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، ھمھ سالھ، بھ عنوان )برابر با شانزده آذر(روز ششم دسامبر 
امسال . سالروز تصویب قانون اساسی جدید در اسپانیا جشن گرفتھ می شود

مناسبت مصادف بودن این روز با سی امین سالگرد تصویب آن قانون و بھ
برقراری دوبارهء دموکراسی در این کشور، احزاب سیاسی، سازمان ھای 
دولتی وغیر دولتی و رسانھ ھا  برگزاری مراسم و برنامھ ھای ویژه ای را 

قب در عرض این سی سال، اسپانیا کھ یکی از فقیرترین و ع. تدارک دیده اند
مانده ترین کشور ھای قارهء اروپا بھ شمار می آمد، بھ یکی از پیشرفتھ 

.ترین کشور ھای دنیا ُمبّدل شد
طبق قانون اساسی کنونی، نظام حکومتی اسپانیا، مشروطھء 

ھم در طول تاریخ ار رژیم جمھوری را ب، ولی این کشور دواستسلطنتی 
.تجربھ کرده استخود

سبت بیست و پنجمین سالگرد تصویب قانون پنج سال پیش و بھ منا
جامع ترین قانون اساسی –کھ بھ باور حقوقدانان –اساسی کنونی اسپانیا 

موجود در جھان است؛ ترجمھ ای رسمی از متن آن بھ زبان فارسی بھ عمل 
. آوردم کھ با تفسیر و توضیحات الزم در ھمان موقع چاپ و منتشر شد

.دریافت کنندھمین سایتمل آن را از خوانندگان می توانند متن کا
دارد کھ مرور حوادث آن یپر فراز و نشیبکشور اسپانیا تاریخ
گام در جادهء دموکراسی و مردم ساالری تازهمی تواند بھ مّلت ھایی کھ 

.بدھدیدرس ھای عبرت انگیز، نھندبخواھندنھاده اند و یا می
اسپانیا، مشروطھء طبق قانون اساسی کنونی، نظام حکومتی 

ھم در طول تاریخ ار رژیم جمھوری را ب، ولی این کشور دو١استسلطنتی 
:تجربھ کرده استخود

یمشروطھء سلطنتا،یاسپانیحکومتیاسینظام س–: "قانون اساسی٣َبند ١ماده - ١
."است
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برابر (١٨٧٤دسامبر ٢٩تا ١٨٧٣فوریھ  ١١جمھوری اّول از -
خورشیدی و زمان ١٢٥٣دی ٨خورشیدی تا ١٢٥١بھمن ٢٣با 

). سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در ایران
برابر با(١٩٣٩آوریل ١تا ١٩٣١آوریل ١٤دوم از جمھوری-

و زمان خورشیدی ١٣١٨فروردین ١١تا ١٣١٠فروردین ٢٦
.)سلطنت رضا شاه پھلوی در ایران

ھر دو جمھوری را مردم با رأی خود و طی انتخاباتی آزاد و بدون 
.خون ریزی بر سرکار آوردند

بھ دو سال نکشید و جمھوری اّول، عمری بسیار کوتاه داشت کھ
با اینکھ . در عرض ھمین مّدت کوتاه چھار رئیس جمھور عوض کرد

ھر چھار نفر از روشنفکران برجستھ و فریختھء اسپانیا بودند ولی 
. ھیچکدام قادر بھ ادارهء کشور نشدند

عنوان اقلیت قومی در (اسپانیا کشوری است کھ ملیت ھای مختلف 
و مردمانی با زبان ھای ) ر نرفتھ استبھ کااین کشورقانون اساسی

شناختھ شده ترین این ملیت ھا کاتاالن . گوناگون در ان زندگی می کنند
رسیدگی بھ حقوق و مطالبات . و باسکی ھا ھستند) ساکنان کاتالونیا(ھا 

. این ملیت ھا بزرگترین چالش فرا روی رھبران جمھوری اّول بود
در اسپانیا بودند و در عوض برخی در صدد ایجاد یک جمھوری فدرال

یک کشور و یک پرچم؛ و دموکراسی برای ھمھ : عده ای نیز می گفتند
نھ فقط نتیجھء مطلوبی از این بحث ھا حاصل . در سایھء قانون اساسی
آشوب و بھ اختالفات موجود بیشتر دامن بزنند و نشد، بلکھ باعث شد کھ 

ھ این جمھوری با تا اینک.خون ریزی سراسر  کشور را فرا بگیرد
سرنگون شد و پس از برقراری (Pavía)کودتای نظامی ژنرال پاوی یا 

نظم و آرامش در جامعھ، دوباره رژیم سلطنت با پادشاھی خانوادهء 
در بخش بزرگی از ١٧٠٠خانوادهء پادشاه فعلی کھ از سال (بوربون 

.  برقرار شد) اروپا سلطنت کرده اند
سقوط جمھوری اّول، یکبار دیگر در سال پنجاه و ھفت سال پس از 

ی در اسپانیا با عنوان جمھوری دوم بر تازه ا، رژیم جمھوری ١٩٣١
ی آزادانھء مردم و بدون خشونت و خون أاین بار ھم با ر. سر کار آمد

در " جمھوری زحمتکشان"این جمھوری کھ از آن با عنوان . ریزی
ی برای کارگران و تاریخ اسپانیا، یاد می شود امید ھای تازه ا
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کشاورزان و بھ طور کلی برای ھمھء قشر ھای محروم جامعھ بھ ھمراه 
.آورد

جمھوری دوم  

، ٢، این جملھ ای بود کھ آلفونسوی سیزدھم"ما دیگر ُمد نیستیم " 
بر زبان آورد و بھ دنبال آن سلطنت را رھا پدر بزرگ پادشاه کنونی اسپانیا، 

دو روز پس از رفتن او، یعنی روز . ش گرفتو راه تبعید در پیکرد
، )ھجری خورشیدی١٣١٠فروردین ٢٦برابر با (١٩٣١چھاردھم آوریل 

، در سراسر اسپانیا و بھ ویژه در مادرید با شور »جمھوری دوم«برقراری 
سران جمھوری دوم کھ با آراء احزاب . فراوان جشن گرفتھ شدھیجانو 

روز آغاز یعنی (١٩٣٦ژوئیھء ١٨زروچپ بھ قدرت رسیده بودند، تا
در عمیقیدست بھ انجام اصالحات اجتماعی و سیاسی )اسپانیاجنگ داخلی
، اعطای خود مختاری بھ ان و کارگرانبھبود وضع کشاورز. جامعھ زدند

و کوتاه کردن مترقیبرخی از ایالت ھا، بھبود حقوق زنان، تصویب قوانین 
ور از طریق مّلی کردن اموال کلیسا؛ از دست روحانیان از ادارهء امور کش

در زمانی کھ در کشور .اصالحات عمدهء جمھوری دوم بھ شمار می آید
ھای دور و بر اسپانیا، مانند ایتالیا و فرانسھ، زنان ھنوز سال ھا از کسب 
حّق رأی فاصلھ داشتند، در این جا زنی برای نخستین بار در اروپا بھ مقام 

.بود(Federica Montseny)زن فدریکا مونتسنی نام این. وزارت رسید
در تاریخ اسپانیا را باید عصر ھشت سالھء جمھوری دوم دورهء 

متأسفانھ، تند روی ھای . طالئی شکوفائی دموکراسی در این کشور دانست
انقالبیون، بھ ویژه کمونیست ھا، سوسیالیست ھا و آنارشیست ھا در طول 

اسپانیا رفتھ، رفتھ بھ کشوری فاقد حکومت و سال ھای عمر آن باعث شد کھ
بی نظمی بھ حّدی رسید کھ دیگر از . قانون و مملکتی آشوب زده تبدیل بشود

ھر روز . دست دولت ُمنَتَخب مردم کاری برای برقراری نظم بر نمی آمد
رعب و وحشت و بی . کسی را بھ ِاتِّھام واھی و خود سرانھ ترور می کردند

روزی یکی را در وسط خیابان بھ جرم . ور را فرا گرفتعدالتی سراسر کش
لیبرال بودن با تیر می زدند و روز دیگر کس دیگری را بھ ِاتِّھام خیانت بھ 

