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 یادداشت نویسنده 

سلسله یادداشتهایی که مجموعه اش به صــورت کتــاب حاضــر تنظــیم شــده اســت، در ماههــاي مــارس، آوریــل و مــی 

  امین سالگرد کمون پاریس نوشته شده اند.   148امسال، در مقطع 

امین سالگرد کمون پاریس براي من در واقع یک بهانه بود. انگیزه اي بود تا قبل از هر چیــز خــودم بــا ایــن اولــین  148

انقالب کارگران و توده هاي تهیدست بیشتر و دقیقتر آشنا شوم و البته تالش کنم از میان مجموعه متنــوعی از روایتهــا 

ي رهایی، روایتی را در اختیار خواننــدگان و عالقمنــدان بگــذارم کــه از این تالش طبقه کارگر و توده هاي محروم برا

  به زعم این نویسنده کمک میکند تصویر دقیقتري از این واقعه مهم تاریخی داشته باشیم. 

در باره کمون پاریس ادبیات سیاسی گسترده اي موجود اســت کــه روایتهــاي بســیار متفــاوت و البتــه متضــادي از ایــن 

دست میدهند: روایتهاي دشمنان طبقاتی کمون پاریس، همانهایی که به کمون پــاریس و تــالش طبقــه اتفاق تاریخی  ب

کارگر و تهیدستان پاریس براي رهایی خون پاشیدند از یکطــرف و روایتهــاي خــود کمونارهــا و مــدافعان ایــن اولــین 

  انقالب کارگري از طرف دیگر.

رجمــه شــده اســت. مــن تــالش کــرده ام روایتهــاي طبقــاتی کــامال بخش بسیار کوچکی از این ادبیات به زبان فارسی ت

متضاد و متقابل از این رویداد انقالبی را اساسا در متون انگلیسی بخوانم و روشن است که تصــویر و اســتنتاج خــودم از 

  این گزارشات و تحلیلها را در این سلسله مقاالت منعکس کرده ام.

 ادعــاي علیــرغم –ین مــورخین از اتفاقــات تــاریخی اطــالع دارم، هــیچ مــورخی من مورخ نیستم. اما تا آنجاییکه از تبیــ

 جانبــدارترین هســتند، بیطرفــی مــدعی کــه مــورخینی اتفاقــا. اســت نکــرده مــنعکس بیطرفانه را تاریخی وقایع -بیطرفی
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از طبقــات  طرفــداري بــر گذاشــتن ســرپوش بــراي اکثــرا بیطرفــی ادعاي آید می نظر به. اند بوده تاریخی وقایع راویان

  حاکم و تخطئه تالش توده هاي تحت ستم براي رهایی از همین طبقات حاکم بوده است. 

میتوان ادعاي بیطرفی کــرد امــا در عــین ایــن ادعــا تصــویري از یــک واقعــه تــاریخی بــه مخــاطبین ارائــه داد کــه تمامــا 

حــال میتــوان همــه وقــایع را  ایدئولوژیک و وارونه است. کــاري کــه اغلــب مــورخین راســت انجــام میدهنــد. در عــین

  آنچنانکه رخ داده اند منعکس کرد اما هنوز جانبدار بود. 

تاریخ اصوال صرف اتفاقات و وقایع جدا از هم و بی ربط به کشمکشهاي سیاسی و طبقاتی جوامع نیست. حــداقل ایــن 

سیاســی و طبقــاتی بــوده را به روشنی میتوان گفت که تاریخ جوامعی که در آنها طبقات اصــلی جامعــه در کشمکشــی 

اند، تاریخ مبارزه همین طبقات و اقشار مختلف مردم بوده است که در همه عرصه هاي زندگی اجتمــاعی، فرهنگــی و 

  هنري و ادبی هر مقطعی منعکس شده است.

تاریخ کمون پاریس هم از این قاعده مثتثنی نیست. کمــون پــاریس یکــی از اولیــه تــرین  و البتــه برجســته تــرین محــل 

 در یکــی کــه بــود –طبقــه کــارگر و ســرمایه  دار  -تالقی و کشمکش و مبارزه طبقــات اصــلی جامعــه ســرمایه داري  

  .  کند کسب را سیاسی قدرت و کند خلع قدرت از را دار سرمایه طبقه میکرد تالش دیگر و بود سیاسی قدرت

کش مــورد توجــه ایــن نویســنده بــوده اســت.  مدر متنی که پــیش رو داریــد، جوانــب و لحظــه هــاي مختلــف ایــن کشــ

امیدوارم این مجموعه دریچه اي باشد براي مشاهده این حقیقت که اگر طبقه کارگر و تــوده هــاي تهیدســت بقــدرت 

  برسند چه تغییرات شگرفی میتوانند در زندگی مردم بوجود بیاورند. 

  2019سپتامبر  15
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  (بخش اول)
  

  

 

  روایتهاي متفاوت!
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کسی که براي مردم افسانه هاي انقالبی نقل میکند، کسی که آنها را با داستانهاي احساسی سرگرم می سازد، به اندازه آن جغرافی دانی "

  تاریخ کمون پاریسلیسا گاره،   "مجرم است که براي دریانوردان نقشه هاي دروغین ترسیم میکند.
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، در پاریس تحت محاصره دو ارتش پــروس و فرانســه، شــهروندان و در راس 1871مارس سال  26سال پیش، در  148

 "کمــون پــاریس"را خلــق کردنــد کــه بــه  "حکومــت"یــا  "دولــت"آنها کارگران و زنان زحمتکش نوع جدیدي از 

طــی زده و گرســنه را هــم در مقابــل مشهور شد. آنها از میان خود کسانی را انتخاب کردند تا  مقاومــت شــهروندان قح

 ! خودي سازمان دهند.  "دولت دفاع ملی"محاصره ارتش پروس و هم در مقابل تعرض 

این اولین بار در تاریخ جهان مدرن سرمایه داري بود که کارگران و توده هاي محــروم قــدرت را بدســت میگرفتنــد و 

  زندگی خودشان را خود اداره میکردند. 

و به یادماندنی در تالش کارگران و تــوده  کی از برگهاي درخشانو ماه بیشتر نبود. دو ماهی که یپاریس دکمون عمر 

هاي تهیدست و زیر پا له شده براي  بدست گرفتن اختیار سرنوشت خود و جامعه بود. کمون پاریس و کموناردهــا بــه 

حتــرام خواهنــد بــود. ایــن دومــاه  خاطر تغییرات شگرفی که در زندگی مــردم پــاریس بوجــود آوردنــد همیشــه مــورد ا

ه و برابــري تصویري ماندگار از این حقیقت داد که اگر سازماندهی جامعه به دست طبقه کارگر و پیشــروان آزادیخــوا

  میتوان در زندگی همه شهروندان بوجود آورد.  بزرگ و شکوهمندي چه تغییراتطلبش باشد 

آنهــایی کــه   -تاریخی وجود دارد. روشــن اســت کــه روایــت فــاتحین مثل همه انقالبها، روایتهاي متنوعی از این واقعه

کینــه و نفــرت و دروغ و لجــن چیــزي جــز ابــراز  -ماه مه در خون غرق کردنــد  "هفته خونین"پاریس کارگران را در 

نمیتواند باشد. عصیانی که براي مدت بسیار کوتــاهی هــم کــه شــده توانســت لیه این اولین عصیان طبقه کارگر پاشی ع

ست چپاولگران سرمایه دار را از له کردن حرمت و انســانیت و آزادي طبقــات محــروم جامعــه کوتــاه کنــد. توانســت د

  نمونه کامال جدیدي از مناسبات میان انسانها در همه عرصه و همه جلوه هاي زندگی خلق کند. 

و کمونارهــا هرگــز خســته  مفسرین و نویسندگان صف ارتجاع از تصویرپردازي منفی و دروغین و مخرب علیه کمون

نشده اند. و جالب است که بعد از قریب یک و نیم قرن از این اتفاق هنوز میتوان همان درجه غیظ و نفــرت و خشــمی 

را در اظهار نظرهاي این مفسرین و نویسندگان مشاهده کــرد کــه ســرکوبگران کمــون پــاریس و قــاتلین کمونارهــا در 

  داشتند.  1871همان سال 
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، یــک 21و  20و  19ر صف ایدئولوگها و مورخین و ژورنالیســتها و مفســرین طبقــات حــاکم در ســه قــرن در اظهار نظ

خط تاریک و چرکین مشترك وجود دارد. آنها تالش انسانی کارگران پاریس براي نجات جان و زنــدگی و حرمــت 

ند! آنها نتایج تــالش بحــق کــارگران اعالم میکن "انسانیشان از یوغ اقلیت همیشه مفتخور بورژوا را  تیشه به ریشه تمدن

  میدانند چون ظاهرا این قیام فقط در طول یک هفته هزاران انسان را قربانی کرده است! "شوم و زیانبار"پاریس را 

از خــدماتش، از تغییــرات شــگرف و بیــاد مانــدنیش در زنــدگی  از کمــون پــاریس، ي حقیقــیاگــر میخواهیــد تصــویر

حتــی در مقابــل دشــمنان قســاوت پیشــه شــان  انیت کارگران و شهروندان شریف پاریساز فداکاریها و انس شهروندان،

کمون پاریس را خلق کردنــد. بایــد  "اسطوره"بدست بیاورید، می بایست تاریخ کمون را از زبان همانهایی بشنوید که 

 ذیر انســانهاناپــ پاي روایت خود کمونارها نشست تا دید که کمون پاریس کارگران چه چیزي براي تالشــهاي تعطیــل

  مخصوصا کارگران و توده هاي محروم براي رسیدن به زندگی انسانی براي همه به ارمغان گذاشته است.

  ، کمون پاریس را جاودانه کرد. "1871تاریخ کمون پاریس "یکی از این کمونارها، لیسا گاره بود که با کتاب 

را میگیرد و به کوچــه هــا و خیابانهــاي پــاریس میبــرد. بــه   لیساگاره، این کمونار شریف و آگاه در این کتاب دست ما

ارتــش بیســمارك میبــرد. بــه مقاومــت شــهروندان پــاریس در مقابــل سنگرهاي کمونارها میبرد. بــه جبهــه هــاي متنــوع 

در ورســاي  "جمهــوري ســوم"تحت نــام سنگرهاي طبقه کارگر و کمونارها در مقابل نیروهاي سرکوب سازمان یافته 

ولف تی یر مشهور میبرد که همه ارازل ناپلئون بناپارت، امپراطور تسلیم شده در مقابل بیســمارك (صــدر به رهبري آد

   اعظم آهنین ) و ساقط شده را در ورساي جمع کرده بود تا علیه اولین قدرت کارگري توطئه بچیند. 

اي پــاریس، در همــه ســنگرها، در در عین حال در همه کوچه پس کوچه ه ما لیسا گاره این امکان را فراهم میکند که

همه محیطهاي کارگري، در همه داالنهاي قدرت بورژوازي و دسیسه هایشان، در همه معامالت و توطئه هــاي داخلــی 

شکست خــورده نــاپلئون ســوم علیــه امپراطوري بازمانده هاي و  صدراعظم آلمانتوطئه ها میان معامالت و بورژواي و 

مــه لحظــات یــک نبــرد سیاســی و این امکان را فراهم میکند که ما به چشم خــود ه م.حضور داشته باشیکمون پاریس 

پروس و فرانسه از طرف دیگــر را ببینــیم. روانی میان طبقه کارگر پاریس از یکطرف و جبهه بزرگی از ارتجاع سیاسی 

ی مهوریخواهــانسلطنت از دست داده، طرفداران امپراطــور ســاقط شــده، جاز سلطنت طلبان  است متشکلجبهه اي که 

که از ترس عصیان کارگران جمهوریخواه شده اند، و کال همه نیروهــایی کــه در پیکــر طبقــه کــارگر پــاریس دشــمن 

  مشترکشان را می بینند. 
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ده روزي که دنیــا "لیسا گاره در این کتاب همان کاري را در باره  کمون پاریس انجام میدهد که جان رید، در کتاب 

ما در همــه لحظــات مقاومــت  "ده روزي که دنیا را لرزاند"با کتاب ب اکتبر در روسیه انجام داد. براي انقال "را لرزاند

  و تالش ومبارزه کارگران و توده هاي محروم روسیه در مقابل طبقات حاکم وقت از نزدیک آشنا میشویم. 

