتگا. کنار يک نام بسادگی نمی توان گذشت در اسپانيا ازدر بررسی سنديکای ملی فاشيستی 
. بايد باشدنماد دهقانان بی زمين " يوغ. "ايدۀ آرم فاالنژها متعلق به کابالرو است  . کابالروبنامهای فاالنژکی ديگر از تئوريسيني

که برای اولين بار اصطالح ست کابالرو هاين همچنين . تکننده ديسيپلين و انضباط آهنين نيزهسولی درعين حال تداعی 
سال ديدار . بيشتر يک تئوريسين فاشيست است تا يک ايدئولوگ فاالنژ لرو وجود اين کابا با . را خلق می کند " سنديکای ملی"

  سردبير وقت روزنامه پرتيراژ" کورسيو ماالپارته" او از رم  و مالقاتش با سياستمداران و نويسندگان فاشيست بويژه ١٩٢٨
فرمول با اين تفاوت که  او هم  . دهد شکل می استامپا ، تأثيرات زيادی بر تفکرات بعدی او داشته و چارچوب فکری او راال

 . عمل می آيد و بعد اقدام  و یتئوردر تلقی اسپانيايی فاشيزم او، ابتدا کالم و .  را برای اسپانيا مناسب نمی داندايتاليايی فاشيرم
 عمل است که بر آن را در اسپانيا نمايندگی می کنند برعکس اين" جونز"در تلقی موسولينی از فاشيزم که ِلدسما و جريانش 

هم فاشيسم ايتاليايی و هم ليبراليسم انگيسی را برای اسپانيا بيگانه تلقی می کند اما اولی ، عليرغم اينکه او .  ايده ارجهيت دارد
ار  .است ه ميدان نمی دادچندان  کابالرو به خود خوزه آنتونيو جالب اينجاست که  . را به مراتب کم ضرر تر از دومی می داند

موفقيت آميزش از  با اينحال کابالرو به دنبال فرار.دعوت به عمل نمی آيدمراسم حزبی  سخنرانی درهيچگاه برای انجامو ا
، خطاب به يک ژنرال نيروهای فرانکو خود را يکی از بنيانگذاران م ورود به خاک تحت حاکميت فرانکومادريد و به هنگا

 . در مادريد می ميرد ١٩٨٨ ماه مه ١٤ی کند و در  سال عمر م٨٩کابالرو . ايدئولوژی فاالنژ معرفی می کند 
 

 jose maria albiñana "خوزه ماريا آلبينيانا"
    

 استفاده می شود که به PNE" حزب ناسيوناليست اسپانيا"بنيانگذار" خوزه ماريا آلبينيانا"اولين بار لفظ فاالنژ توسط دکتر
و از مخالفان " پان اسپانيزم"و که از هواداران فاشيزم در اسپانياست بدنبال ايدۀ ا. صفوف متشکل هواداران خود اطالق می کند

او که از حاميان ديکتاتوری نظامی . حزب ناسيوناليست او کپی اسپانيايی حزب ناسيونال فاشيست ايتالياست. جمهوری است 
، تالشی  ١٩٣١ و بسيج نيرويی در آپريل  ماده ای٢٢ريوراست ، در آستانه اعالم جمهوری با انتشار يک مانيفست ژنرال 

  واکنش سريع هم  کنار حزب ناسيوناليست يک نيرویآلبينيانا در. فرجام را درجهت جلوگيری از تغييرنظام صورت می دهد نا
او .  تشکيل می دهد که وظيفه آن اقدام سريع در صورت مواجهه با يک تهاجم خارجی می باشدلژيونرهای اسپانياتحت عنوان 

در اين سازمان ابتدا تعليمات . همينطور يک شاخه زنان ، يک روزنامه ارگان و يک سازمان جوانان هم تشکيل می دهد 
مدعی ضديت با دستگاه فراماسونری و يهوديت  PNE بديهی است که. نظامی وارد می شودورزشی و در ادامه آموزشهای شبه 

 او در  خود)سابق(نکته جالب در اينجا عضويت .  فاشيستی چيزعجيبی نيست البته اين برای يک حزب. سازمانيافته هم می باشد
تشکيالت فراماسونری مهره های خود را در همه جا . او البته در جناح راست تنها نيست . تشکيالت فراماسونری اسپانياست 

در آنجا نيز ماسونها .  در ميانهچه در جناح راست و چه در آنسوی طيف يعنی در جناح چپ و همينطور البته. حفظ کرده است
ازمشهورترين آنان که دوبار نخست وزير و بعد هم در موضع رياست پارلمان و ! اينهم البته عجيب نيست . غايب نيستند