یکی از سیاستمداران معروف آن . آرمان ھای پرولتاریا تیرباران می کردند
ژوئن ١٦طی نطقی در جلسھء روز (Gil Robles)دوره بھ نام خیل روبِلس 

2 Alfonso XIII
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فقط : "او گفت. مجلس، تصویر ھولناکی از اوضاع کشور ارائھ کرد١٩٣٦
کلیسا را بھ آتش کشیده و با خاک ١٦٠در عرض این چھار ماه اخیر، 

مورد از ١٢٨٧قتل سیاسی صورت گرفتھ است، ٢٦٩یکسان کرده اند، 
ِاعتصاب عمومی ١١٣ضرب و شتم در درجات مختلف گزارش شده است، 

روزنامھ را غارت ١٠بھ راه افتاده است و دفاتر ِاعتصاب محلی ٢٢٨و 
می توان کشوری را با : "او در ادامھء سخنان خود اظھار داشت." کرده اند

سلطنت و یا جمھوری، از طریق یک سیستم پارلمانی و یا یک رئیس 
جمھور فعال ما یشاء؛ با کمونیسم و یا فاشیسم اداره کرد ولی ھیچ کشوری 

با کمال تأّسف باید بگویم کھ اسپانیا، امروز . نمی شودبا ھرج و مرج اداره 
با ھرج و مرج دست بھ گریبان است و ما در واقع برای تشییع تابوت آزادی 

سخنان او بر اثر فریاد ھای خشمگینانھ نمایندگان ." در این جا جمع شده ایم
.٣موافق و مخالف قطع شد

کلیسا در زمان ١٦٠فقط 
جمھوری دوم بھ آتش کشیده نشد، 
بلکھ در طول ھشت سال جمھوری 

٦٨١٥دوم، طبق آمار موجود، 
نفر از روحانیان و افراد وابستھ 
بھ کلیسای کاتولیک بھ جوخھ ھای 

نفر، ٦٨١٥. اعدام سپرده شدند
عھیبر حدس و شاینمبتیرقم

و مشخّصات یبلکھ اسامست،ین
اعدام شدگان در دست نیھمھء ا

از آنان بھ یاریبسیاست و حّت
لقب کانیَتَوسُّط واتد،یعنوان شھ

نیپروندهء ا. گرفتھ اند" یسیقّد"
میبھ جرایدگیرسیعالیوانعالیاعدام شدگان ھم اکنون در شعبھء پنج د

دفن تعداد قیمحّل دقیی، و بھ منظور شناساایسپاناسمیو ترورافتھیسازمان 
شدگان بھ ھمھ رقم اعدامانیدر م. استیاز آن ھا،  در دست بررسیادیز

3 Memorias de Gil Robles, "No fue posible la paz"; Barcelona,
1968

"صلحی کھ  امکان پذیر نبود"کتاب خاطرات خیل روبلس تحت عنوان 

د سوآنو کھ در ویروساردیشھسھءیقد
شد ربارانیچپ تیھارویدست نبھ١٩٣٦

Beata Rosario de Soano
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از ُاسُقف و کشیش گرفتھ تا راھبھ ھای تارک دنیای (نیو افراد متدیروحان
. توان بر خوردیم)صومعھ نشین

ھوری دوم و افراد َتَوسُّط سران جمضّد مذھبیحاد انجام اقدامات
عامھء ن در میان آنامحبوبّیت شدید کاھش وابستھ بھ نیرو ھای چپ باعث

جمھوری، طرفدار نیروھای . آن ھا شدتوده ایپایگاهمردم  و از دست دادن 
گنجاندن مواّدی کامًال ضّد کلیسائی و ضّد مذھبی در قانون ازصرف نظر

مختلف در نقاط، راتندیس ھای حضرت مسیح بلکھ ١٩٣١اساسی سال 
از کلیسا ھا بیرون آوردند و با بستن بھ پشت از جملھ در خود مادرید،کشور

و یا شمایل ُمَقّدس را در مالء عام و . گرداندندجیپ، آن ھا را در خیابان ھا 
کھ آثار در جلو چشم مردم آتش زدند و کلیسا ھا را طعمھء حریق ساختند

.برخی از آن ھا ھنوز ھم باقیست

از این تاریخ بھ بعد بود کھ 
روحانیان درس عبرتی گرفتند تا دیگر در 
امور سیاسی دخالت نکنند و در زندگی 
شخصی و خصوصی مردم فضولی بھ 

ھمان روحانیانی کھ تا دیروز . خرج ندھند
خود را وکیل تسخیری خدا در زمین بھ 

ار می آوردند و ھزاران نفر را بھ ِاتِّھام شم
ھای مختلف زنده در آتش سوزاندند، در 
مالء عام شالق زدند و تعزیر کردند و 
ھرگز فکر نمی کردند کھ روزی برسد کھ 

. تاوان زور گویی ھای خود را پس بدھند
.با این وجود رحم و شفقت مردم عادی بیشتر از روحانیان پر مدعا بود

وقتی کھ می دیدند کشیشی را کھ بچھ شان را غسل مردم عادی 
تعمید داده و مرده ھایشان را کفن و دفن کرده است، بھ گلولھ می بندند؛ و 
کلیسایی را کھ ھمھ روزه برای عبادت و راز و نیاز با خدای خود بھ آن  می 

آن . رفتند، بھ آتش می کشند، بدیھی بود کھ از انقالبیون رو گردان می شدند
قتی می دیدند کھ این افراد بھ ھیچ اخالقیاتی پای َبند نیستند تا جایی کھ ھا و

حتی انضباط و دیسیپلین را در نیرو ھای ُمسلَّح از بین برده بودند و سرباز 
صدا " رفیق"خطاب می کرد و درجھ دار َافَسر ارشد را " تو"درجھ دار را 

آن ھا نان می . باشندمی زد،  نمی توانستند ارج و احترامی برای آنان قایل
خواستند، امنّیت می خواستند، بھداشت و تحصیل و آینده ای امید بخش برای 

حتی بھ تندیس ھای چوبیآن ھا 
حضرت مسیح ھم رحم نکردند
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فرزندانشان  می خواستند ولی در عوض فلسفھ و شعر و شعار تحویل می 
نان پرودگارا؛: "آن ھا یاد گرفتھ بودند کھ ھر روز در کلیسا بخوانند. گرفتند

بدانسانبر ما گناھان ما را،یببخشاو؛ مدارغیروزانھء خود را از ما در
ولی در ."دارندیروا میکھ در حّق ما بدییبر آنھامیبخشیکھ ما م

مربوط بھ ) الگو ھا(عوض این ھا می گفتند کھ شما باید پارادایم ھای 
مبارزاتی خلق ھای تحت ستم را سر لوحھء زندگی روزانھ ) ندرو(پروسھء 

حرف ھایی کھ مردم . و بکشید و شھید بشویدخود قرار دھید، اسلحھ بدارید
عادی ھرگز در عمرشان نشنیده بودند و نمی توانستند چیزی از آن سر در 

.بیاوردند

١٩٣٧خواھر و برادری با تصویر برادر کشیش خود کھ بھ دست نیروھای راست در 
اعدام شد

مردم، مخصوصًا قشر ھای پایین اجتماع کھ جانشان از آن ھمھ 
روز آشوب، بی نظمی، گرانی، ِاعتصاب و فقر بھ لبشان رسیده بود، ھمینکھ 

عّده ای از نظامیان مأمور خدمت در با خبر شدند کھ،١٩٣٦ژوئیھء ١٨
برای سرنگونی حکومت مرکزی قیام کرده اند، ھر چند ممکن بود کھ افریقا 

ندند تا بر زبان نیاورند ولی از تھ دل خوشحال شدند و چشم بھ راھشان ما
نظامیان بیایند و بساط آن حکومت را کھ خودشان بر سرکار اورده بودند بر 

. چینند
متاسفانھ منابع معتبر و زیادی در بارهء کشور اسپانیا و تاریخ آن 
بھ زبان فارسی در دست نیست و اگر ھم ھست مطالبی است کھ بیشتر از 
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بھ . جمھ شده استتر) و اگر نگویم آن ھم بھ طور ناقص(زبان ھای دیگر 
. رغم آنچھ کھ نوشتھ اند، فرانکو برای سرنگونی جمھوری دوم کودتا نکرد