ي مغلوبــان همــان روایــت افــاعی بــربهتــرین الیحــه ي د"لیسا گاره در کتابش به این اعتقادش عمیقا وفادار میماند که: 

روایتی ساده و صادقانه و من اضافه میکنم بســیار عمیــق از ایــن رویــداد واقعا .  او "ساده و صادقانه سرگذشت آنهاست

روایتی ســاده و صــادقانه و  "ده روزي که دنیا را لرزاند"با کتاب  "جان رید"همچنانکه  ما میگذارد. رتاریخی در اختیا

، دست مــا "نقشه هاي دروغین براي جغرافی دانان"اکتبر در اختیار ما گذاشته بود. لیسا گاره، به جاي  عمیق از انقالب

میبرد تا خود با چشم خــود ببینــیم کــه چــه  1870را میگیرد و به جغرافیایی به نام پاریس، فرانسه، پروس و اروپاي دهه 

طبقه سرمایه دار در جریــان اســت و چگونــه ایــن نبــرد نبرد تاریخسازي میان دو طبقه همیشه در جنگ، طبقه کارگر و 

  پیش میرود و چه سرانجامی پیدا میکند و چرا به این سرانجام میرسد. 

سیاسی اي که کمون پاریس در آن شــکل گرفــت، دیگــر لیســا -اما براي شناخت عمیقتر زمینه تاریخی، بستر اقتصادي

اثــر مانــدگار مــارکس رفــت کــه در شــکل ســه خطابــه بــه گاره کفایت نمیکند. باید سراغ مــارکس رفــت. ســراغ ســه 

ارائه شد.  خطابه هاي اول و دوم در تحلیل جنگ پروس و فرانســه اســت و خطابــه  "شوراي عمومی انترناسیونال اول"

کتــاب لیســاگاره ســطر بــه ســطر  تحلیل خود کمون پاریس اســت کــه از  "جنگ داخلی در فرانسه"سوم تحت عنوان 

  تحلیل مارکس است. این عمیقا تحت تاثیر  میتوان فهمید که او

 "دولــت دفــاع ملــی"مارکس دقیقا در روزهاي قتل عام کمونارها توسط ارتش سرمایه داري فرانسه که تحــت عنــوان 

در ورساي مستقر شده بود، روي اتفاقات پاریس کار میکرد. او نتیجــه کــارش را درســت دو روز بعــد از آخــرین قتــل 

جنــگ داخلــی در "تحــت عنــوان  "شــوراي عمــومی انترناســیونال اول"ان پرالشز خطاب بــه عام کمونارها در گورست

  ارئه داد.  "فرانسه

براي شناخت جایگاه و اهمیت تحلیلی آثار مارکس در باره کمون پــاریس و پــیش زمینــه هــایش بایــد از انگلــس ایــن 

جنــگ "ه اش برچــاپ آلمــانی قدمــهمرزم وفادار مارکس کمک گرفت که بیست ســال بعــد از کمــون پــاریس، در م

تاکید میکنــد کــه انتشــار مجــدد و به دو خطابه مارکس در باره جنگ فرانسه و پروس اشاره میکند  ،"داخلی در فرانسه

از نمونه هاي برجسته استعداد شگفت انگیز مولف آنها، یعنی مارکس، هســتند کــه "این دو متن به این خاطر است که 

م برومر لوئی بناپارت آشکار گردید، استعدادي که به مارکس اجازه داد تــا خصــلت، براي نخستین بار در تحلیل هجد
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برد و نتایج الزامی رویدادهاي بزرگ تاریخی را، در همان لحظه اي که جلوي چشمان ما جریــان دارد یــا در هنگــامی 

   "که از رخ دادنشان هنوز مدت زمان زیادي نمیگذرد، به روشنی درك کند.

مطلب به این آثار مارکس بازخواهیم گشت. امــا اینجــا مــایلم یــاد آوري کــنم کــه خیلــی دوســت داشــتم در ادامه این 

مشــغله کــاري و هــم نیــاز بــه تامــل بیشــتر در  ا منتشر کنم. اما به دو دلیل، همیادداشتهایم در باره کمون پاریس را یکج

ح میــدهم ادامــه مطلــب را در بخشــهاي لحظات و نقطــه عطفهــاي ایــن اتفــاق تــاریخی و تاریخســاز و شــورانگیز تــرجی

  مختلف ارائه دهم و در هر بخش روي یک یا چند لحظه و چند جلوه از این اتفاق تاریخی بسیار مهم تمرکز کنم.

جنــگ داخلــی در "اجازه بدهید بخش اول و مقدماتی این مطلب را با بیانیه اي به پایان برسانم که مــارکس در کتــاب 

  ده است:به این صورت آور "فرانسه

مارس، پاریس با شنیدن فریاد رعدآساي زنــده بــاد کمــون از خــواب بیــدار شــد. ببینــیم ایــن کمــون  18در سپیده دم "

  چگونه چیزي است، این ابوالهولی که شنیدن نام آن خاطر بورژواها را آشفته میسازد، چیست؟

  مارس کمیته مرکزي چنین آمده بود:  18در بیانیه 

شاهد ناتوانیها و خیانتهاي طبقات حاکم بودند، دریافتند که  ساعت موعود، براي آن که آنــان  پرولترهاي پایتخت، که

با به دست گرفتن زمام امور، کشور را از وضع فعلی برهانند، فرا رسیده اســت. پرولتاریــا دریافــت کــه وظیفــه اجتنــاب 

قــدرت پیــروزي ایــن سرنوشــت را ناپذیر و حق مطلق اوست که سرنوشت خویش را خود به دست گیرد و بــا تملــک 

  ."تضمین کند

ه اهمیتــی مــارس چــه روزي اســت و چــ 18خوب، روشن است که سئواالت زیادي در همین چند سطر مطرح میشود: 

نهادي است؟ طبقه حاکم چه شکل سیاسی داشت و خیانتهاي طبقات حاکم چــه هــا  دارد؟ کمیته مرکزي چه ارگان و

رگر چگونــه سرنوشــت خــویش را بدســت گرفــت؟ سرنوشــت ایــن تــالش طبقــه بودند؟ وضع فعلی چه بود؟ طبقه کا

  کارگر چه بود؟ 

همه اینها سئواالتی هستند که تامل در پاسخهایشان کمک میکند تصویر زنــده و روشــنی از کمــون پــاریس و جایگــاه 

ایــن واقعــه  خیرهایی خود و جامعه و اهمیــت سیاســی و تــاری با هدفدرسهایش براي مبارزه طبقه کارگر  ش،تاریخی

  ه باشیم. *تداش مهم براي تالش به خاطر آزادي و برابري
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  (بخش دوم) 
 تکوین  یک جنگ طبقاتی در متن یک جنگ ملی!
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-ملــی"کمون پاریس رعدي در آسمان بی ابر نبود. مثل خیلــی از انقالبهــا کمــون پــاریس هــم در مــتن یــک  جنــگ 

و در فرانســه  "صدر اعظــم آهنــین"شکل گرفت که طبقات حاکم در پروس به زمامداري بیسمارك ملقب به  "میهنی

  به زعامت ناپلئون سوم راه انداخته بودند. 

بخش مهمی از ترکیب جمعیتی فرانسه متعلق به دهقانان و اقشار خــرده پــاي پیشــه ور در مقطع کمون پاریس، اگر چه 

یکــی از صــنعتی تــرین شــهرهاي ایــن مقطــع  و محــل  دو میلیون نفرو دکاندار و غیره بود، اما پاریس با جمعیت قریب 

کــه علیــرغم شــرایط کــارگرانی کار و زندگی و البته اعتراضات صدها هزار کــارگر متمرکــز در مراکــز صــنعتی بــود. 

لــویی فیلیــپ بــه ســرکردگی ســلطنت دوره در چــه کــارگرانی کــه مشقت بار کارشان در فقر دهشتناکی بسر میبردند. 

راه قیامهــاي بزرگــی را چه در دوره جمهوریهاي بعدي و بعدا تحت زعامت امپراطوري نــاپلئون ســوم  اشرافیت مالی، 

بودنــد کــه در قالبهــا و اشــکال فرانســه  ســرمایه داريشــاخه هــاي مختلــف  انداخته بودند و در ادامه همه این قیامها این

  ، جمهوري و امپراطوري به قدرت میرسیدند. سلطنتمختلف سیاسی مثل 
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الزم نیست در جزئیات وارد پاسخ این سئوال بشویم که زمینه هاي اقتصادي و سیاسی جنگ میان پروس و فرانسه چــه 

بود. همینقدر الزم است تاکید کنیم که هر دو طرف به این جنگ نیاز داشتند. براي طرف پروس  عالوه بــر مشــکالت 

کشورگشــایی و الحــاق دو منطقــه از فرانســه (آلــزاس و بــا  "صــدر اعظــم آهنــین"داخلی، جنگ با  فرانسه الزم بود تا 

لورن) و تامین اتحاد پروس و اتحادیه آلمان شمالی به نیاز تشکیل امپراطوري آلمان پاسخ دهد و فرانسه به ایــن جنــگ 

بــه جنــگ  "مــیهن در خطــر اســت"نیاز داشت تــا امپراطــور نــاپلئون بناپــارت در راس ســرمایه داري فرانســه بــا ســالح 

 1848برود. کارگرانی که مخصوصا در نیمه قرن نوزده با قیامهاي وسیع کــارگري وانقالبــات  "میهن"همان  کارگران

  شبح خوفناك قدرت گیري طبقه کارگر را باالي سر اقلیت حاکم فرانسه و همچنین اروپا چرخانده بودند. 

حاکم در دو طرف این جنــگ منــافع  "میهن پرستان"مساله هیچ کدام از  "ملی و میهنی"مثل اغلب جنگهاي اینجا هم 

شهروندان پروس یا فرانسه نبود. جدا از نیازهاي کشورگشایانه کــه هــر امپراطــوري بــه آن نیــاز دارد، مســاله اساســی و 

مشترکشان این بــود کــه در مــتن هیجانــات و احساســات و نفــرت ملــی مهندســی شــده، شــبحی را شکســت دهنــد کــه 

همه کشورهاي اروپایی به گردش در آورده بود و و هر آن میتوانست در پــروس بر فراز سر  1848مخصوصا انقالبات 

مــی بایســت  "جنــگ میهنــی"و فرانسه طبقات حاکم را به طور جدي با بحران حکــومتی مواجــه ســازد.  در مــتن ایــن 

  روشن شود.  "میهن"علیه طبقه سرمایه دار  "میهن"تکلیف جنگ طبقه کارگر و توده هاي محروم 

نــاپلئون ســوم  ماه پیش از اعالم موجودیت کمون پــاریس)،  8(درست  1870جوالي  19در در چنین شرایطی بود که 

  کرد. بیسمارك این اعالن جنگ را در هوا قاپید چون او هم به چنین جنگی نیاز داشت.  علیه پروس اعالن جنگ 

همــراه  نــاپلئونکــرد. خــود  پــروس پیشــروي ارتــشآمــد.  نــاپلئون غلــط از آب درنظامی محاسبات در زمان کوتاهی 

تســلیم نــاپلئون بــه بیســمارك بــه گــوش کــارگران در پــاریس رســید،  1870ســپتامبر 4ژنرالهایش اسیر شــد. وقتــی در 

کارگران و ســایر شــهروندان معتــرض پــاریس بــه خیابانهــا ریختنــد و قــوه قانونگــذاري وقــت را مجبــور کردنــد پایــان 

تشکیل دهد. در واقع طبقه کارگر پاریس که گوشت دم تــوپ ســرمایه  "ولت دفاع ملید"امپراطوري را اعالم کند و 

از  "جنــگ میهنــی"داري فرانسه شده بود، علیه این طبقه و سردسته اش یعنی ناپلئون بناپــارت قیــام کــرد و عمــال ایــن 

و میخواســت مــوقعیتش طرف ناپلئون به شعله ور شدن جنگ طبقاتی علیه خود ناپلئون و طبقه حاکمی تبدیل شد کــه ا

  را مستحکمتر کند. 

متشــکل شــده  "گــارد ملــی"در این مقطع همه پاریسی هاي قادر به حمل سالح در یک نیروي مســلح مردمــی بــه نــام 

را کــارگران تشــکیل میدادنــد. خیلــی زود تضــاد منــافع کــارگران و گــارد مسلحشــان بــا  "گارد ملــی"بودند. اکثریت 

، به ســرکردگی تــی یــر "دولت دفاع ملی"شکار شد. بزودي معلوم شد که هدف اش آ "دولت دفاع ملی"حکومت و 
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نیســت. بــرعکس  "ملــت"دفــاع از  "اخراج پروس از فرانسه و  –همان کسی که بعدا قتل عام پاریس را سازمان داد  –

  برساند. هدفش این است که رسالت شکست خورده ناپلئون علیه کارگران را این بار زیر پرچم جمهوري به سرانجام

، محاصــره "دولــت دفــاع ملــی"و بعد از شکستهاي پیــاپی ارتــش فرانســه بــه رهبــري  1870ماههاي سپتامبر و اکتبر در 

طوالنی پاریس آغاز شد. شش ماه تمام پاریس کارگران، پاریس تهیدستان با قحطــی و گرســنگی دســت و پنجــه نــرم 

دن گوشت اسب و سگ و گربــه و مــوش و حیوانــات کرد طوري که مردم مجبور شدند براي رهایی از مرگ به خور

  باغ وحش پناه ببرند. 