که " باريو. "اشاره کرد" ديگو مارتينز باريو"اشتغال دارد می توان به نام ! همينطور رياست جمهوری جوان اسپانيا به خدمت 
   . س جمهور اسپانيا می باشد، اخرين رئيهست " لژفراماسونری سويال"سمی عضو ر

                 

                                                                     
             

      Diego Martínez Barrio          Ernesto Giménez Caballero               jose maria albiñana                            
 
 Diego Martínez Barrio "ديگو مارتينز باريو"
 

  و از رهبران اپوريسيون در تبعيد اين کشور در دوران باريو يکی از چهره های قدرتمند دوران جمهوری کوتاه مدت اسپانيا
 شده   La Fe de Sevilla)(سويال   سالگی وارد لژ فراماسونری٢٥است ، در ١٨٨٣د نوامبراو که متول.  ستحاکميت فرانکو

او بالفاصله به عضويت حزب جمهوريخواه .  می گردد اسپانيا  وارد صحنه سياسی يالت مذکور رسماو با حمايت گسترده تشک
.  در می آيدبنيانگذاری گرديده است   Alejandro Lerroux"  آلخاندرو لرو"توسط  ١٩٠٨همان سال که در راديکال اسپانيا

 فراماسونری اسپانيا را آورده و مسئوليت سردبيری يکی از روزنامه های متعلق به تشکيالت کمی بعد به روزنامه نگاری رو
 و از اينطريق به نشر و تبليغ مواضع   می کند "El Pueblo"دها او راسأ  اقدام به انتشار روزنامه مردم  بع.برعهده می گيرد 

 .   حزبی که خود او رهبری شاخه سويالی آن را برعهده دارد. حزب جمهوريخواه راديکال می پردازد 
 
شرکت " سن سباستين"هی به موافقتنامه مشهوراست که در مذاکرات منت" کميته انقالبی"، ديگو مارتينز عضو ١٩٣٠ آگوست ٧

به " ماورا گاماسو"و " آلکاال سامورا"اين  موافقتنامه  ناظر بر اتفاق کليه احزاب جمهوريخواه اسپانيا تحت چتر رهبری . دارد 
نس ، باريو يکروز پس از اعالم جمهوری و فرار آلفو. منظور وادارکردن آلفونس سيزدهم به کناره گيری از سلطنت می باشد

 . اولين نخست وزير جمهوری به سمت وزارت ارتباطات برگزيده می شود "آلکاال سامورا"توسط 
 

٥ 



،  Indalecio Prieto"  لسيو پريتوايندِا" او که دراين تاريخ هنوز در محل تبعيد خود در فرانسه بسر می برد همراه با
ميان استقبال توده های مردم و سياستمداران جمهوريخواه در ايستگاه های مختلف ليست مشهور اسپانيا با قطار و درسوسيا

، با مارش و احترامات نظامی و با حضور " واالدوليد"استقبال از آنان بعضأ همچون نمونه . درمسير ، وارد مادريد می شود
 . ماندهی نظامی منطقه صورت می گيردفر

 
 فراماسونری اسپانيا در مواضع گوناگون در روند تشکيالتديگو مارتينز باريو در تمام  دوران جمهوری و با حمايت گسترده 

يتا تحوالت سياسی اين سالها مداخله ای فعال داشته و تا باالترين نقاط هرم قدرت همچون رياست دولت ، رياست پارلمان و نها
او حتی پس از سقوط جمهوری و فرارش به فرانسه و بعد هم مکزيک و تا دم مرگش در . رياست جمهوری ارتقاء می يابد 

 .  تبعيد را حفظ می کنديس ، همچنان عنوان رئيس جمهور در درپار١٩٦٢ژانويه 
 

 
 

 با لباس رسمی ماسونی  Gran Oriente Federal Argentino" فدرال شرق اعظم آرژانتينژل"باريو در کنار اعضای 
 

 فراماسونری در اسپانيا
 

اسپانيا اندکی پس از آغاز  اولين لژ.  نوع خود در دنيا می باشندگليسی ازنديميترين لژهای غيراتشکيالت فراماسونری اسپانيا ق
اين لژ .  توسط برادران لژ لندن در مادريد بنيانگذاری می گردد١٧٢٥ درسال فراماسونری درانگلستان ، دوران جديد فعاليت