عده ای از افسران ارتش، از ردهء ارشدی بھ باال، با ١٩٣٦بلکھ در سال 
قیامی . مشاھدهء اوضاع ُمصیَبت بار مملکت تصمیم بھ نجات آن گرفتند

ن نیز ژنرال امیلیو مسلحانھ طرح ریزی شد و طراح اصلی و مغز متفکر آ
.بود(Emilio Mola)موال 

آن ھا تصمیم گرفتند 
کھ یکی از ژنرال ھای ارتش 
را بھ عنوان فرمانده خود 
برگزینند و رھبری قبام را بھ 

قرعھ بھ نام . دست او بسپارند
San)ژنرال سان خورخو  Jurjo)

کھ در حال تبعید در پرتغال بھ 
وقتی . سر می برد اصابت کرد

او را برای فرماندھی عملیات 
نظامی بھ اسپانیا دعوت کردند، 
بھ ھنگام حرکت، ھواپیمایش در 

پایتخت (فرودگاه لیسبون 
دچار سانحھ شد و او ) پرتغال

، پس از مرگ ژنرال سان خورخو. در آن حادثھ جان خود را از دست داد
ژنرال ھای ارتش این بار، ژنرال فرانسیسکو فرانکو را بھ عنوان فرمانده 

. بر گزیدند) ژنرالیسم(کل قوا 

؟اسپانیا را بھ دست من می سپارید

بھ محض انتخاب شدن بھ . فرانکو، قلمی شیوا و نثری رسا داشت
عنوان فرماندھی کل قوا، در نطقی پر شور کھ خود او بھ رشتھء تحریر در 

اسپانیا را بھ دست : "ورده بود و از رادیوی شورشیان پخش شد، اظھار کردآ
من می سپارید، دستی کھ برای احیای مجد و عظمت تاریخی آن کوچکترین 

من با اراده ای تزلزل ناپذیر خواھم کوشید .  لرزشی بھ خود راه نخواھد داد
او بالفاصلھ " .تا آن را بھ جایگاه واالیی کھ در تاریخ در خور است برسانم
" اژدھای باد پا"با یک فروند ھواپیمای دو موتوره اجاره ای و موسوم بھ 

Emilio Molaژنرال امیلیو موال 
مغز متفکر و طّراح اصلی قیام ارتش
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(Dragón Rápide) ١٨خود را بھ نیرو ھای مستقر در افریقا رسانید و روز
.ژوئیھ قیام آغاز شد

روحانیان برای حفظ موقعیت خود سالم فاشیستی ھم دادند
بیش از نمی توانم تاسفانھ مبرای پرھیز از طوالنی تر شدن مطلب، 

در این جا بھ جزییات بیشتری در بارهء نحوهء آغاز این قیام بپردازم و فقط 
جنگ ھای داخلی اسپانیا ژوئیھ، ١٨روز ان از ھمھمین اندازه می گویم کھ 

در طول سھ . کھ یکی از خون بار ترین جنگ ھای داخلی دنیاست، آغاز شد
کشور ھای بلوک کمونیست، کشتھ داد،کھ نزدیک بھ یک ملیون سال جنگ،

» مردمیجبھھء«و احزاب چپ و روشنفکران کشورھای مختلف جھان، از 
(El Frente Popular) طرفدار جمھوری بود، حمایت می کردندیَتَشکُّلکھ.

نویسندهء معروف انگلیسی برای دفاع از آن (George Orwel)جرج ُارول 
سیاست مدار ایرانی، ٤.خمی شداسلحھ برداشت و بھ جبھھ رفت و ز

شادروان دکتر شاپور بختیار در زمان دانشجویی در پاریس، از ھواداران این 
جبھھ بوده است و تنی چند از کمونیست ھای ایرانی نیز در دفاع از آن، جان 

قرار داشتند مخالفان جمھوری مقابل این عدهدر .خود را از دست داده اند
مورد حمایتاین عده. می نامیدند» ناسیونالیستنیروی ھای «کھ خود را 

. بودندنظامی رژیم فاشیستی ایتالیا، و آلمان نازی مالی و
، با پیروزی ارتش ١٩٣٩جنگ ھای داخلی، روز اّول آوریل 

حکومتی دیکتاتوری در اسپانیا بر سر کار آمد کھ فرانکو بھ پایان رسید و 

سُّط تورج َتَو" درود بر کاتالونیا"کھ زیر عنوان Homenaje a Cataluñaکتاب ٤
تھران- ١٣٦١از انتشارات آگاه، سال . آرامش بھ فارسی ھم ترجمھ شده است
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دوام ١٩٧٥نوامبر ٢٠ر روز سی و نھ سال یعنی تا زمان مرگ فرانکو د
. یافت

با روی کار آمدن رژیم دیکتاتوری فرانکو، ھمھء قوانین و از جملھ 
خود فرانکو، متنی را بھ عنوان . شدلغو قانون اساسی زمان جمھوری، 

.قانون اساسی بھ تصویب رساند و آن را  بھ رفراندم عمومی گذاشت

. ساالمانکاشھر ی حزب جمھوریخواه رادیکال در در یکی از میتینگ ھادیگریک روحانی
از این گونھ روحانیان، روزنامھ نگاران .این حزب از مخالفان سرسخت نفوذ کلیسا بود

نام می برند و معلوم نیست کھ چیزی را می " اصالح طلب"با عنوان کنونیفارسی زبان
خواھند اصالح کنند؟

و » خودی«یا بھ دو بخش با آغاز زمامداری فرانکو، جامعھء اسپان
عبارت بودند از ھواداران رژیم » غیر خودی ھا«. تقسیم شد» غیر خودی«

اعم از سوسیالیست ھا، کمونیست ھا و تمامی نیروھای (سابق، ُسرخ ھا 
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، روشنفکران و دگراندیشان، فراماسون ھا، یھودی ھا، کولی ھا و ھم )چپ
نشاندگان فریب خوردهء دست «عنوان اجنس گرایان، کھ از ھمھء آنان ب

در ھمان آغاز حکومت فرانکو بسیاری از . یاد می کردند» دشمن خارجی
راه دیار غربت بھ میل خودائی،ینویسندگان، ھنرمندان و روشنفکران اسپان

و تنی چند ھم کھ ماندند یا روانھء زندان و یا تبعید شدنددر پیش گرفتند
، بھ اجبار، زندگی زیر گرفتندنرار قدر جلو جوخھ ھای اعدام اگرو ،شدند

. زمینی پیش گرفتند

بھ حزب فاالنژ، تنھا حزب مجاز در اسپانیاگروھی از جوانان وابستھ 

(Movimiento)»جنبش«پایداری رژیم فرانکو، ابزار ھاییکی از 
تنھا حزب مجاز ( سندیکائی -نام داشت کھ حزب فاالنژ و بسیجی ھای مّلی 

کھ  پیراھن » بسیجی ھا«و » جنبش«اعضای . جزو آن بودنیز) دولتی
سرکوب مخالفان رژیم برای سرمھ ای تیره بر تن می کردند اھرم اصلی 

آنان با حملھ بھ دانشجویان و بھ ھم ریختن کالس ھای درس و کتک . بودند
» نظام«و » ٥مقام رھبری«دانشگاه ھا، وفاداری خود را بھ انزدن معّلم

5 - El Caudillo
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(Tierno Galván)تا جایی کھ استادانی مانند تی یرنو گالوان .دابراز می کردن
مجبور شدند کالس ھای درس (Aranguren)و فیلسوف معروف آرانگورن 

و » ایثار گر«، »پر شور«این جوانان . خود را در خیابان تشکیل بدھند
ھر جا کھ فرانکو و یا یکی از سران رژیم سخنرانی » ھمیشھ در صحنھ«

زنده باد «و » فرانکو، فرانکو«فریاد ھای ر می یافتند و حضومی کرد
لرزه بر اندام دشمنان با فریاد ھایشانخودباوربھ سر می دادند و»٦اسپانیا

دشمنانی کھ فقط ساختھ و پرداختھء ذھن رھبران رژیم . رژیم می انداختند
.بودند و دیگر حضوری فیزیکی در جامعھ نداشتند

Su Excelencia el)" مقام معظم رھبری"عنوان رسمی فرانکو، 
Caudillo)عنوان ستمیاروپا در قرن بیھاکتاتوریدبود و اصوًال ھمھء