شــهرداري را اشــغال ، شــورش میکننــدمجــددا  "گــارد ملــی"کارگران پاریس و بخشهاي رادیکــال در چنین شرایطی 

این بــار  را  بی اعتبار اعالم میکنند. همانطور که قبال خواهان پایان امپراطوري شده بودند، "دولت دفاع ملی"و میکنند 

  میشوند.  "دولت دفاع ملی"خواهان پایان حیات 

رجزانــی  "در باره حفظ هر وجب از سرزمین میهن و هر تــک ســنگر از ســنگرهاي مــیهن "دفاع ملی"دولتی که به نام 

کرده بود، براي مقابله با  شورش گرســنگان و خیــزش کــارگران بــه معــامالت کثــیفش بــا بیســمارك علیــه کــارگران 

  میبخشد.  پاریس سرعت 

کارگران دست بر نمیدارند و دولت را مجبور میکنند کناره گیري کند و براي انتخابات کمون برنامه ریــزي کنــد. امــا 

تمام اشغال میکنــد تــا را با خشونت دولتی که نگران قدرت گیري کارگران است زیر قولش میزند؛ شهرداري مرکزي 

دســت بــه کــار  تســلیم پــاریس بــه پــروسعمال براي شتار میکند و کارگران بی سالح را کبر شهر پاریس مسلط شود؛ 

پاریس را بعد از مدت طــوالنی مقاومــت در مقابــل  1871ژانویه با یک معامله در  "دولت دفاع ملی"میشود. و باالخره 

  اش را به فرجام میرساند.  "وظیفه ملی و مهینی"تهاجم پروس، تسلیم بیسمارك میکند و به این ترتیب 

. همانهــایی کــه ســالحهاي خــود را در اختیــار دارد  "گــارد ملــی"شرایط پاریس کارگران هنوز مســلح اســت.  در این

هــم  "دفــاع ملــی"مقاومت در مقابل ارتش بیسمارك را سازمان داده بودند، قصد دارند در مقابل دسیســه هــاي دولــت 

  مقاومت کنند. 

ارگران پــاریس، ســعی میکنــد بــا راه انــداختن یــک حکومت قبل از متوسل شدن به یورش مســلحانه نهــایی اش بــه کــ

ببخشد و یورش نهاییش علیــه کــارگران را ایــن بــار  "مشروعیت ملی"جدید به معامالتش با بیسمارك  "مجلس ملی"

برگــزار میشــود و  "انتخابــات"فورریــه در شــرایط بیخبــري کــل کشــور  8به نام فرانسه و مردم فرانســه پــیش ببــرد. در 
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افتتاح میشود. این بار آدولف تی یر به عنوان منتخب این مجلس و به عنوان رئیس قــوه مجریــه جدیدي  "مجلس ملی"

  زمام امور را بدست میگیرد.  

برســند.  "جنــگ میهنــی"معاهده صلح میان تی یر و بیسمارك طوري پیش میرود که هر دو طرف به اهدافشان از ایــن 

نج میلیارد فرانک غرامت جنگی از جیب مــردم فرانســه بــه جیــب آلزاس و لورن به پروس واگذار میشوند؛ قرار است پ

بیسمارك ریخته شود و در مقابل، برنامه این است که بیسمارك قریب صدهزار سرباز ارتش فرانســه  اســیر را تحویــل 

کــارگران  اســت را از تجــاوز بیســمارك نجــات دهنــد، اکنــون قــرار "میهن"دولت تی یر دهد. سربازانی که قرار بود 

  را به کمک دشمن خارجی یعنی بیسمارك به خاك و خون بکشند.  "میهن"ن هما

شــورش میکنــد،  "گارد ملی"از یکطرف و دسیسه هاي دولت علیه کارگران پاریس،  "ملی میهنی"در متن این معامله 

ل براي دفاع از پاریس هم در مقابل ارتش پروس و هم در مقابل تعرض حکومت تی یــر تشــکی "کمیته مرکزي"یک 

میدهد. دولت تی یر چه کار میکند؟ تجربــه گرانبهــاي همــه طبقــات حــاکم تــا کنــونی را بــه کــار میبــرد: خلــع ســالح 

  که عمال نیروي مسلح کارگران و معترضین پاریس بود.  "گارد ملی"کارگران، خلع سالح 

  مارس، نقطه عطف تاریخی کمون پاریس فرا میرسد.  18و به این ترتیب، 

لف تی یر، همان کسی که به نام جمهوري رسالت امپراطوري ساقط شــده را پــیش میبــرد، ســربازان مارس، آدو 18در 

را کــه بــه هزینــه زحمتکشــان  "گــاردملی"عراده توپ متعلــق بــه  400به تپه مونت مارتر اعزام میکند تا رتش منظم را ا

  پاریس تهیه شده بود مصادره و در اختیار ارتش تی یر قرار دهد. 

یرحم ارتش، ژنرال مارتن لکنت و لئونارد کلمان توما رهبري عملیات را به  عهــده دارنــد. مــردم زحــتمکش دو ژنرال ب

پاریس و در پیشاپیس آنان زنان کارگر و زحمتکش جانانه در مقابل سربازان مــی ایســتند. ژنــرال لکنــت فرمــان آتــش 

د. زنــان از ســربازان میخواهنــد بــه ســینه خــواهران و میدهد و از سربازان میخواهد زنان و مردان مدافع را به رگبار ببندن

برادران و همشهریها شان تیراندازي نکنند. سربازان لوله هــاي تفنگهایشــان را رو بــه زمــین میگیرنــد، از اجــراي فرمــان 

آتش خودداري میکنند و به جاي تیرباران کارگران و زنان و مردان مدافع، خــود ژنــرال لکنــت و کلمــان تــو را مقابــل 

  وار میگذارند و تیرباران میکنند. دی

ســرمایه داران پــروس و فرانســه بــه جنــگ داخلــی  "جنــگ میهنــی"مارس آغازي بود براي تبدیل کردن  18در واقع، 

  کارگران پاریس با دولت سرمایه داري خودي و متحدش یعنی پروس.  
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تنشــان بــه کــارگران وحشــت زده شــده متعاقب این روز، حکومتی که از تمرد سربازانش در مقابــل ژنرالهــایش و پیوس

بود؛ حکومتی که جسارت کارگران در حفظ سالحهایشــان را نشــانه اي از عــزم کــارگران در راه انــداختن یــک نبــرد 

را دیده بود؛ تصمیم گرفــت بســرعت   "جنگ میهنی میان سرمایه دارها"طبقاتی علیه سرمایه داري حاکم در میان یک 

  و همگام و در اتحاد با نیروهاي پروس پاریس کارگران را به زانو در بیاورد.  خود را جمع و جور کند و همراه

حکومت، ورساي را به عنوان مرکز سازماندهی ارتجــاع در مقابــل پــاریس عصــیانگر انتخــاب کــرد. همــه نیروهــایش، 

تــا بــه تصــور  ارتش و پلیس و ژاندارمري و وکال و وزرا و جاسوسان و شکنجه گران و مزدورانش را بــه ورســاي بــرد

خودش پاریس را در یک خالء سیاسی و اداري و امنیتی و اقتصادي رهــا کنــد و در فرصــت مناســب بــا یــک یــورش 

  نظامی کار پاریس را که علیه نظم حاکم قیام کرده بود یکسره کند.

شــان  "ملــیگــارد "مارس به بعد، ورساي سرمایه داري در اتحاد با بیسمارك از یکطرف و کارگران پــاریس و  18از 

خــارجی و "از طرف دیگر وارد یــک جنــگ علنــی میشــوند.  کــارگران پــاریس ایــن بــار رســما در مقابــل دو دشــمن 

که در قالب یک دشمن متحد طبقاتی ظاهر شده اند مــی جنگنــد.  فرانســه و پــروس ســرمایه داري متحــدا در  "داخلی

صــف کشــیده انــد و پــاریس کــارگري عــزم  مقابل پاریس کارگري و تالش و مبارزه شان براي یک زنــدگی انســانی

  راسخ دارد در مقابل این دشمن طبقاتی متحد مقاومت کند.

در بخشهاي بعدي به انترناسیونالیسم کارگري و انسانی کمون پاریس در مقابل ناسیونالیسم دو دولــت در حــال جنــگ 

ه بــا شــکوه کــارگران پــاریس بــا ایــن دو و اتحاد این دو ناسیونالیسم در مقابل طبقه کارگر فرانســه و مقاومــت و مبــارز

  دشمن باز خواهیم گشت. اینجا مایلم با یک اشاره به کرونولوژي کمون پاریس این بخش را خاتمه بدهم. 

مارس، پاریس کارگران آنقدر هشیار بود که اجازه نداد ژنرالهــاي بیــرحم حکومــت خلــع سالحشــان کنــد. امــا  18در 

کــارگران و شــهروندان انتخــاب نشــده بــود. هنــوز کمــون پــاریس رســما اعــالم  "دولــت"هنوز کمون پاریس به مثابه 

  موجودیت نکرده بود. 

مــارس کمــون پــاریس رســما اعــالم  28انتخــاب میشــود و دو روز بعــد در  کمــون پــاریس مــارس 26روز بعــد، در  8

اگرچه در یک شهر و بــراي مــدت بســیار کوتــاهی  - براي اولین بار در تاریخ،  طبقه کارگر میتواندموجودیت میکند. 

   بگیرد و رسما آن را اعالم کند.   بدست مستقیما را سیاسی قدرت –

و هم مقابلــه بــا نیروهــاي  اشغال پاریس توسط بیسماركکمون پاریس ناگزیر بود در عین حال هم مقابله با محاصره و 

  ارتجاع فرانسه مستقر در ورساي و هم اداره شهر در محاصره را همزمان پیش ببرد. 
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اگرچه عمر کمون پاریس بیشتر از دو ماه نبود، اما در همین مدت کوتاه توانســت تغییــرات شــگرفی در زنــدگی یــک 

ندترین و مانــدگارترین تحــوالت قرنهــاي گذشــته شهر دو میلیونی بوجود بیاورد. تغییراتی کــه از بزرگتــرین، شــکوهم

است و بــه خــاطرش بشــریت آزادیخــواه و برابــري طلــب، همــه انســانهایی کــه بــراي حرمــت و کرامــت و ســعادت و 

خوشبختی همه انسانها احترامی قائل هستند باید در مقابل این تالش و ابتکار و کاردانی و فــداکاري کــارگران پــاریس 

   به احترام بلند شوند.

این تغییرات چه ها بودنــد کــه همــه ادعاهــاي بشردوســتانه تــاریخ تــا کنــونی در مقایســه بــا آن رنــگ مــی بازنــد؟ هــر 

عالقمندي با یک مراجعه ساده و کوتاه به ویکی پیدیا میتواند با لیست اقدامات کمون پاریس آشنا شــود. امــا اقــدامات 

کمون پاریس مبتکرش بود، جلــوه اي از ایــن حقیقــت کمون پاریس فقط یک لیست ساده نیست. هر تک تغییري که 

از دست چپاولگران سرمایه خارج شود و بدست طبقه اي بیافتــد کــه همــه  -حتی براي مدتی کوتاه  –بود که اگر دنیا 

اسارتها و تحقیرها و ستمها را یکجا در خود متمرکز کرده است، چه نتایج شگرف و شکوهمند و ســزاوار احتــرام مــی 

  ته باشد. تواند داش

  *در ادامه این مطلب به این اقدامات و تغییرات به یاد ماندنی و قابل احترام کمون پاریس خواهیم پرداخت. 

  2019مارس  26
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  (بخش سوم)  
  اقدامات کمون پارس: دو ماه و یک دنیا دستاورد! 
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بود. گویی کمتــرین نشــانی از آن پــاریس هــرزه به راستی هم که تغییرات انجام شده توسط کمون در پاریس معجزه آسا "

دوره امپراتوري به چشم نمیخورد. این پاریس دیگر میعادگاه زمینداران بریتانیایی، مالکان ایرلندي هــر گــز شــبی در ایرلنــد 

ذل به سر نبرده، برده فروشان سابق و معامله چی هاي آمریکا، مالکــان ســابق رعایــاي وابســته بــه زمــین روســی و نجبــاي ارا

  "اش، نبود. دیگر جسدي در سرخانه دیده نمیشد، شــنیده نمیشــد کــه در و پنجــره خانــه کســی را شــبانه شکســته باشــند، ...