د ديگری در امتداد سنت لژ  دآن لژهای متعبدنبال . بت رسيده است به ث٥٠اسونری انگلستان با شماره در فهرست رسمی فرام
را بنيان " ژبزرگ اسپانيال" تشکيالت لندن جدا کرده وا از ود رخ مذکور لژ،  ١٧٦٧در . انگليس پا به عرصه وجود می گذارند 

 يعنی نه سال پيش از انقالب کبير فرانسه ، موازی با لژبزرگ اسپانيا ، لژ ديگری در راستای سنت ١٧٨٠درسال . د می گذار
 . بوجود می آيد "لژملی شرق اعظم اسپانيا" فرانسوی بنام لژهای

 
. اسپانيا توسط  ارتش ناپلئون فتح می شود و ژورف بوناپارت برادر بزرگتر ناپلئون بر تخت سلطنت اسپانيا می نشيند ، ١٨٠٨

فرانسه هست ،  Grand Orient de France" لژشرق اعظم"پنج سال دوران حاکميت ژورف بوناپارت که خود استاد اعظم 
 شکست فرانسه در اسپانيا و آغار حاکميت فرديناند هفتم از خاندان بوربون در .دوران رشد و اعتالی فراماسونری اسپانياست 

دوران .  بطول می کشد ، دوران ممنوعيت و سرکوب فراماسونری در اسپانياست ١٨٦٨ و جانشين او ايزابل دوم که تا ١٨١٣
  که خود پادشاه عضو فراماسونری اسپانيا هست١٨٧٣ تا ١٨٧٠ درفاصلهآمادئوالت با به تخت نشستن اعتالی دوباره اين تشکي

ای اکثريت بلندپايگان جمهوری ، اعض.  به اوج خود می رسد ١٨٧٣آغازگرديده  و در ادامه با اعالم جمهوری اول اسپانيا در
  نيز مشاهده ١٩٣١جمهوری دوم اسپانيا در  ن در آغاز اعالم را می توا مشابه همين شرايط .رسمی اين تشکيالت جهنمی هستند

بيش از صد نفر از اعضای جمهوری جديد عضو فراماسونری اسپانيا هستند تا آنجا که مطبوعات خود ماسونها از اينکه . کرد
ت اسونها دوباره تحتغيير کرده و ماين شرايط با آغاز جنگ داخلی .  بنامند پروايی ندارنداين جمهوری را جمهوری ماسونی
 .تعقيب قرار گرفته و به تبعيد می روند

 

 اتحاد اجباری
 
او فاالتژها را در اين تاريخ وارد يک اتحاد .  شليک می کند فاالنژ اسپانيا  فرانکو تير خالص را بر مغز١٩٣٧ آپريل ١٩

 FET y de las JONS" جونز دالِفت ی"عنوان مجموعه جديد تحتاجباری با کليه نيروهای مخالف جمهوری کرده و دريک 
.  می باشدFalange Española Tradicionalista مخفف و اسپانيافاالنژيسم سنتگرای  به معنی" اف ای تی"که   کرده

 را به تمام  و کمال حفظ کرده  ولی محتوای آنرا در خدمت فرانکوئيسم  و تحت فاالنژ اسپانيادراين اتحاد اجباری ، ديکتاتور نام 
س نام  و يروهای  وفادار به آن درقالب تقدي و نفاالنژ اسپانيااز اين به بعد پروژه استفاده  ابزاری از .  خود قرار می دهد رهبری
رهبری موقت  ، Manuel Hedilla Larrey "نوئل الریما ". ريورا توسط فرانکو کليد می خورد خوزه آنتونيوخاطره 
او البته تنها کسی از رهبران . ستگير و به زندان انداخته ميشوددفرانکو مخالف است حت رهبری اری تها که با اتحاد اجبفاالنژ

فيف گرفته و به حبس يک درجه تختاتور توسط ديکالری که حکم اعدام گرفته است.فاالتژ نيست که به زندان فرانکو می رود 
  و ده از زندان آزاد کر١٩٤٦ هست او را در سال نيافاالنژ اسپابعدها فرانکو که بدنبال جذب نيروهای بدنه . گرددابد محکوم مي

 فاالنژ اسپانيا ينترتيب فرانکو موفق می شود که  بد.دی می کنرپسعمر را در حاشيه سياست عصر فرانکو  او نيز تا آخرعمرتنها
 . نمی کند م  پس از اين ديگر سربلند سفاالنژي .تحت حاکميت خود درآورده  و آنرا برای هميشه به تحليل برد را 
 

 ١٣٩٢پايان بخش چهاردهم ، سی ديماه 