رھبر، بھ یعنیIl Duce" (دوچھلیئ"ملقب بھ ینیموسول. داشتھ اند" رھبر"
). رھبریعنییبھ آلمانDer Führer(بھ ِدر فوھِرر بودملقبتلریو ھ) ییایتالیا

یپاک خورده ارینداشت کھ سرانجام شیلقبا،یفرانکو در اسپانفقط ژنرال
قرون وسطا ییایرا از اسپان) El Caudillo(وییشد و کلمھء ِال کائو ددایپ
لقب بھ نیایبھ محض اعطا. ساختو فرانکو را بھ آن ملقبدیکشرونیب

سر یمعنکلمھ بھ نیداشت کھ اھارھم در شھر ساالمانکا اظیفرانکو، ُاسُقف
داشت، نتوانستند او را بھ خاطر یچون مقام اسقف. دستھء دزدان بوده است

ایو مجازات کنند، بلکھ او را از اسپانریکھ کرده بود دستگیاظھار نظر
دیتبع) کھ در آن زمان بھ آن مرجع ُمَقّدس می گفتند(کانیاخراج و بھ وات

. کردند
ان سیاسی و دانشگاه ھا و زندان ھا پر شد از زندانیرفتھ، رفتھ 

. مراکز آموزشی مملّو از مأموران پنھان و آشکار دستگاه و گماشتگان آن ھا
بھ کار ھمچنانجوخھ ھای اعدام نیز بدون توّجھ بھ اعتراض ھای بین المللی

یکھ در آخرین تیر باران ھای رژیم، فرانکو، حّتی یتا جا. خود ادامھ می داد
کھ می خواست وساطت کند بھ محّل اقامت او دستور داد تلفن پاپ را ھم

. وصل نکنند
، کشورھای دیگر اروپایی کھ ی نخست حکومت فرانکودر سال ھا

ویرانھ ھای ناشی از جنگ دوم جھانی را بازسازی کرده بودند، بھ سرعت 
اتحادّیھء «نخستین سنگ بنای . گام بر می داشتنددر راه پیشرفت و تّرقی 

تحریم ھا و انزوای بین اعمالر اثربده بود ولی اسپانیا گذاشتھ شنیز » اروپا
.المللی با فقر و جھل و عقب ماندگی دست و پنجھ نرم می کرد

6 - ¡Arriba España!
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ھای حکومت فرانکو، خانوادهء سلطنتی اسپانیا، بھ در طول سال
بھ سر می برد و اجازهء بازگشت بھ اسپانیا را ال غو پرتحال تبعید در ایتالیا 

Don Juan de Borbón)ِد بوربون کنت بارسلوندون خوان. نداشت Conde
de Barcelona)حمایت خود را »قیام«ھر چند در آغاز ،،  پدر پادشاه کنونی ،

سال ھای و تا بعد ھا در تصمیم خود تجدید نظر کرداز آن اعالم کرد، ولی 
.نداشتفرانکو اجازهء آمدن بھ اسپانیا را پایانی عمر

سلطنتی و حکومت ءوافقی کھ بین خانوادهطبق ت١٩٤٨در سال 
آموختن زبان ، فرانکو اجازه داد کھ پادشاه فعلی برایصورت گرفتفرانکو 

. انجام تحصیالت اسپانیائی بھ این کشور بیایدو
فرانکو، جز یک دختر، فرزند دیگری نداشت و با نزدیک شدن 

نش جانشینی سال ھای پایانی زندگی او، بر نگرانی سران رژیم برای گزی
.و ادامھء عمر نظام افزوده می شد» مقام رھبری«برای 

سرانجام پس از انجام مشورت ھای زیاد و بھ منظور جلوگیری از 
تجدید جنگ داخلی و کشت و کشتار ھای دوباره، مجلس نمایندگان در جلسھ 

را کھ در آن ھنگام عنوان خوان کارلوستصمیم گرفت، ١٩٦٩ای در سال 
.را داشت، بھ جانشینی فرانکو بر گزیند٧»آستوریاسشاھزادهء«

نیروھای چپ سوء ظنمورد طرف انتخاب خوان کارلوس از یک 
و از طرفی دیگر مورد ) می پنداشتندکھ او را ادامھ دھندهء راه فرانکو (

دریا آنان . گرفتمخالفت فرماندھان ارتش و سیاستمداران قدیمی رژیم قرار 
از فرماندھان قدیمی (Luis Carrero Blanco)بالنکولوئیس کاّررو ساالر 

ی، کھ خود را از ھواداران راستین مقام رھبری و دنبالھ رو راه ینیروی دریا
و مورد اعتماد فرانکو ھم بود، برای جانشینی نخست وزیراو می دانست، و 

.شایستھ تر می دانستند

تیمسار منزل تشریف دارند؟

Luis)کاّررو بالنکو Carrero Blanco) ١٩٧٣دسامبر ٢٠روز
و حساب شدهبسیار عملیاتطی یک ) درست دو سال پیش از مرگ فرانکو(

فردی بسیار مومن و او کھ. پیچیدهء تروریستی جان خود را از دست داد
بھ عبادتھر روز پیش از رفتن بھ دفتر نخست وزیری برای مذھبی بود،

آن روز ھم در .می رفتوزیریدفتر نخست کلیسائی واقع در نزدیکی 

.بخش دوم قانون اساسی دیده شود- ٧
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داخل اتومبیل نخست وزیری بھ طرف کلیسا در حرکت بود کھ ھرگز بھ آنجا 
.نرسید

تروریست ھا از چند روز پیش، از داخل مغازه ای، تونلی در زیر 
مواّد قابل توجھیو مقدار کردهحفرکاّررو بالنکوخیابان محّل آمد و شد 

آنان بھ طور دقیق پیش بینی ھمھ چیز . دمنفجره در آن جا سازی کرده بودن
داده بودندچند گونی شن پشت جعبھ ھای مواّد منفجره قرار . را کرده بودند

کھ جلو عقب زنی موج انفجار را بگیرد و اتومبیلی را ھم درست در آن 
ند تا اتومبیل حامل کرده بوددوبلھ  پارک ،سوی خیابان و رو بھ روی مغازه

عبور از آن جا، منحرف شود و درست از روی تونل موقعکارّرو بالنکو
. بگذرددر آن قرار داشت،مواّد منفجرهکھ

دو نفر کھ لباس کار کارگران شرکت تلفن را بر تن داشتند و بھ 
نظر می رسید کھ مشغول تعمیر خطوط تلفن ھستند، موقع عبور اتومبیل 

حفرهء  بزرگی . نخست وزیر با اّتصال سیم ھا، چاشنی را منفجر می کنند
. در وسط خیابان ایجاد می شود و گرد و غبار زیادی بھ ھوا بر می خیزد

مأموران محافظی کھ در داخل یک اتومبیل اسکورت در پشت سر حرکت 
می کردند، پس از فرو نشستن گرد و غبار، چون اثری از اتومبیل نخست 

یمسار منزل ت: "وزیر نمی بینند بھ خانھء او تلفن می کنند و می پرسند
بھ ادارهء پلیس خبر می تلفنی در ھمین موقع راھبھ ای ". تشریف دارند ؟

دھد کھ اتومبیلی در بالکن طبقھء سوم ساختمانی واقع در محّل انفجار در 
.حال سوختن است

مرا پاره کردندعمرآخرین رشتھء : فرانکو

مسئولّیت (ETA)٨»ِاتا«جدایی طلب باسکیدر آن موقع سازمان 
ولی با توّجھ بھ ابعاد این عمل و با در نظر گرفتن . انفجار را بھ عھده گرفت

اوضاع اجتماعی و قدرت پلیسی رژیم در آن موقع، مشکل می توان قبول 
. در آن زمان، توان و ابزار انجام چنین کاری را داشتھ باشد» ِا تا«کرد کھ 

ی دستگیر ھرگز فردی و یا افرادی در ارتباط با این عمل تروریست
زیرا ھمانطوریکھ اشاره شد، کاررو بالنکو و اعضای خانوادهء او . نشد