  (مارکس، جنگ داخلی در فرانسه)
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اقدامات کمون پاریس پی بــرد کــه در نظــر بگیــریم کمــون پــاریس  تاریخی فقط در صورتی میتوان به عمق و  اهمیت

فقط دو ماه فرصت داشــت. آن هــم دو مــاهی کــه شــهر پــاریس از یکطــرف در محاصــره ارتــش پــروس (امپراطــوري 

آلمان) بود و از طرف دیگر زیر بمباران شدید ارتش مرتجعینی بود که قبال از پاریس بــه ورســاي عقــب نشــینی کــرده 

  یس را شبانه روز می کوبیدند. بودند و پار

در چنین شرایطی بود که کمون پاریس می بایست در عین حال هم در مقابل محاصره ارتش آلمــان مقاومــت میکــرد، 

هم با بمباران شبانه روزي مرتجعین ورساي مقابله میکرد و هم به نیازهاي انسانی یک شــهر بــزرگ قحطــی زده پاســخ 

فتگی نظامی و سیاسی و در هم ریختگی اقتصادي، اقدامات اصالحی مهمــی در عرصــه میداد و باالخره در متن این آش

  هاي مختلف زندگی انجام میداد. 

(همان دولتــی کــه بــه نــام دفــاع ملــی وارد معــامالت سیاســی بــا  "دولت دفاع ملی"به این وضعیت باید اضافه کرد که 

تــا میتوانســت امکانــات  ،ورســاي عقــب نشــینی میکــرد بیسمارك علیه مردم فرانسه و کمون پاریس شده بود)، وقتی به

مالی و لجستیکی و اداري و تخصصی شهر را با خود برده بود تا کمونارها را از همه امکانات اداره یــک شــهر محــروم 

  کند. 

د، برجســته، خیــره کننــده، منــاقــدامات کمــون پــاریس در زمینــه حقــوق شــهروندان آنچنــان قدرتعلیرغم این شرایط، 

در  شــمنان طبقــاتیش تبلیغــات خصــمانه دبــود کــه  -آري نه کم سابقه بلکــه بــی ســابقه  –سابقه  بتکرانه و بیشفاف، م

  مقابل آن رنگ می بازد.  

  بپردازم. تفکیک  اقدامات کمون به بهخیلی کوتاه من اینجا میخواهم 

  سیاسی:

  اداره شورایی جامعه به جاي حکومت باالي سر و در مقابل شهروندان

کمون پاریس اولین قیام کارگري نبود. در همه انقالبات جهان سرمایه داري پیش از کمون پاریس، کارگران حضــور 

داشته اند اما هر بار بر دوش مبارزه کارگران، قدرت سیاسی به دســت شــاخه هــاي مختلــف خــود طبقــه ســرمایه دار و 
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قر شده اند که هر کدام به یــک شــکلی ســلطه طبقــاتی احزابش افتاده است. امپراطوریها و سلطنتها و جمهوریهایی مست

  سرمایه بر کار و بر این اساس طبقه سرمایه دار بر کل جامعه را سازمان داده اند. 

کارگري بود که طی آن طبقه کارگر به همــراه و درراس تــوده هــاي محــروم و اقشــار اما کمون پاریس اولین انقالب 

  فت و شکل تماما نوینی از مناسبات سیاسی میان شهروندان بوجود آورد. را بدست گر "قدرت سیاسی"خرده پا خود 

شــاید بهتــر اســت  – "کشــف"تا آن مقطع شناخته شده، شکل جدیدي را  "نمایندگی"کمون پاریس، در مقابل شکل 

  و مستقر کرد. -بگوییم اختراع 

  قبل از هر چیز خدمت نظام اجباري، ارتش و  نیروي انتظامی را منحل اعالم کرد و بــه جــایش نیــروي مســلح

 مردمی را سازمان داد که در آن همه شهروندان میتوانستند براي دوره اي حضور داشته باشند. 

 عمــال از  – به جاي بوروکراسی عریض و طویل با مقامات پردرآمد که همچــون انگــل از شــیره جــان جامعــه

ارتزاق میکردند و به جامعه هم پاسخگو نبودنــد، کمــون  اداره جامعــه را  –ثروت خلق شده توسط کارگران 

به یک امر ساده تبدیل کرد که همه میتوانند در آن شرکت کنند. به جــاي الیــت سیاســی اي کــه کــاري جــز 

رگران و شــهروندان اداره سازمان دادن چپاول ثروت خلــق شــده توســط کــارگران نداشــت، خــود همــان کــا

  زندگیشان خود را بدست گرفتند.  

  کمون اعالم کرد همه مسئولین اداره جامعه در همه عرصــه هــاي زنــدگی اقتصــادي و سیاســی و آموزشــی و

هر لحظــه قابــل عــزل  –و این بسیار مهم است  –فرهنگی و قضایی و نظامی باید انتخاب شوند و مهمتر از این 

 ن باشند.توسط انتخاب کنندگا

این یک ابتکار و نوآوري سیاسی بــود کــه میتوانســت یــک تضــمین عملــی در مقابــل تبــدیل شــدن انتخــاب  

  باالي سر و در مقابل جامعه بوجود بیاورد.  ین در خدمت جامعه به مقاماتیشوندگان از مسئول

  کمون حقوقهاي کالن و درآمدهاي متنوع جانبی مقامات (مثل رشوه و کمیســیون و پاداشــهاي کــالن تحــت

عناوینی که عمال ناظر بر هیچ مسئولیتی نبود) را لغو کرد و اعالم کرد که حقوق دریافتی هر مســئول منتخــب 

 نباید باالتر از حقوق یک کارگر باشد. 

مسئولیت نمایندگی در خدمت جامعه به یک مقــام سیاســی پردرآمــد در کمون با این ابتکار مانع تبدیل شدن 

 مقابل انتخاب کنندگان شد. 



سیکمون پار ادیبه   

 26                                                                                   واي بوفآنشر     

  

الگــوي  -زل نماینــده منتخــب هــر زمــان کــه انتخــاب کننــده بخواهــد عــحــق مخصوصا  -اقدامات ساده کمون با این 

  ارائه داد. نظامهاي تاکنونی پارلمانی جدیدي در مقابل 

نماینده عمال از مردم مشروعیت میگرفت تا براي مدت طوالنی همــان مــردم را از دخالــت  در نمایندگی نوع پارلمانی،

به جاي آنها تصــمیم بگیــرد و در قبــال تصــمیماتش کســی نتوانــد تــا ات مربوط به زندگیشان محروم کند و در تصمیم

کننــدگان  مقابــل انتخــاببــراي مــدت طــوالنی در  چهار یا پنج سال سلب نمایندگی کند. به این ترتیب، نماینده عمــال

انتخاب کننده هرلحظــه متوجــه  انپیدا میکرد. الگوي کمون این امکان را فراهم کرد که شهروند "مصونیت پارلمانی"

بــا روش کمــون، کــارگران و همــه د. نــکن انتصــمیم میگیــرد، عزلشــ انخطا میکنــد و علیــه منافعشــند نماینده شان شد

  ون تعطیل در اداره زندگیشان را بدست بیاورند. شهروندان توانستند حق دخالت فعال و بد

  اقتصادي: 

 اقدامات کمون براي بهبود زندگی کارگران و اقشار محروم و پایمال شده

  

  !پایان دادن به جریمه کارگران 

کارگران اســت کــه بــه خود بخش بسیار کوچکی از ثروت خلق شده توسط معادل پولی میدانیم که دستمزد 

بماننــد و بــه ســیکل تولیــد ارزش اضــافی بــراي طبقــه  زنــده خود و خانواده شــانپرداخت میشود تا کارگران 

سرمایه دار برگردند. سرمایه داران همیشه تالش کرده اند به انحاء مختلف از همین دستمزد هم دزدي کننــد. 

در مقطــع پردازنــد.  در ایران جمهوري اسالمی رسما و علنا همین دستمزد را هم براي ماههــا بــه کــارگر نمــی

کمون پاریس، دست سرمایه داران باز بود تــا بــه بهانــه هــاي مختلــف کــارگران را جریمــه کننــد و بخشــی از 

فقــط دستمزدشان را چپاول کنند. کمون به این تعرض وتعدي آشکار طبقه سرمایه دار نقطه پایــان گذاشــت. 

 -تکاء به این تجربــه و رفــع همــه نقائصــش البته با ا –جنبش کارگري و انقالب کارگري مثل کمون پاریس 

میتواند نه تنها به این تعدي آشکار طبقه سرمایه دار به حتی دستمزد کارگران نقطه پایان بگذارد بلکه بــه کــل 

  این بردگی مزدي براي همیشه خاتمه دهد.

 

 !تعطیلی گروخانه ها 

دایی زندگیشــان، وســایل و ابــزار کــار و هــر تعداد زیادي از کارگران و اقشار خرده پا براي تامین نیازهاي ابتــ

امکانی که داشتند را در گروخانه ها به گرو میگذاشتند تا از خطر مــرگ از گرســنگی رهــا شــوند. گروخانــه 

هایی که عمال در نقش ابــزاري بــراي اخــاذي و خــالی کــردن جیــب کــارگران و محــرومین عمــل میکردنــد. 
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ثیت و حرمت شخصی کارگران و متناقض بــا حــق کارکنــان کمون این گروخانه ها را تعرض به حقوق و حی

بــه گــرو گذاشــته  همــه امــوالبر ابزار کارخود اعالم کرد و دستور داد همه این گرو خانه ها تعطیــل شــوند و 

   آزاد شوند و به صاحبانشان برگردانده شوند. بانکهاي رهنی شده در گروخانه ها و 

 

  بدهیها و لغو بهره هاي نزولخواران بانکی! پراخت تعویق 

جامعه سرمایه داري نه تنها تالش میکند دستمزد کارگران را در پایین ترین سطح ممکــن نگــه  دارد؛ نــه تنهــا 

اشــکال ؛  بلکه بــه حمله میکند -از جمله جریمه  –به همین دستمزد اعالم شده کارگران هم به طرق مختلف 

کارگران را بدهکار نظــم حــاکم نگــه میــدارد. کــارگرانی کــه دستمزدشــان کفــاف زنــدگی خــود و مختلف 

خانواده شان را نمیدهد، ناگزیر میشوند بدهکار بانکها و موسســات وام دهــی ســرمایه باشــند؛ نــاگزیر میشــوند 

ســرانجام  بخشی از دستمزد خود را در شکل بهــره ایــن وامهــا تحویــل چپــاولگران حــاکم دهنــد تــا مــاه را بــه

بلکه همچنین بهــره  و  تا سه سال دیگر به تعویق افتدا سررسید کلیه بدهی هنه تنها کمون دستور داد برسانند. 

  نزول این بدهی ها هم تا سه سال دیگر لغو شود.

 

 !کارگران حق دارند استراحت کنند 

یس دســتور داد کــار شــب سمبل کار طوالنی و مشقت بار و سخت بودند. کمون پار 1871نانواها در پاریس 

  ممنوع شود و عمال در همان عمر کوتاهش به این رنج و مشقت نانوایان پایان داد.  نانواها

 

 مسئولیت جامعه است! کار و تامین معیشت حق شهروندان 

در مقطع تشکیل کمون پاریس، پلیس و نیروهاي سرکوب کنتــرل کاریــابی را در دســت داشــتند. پلــیس کــه 

ارگان سرکوب شورشهاي کارگري بود، در عین حال در نقش اداره کاریابی عمل میکرد. ایــن رسما و عمال 

  به پلیس محول شده بود چون دستش را براي جاسوسی و کنترل وسرکوب باز میگذاشت.   نقش

و نیروهــاي ســرکوب درآورد و بــه دســت نماینــدگان در از کنتــرل پلــیس را  "اداره کاریابی"کمون پاریس 

  ي ناحیه هاي مختلف پاریس سپرد.شهرداریها

  

 !دسترسی به مواد غذایی حق شهروندان است 

در حالیکه فقر و گرسنگی بیداد میکرد، در حالیکه گرسنگان شهر در محاصره نیروهــاي پــروس از یکطــرف 

از حیواناتی مثل موش و گربــه وســگ رفــع گرســنگی کننــد،  دو نیروهاي ورساي از طرف دیگر ناگزیر بودن

انبارهاي پر از مواد غذایی در  کنترل محتکران سرمایه دار و غیرقابل دسترس بود. کمون درب انبارهــا را بــاز 

 میان مردم گرسنه تقسیم کرد.  انبار شده را مصادره کرد و درغذایی کرد و مواد 
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  آزادیهاي سیاسی:

حکومت ورساي یک نظام جاسوسی و کنترل و تفتیش عقاید وســیعی راه انداختــه بــود؛ مــانع آزادیهــاي سیاســی مثــل 

فعالیت تبلیغی و سیاسی و انتشار روزنامه و غیره میشد؛ دست ژاندارمهایش را بــراي ســوزاندن و از بــین بــردن نشــریات 

ه از پاریس را  کنترل میکرد؛ حتی مانع تجمــع نماینــدگان منتشر شده در پاریس بازگذاشته بود؛ نامه ها و پستهاي رسید

  شهرهاي مختلف در فرانسه میشد و کال تا هر کجا دستش میرسید راههاي تنفس سیاسی را می بست. 

دشمن را داشت، تا میتوانست از آن اجتنــاب کــرد. تــا  مشابه علیه روزنامه هاي کمون پاریس که امکان عملی اقدامات

ندان پاریس در محاصره مربوط است، دوران کوتاه حیات کمــون پــاریس سرشــار از بحــث و اظهــار آنجا که به شهرو

نظر و انتشار روزنامه و فعالیتهاي سیاسی و بروز خالقیتهاي سیاسی و ادبی بدون سانســور و ممیــزي و تفتــیش و کنتــرل 

  فکري و سیاسی بود.  

  مقابله با اعدام:

  

  مقابل مجسمه ولترصحنه به آتش کشیدن گیوتین در 

انقالب کبیر بورژوایی فرانسه گیوتین را تحویل جامعه داد. دستگاهی که به مثابه بهترین ابــزار قتــل در خــدمت کشــتار 

  شد.به کار گرفته 

ایــن ماشــین جنایــت در میــدان بــه ابتکــار کمــون رفت. سمبل توحش سرمایه داري انقالب کارگري فورا به سراغ این 

  وزانده شد. شهروندان س شاديشور و شوق و و در میان  در مقابل مجسمه ولتر بزرگی از پاریس
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  زد.  –قتل عمد دولتی  –کمون با این کار شورانگیزش دست به تاریخی ترین اقدام علیه اعدام 

  دست مذهب و کلیسا از زندگی عمومی کوتاه:

کشیشها را بــه آرامــش بازنشســته شــدن و پــرداختن بــه زنــدگی خصوصــی برگرداندنــد، تــا هماننــد پیشــینیان خــود یعنــی "

  (مارکس، جنگ داخلی در فرانسه)  "حواریان، با اتکا به صدقات و نذورات مومنان معاش خود را بگذرانند.

را از نهادهــا و ســازمانهاي  کلیســا دست دیــن و را امر تماما شخصی و خصوصی افراد اعالم کرد. و دین مذهبکمون 

  قضایی و آموزشی کوتاه کرد. دولتی،  از سیستم 

 :کمون براي تحقق این امر

  ِدر هر شکل آن را ممنوع کرد. به کلیسا ها و مقاصد مذهبیو هرکونه کمک دولتی  هرگونه کمک مالی 

   دنــد و از قــبلش بــه مــالکین بــزرگ تبــدیل شــده که از چپاول ثروت جامعه باال کشیده بوتمام اموال کلیساها

 نفع رفع نیازهاي جامعه مصادره کرد.  بودند را به 

  ي حــوزه"بــه آموزش و پرورش ومدارس را از تسلط کلیسا و مذهب رها کرد. مقرر کرد که هر چیــزي کــه

محیطهــاي آموزشــی از (و البته اینجا مشخصا و اساسا دیــن مــورد نظــر اســت) بایــد  "وجدان فردي تعلق دارد

دستور داد هرگونه نشانه، تصویر، دگم و دعــاي مــذهبی از مــدارس بیــرون رانــده  کنار گذاشته شوند. کمون

 شوند. 

مــرد، کــودك و پیــر، زن، شــهروندان، حق ابتدایی همه کمون آموزش مجانی رها از دست درازي مذهب را 

  اعالم کرد.فرانسوي و غیرفرانسوي، کارگر و غیر کارگر

اســتفاده از نشــانه هــاي در خــود همــین فرانســه تــازه  از کمــون پــاریس سال 150 قریب کنید که بعد از توجه

از سکوالریســم کمــون  درجــهحتــی همــین غــرب در کشورهاي دیگر  مذهبی در مدارس ممنوع شده است.

پاریس هم موجــب حیــرت و نگرانــی محافــل پارلمــانی و دولتهــاي حــاکم  میشــود. پارلمانهــاي بــه اصــطالح 

که این نحوه برخورد به حضــور مــذهب در باره این موضوع هستند سکوالر هنوز هم مشغول بحثهاي کشاف 

  مان جماعت را آزرده خاطر کند! بر بخورد و امامرتجعین اسالمی ممکن است به ریش و قباي  مدارسدر 

 ادگســتري و قضــاوت حضور و دخالت مــذهب و مســیحیت و کلیســا را در سیســتم قضــایی و قانونگــذاري، د

 ممنوع کرد.
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کمون پاریس براي رهایی از دخالت دین در زندگی عمومی مردم، به آموزش و مدارس اکتفــا نکــرد. ســراغ 

کــه مــذهب آن را ملــک طلــق خــود میدانســت. کمــون  یکی از مهمترین عرصه هاي زندگی اجتماعی رفــت

قانونگذاري و قوانین و قضاوت را از دست درازي مذهب مصون کرد. و میدانیم که این آن عرصه اي اســت 

گسترده تــرین جنایتهــا در حــق تــوده هــاي ســتمدیده از طریق آن به خاطر حضور مسلط مذهب و کلیسا، که 

  اعمال شده است. 

 "تخریب کرد.را  "محراب ندامت 

ســلطنت طلبــان شکســت خــورده در را  "محــراب نــدامت"دیگــر چــه اعجوبــه اي اســت؟  "محراب ندامت"

. در واقــع ســاخته بودنــد 16اعــدام لــوئی  "گنــاه"از  مــردم انقالب کبیر فرانسه براي استغفار و طلب آمــرزش

لطنت لــویی قیــام کــرده محلی بود براي انتقام سیاسی طبقه بــورژوا از مردمــی کــه علیــه ســ "محراب ندامت"

  بودند. 

تحقیــر و خودشــکنی و آزار سیاســی و  "امامزاده"، طبقه حاکم را از یک "محراب ندامت"کمون با تخریب 

  روانی مردم محروم کرد. 

  اقدامات دیگر کمون:

  (همان نیروي مســلح مردمــی)، مســتقل از اینکــه در "گارد ملی"کمون مقرر کرد که به همسران جانباختگان 

 چه نوع رابطه اي قرار داشتند، مستمري پرداخت شود. 

از نظر کمــون جامعــه در قبــال ایــن همســران مســئول اســت و حــق کنکــاش در زندگیشــان نــدارد کــه آیــا بــا 

  همسرانشان ازدواج شرعی داشته اند یا هر نوع رابطه دیگر. 

با همسرانش جدا کــرد و بــه ایــن کمون با این کارش در حقیقت حق و حقوق زنان در جامعه را از نوع رابطه 

 معنا رابطه خارج از ازدواج را با ازدواج همطراز اعالم کرد. 

  سالگی مستمري پرداخت شود. اینجا هم تصریح کــرد کــه  18کمون مقرر کرد براي کودکان جانباختگان تا

ا  رابطــه اي ازدواج یــ –این حق قطعی کودکان است مستقل از اینکه این کودکان حاصل چه نــوع رابطــه اي 

 باشند. -خارج از ازدواج 

توجه کمــون بــه بازمانــدگان جنــگ علیــه ارتجــاع متمرکــز در ورســاي، فقــط مخــتص همســران و کودکــان 

  نبود.  "گارد ملی"جانباختگان 
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را بــه خــاطر میــاورد کــه  "نجات عمــومی"رئیس دبیرخانه سخنان  "تاریخ کمون پاریس"لیساگاره در کتاب 

  گزارش داده بود:

تن از همسران کسانی که مشغول کشتن ما هســتند نــان فرســتاده اســت. زنــان بیــوه بــه هــیچ  92مون براي ک" 

 !"حزبی تعلق ندارند. جمهوري براي همه درماندگان نان دارد و از همه یتیمان مراقبت میکند.

  ها کاله از سر برداشت! از انسانیت کمون پاریس و کمونار باید در مقابل این درجه

  کمون تالشهایی را براي ایجاد نخستین مهد کودکها در کنار کارخانــه هــا در دســتور قــرار داد. در بعضــی از

 شهرداریها تغذیه مجانی کودکان در مدارس آغاز شد.  

  کمون به طور جدي به آموزش زنان و به ویژه تحصیل دختران توجه کرد. براي تضــمین حســن اجــراي ایــن

 اد کرد که همه اعضایش زن بودند. تصمیمات، کمیسیونهایی ایج

  کمون در مقابل سري بودن تصمیمات قــدرت حــاکم، تصــمیم گرفــت اصــل شــفافیت را اجــرا کنــد و بــراي

 اجراي آن همه اقدامات و گفته هایش را منشتر میکرد و شهروندان را در جریان همه نواقصش قرار میداد.

 .کمون ستون واندوم را بزیر کشید 

 

  
  سمبل شوینیسم امپراطوري ناپلئون بناپارت –صحنه به زیر کشیدن ستون واندم 

برپــا کــرده  19ستون واندم را بورژوازي فرانسه از توپهاي ذوب شده بعد از فتوحات ناپلئون در دهه اول قرن 

بود. این ستون مظهر شوینیسم، برتري طلبی و نفرت ملی نژادي امپراطوري ناپلئون بناپــارت بــود. کمــون کــه 

ي و تحقیــر ملــی را بزیــر کشــید و اعالم کرده بود، این سمبل نژادپرســتی و برتــر "جمهوري جهانی"خود را 

 افتخار اعالم برابري انسانها را نصیب خود کرد. 
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  یک اقدام ویژه اقتصادي: 

ابزار تولید بدست کارگران و جامعه و اداره شــورایی کارخانــه  "مالکیت"کمون پاریس یک قدم مهم در زمینه انتقال 

یه داران و مالکینش یا فرار کرده اند و یا عمــدا بــا هــدف که سرمالیست تمام کارخانه هایی ها را برداشت. اعالم کرد 

نها توسط کارگران متشکل در تعاونیهــا آتعطیل کرده اند آماده شود و همه تخریب شرایط براي کمون کارخانه ها را 

  اداره شوند. 

همینجــا کوتــاه یــادآوري میکــنم کــه از نظــر صــحبت خــواهیم کــرد.  در باره این اقدام ویژه کمون در بخشهاي بعدي

مارکس این اقدام کمون گامی بود که میتوانست آنچنان تحول یابد کــه بــه ســمت پایــان دادن بــه نظــام ســرمایه داري 

  پیش برود. 

برابــري کــه در  جدا از دستاوردها و درسهاي کمون پاریس براي جنبش کارگري و جنــبش بــراي عــدالت و آزادي و

آن خواهیم پرداخت، بحث مربوط به کمون پاریس ناقص خواهد بود اگــر بــه دو جلــوه بســیار مهــم از  بخش پایانی به

  دو ماه حضور کمون پاریس در زندگی مردم نپردازیم:

  . کمون و خشونت. 2. کمون و ناسیونالیسم.  1

و کمــپ کــارگران  هر دوي این موضوعات نشان دهنده دو دنیاي عمیقا متفاوت میان کمپ سرمایه داري از یکطــرف

  و کمون پاریسش از طرف دیگر است. 

اگر ورساي، محل تمرکز طبقه سرمایه دار فرانســه بــه رهبــري تــی یــر، مظهــر شوینیســم و و ناسیونالیســم و خشــونت و 

قساوت بود؛  پاریس کارگران و کمون پاریس مظهر عدالت، برابري، حقوق برابر شــهروندان، جهانشــمول بــودن حــق 

  یک کلمه مظهررهایی بشریت از اسارت و نابرابري وخرافات مذهبی و ملی و غیره بود. انسانها و در 

در دو بخش بعدي به کمون پاریس و ناسیونالیسم، کمون پاریس و خشــونت و در بخــش پایــانی بــه درســهاي کمــون 

  پاریس خواهیم پرداخت. *
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  (بخش چهارم) 
حقوق جهانشمول کمون پاریس در مقابل ناسیونال 

  شوینیسم سرمایه داري! –
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، ناپلئون سوم امپراطور فرانسه، علیه پادشاهی پروس اعالن جنگ کرد. این جنگی بود که بــه نــام 1870جوالي  14در 

هســتند پــیش بــرده  "ملتها"بدست سربازانی که معموال از اقشار محروم همان  "ملی"و البته مثل همه جنگهاي  "ملتها"

  شد.