و در مسیحّیت اصل بر عفو و بخشش است تا بر انتقام و . عمیقًا مذھبی بودند

آزادی برای سرزمین «باسکی یعنی کھ بھ Euskadi Ta Askatasunaمخفف- ٨
.، کھ سازمانی بھ ھمین نام است»باسک
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ازینرو تا ھمھء فرزندان و اعضای خانواده در . قصاص و کینھ توزی
دی از مقامات بیمارستان حاضر نشدند و قاتالن را عفو نکردند و َتَعھُّ

انتظامی مبنی بر چشم پوشی از تعقیب و دستگیری عامالن ترور نگرفتند، 
ھمسر کاررو بالنکو اجازه نداد کھ جسد ھمسرش را برای ادای احترامات 

. نظامی و تشریفات رسمی از آن جا خارج کنند

کاّررو بالنکوترور 
پیکر بزرگترین ضربھ را بر 

فرانکو .رژیم فرانکو وارد کرد
ھنگام گفتن تسلیت بھ ھمسر 
کاررو بالنکو، در حالیکھ بھ 
: شّدت می گریست، اظھار داشت

رشتھء عمر مرا پاره نیآخر" 
." کردند

!فرانکو ُمرد

دو سال بعد، در روز 
کارلوس ، ١٩٧٥نوامبر ٢٠

کاّررو ، نخست وزیری کھ بھ جای (Carlos Arias Navarro)آریاس ناواّررو
گزیده شده بود، در جلو میکروفون ھای رادیو و بھ این سمت بربالنکو

:دوربین تلویزیون قرار گرفت و با صدائی لرزان گفت
-“Franco ha muerto”.)فرانکو مرد!.(

البتھ فرانکو چندین روز پیش مرده بود، ولی رژیم اعالم مرگ او 
با سال روز تیر فرانکورا تا روز بیستم نوامبر عقب انداخت تا تاریخ مرگ 

مطابقت حزب فاالنژ اسپانیااز رھبران برجستھء، ٩خوسھ آنتونیوباران 
.کند

٩ -José Antonio Primo Rivera ، از سران حزب فاالنژ اسپانیا، کھ بھ خاطر ایجاد
سال اّول (١٩٣٦نوامبر ٢٠اخالل در نظم عمومی توسط جمھوری خواھان دستگیر و روز 

.در زندان آلیکانتھ تیر باران شد) آغاز جنگ داخلی

فرانکو می گفت کھ باید اسپانیا را نجات داد و 
.ند، ناراحت نمی شداز اینکھ او را دیکتار بنام
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نی فرانکو، در طول زندگی نظامی خود، فرماندھی بود بھ تمام مع
او تمامی . ١٠نابغھ کھ جوان ترین ژنرال ارتش ھای اروپا بھ شمار می آید

در زندگی . نظامی را با ابراز لیاقت، یکی پس از دیگری طی کردرجامد
مؤمن، متّعھد و مذھبی کھ ،شخصی نیز مردی بود بھ تمام معنی پاکدامن

. شدمی ھم، ترک نجنگحّتی در جبھھ ھای اشروزانھ عبادتھرگز 
یناری از خزانھء اسپانیا را صرف تجّمالت شخصی خود و خانواده اش د

ھیتلری، بستن دھان آلمانولی ھمکاری او با رژیم فاشیستی ایتالیا و . نکرد
ھا و شکستن قلم ھا، فراری دادن مغز ھا و حکم ھای اعدامی کھ در کمال 

ھ خونسردی و پس از صرف قھوهء بعد از ناھار امضاء می کرد، او را ب
. کندمی از او  بھ خوبی یاد نشخصّیتی مبّدل کرد، کھ تاریخ اسپانیا و جھان

برایش ،در درهء شھدا و در مقبره ای کھ در زمان حیاترافرانکو
در و ،در پای صلیبی بلند و بد قواره کھ بھ دست زندانیان سیاسی ساختھ شد

. دنکنار خوسھ آنتونیو بھ خاک سپرد
با حضور در خوان کارلوس اّولرانکو، دو روز پس از مرگ ف

پارلمان و پس از ادای سوگند در برابر نمایندگان مّلت، بھ عنوان پادشاه 
.اسپانیا، زمام ادارهء امور کشور را در دست گرفت

پادشاھی خوان کارلوس اّول

کھ دو روز پیش، مرگ فرانکو را اعالم کارلوس آریاس ناوارّّرو
دوباره در برابر میکروفون ھا قرار ١٩٧٥بر نوام٢٢کرده بود، روز 

:گرفت و گفت
خوان را بھ عنوان خوان کارلوس بوربون و بوربونجلوس " 
". ، پادشاه اسپانیا اعالم می دارم کارلوس اّول

بدینسان دوره ای نوین، حّساس و پر فراز و نشیب در تاریخ 
، گروه ھای شدشاره ولی ھمان طوریکھ در باال ا. معاصر اسپانیا آغاز گردید

ولی با گذشت زمان (می دانستند پادشاه را ادامھ دھندهء راه فرانکواین چپ، 
او را فردی فاقد ھمارتش رده باالی ، و فرماندھان )بھ اشتباه خود پی بردند
. ندَتَلّقی می کردفرانکوشایستگی برای جانشینی

.سالگی درجھء سرتیپی گرفت٣٤در - ١٠
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ن و تبعیدیابا تغییر رژیم و شروع پادشاھی خوان کارلوس،
ُبھت و نا باوری، شروع بھ بازگشتبھ تدریج و در میانپناھندگان اسپانیا،

کردند و بسیاری از آنان پس از نزدیک بھ چھل سال دوری از بھ کشور
قلم ھای شکستھ بار دیگر جان . وطن، دوباره بھ خاک اسپانیا قدم نھادند

فروشی ھا و گرفت، روزنامھ ھا و کتاب ھای تازه در پشت ویترین روزنامھ
توانست از نوکتابفروشی ھا بھ روی رھگذران لبخند زد و دھان ھای بستھ

از دامنھ ھای پوشیده از١٩٧٥در آن خزان سرد سال . آزادی را فریاد بزند
ھای آزادی شکفت و گل، ھمھ جا جزایر قناریتا کرانھ ھای گرم پیرینھبرف 

،سیدن سال جدید را مردمیک ماه و ده روز پس از درگذشت دیکتاتور، فرار
.در پای کاج ھای رھائی و در پرتو شمع ھای آزادی جشن گرفتند

آغاز دورهء انتقالی 

نگذشتھ بود، کھ برای ١٩٧٦ھنوز بیست و پنج روز از آغاز سال 
. نخستین بار پس از جمھوری دوم، انتخابات آزاد شھرداری ھا برگزار شد

ازرا کھ(Adolfo Suárez)واِرزآدولفو ساندکی بعد، پادشاه، آقای 
سیاستمداری میانھ رو بود، بھ نخست وزیری برگزید و بھ دنبال آن فرمان 

آدولفو سواِرز. سیاسی صادر شدو متھمان زندانیان موردعفو عمومی در 
از ھمان لحظھء اّول تمامی سعی خود را بر روی انجام انتقالی آرام از 

. ر از اقدامات ھیجان زده، معطوف کرددیکتاتوری بھ دموکراسی و بھ دو
تشکیل داد، کھ (UCD)» اتحاد میانھ رو دموکراتیک«خود او حزبی بھ نام 

. برنده شدنیزدر انتخابات عمومی سال بعد
بھ منظور بازسازی ارتش و نیروھای ُمسلَّح و جلوگیری از بروز 

مانوئل نام نظامیان خوش نام ارتش بھ ازیکیسواِرز، نسنجیدهحرکت ھای 
را، کھ درجھء سرلشگری (Manuel Gutiérrez Mellado)گوتیھ رِّز مِّیادو

این شخص در نھایت شایستگی . داشت بھ سمت معاونت خود بر گزید
ولی . توانست در سطح ارتش و پلیس دست بھ تغییرات دامنھ داری بزند

رژیم کرد، نظامیان ھوادار د ھمانطوری کھ در صفحات بعد مالحظھ خواھی
، دنبال فرصت قبول نداشتندسابق کھ جز فرانکو کسی را بھ فرماندھی 

مناسبی می گشتند تا ضربھ ای کاری بر پیکر این دموکراسی نو پا وارد 
قانونی اعالم شدن حزب کمونیست توسط مجلس، می توانست بھانھء . سازند