صــدر اعظــم "، هم ناپلئون در فرانســه و هــم بیســماركآلمان بود.  دو طبقه حاکم در فرانسه وهر مورد نیاز  این جنگ

  د. نیاز داشتن پادشاهی پروس به آن "آهنین

 "ملــت"اکثریــت تهیدســت دو بــراي در اســارت نگــه داشــتن  هر دو طرف، عالوه بر تحقق امیال کشورگشایانه شــان،

بــود  "یهنــیملــی و م" یــک جنــگ  ان، کشاورزان و سایر اقشار خرده پا به آن نیاز داشتند. این، کارگرپروسفرانسه و 

راه انداختــه  "ملت و میهن"و بخش اعظم مردم تهیدست دو بر دوش و از جیب کارگران که مثل همه جنگهاي مشابه 

  شها فراهم شود. شد تا فضاي سرکوب اعتراضات و شور

چگونگی آغاز، ادامه و پایان این جنگ براي هر عالقمندي با جزئیات در دسترس است. آنچه مورد توجه این مطلــب 

است، شکل گرفتن یک قیام کارگري در فرانسه و مشخصا در پاریس در متن جنــگ میــان فرانســه و پــروس و اتحــاد 

  ارگري است. طبقات حاکم در دو سوي این جنگ علیه همین قیام ک

گرفــت و نبــرد فرامــوش نشــدنی شــکل  "ملــی"در متن یــک جنــگ همچنانکه قبال یادآور شدیم، قیام طبقاتی پاریس 

فرانســه از طــرف دیگــر پــیش  "دولــت  دفــاع ملــی"ها همزمان با دو ارتش، ارتش پروس از یکطرف و ارتــش کمونار

د تــا خصــم اصــلی، کــارگران پــاریس را کــه عــزم متحد شدن  "متخاصم"رفت. در این میان، طبقات حاکم دو نیروي 

  کرده بودند سرنوشت خود را بدست بگیرند در هم بکوبند.  

  شوینیسم بوروژوازي!- جمهوري سوم فرانسه، ناسیونال

همیشه در نقش یک چتــر سیاســی بــراي نماینــدگی منــافع اقشــار مختلــف طبقــه  "جمهوري"در تاریخ سیاسی فرانسه، 

  سرمایه دار و اعمال حاکمیت کل این طبقه علیه کارگران نقش مهمی ایفا کرده است.   
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کــه بــه نــام در مقطع کمون پاریس کمــی تامــل کنــیم  "جمهوریخواهی"و  "جمهوري"الزم است در مفهوم تاریخی 

اینجــا مشخصــا  –در مقابل دشمن خارجی کارکرد عملیش تعیــین تکلیــف بــا دشــمن طبقــاتی داخلــی  "نماینده ملت"

  بود.  –کمون پاریس 

محتــواي  "جنــگ داخلــی در فرانســه"و  "برومر لویی بناپــارت 18"، "مبارزه طبقاتی در فرانسه"مارکس در سه رساله 

ر و اینکه جمهوري چگونه قالب سیاسی مناسبی براي اعمــال قــدرت طبقــاتی سیاسی جمهوري خواهی طبقه سرمایه دا

به روشنی و مثل همیشه به نحو درخشانی برمال کــرده اســت.  را همه اقشار سرمایه داري علیه طبقه کارگر فراهم میکند

 "جمهــوري"کــرد اینها سه منبع مهمی در تاریخ نظریه سیاسی هستند که به نحوي بسیار شفاف و قدرتمند نقش و عمل

براي سرمایه داري در قرن نــوزده را تببــین میکننــد کــه البتــه بــراي دنیــاي معاصــر هــم سرشــار از آموزشــهاي سیاســی 

  گرانبهایی هستند.  

ملــت اراده همگــانی "، در همه این جمهوري ها و پارلمانهایشــان "برومر لوئی بناپارت 18"به تبیین مارکس در کتاب 

 "صــورت اراده همگــانی خــود در آوردر آورد و به عبارت دیگر قانون طبقه حاکمــه را بــه خود را به صورت قانون د

جمهوري طبقاتی کــه طالــب کــل نظــام بــورژوایی بــه اســتثناي تــاج و تخــت "که ماحصل سیاسی اش چیزي نبود جز 

  . "بودند

تا مقطع کمون پاریس، قدرت سیاسی میــان اقشــار مختلــف بــورژوازي  1789از انقالب کبیر بوروژایی فرانسه در سال 

ــر فرانســه،  ــود. در مقطــع انقــالب کبی ــه دســت شــده ب فرانســه در قالــب ســلطنت و امپراطــوري وجمهــوري دســت ب

رت سیاسی بود. تالش سیاسی طبقــه جمهوریخواهی جنبش سیاسی سرمایه داري نوپاي فرانسه براي سهیم شدن در قد

  اي بود که از لحاظ اقتصادي قدرت گرفته بود اما از لحاظ سیاسی هنوز سهم متناسب با قدرت اقتصادیش را نداشت. 

در انقالبات بورژوایی، همیشه این کارگران و کشاورزان و تهیدستان بودند که بر دوش اعتراضشان طبقــات حــاکم بــه 

بودند که بر دوششــان بورژواهــا بــه قــدرت  "سانس کولوتها"ثال در انقالب کبیر فرانسه این  قدرت میرسیدند. براي م

رسیدند. اما محتواي اجتماعی جمهوریها و اینکه چقدر آمال و آرزوهــا  و منــافع ایــن طبقــات  مختلــف در جمهــوري 

ند و میتوانستند منــافع خــود منعکس شود منوط به این بود که این اقشار و طبقات در چه سطحی متشکل و متحزب بود

  را درقدرت سیاسی نمایندگی کنند. 
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دیگر فقــط قالــب سیاســی مــورد نظــر  "جمهوري"فاصله بیشتري گرفته ایم،  1789هر چقدر از انقالب کبیر فرانسه در 

بورژوازي براي حضور مسلط در قدرت سیاسی نیست، بلکه زیر فشــار اعتراضــات و شورشــها و قیامهــاي کــارگري و 

ناگزیر میشود رنگ مطالبات و نیازهاي طبقه کارگر و سوسیالیســم را در  "جمهوري"ر فعال جنبش کمونیستی،  حضو

  ظاهر هم که شده به خود بزند. 

، نــاپلئون ســوم در ســدان تســلیم شــد. 1871یک ماه و نیم بعد از اعالن جنگ فرانسه علیه پروس، در دوم سپتامبر سال 

ان و اقشار خــرده پــاي پــاریس بــه خیابانهــا ریختنــد و از مجلــس ملــی همــان امپراطــور وقتی ناپلئون تسلیم شد، کارگر

خواستند که امپراطوري ناپلئون را پایان یافته و به جایش جمهوري اعالم کند. دو روز بعد امپراطــوري فرانســه پایــان و 

تی یر دست به کــار شــد کــه به رهبري  "دولت دفاع ملی"جمهوري سوم فرانسه اعالم شد. جمهوري اي که با عنوان 

  بود.  "دولت فرار ملی"البته به قول مارکس عمال 

بــه عنــوان رئــیس اجرایــی  – ســلطنت طلــب ســابق و جمهوریخــواه وقــت –، آدولف تی یــر "جمهوري سوم"در این 

بــا پــروس، جنــگ طبقــاتی در فرانســه و اساســا در  "جنــگ ملــی"جمهوري انتخاب شد. نقش او این بود که در بســتر 

یعنی قیام کارگران پاریس را با حمایت سرمایه داري پروس به رهبــري بیســمارك در هــم  کند. "مدیریت"ریس را پا

 "ملــی"تکلیف دشمن داخلی را معلوم کند و به عبارت دیگر در اتحاد با دشــمن  "دشمن خارجی"بکوبد، در اتحاد با 

  خارجی، تکیلف دشمن طبقاتی داخلی را یکسره کند. 

در مقابــل بر شیپور حفظ  هر ذره از خاك مــیهن  شب و روزیب، تی یر که در راس جمهوري سوم فرانسه و به این ترت

قــرار داد تــا دشــمن داخلــی را  "دشمن خــارجی"دشمن خارجی میدمید، بخش اعظم خاك فرانسه را در اختیار همین 

  در هم بکوبد.  

از همان هنگــام اعــالم جمهــوري در پــاریس "ر مارکس بی دلیل نبود که تی یر جمهوریخواه و دار و دسته اش به تعبی

صادر میکردنــد کــه  "بیانیه هاي پر آب و تاپ"نقشه تسلیم پاریس را در سر داشتند. اما به جاي هشدار به مردم پاریس 

  ! "را به دشمن نخواهند داد "یک خشت از دژها"و  "یک وجب از خاك"هرگز تن به تسلیم نخواهند داد، که 

علیرغم این بیانیه هاي سلحشورانه ملی و میهنی، دار و دسته جمهوریخواه تی یر به نمایندگی از بــورژوازي میدانیم که 

 "دشــمن خــارجی"بــا ، فرانسه و درست در حال اعالم علنی این بیانیه ها، داشتند براي در هم کوبیــدن دشــمن داخلــی
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بلکــه منطقــه بزرگــی از فرانســه بــه  "یک خشت"و  "یک وجب"قرارداد صلحی را می بستند که بر اساس آن  نه تنها 

  پروس تسلیم شد.

چــه بــود؟ علــتش پــاریس  "دشمن خارجی"علت این حاتم بخشی جمهوري سوم به نمایندگی از بورژوازي فرانسه به 

بــود، قیــام کــرده بــود.  "دشــمن خــارجی"کارگري بود که بر علیه دشمن داخلی، جمهوري سومی که اتفاقا همدست 

  که نگذارند پاریس کارگران سربلند کند و پیروز شود.علتش این بود که:  علتش این بود

اگر پاریس بر متجاوز پروسی پیروز میشد، این پیروزي میتوانست به معناي پیــروزي کــارگر فرانســوي بــر "

سرمایه دار فرانسوي و انگلهاي وابسته به وي در دولت باشد. در کشاکش ایــن تعــارض میــان دفــاع ملــی و 

طبقاتی، حکومت دفاع ملی حتی یک لحظه هم تردید به خود راه نــداد: تصــمیم گرفــت حکومــت منععت 

  (مارکس، جنگ داخلی در فرانسه) "فرار ملی باشد.

تی یر، در فضاي ایــن بیانیــه هــاي پــرآب  "دولت دفاع ملی"مارکس در همین کتاب افشا میکند که وزیر امور خارجه 

اف میکند که آن چه آنــان در برابــرش از خــود دفــاع میکردنــد، ســربازان پروســی و تاب ملی ومیهنی، در نامه اي اعتر

با تسلیم پــاریس بــه دشــمن نشــان داد کــه حکومــت  "دفاع ملی"نبودند، بلکه کارگران پاریسی بودند! عمال حکومت 

  مشترك تی یر و بیسمارك بر کارگران پاریس است.  

  جنگ و صلح بورژوها در مقابل قیام کارگران! 

یعنی دو ماه پیش از آغاز جنگ داخلی در پاریس، تی یر و بیسمارك، همان دشــمنانی کــه بــه نــام  1871ماه ژانویه در

ســیدن بــه اهــدافی بــود کــه ه هــدفش رمیهن و ملت جنگ و کشتار راه انداخته بودند، وارد قرارد داد صلحی شدند کــ

  اتفاقا به خاطرش جنگ را شروع کرده بودند. 

خوبی نشان میدهد که هم جنگشان و هم صلحشان توطئــه اي علیــه دشــمنی بــوده اســت کــه هــیچ شرایط این صلح به 

هدف به خون کشیدن جنبش کارگري و سوسیالیسم بود که در این مقطع کمــون پــاریس نفعی در این جنگ نداشت. 

  پاریس کارگران بود.  "غائله"تجسم باشکوهش بود. هدف پایان دادن به 
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رفت که هم پروس به اهدافش براي شکل دادن به امپراطوري آلمــان برســد، هــم بــورژازي قرارداد صلح طوري پیش 

اش برسد بدون اینکه به خواست طبقه کــارگر از جمهــوري تــن دهــد و بــاالخره خطــر و شــبح  "جمهوري"فرانسه به 

  همیشگی طبقه کارگر و سوسیالیسمش را از باالي سر بورژوازي فرانسه و آلمان کنار بزند. 

میلیارد فرانک غرامــت بــه بــورژوازي فرانســه تحمیــل شــد کــه  از جیــب  5آلزاس و لورن فرانسه به پروس محلق شد. 