.خوبی در دست آنان باشد
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، تقدیم ولفو سواِرزآداقدامات فراموش نشدنی دیگر ءاز جملھ
بود کھ بھ تصویب پارلمان رسید و » اصالحات سیاسی«موسوم بھایالیحھ

از عمرش باقی پارلمانی کھ ھنوز چند ماھی . بھ رفراندم عمومی گذاشتھ شد
در زمان فرانکو و با تأیید صالحّیتکسانی بودند کھو اعضای آنبود

.بودنداه یافتھ بھ مجلس رسازمان ھای امنّیتی آن رژیم توسط
بھ مرحلھء ١٩٧٧، در ماه ژانویھ »اصالحات سیاسی«قانون 

و بھ دنبال آن در تابستان ھمان سال اّولین انتخابات عمومی . اجراء در آمد
احزاب . آزاد برای انتخاب سناتور ھا و اعضای مجلس نمایندگان برگزار شد

جلس فرستادند عبارت عمده ای کھ در این انتخابات، کاندیدا ھای خود را بھ م
سانتیاگو کاّرریوبھ رھبری آقای (PCE)» حزب کمونیست اسپانیا«: بودند از

(Santiago Carrillo) سوسیالیست کارگری«، حزب «(PSOE) بھ رھبری آقای
، کھ بعد ھا بھ مقام نخست وزیری رسید(Felipe González)فلیپھ گونزاِلس

Alianza)» اّتحاد مردمی«کیستی حزب دست راستی و دارای تمایالت فران
Popular) مانوئل فراگابھ رھبری آقای(Manuel Fraga)  کھ در دولت ھای

فرانکو دارای پست ھای مّھم سفارت و وزارت بوده است، و باألخره حزب 
بھ رھبری UCD)» اتحاد میانھ رو دموکراتیک«راست میان رو موسوم بھ 

.آدولفو سواِرزخود آقای 
نجام انتخابات و افتتاح پارلمان، مجالس قانونگذاری، تنظیم پس از ا

. را در صدر فعالّیت ھای خود قرار دادندجدیدیک قانون اساسیو تصویب 

قانون اساسی جدید اسپانیا

یک کمیسیون پارلمانی متشّکل از شش تن از حقوق دانان برجستھء 
متن پیش نویس قانون اسپانیا بھ پیشنھاد احزاب دارای کرسی، مأمور تنظیم

این عّده  دو متن متفاوت را آماده کرد و برای تصویب تقدیم . اساسی شد
قانون اساسی حاضر اسپانیا کھ بھ باور بسیاری از . مجلس نمایندگان نمود

دنیاست، موجود دراستادان حقوق، یکی از جامع ترین قوانین اساسی
کھ از استه شش نفره محصول تالش و دانش و از خود گذشتگی ھمین گرو

علیرغم ،این گروه. یاد می شود» پدران قانون اساسی«آنان بھ عنوان 
از نمایندهء حزب کمونیست (ولوژیک موجود در میان خود ئایداختالفات

، با گذشت و فداکاری )»اّتحاد مردمی«گرفتھ تا حزب کامًال دست راستی 
. توافق برسندتوانستند در بارهء یک متن پیشنھادی بھ مجلس بھ 
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اصالح،  حک و ٣١٠٠قانون اساسی فعلی اسپانیا، سرانجام پس از 
بھ تصویب مجالس قانونگذاری رسید و پس از تأیید ١٩٧٨اکتبر ٣١روز 

٢٩روز ؛دسامبر و بھ دنبال توشیح پادشاه٦مّلت اسپانیا در رفراندم روز 
ھمان روز در روزنامھء رسمی کشور منتشر شد و از١١دسامبر ھمان سال

.قدرت اجرائی پیدا کرد
سالگرد تصویب قانون اساسی سی امینامسال مصادف است با 

اسپانیا، نو پایسال، قانون اساسی و دموکراسیاین سیدر عرض . اسپانیا
٢٣خطر ھای زیادی را از سر گذرانده است کھ مّھم ترین آنھا کودتای 

.بود١٩٨١فوریھ 

آن شب ھولناک و دھشت زا

، ھواداران رژیم فرانکو، بھ ویژه شدھمانطوری کھ اشاره 
فرماندھان ارتش کھ از بر قراری دموکراسی و آزادی احزاب سیاسی، دل 

ھلک بر پیکر  ُمایخوشی نداشتند، دنبال فرصت مناسبی می گشتند تا ضربھ
. بیاورندوارد نو رژیم 

رم اسفند برابر با چھا(١٩٨١فوریھ ٢٣بعد از ظھر روز دوشنبھ 
مراسم برگزاری جلسھ ای از مجلس نمایندگان بھ صورت مستقیم از ) ١٣٥٩

در آن جلسھ قرار بود کھ آقای . شبکھء سراسری تلویزیون پخش می شد
بھ عنوان رئیس جدید دولت Leopoldo Calvo Sotelo)(لئوپولدو کالوو سوتلو

. تقاضای رأی اعتماد بکندآدولفو سوآِرزو بھ جای آقای 
کھ در (س ساعت شش و بیست دقیقھ، یک گردان ژاندارم أدرست ر

آنتونیو ِتھ ِخھ بھ فرماندھی سرھنگ دوم )  نام دارد» گارد سیویل«اسپانیا 
سرھنگ . را بھ اشغال خود در آوردساختمان مجلس(Antonio Tejero)رو 

مزبور، ھفت تیر بھ دست پشت تریبون مجلس قرار گرفت و با لحنی تھدید 
ھمھء...". ھمگی زمین گیر بشوید، گفتم ھمگی! ساکت: "ز فریاد زدآمی

پنھانحاضر در جلسھ در زیر کرسی ھای مجلس اعضای دولتنمایندگان و 
رئیس حزب سانتیاگو کارّریویکی از آن ھا آقای . جز دو نفر،شدند

کمونیست بود کھ می دانست در صورت پیروزی کودتا، بالفاصلھ تیر باران 
بود کھ نمی خواست از زیر ادویگوتیھ رِّز میژنرالد و دیگری خواھد ش

ژنرال . بار مسئولّیتی کھ در برابر تاریخ بر عھده گرفتھ بود شانھ خالی کند

.١٣٥٧دی ماه ٨برابر با - ١١
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کھ با لباس شخصی (Manuel Gutiérrez Mellado)ادوی یمانوئل گوتیھ رِّز م
جای شما ": در جلسھء پارلمان حضور داشت با پرخاش بھ نظامیان فریاد زد

آدولفو یکی از آن ھا با او گالویز شد و او و ...". اینجا نیست، بروید بیرون
را کھ بھ دفاع از او بر خاستھ بود بر روی پیش خوان یکی از سواِرز

با مسلسل دستییدیگردر ھمین لحظھ نظامی. کرسی ھای مجلس انداخت 
سروانی پشت در این ھنگام . چند تیر بھ سقف پارلمان شلیک کردخود

تریبون رفت و اعالم کرد کھ تحّوالتی در جریان است و یکی از مقامات 
بھ زودی مراتب را بھ اّطالع مّلت -نظامی خواھد بود مسلمًاکھ –ذیصالح

. خواھد رساند

تناگھان سرھنگی ھفت تیر بھ دست پشت تریبون مجلس قرار گرف

کشور و رده باالیوالن تمامی نمایندگان مّلت و وزراء و ھمھء مسئ
معاونان وزارت خانھ . رھبران احزاب سیاسی بھ گروگان گرفتھ شده بودند

و بھ منظور جلوگیری از ایجاد خالء در ادارهء ،در غیاب وزراء،ھا
.مملکت، کابینھ ای اضطراری تشکیل دادند

. ھمھ چیز از وقوع یک کودتای نظامی تمام عیار خبر می داد
کھ صبح ھا منتشر می شود، (El País)» ِال پائیس«امھء ساعتی بعد، روزن

و از مردم اوضاع در خطر است کھ نوشت فوق العاده ای بیرون داد و 
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اندکی بعد شبکھء سراسری . صفوف خود را فشرده تر سازندخواست کھ
رادیوئی کشور برنامھ ھای عادی خود را قطع کرد و شروع بھ پخش 

را بھ آنتن معمولیون ھم یک فیلم سینمائی تلویزی. نمودکالسیکموسیقی
ولی پیش از اشغال استودیو ھای مرکزی تلویزیون توسط دو نفر بر . برد

توانستھ بوده بودند بھ موقع یک قسمت فنیزرھی، چند تن از کارکنان 
رفتھ، رفتھ ارتباطات . فرستندهء سّیار را بھ خارج از محّوطھ منتقل کنند

با تاریک تر شدن ھوا، . نقاط مادرید مختل شددر بسیاری ازھمتلفنی 
خیابان ھا بھ سرعت از جمعّیت و وسائطھ نقلّیھ خالی می شد و کسی 

.در شرف وقوع استنمیدانست چھ اّتفاقی 

. تانک ھا را بھ خیابان آوردMilans del Boschژنرال خایمھ میالنس دل بوش 

دم و راھی حدود ساعت ھشت شب، من ھم یک تاکسی کرایھ کر
آخرین مسافرش بودم و پس از پیاده منرانندهء تاکسی گفت کھ. منزل شدم

، او ھم راھی خانھ اش می شد تا بھ ھمراه خانواده چشم بھ راه حوادث شدن
وقتی کھ بھ خانھ رسیدم تنی چند از جوانان ھمسایھ را دیدم کھ َدم در . بنشیند
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ی داشت و می دانست کھ من بھ یکی از آنھا کھ با من دوست. ایستاده بودند
. رادیو ھای خارجی گوش می کنم، ھمراه سھ تن دیگر بھ آپارتمان من آمدند

ھا ھم اّطالعی بیشتر از ما رادیوبھ رادیوھای فرانسھ گوش کردیم ولی آن
در اخبار ساعت نھ فقط » بی بی سی«رادیو . از رویداد ھای مادرید نداشتند
. یا بھ اشغال گروھی شبھ نظامی در آمده استاعالم کرد کھ پارلمان اسپان

خبر نداشت و معلوم نبود چھ می گذشتدرون مجلسآنچھ درکسی ھم از
لحظھ ھا بھ . بالئی بر سر رھبران سیاسی کشور و نمایندگان مّلت آمده است

می ھر کدام از جوانان حاضر عقیده ای ابرازوکندی و با دلھره می گذشت
. کرد

با لباس شخصی با آن ھا گالویز Gutierrez Melladoھ رز می یادو سرلشگر گوتی
نفر سمت چپ آدولفو سوارز ". جای شما اینجا نیست، بروید بیرون: "شد و فریاد زد

.نخست وزیر است کھ می خواست وساطت بکند

والنسیاچند لحظھ بعد یکی از رادیو ھای محّلی خبر داد، کھ شھر 
یک واحد بھ اشغال تانک ھای) شرقی اسپانیاواقع در یکی از ایاالت(

Jaime)خایمھ میالنس ِدل بوش  ژنرال موتوریزه از سپاه سوم بھ فرماندھی
Milans del Bosch)خود او طی اعالمّیھ ای کھ از رادیو . ، در آمده است

پخش شد، از مردم  خواست کھ از تشکیل اجتماعات خود داری کنند والنسیا
آن ژنرال امیدوار بود کھ فرماندھان سپاه .ی نزدیک نشوندو بھ پرسنل نظام

.ھای دیگر ھم اقدام مشابھی در مناطق تحت فرماندھی خود بھ عمل آورند
نشست آن روز مجلس نظر بھ اھمّیتی کھ داشت، بھ طور زنده از 
تلویزیون پخش می شد و مردم ورود آن سرھنگ ھفت تیر بھ دست بھ آن جا 
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آن ھا می . بھ چشم خود دیده بودندرار پشت تریبونو قرار گرفتن او د
از وفادار ترین واحد ھا در بین )گارد سیویل(دانستند کھ واحد ژاندارم

تنھا مایھء دل خوشی ما در سکوت . نیروھای ُمسلَّح، بھ ژنرال فرانکو بود
بھ گوش تیر اندازیصدای آن شب این بود، کھ از ھیچ نقطھ ای از پایتخت 

سکوتی . د و صدای رفت و آمد آمبوالنس ھا ھم شنیده نمی شدنمی رسی
ھمچنان یتلفنارتباطات ابری مادرید حکمفرما بود و نیمھمرگبار بر آسمان

.قطع بود
و ما عقربھء رادیو پخش می کرددیگریتلویزیون، فیلم سینمائی 

. می لغزاندیمیفرستندهء دیگرروی طول موجرا از روی فرستنده ای بھ
ود ساعت ده و نیم شب یکی از فرستنده ھای غیر دولتی محّلی مطلبی حد

از دستور میالنس دل بوشژنرال . شدیپخش کرد کھ باعث دلھرهء بیشتر
عّده . پادشاه برای باز گرداندن تانک ھا بھ پادگان ھایشان سر پیچی کرده بود

در جلو -بھ قول ھمان رادیو –ای از بسیجی ھا و اعضای حزب فاالنژ ھم 
مجلس جمع شده بودند و با دادن سالم فاشیستی و خواندن سرود ھای 
مخصوص بھ خود، نظامیانی را کھ پارلمان را در محاصره و اشغال خود 

من کھ پدرش آپارتمانیکی از بچھ ھای حاضر در . داشتند تشویق می کردند
او . ریھزد زیر گسالھ در فرانسھ بھ وطن باز گشتھ بود،٣٥تازه از تبعید 

بھ . خواھد بودقطعی ، تیرباران پدرش در صورت پیروزی کودتامی گفت
دنبال حرف آن جوان، بچھ ھای دیگر ھم شروع کردند بھ تعریف کردن 

جنگ ھای حوادث خاطرات وحشتناکی کھ از بزرگتر ھای خود در بارهء 
.داخلی شنیده بودند

ورود من نمی ازیھنوز چند ماھمن تازه بھ اسپانیا آمده بودم و 
کھ بتوانم در نمی دانستمیدر حّدرااسپانیائیزبانمن در آن موقع گذشت و 

ولی . شرکت کنمگفتگوی جوانان ھمسایھ کھ در پارتمان من گرد آمده بودند، 
. ھر طوری بود بھ آن ھا حالی کردم کھ من بھ پیروزی کودتا امیدوار نبودم

وضیح دھم کھ در کودتا ھای نظامی، وقتی کھ دلیل مرا پرسیدند، توانستم ت
من اضافھ کردم کھ ما از زمان . معموًال نیروی ھوائی دست باال را دارد

اشغال پارلمان تا آن لحظھء دیر وقت از شب، شاھد پرواز ھیچ ھواپیمائی 
بھ آن ھا گفتم اگر چند ھواپیما و حّتی چند . در آسمان مادرید نبوده ایم
بھ گلولھ ببندند و یا بر روی والنسیایان را در ھلیکوپتر تانک ھای کودتاچ

کار، جز تسلیم و یا کشتھ شدنپارلمان چترباز پیاده کنند، نظامیان اشغالگر
وانگھی ھمان طوریکھ آن فرستندهء محّلی . انجام بدھندی نمی توانند دیگر

دارد می گوید ژاندارم ھا غیر از سالح کمری و مسلسل دستی کوچک، 
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مگر آن ھا می توانند . رای دفاع از خود در اختیار ندارندسالح دیگری ب
نفر نمایندگان مجلس و سایر اعضای دولت را در یک شب ٣٥٠تمامی 

و بعد مثال ھائی از کودتای شیلی، کودتای نظامیان ترکیھ، . !؟اعدام کنند
کودتا ھای عراق برایشان تعریف کردم و اضافھ کردم بر فرض ھم اگر 

د، حکومت روی کار آمده از طریق آن کودتا را بھ رسمّیت کودتا پیروز شو
.شدھاباعث دلگرمی بچھکمیخواھد شناخت؟ حرف ھای من

فیلمی کھ از . ھمھء ما  ساکت چشم بھ صفحھء تلویزیون دوختھ بودیم
یک و درست ساعت . قطع شدمی شد، بعد از چند دقیقھ،تلویزیون پخش
ناگھان پادشاه و ، گذشتچند لحظھ . دبوبعد از نیمھ شبچھارده دقیقھء 

داشت، بر صفحھء اسپانیا در حالیکھ اونیفورم فرماندھی ّکل قوا را بر تن 
: و طی سخنانی بسیار کوتاه گفتتلویزیون ظاھر شد