کارگران فرانسه تامین شود و به جیب بورژوازي پروس ریخته شود. اشغال دژهاي پــاریس توســط پــروس ادامــه پیــدا 

س اسیر شــده بودنــد آزاد شــوند و در اختیــار دولــت کرد. و در مقابل قرار شد سربازان بناپارت که قبال در سدان و مد

قرار گیرند تا قیام داخلی در پاریس را  در هم بکوبند. سرکوب کمــون پــاریس بــراي بــورژوازي پــروس  "دفاع ملی"

یعنــی ســرکوب کامــل کمــون  – "آرام شدن پــاریس"ستین قسط غرامت جنگی بعد از آنقدر مهم بود که قرار شد نخ

  !  پرداخت شود  -پاریس 

از نــوع پروســی یــا  –همه اینها روي چه حقیقت سیاسی تاکید میکنند؟ این حقیقت که وطن پرستی طبقــه ســرمایه دار 

ها را به جان هم می اندازند و زندگی میلیونها انسان را بــه خــاك و  "ملت"که به نامش  –فرانسوي و هر نوع دیگرش 

خون میشکند، هیچ چیز نیست جز قدرتمند کردن سرمایه داري خودي در جنگ و رقابت با سرمایه داران بغــل دســتی 

ه عصیان طبقــه کــارگر و و در یک سطح فراملی تر حفظ و تحکیم قدرت طبقاتیشان در مقابل شبح همیشه نگران کنند

  تسخیر قدرت توسط این طبقه.

 1871(پیش از کمون پاریس)، صلح بعدي بیســمارك و تــی یــر در بهــار  1870جنگ بیسمارك و ناپلئون در تابستان 

(بعد از اعالم کمون پاریس)، توطئه مشترکشان علیه قیام کارگران پــاریس و کمــون پــاریس،  یکــی از برجســته تــرین 

یخی این حقیقت سیاسی است که وطن پرستی بورژوازي و طبقه سرمایه دار، جنگ و صلحشــان بــه نــام جلوه هاي تار

  ملیت و میهن، جنگی براي تامین منافع طبقاتی مشترکشان است. 

  به قول مارکس، 

اینکه می بینیم پــس از وحشــتناك تــرین جنــگ دوران مــدرن، مغلــوب و غالــب دســت برادرانــه بــه هــم داده انــد تــا "

دیگــر نمیتــوان ســلطله طبقــاتی را زیــر یونیفــورم ملــی "به خوبی نشــان میدهــد کــه  "تاریا را مشترکا قتل عام کنندپرول

(مــارکس:  "پوشیده نگاه داشت، چون معلوم شده است که همه حکومتهاي ملی بر ضــد پرولتاریــا بــاهم یکــی هســتند.

  جنگ داخلی در فرانسه)
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  شوینیسم بورژوازي فرانسه و پروس! - حقوق جهانشمول کمون پاریس در مقابل ناسیونال

  ستون واندم!

  قبال اشاره وار از واژگون کردن ستون واندم صحبت کرده ایم. اینجا یکبار دیگر اگرچه کوتاه به آن میپردازیم.

ی و شوینیستی علیه همدیگر، مشــترکا طــرح در حالیکه طبقات حاکم پروس و فرانسه، در اوج تهییج ملی و ناسیونالیست

قتل عام کارگران پاریس و پایــان دادن بــه حیــات کمــون پــاریس را میریختنــد؛ در حالیکــه بــراي پایــان دادن بــه قیــام 

کارگران پاریس، بیسمارك و تــی یــر بــاهم قــرار داد صــلح مــی بســتند؛ در حالیکــه پــاریس کــارگران در محاصــره و 

امــا متحــد علیــه کمــون پــاریس بــود؛ همــین کمــون پــاریس در محاصــره، پــرچم  "تخاصــمم"بمباران ایــن دو نیــروي 

ستون واندم، برجسته ترین سمبل نفــرت و خصــومت آزادیخواهی، برابري طلبی و انسانیت جهانشمول را بر افراشت و 

ي شــهروندان ملی و میهنی و نژادي قرن نوزده،  ســمبل شوینیســم امپراطــوري فرانســه را در میــان شــور و شــوق وشــاد

  پاریس بزیر کشید.

  و به قول مارکس 

 میــدان ســتون دیگــر، ســوي از بناپارتی سرداران فرمان زیر بناپارتی ارتش و یکسو، از فاتح، هاي پروسی چشمان برابر در"

در ایــن توپهاي به غنیمــت گرفتــه شــده ، از ذوب کردن 19ناپلئون در اول قرن فتوحات همان ستونی که به افتخار  واندوم،

جنگجویانــه،  افتخــارات آســاي غــول یادگــار ، ایــنراسش مجسمه ناپلئون فاتح قرار داشتفتوحات ساخته شده بود که در 

  . "این سمبل نفرت نژادي و ملی را برانداخت

  را گرامی داشت.   "بشریت تاریخ در نوینی عصر آغاز"با این کارش کمون پاریس 
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  ! "آلمانی"وزیر کار 

به اتفاقی اشاره میکند که نمونــه دیگــري از اقــدامات کمــون پــاریس در مقابــل  "جنگ داخلی در فرانسه"مارکس در 

شوینیسم طبقات حاکم فرانسه و پروس بود. او با اشاره به این اتفاق عمق دغلکاري و فرومــایگی و ریاکــاري -ناسیونال

  ی به یادماندنی این چنین به تصویر میشکد: میهن پرستانه سرمایه داري فرانسه را با عبارات و کلمات

 کــه داخلــی، جنــگ یــک و باختــه، آن در خــویش خیانت علت به که خارجی جنگ یک جنگ، دو میان در بورژوازي"

 بــه بــراي پلیســی هجومهــاي و حملــه دادن ترتیــب با تا بود یافته مهلتی است، خارجی اشغالگر با هایش چینی دسیسه زاییده

   "بیاندازد... راه به خویش پرستی میهن از نمایشی فرانسه، مقیم هاي آلمانی انداختن دام به اصطالح

دشــمن "خوب دقت کنید. جنگ را ناپلئون بناپــارت امپراطــور فرانســه راه انداختــه اســت. خــودش تســلیم بیســمارك 

را امضــا  "رجیدشــمن خــا"شده است. تی یر، نوچه جمهوریخواه همین امپراطــور قــرار داد صــلح بــا همــین  "خارجی

بــه "بخشیده است، و حاال به نــام  –دشمن خارجی  –کرده است و بخش مهمی از خاك فرانسه را به همین بیسمارك 

 نمایش میهن پرستی راه انداخته است.  "دام اندختن آلمانی هاي مقیم فرانسه

شوینیســتی چــه کــار کــرد؟ مســئولیت کمیســیون کــار، همــان  –کمون پاریس در مقابل این شناعت و پلیدي ناسیونال 

به نــام لئوفرانکــل  ســپرد.  "یهودي، مجاري، آلمانی"در ساختارهاي بورژوایی را به یک کارگر  "وزارت کار"معادل 

کارگري متولد مجارستان که هفت ســال پــیش از کمــون پــاریس مجبــور شــده بــود در ارتــش پــروس خــدمت کنــد. 

پاریس به عضویت کمون پاریس و به ســرعت بــه عضــویت کمیســیون کــار کمــون پــاریس  13 کارگري که از ناحیه

  انتخاب شده بود.  

نقش این کارگر در کمون پاریس به خوبی نشان میدهد که او نه یهودي، نه مجار و نــه آلمــانی بــود. لئوفرانکــل یــک 

ی و برابــري طلبانــه و آزادیخواهانــه شخصیت کارگري، کمونیست، انساندوســت و عمیقــا وفــادار بــه آرمانهــاي انســان

کمونیسم و سوسیالیسم بود و به خوبی کمونارها را نمایندگی میکــرد. او بــود کــه مصــادره کارگاههــاي مــالکین فــرار 

کرده و قرار دادن آنها در اختیار کارگران را پیشنهاد کرد که گــام مهمــی بــراي تــامین  دخالــت قــدرت کــارگري در 

او بود که در نامه اي به مارکس از نقش یک قیام کارگري تصــویري فراتــر از صــرفا تغییــر در سازماندهی اقتصاد بود. 

، 1871مــارس  18اگــر بتــوانیم تغییــري بنیــادي در روابــط اجتمــاعی ایجــاد کنــیم، انقــالب "قــدرت سیاســی میدهــد: 

   "پرثمرترین انقالبی خواهد بود که تاریخ تا به امروز دیده است.
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کمونارهــایی کــه از زنــدانها بیــرون کشــیده شــدند و در گورســتان پرالشــز پــاریس در کنــار دیــوار لنوفرانکل در میان 

سال بعد از قتل عام کمونارها در کنار این دیوار بــه خــاك ســپرده شــد.  25مشهور کمونارها تیرباران شدند نبود. اما او 

  شریف و آگاه در وصیت نامه اش نوشت:  این کمونار

یش زیستم، میخواهم به همان سان بمیرم. پس تقاضــا میکــنم چــه همانگونه که آزاداند"

هــیچ کشیشــی، از  "رستگاري روحم"در لحظه مرگم و چه هنگام به خاکسپاریم به بهانه 

هیچ کلیسایی به من نزدیک نشود. خاکسپاریم بایــد بــه همــان انــدازه ســاده باشــد کــه 

تمــایزي کــه تمنــا دارم خاکسپاري آخرین کسانی که از گرسنگی هالك شده اند. تنها 

این است که کالبدم در پرچمی سرخ پیچیده شود. پرچم پرولتاریاي بین المللی که به 

خاطر رهایی آنها بهترین بخش زندگی ام را وقف کردم و همیشه حاضر بودم جــانم را 

  لئو فرانکل کمونار  "فدا کنم.

  1398اردیبهشت  9– 2019آوریل  29
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  (بخش پنجم) 
  علیه کمون پاریس!سرمایه داري خشونت 
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در تاریخ جوامع طبقاتی، کشمکش طبقاتی، کشمکش طبقات علیه همــدیگر، پنهــان و آشــکار امــا مــدام و در اشــکال 

متنوع در جریان بوده است. این کشــمکش، همیشــه و همــه جــا، از مبــارزه در کــف خیابــان تــا ظریفتــرین جلــوه هــاي 

 –است. موضوع مشترك همه این کشمشــکها به نحوي اثر خود را برجاي گذاشته  -از جمله هنر و ادبیات  -زندگی  

 و آزادي بــراي تهیدســت و محــروم طبقــات تــالش ســلطه، تحــت طبقــات تــالش –د باشــن گرفته بخود که شکلی هر

  . است بوده برابري و عدالت

آنگاه که این کشمکش به جدالی بر سر قدرت سیاسی کشیده شده است؛ آنگاه که قدرت سیاسی طبقات حاکم علنــا 

و تا توانسته انــد بــه نــام  بسته اندو در خیابان به مصاف کشیده شده است، بدون استثنا، طبقات حاکم شمشیرها را از رو 

 ســبعیت و درنــدگیو همیشــه البتــه  لش کشیده انــد افتــاده انــدبه جان نیروهایی که قدرتشان را به چاو امنیت ملی نظم 

  دهشتناکی از خود نشان داده اند. 

  کمون پاریس نه اولین و نه آخرین نمونه از توحش سرمایه داري علیه طبقه کارگر و جنبشهاي عدالت طلبانه است. 

شــی متحدانــه اغلــب دول ســرمایه داري انقالب اکتبر روسیه تقریبا نیم قرن بعــد از کمــون پــاریس رخ داد. امــا لشکرک

براي در هم شکستن این انقالب، بار دیگر نشان داد که طبقات حاکم چه ظرفیتــی از خشــونت بــراي در هــم شکســتن 

عصیان طبقه کارگر و توده هاي تهیدست دارند. لشکر کشی اي که مصمم بود انقالب کــارگران و محــرومین روســیه 
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محروم جامعه قدرت بگیرند و براي رسیدن به ایــن هــدف میلیونهــا انســان را قربــانی را در هم بشکند و نگذارد طبقات 

  کردند.