مردم اسپانیا،"
بدینوسیلھ قاطعانھ از یکایک  شما می خواھم  کھ در شرایط فوق 

آن روبرو ھستیم، نھایت آرامش و خویشتن العادهء فعلی کھ در این لحظات با
بھ اّطالع شما می رسانم کھ بھ فرماندھان مناطق . داری را بھ خرج بدھید

نظامی اعم از ھوایی و دریایی و زمینی دستور ھای الزم صادر شده است تا 
با َتَوجُّھ بھ حوادثی کھ در ساختمان مجلس در جریان است و بھ :  بدانند

بروز ھر گونھ ھرج و مرج احتمالی بھ مقامات کشوری و منظور احتراز از 
فرماندھی ستاد نیرو ھای ُمسلَّح دستور داده ام در جھت حفظ نظم و در چھار 

.چوب قوانین جاری، اقدام مقتضی معمول دارند
ھر گونھ اقدام نظامی کھ ضروری تشخیص داده شود،  فقط می 

. لَّح صورت بگیردبایست با تصویب فرماندھان ستاد نیروھای ُمس

پادشاه، بھ عنوان نماد یکپارچگی و پایداری کشور، بھ ھیچ وجھ 
نمی تواند حرکات و نگرش کسانی را تحمُّل کند کھ می خواھند با َتَوسُّل بھ 
زور روند دموکراتیک آغاز شده طبق قانون اساسی را کھ مردم اسپانیا، بھ 

." ر داده است، مختل سازندموقع خود و از طریق رفراندم مورد تأیید قرا
معلوم . ١٢کودتا شکست خورد و بار دیگر دموکراسی پیروز گردید

ی کھ آن فرستندهء سّیار را از مرکز تلویزیون خارج کرده بودند، یشد بچھ ھا

روز بعد ھمھء نظامیانی کھ ساختمان مجلس را در اشغال خود هتا ساعت دوازد- ١٢
داشتند، خود را تسلیم کردند، بی آنکھ قطره ای خون از دماغ کسی بریزد و یا کسی در صدد 
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و پیام او را خطاب بھ مّلت، در آن جا آن را بھ کاخ محّل اقامت پادشاه برده 
از کاخ سلطنتی، در دو گروه جداگانھ و آنھا پس از خروج. بودندضبط کرده 

از دو مسیر مختلف بھ سوی مرکز پخش بھ راه می افتند تا در صورت 
.دستگیری یکی، آن دیگری بتواند نوار پیام پادشاه را از فرستنده پخش کند

، کشور را از افتادن دوباره بھ چنگال مداخلھء بھ موقع پادشاه
یک ھفتھ بعد از آن کودتای نا فرجام، .  دیکتاتوری و خودکامگی نجات داد

اسپانیا شاھد بزرگترین تظاھرات خیابانی بود کھ در آن ھمھء احزاب سیاسی 
بھ پاس آزادی، "فقط پشت یک پالکارد کھ روی آن نوشتھ شده بود 

.  بھ خیابان ھا ریختند" ١٣دموکراسی و قانون اساسی
قانون موارد زیر پاره ای از موھبت ھایی است کھ از برکت 

: اساسی جدید، نصیب کشور اسپانیا شده است

تفویض و اعطای خود مختاری بھ ھفده ایالت و دو شھر و -
موارد طبقانتقال اختیارات حکومت مرکزی بھ آن ھا، 

).٢مّواد (ُمَشّخص در قانون اساسی
بھ رسمّیت شناختھ شدن زبان ھای محلی و داشتن حّق آموزش -

ھمھ ). ٣ماده (ء ایاالت خود مختار بھ آن زبان ھا در محدوده
: اکنون در اسپانیای امروز پنج زبان رسمی وجود دارد

، زبان باسکی، زبان کاتاالنی، )زبان ملی(اسپانیایی کاستیلی 
زبان گالیسیایی و زبان والنسیایی

ممنوعّیت ِاعمال سانسور بر مطبوعات و سایر رسانھ ھای -
وضعّیت فوق العاده و جز بھ ھنگام بر قراری(اّطالع رسانی 
). ٥٥ماّدهء ) (حکومت نظامی

).٢٠ماّدهء (تضمین آزادی بیان و اندیشھ بھ معنای وسیع کلمھ -
مانند دادگاه ویژهء روزنامھ (ممنوعّیت تشکیل دادگاه ھای ویژه -

از ٦و َبند ٢٦ماّدهء )(نگاران، دادگاه ویژهء روحانّیت و غیره
).١١٦ماّدهء 

مدتی بعد فقط آمران و عامالن مستقیم کودتا ، خلع درجھ و . انتقام جویی از آن ھا بر آید
کسی اعدام نشد و آخرین آن ھا کھ ھمان . خی از آن ھا بھ مجازات زندان محکوم شدندبر

سرھنگ دوم تھ خھ رو بود ھفت سال پیش و پس از پایان دوران محکومّیت از زندان آزاد 
. شد

13 Por la libertad, la democracia y la Constitución
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ان مذھب رسمی کشور و آزادی کّلیھ نبودن مذھبی بھ عنو-
مذاھب و انجام فرائض مذھبی برای پیروان تمامی ادیان در 

).١٦ماّدهء (حّد مجاز و نیاز 
ممنوعّیت استفاده از شکنجھ و اعمال تحقیرآمیز و موھن  در -

).   ١٥ماّدهء (مورد افراد باز داشتی و زندانی 
).١٥هء ماّد) (حّتی در زمان جنگ(لغو مجازات اعدام -
عام با انتخاب پارلمان بھ منظور نظارت لتشکیل نھاد مّدعی ا-

بر رعایت حقوق شھروندان توسط مأموران دولتی و سایر 
).٥٤ماّدهء (مسئوالن ادارهء مملکت در سراسر کشور 

آزادی تشکیل سندیکا ھای کارگری و حّق عضویت در آن ھا -
پرسنل با در نظر گرفتن محدودّیت ھای مربوط بھ عضویت 

نظامی و انتظامی، قضات و برخی از صاحبان مشاغل معدود 
دیگر بھ منظور حفظ بی طرفی و بھ خاطر مسئولّیت ویژهء 

).١٢٧و ٢٨و ٧مواد (آنھا 
بھ رسمّیت شناختن حّق ِاعتصاب بھ منظور دفاع از حقوق -

).٢٨از ماّدهء ٢َبند (کارگری 
ایف ھر یک تفکیک کامل قوای مملکتی و تعیین و تحدید وظ-

.      از آن ھا
استقالل کامل قّوهء قضائّیھ و قضات شاغل در تمامی سطوح -

.دادرسی
تعیین وظایف افراد در دفاع از کشور و بھ ھنگام بروز سوانح -

.و فاجعھ ھای عظیم طبیعی و غیر طبیعی
بھ ھر نحو (تصویب بعدی قانون لغو انجام خدمت نظام وظیفھ -

ی نوین و حرفھ ای، کھ ھم اکنون در ، و تشکیل ارتش)و شکلی
مانند افغانستان و لبناننقاط بحرانی جھان پاره ای از

.حضوری مؤّثر دارد
ھا و انتخابی بودن تمامی دانشگاهتضمبن استقالل آموزشی-

) از رئیس دانشگاه گرفتھ تا رئیس دپارتمان(ارگان ھای آن ھا 
).٢٧ء ماّده(و اجباری و رایگان بودن آموزش ابتدائی 

مشاغل شئون و تساوی کامل حقوق زن و مرد در تمامی -
نفر وزیر در کابینھء فعلی اسپانیا، ١٧از .کشوری و لشکری

).از ُجملھ وزیر دفاع(نفر زن ھستند ٩
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تساوی کامل ھمھء افراد اسپانیائی از ھر مقام و موقعّیت فردی -
). ١٤ماّدهء (و اجتماعی در برابر قانون 

اسپانیا، اعم از خاکق ھمھء کودکان متوّلد درحمایت از حقو-
.)از ماّدهء ٤َبند (باشند و یا نباشند بودهاینکھ ثمرهء ازدواج

و پادشاه اسپانیا بود کھ با مداخلھء بھ موقع خود، دموکراسی نوپا و قانون 
اساسی  جدید را از نابودی حتمی نجات داد