این جالب است که سازماندهندگان خشونت معموال و مثل همیشه روایت وارونــه از تــاریخ میدهنــد و بــه هــزار وســیله 

ام ددمنشــی هــا علیــه اعتراضــات حــق تالش میکنند انقالبها و انقالبیون را با خشونت تداعی کنند و از طبقه حاکم با تم

طلبانه توده هاي تحت ستم، تصویري مداراطلب، اهل گفتگو و انسانهاي رئوف القلب ارائه کنند. تصویري کــه بنــا بــر 

همه شواهد تاریخی پوچ، بی پایه و وارونه است و کمون پاریس یک نمونه برجسته، یک شــاهد تــاریخی بســیار مهــم 

  است.  در مقابل این نوع روایتها 

  علیه کمون پاریس! طبقه حاکمخشونت 

و عمــق تــوحش ســرمایه داري علیــه وســعت کم سابقه از نظــر نمونه هاي خشونت علیه کمون پاریس، براستی یکی از 

؛ بــرعکس ایــن میکننــدخشونت  طبقه کارگر بود و یک  نمونه بسیار گویا از این حقیقت بود که این انقالبها نیستند که

  جنایات متوسل میشوند.   دهشتناکترینطبقات حاکم هستند که براي حفظ قدرت سیاسیشان به 

شــهرهاي کــارگري  در اروپــا، 1848لهاي قبل از کمون پاریس، بارها مخصوصا در در جریان شورشهاي کارگري ســا

در ایــن ســالها نــد و ري بــوده افرانسه مخصوصا پاریس شاهد جنایات هولنــاکی توســط نیروهــاي ســرکوب ســرمایه دا

  طبقات حاکم را دیده بودند.  "بیرحمی دیوانه وار"کارگران 

بــا  طبقــه ســرمایه دارعلیه وضعیت بسیار اسفبارشان قیام کردنــد، فرانسه ، کارگران 1848ژوئن  22براي مثال، وقتی در 

نخســتین نبــرد بــزرگ میــان دو " در ایــن قول مارکسقساوت کم نظیري به سرکوب کارگران معترض دست زد و به 

   "حجاب پنهانگر جمهوري درید."دیدیم که چگونه  "طبقه

 بخــش و –با چه شهامت و نبوغ بی نظیري، بدون پیشوا، بــدون نقشــه مشــترك، بــدون وســیله  رانهمه میدانیم که کارگ"

 آمــده پــاریس بــه کــه را شهرســتانها ملــی گــارد نیــز و پاریس ملی گارد متحرك، گارد ارتش، – اسلحه بدون شان عمده

 از تــن 3000 عــام قتــل –قه اي ســاب بــی قســاوت چــه با بورژوازي که میدانیم همه و کردند مات شاه تمام روز پنج بودند،

  مبارزه طبقاتی در فرانسه) مارکس،( ".کشید بود شده دچار که را جانی  ترس انتقام – زندانیان

حکــم بــازي "در مقابــل کمــون پــاریس  ســرمایه داريهم در مقایسه با لجــام گســیختگی هــار اما حتی همین کشتارها 

توحش بورژوازي در مقابل کمون پاریس آنچنان گسترده بود که به قــول انگلــس تفنــگ دیگــر  "کودکان را داشت!

  ر میکردند. و این مسلسلها بودند که صدها تن از کمونارها را یکجا کشتا سرعت عمل الزم را در کشتن نداشت
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در بخشهاي قبلی این سلسله مقاالت به یکی از باشکوهترین و انسانی ترین اقدامات کمــون پــاریس اشــاره کــردیم: بــه 

آتش کشیدن ماشین کشتار به نام گیــوتین. بــه دســتور کمــون پــاریس، ایــن ماشــین آدمکشــی کــه در جریــان انقــالب 

د، به مثابه سمبل خشونت و آدمکشی در میــان شــور و شــوق و فرانسه سرهاي زیادي را از تن جدا کر 1789بورژوایی 

شادي شهروندان پاریس به آتش کشیده شد. این فقط یک نمونه از دوران جدیدي بود که کمون پــاریس میخواســت 

آغازگرش باشد. اما در همین دوره، طبقه حاکم فرانسه نشــان داد کــه ســرمایه داري و حکــومتش در مقابــل هــر گونــه 

  آزادي و برابري به هر جنایتی دست میبرد تا سلطه خود را حفظ کند.  تالش براي 

وقتی تالشها و تصمیمات کمون پاریس بــراي اجتنــاب از خــونریزي را در کنــار خشــونت حکومــت ســرمایه داران بــه 

گــر موازات هم به تصویر میکشیم، به خوبی معلوم میشود که سبعیت سرمایه داري در مقابل طبقه کــارگر، مخصوصــا ا

این طبقه بخواهد دست به قدرت سیاسی ببرد و سرنوشت خود را خود بدست بگیرد، مخصوصا اگر طبقــه کــارگر بــه 

  و بدور اندازد، حد و مرزي ندارد.  غل و زنجیر بردگی سرمایه را از دست و پاي کارگران باز کندپا خیزد تا 

بــه کــه  ي مصادره توپهاي مســتقر در تپــه مونتمــارتربرا جمهوریخواه،ارتش تی یر ، 1871 مارس 18ر قبال گفتیم که د

کارگران و در پیشــاپیش آنهــا که با مقاومت  به این تپه هجوم میاوردهزینه کارگران و شهروندان پاریس تهیه شده بود 

میشود. کارگران پاریس به این توپها براي مقابلــه بــا محاصــره ارتــش پــروس از یکطــرف و هجــوم ارتــش  زنان مواجه

  به رهبري تی یر از طرف دیگر نیاز داشتند.  بناپارت

ورساي به تپه مونتمــارتر، زنــان مــدافع توپهــا بــا ســربازان وارد گفتگــو میشــوند، از آنهــا  "راهزنان"در ماجراي یورش 

میخواهنــد کــه بــه ســینه بــراداران و خواهرانشــان تیرانــدازي نکننــد. ســربازان کــه در واقــع بــرادران و فرزنــدان همــین 

  کارگر بودند، به خواست این زنان جسور تن میدهند و لوله تفنگها را به سوي زمین برمیگردانند. شهروندان 

اما ژنرالهاي اعزامی از ورساي اصرار دارند مقاومت زنان و کارگران معتــرض و عصــیانگر پــاریس را در هــم بشــکنند. 

ســربازان بــه ایــن فرمــان تیرانــدازي کننــد. مــدافعین بــی ســالح بــه روي میدهــد فرمــان  81ژنرال لوکنت بارها به هنگ

تن نمیدهند. همچنین به عالمت ســرپیچی لولــه هــاي تفنگهایشــان را رو بــه زمــین نگــه میدارنــد و در مقابــل  آدمکشی

فرمانهاي مکرر ژنرال لوکنت براي آدمکشی تصمیم دیگري میگیرند: لوله هاي تفنگهایشان را به جاي زمین بــه ســوي 

تیرباران زنان و مردان مدافع، خود او را همراه یــک ژنــرال که فرمان قتل عام صادر میکند. به جاي ژنرالی برمیگردانند 

میکننــد. ایــن اوج تیربــاران  ،نقــش فعــال داشــت 1848دیگر به نام کلمان توما که در قتل عــام کــارگران در انقالبهــاي 

شــان را بــه ســوي یتفنگشها ســالح، کشــتار صــدها زن و مــرد بــی جــاي ســربازان بــه کمون بود کــه عمــال  "خشونت"

  ند که مصممند کشتار مردم بیدفاع را بدست همان سربازان پیش ببرند.گردانمیبر هاییژنرال
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آنها حتــی بــه ســربازان اوج گرفت.  "مردان نظم"سبعیت  1871 از اوایل آوریلدو هفته بعد از ماجراي تپه مونتمارتر، 

بــا بــاش اســیر میشــدند اوســربازان جبهــه کــه بدســت ایــن نکردنــد.  ارتش خودشان، ارتش ناپلئون بناپــارت هــم رحــم

بــه ژنرالهــا و ســرکوبگران در جا اعدام میشــدند. تــی یــر کوچکترین تردید و شک درباره سمپاتیشان به کمون پاریس 

در جــا تیربــاران کننــد. را که مشکوك به طرفداري از کمــون پــاریس اســت هر سربازي  که دستور داده بودحکومتی 

خشونت حکومتی علیه کمون پاریس آنچنان باال بود که   ژاندارمها و سرکوبگرانی کــه علیــه کمونارهــا بیشــتر  فضاي

را بیرحمانــه  کمونــار "فلــورانس"مــدال گرفــت چــون  "دســماره"ژاندارمی به نام جنایت میکردند ارتقا پیدا میکردند. 

دولــت  بازداشــت شــده اعضايبود که قبال در قبال تکه تکه کرده بود و این فلورانس شریف یکی از آن کمونارهایی 

از بازداشــت همین فلــورانس کمونــار  با دخالتعطوفت نشان داده بود و خیلی از همین بازداشت شدگان همین تی یر 

  . جان بدر برده بودند

  عطوفت کمون کارگران و خشونت ورساي سرمایه داران: 

به نمایندگی از طبقه سرمایه دار فرانسه، عقب نشینی وزرا و وکال و کل دستگاه بوروکراســی  "دفاع ملی"وقتی دولت 

و دستگاه سرکوب از جمله ارتش به ورساي را سازمان میداد تا از آنجا تهاجم به پاریس و سرکوب کمــون پــاریس را 

به جاي بازداشــت آنهــا ا کارگران بود) و  کمون پاریس، (همان گاردي که متشکل از اساس "گارد ملی"سازمان دهد، 

دســت حــزب  "گــارد ملــی"کمیتــه مرکــزي  ،مارس که انتخابات کمون بود 26نشان داد. در  "عطوفت"در مقابلشان 

آنهــا، همانهــایی در کنار صندوقها بــا حتی به قول مارکس را باز گذاشت و به رهبري تی یر  "دولت دفاع ملی"و نظم 

   شیرینی رد و بدل کرد. "ون خود می غریدند که در روز موعود چه گونه ریشه شان را برخواهند کنددر در"که 

آوریــل  7در مواجه شد، بــراي مقابلــه بــا آن موج اعدام اسراي کمون توسط دار و دسته ورساي وقتی کمون پاریس با 

لیــات و اقــدامات آدمخوارانــه دار و دســته در برابــر عم"فرمانی صادر کرد که در آن اعالم شده بود کمون عــزم دارد 

ي اسراي کمونار بدســت ســرکوبگران ورســاي بــرا اعدامکمون،  با این اولتیماتوم .مقابله به مثل کند "راهزنان ورساي

مستقر در ورساي متوجه شدند کــه کمــون جاسوســان دســتگیر شــده ورســاي و  "راهزنان"اما وقتی . مدتی متوقف شد

را که با بمبهاي آتشزا دستگیر شده بودند مورد عطوفت قرار داده و در واقــع  تهدیــد کمــون حتی ژاندارمهاي ورساي 

آوریل اجرا نشده است، اعدام گروه گروه زندانیان را از سر گرفتند. حتی توحش را به جایی رساندند کــه  7در فرمان 

  و آنها را زنده زنده سوزاندند. را به آتش کشیدند  خانه هایی که افراد گارد ملی به آنها پناه برده بودند

وقتی کمون پیشنهاد مبادله زندانیان و اسرا را مطرح کرد با پاسخ منفی ورساي ســرمایه داران مواجــه شــد. بــراي مثــال، 

همان موقع که اسراي کمون در ورساي دسته دسته تیرباران میشدند، تعداد زیادي از سرکوبگران ورساي از جمله ســر 
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شنهاد مبادلــه اســرا یرت کمون بودند. کمون با شنیدن این تیربارانها بالفاصله مقابله به مثل نکرد. پاسقف پاریس در اسا

را داد که با بی اعتنایی ورساي مواجه شد. کمون پیشــنهاد کــرد کــه در مقابــل آزادي بالنکــی تعــداد زیــادي از جملــه 

تــی یــر بــه ایــن  ،شــد. چــرا؟ بــه قــول مــارکسسراسقف پاریس را آزاد خواهد کرد که با پاسخ منفی ورســاي مواجــه 

میدانست اگر بالنکــی را رهــا کنــد، کمــون صــاحب راســی خواهــد شــد، در "پیشنهادات کمون پاسخ منفی داد چون 

ورســاي  "حالیکه پس گرفتن سراسقف چیزي بر وي اضافه نمیکند مگر در صورتی کــه نعــش اش را پــس میگرفــت.

شــهید "نارهــاي اســیر در ورســاي، سراســقف پــاریس بــه قتــل برســد تــا از حاضر شد در مقابل اعدام دســته دســته کمو

  استفاده سیاسی کند!  "مقدس

می بینیم که کمون پاریس به هر شکلی تالش میکند مانع خونریزي شود اما سرمایه داري و حکومت پاســدارش دقیقــا 

  سل شد. به خاطر حفظ سلطه طبقاتیش حاضر است به هر درجه ممکنی از توحش و ددمنشی متو

در مقابــل ورســاي  "عطوفت کمون پاریس"این سلسله مقاالت، به این برمیگردیم که به قول مارکس  در بخش پایانی

 سرمایه داران یکی از اشتباهات مهم کمون و یکی از دالیل مهم شکستش بود.  

  

  

  هفته خونین!

این ســطور را مینویســم. همــین چنــد روز پــیش،  میگذرد کهکارگران امروز چهار روز از اول مه، سالگرد روز جهانی 

جمهوري اسالمی، وارثین اسالمی طبقه حاکم فرانسه در ایــران بــه تجمــع کــارگران در روز جهــانی کــارگر در مقابــل 

مجلس اسالمی یورش برد تا اعتراض حق طلبانه کارگران را در هم بشکند. خشونت سرمایه داري علیــه طبقــه کــارگر 

  سد. زمان و مکان نمیشنا

سال پیش در چنین روزهایی کمونارها مشغول نبردي تا پاي جــان در دفــاع از آزادي و برابــري همــه شــهروندان  148 

گواه تاریخی غیــر قابــل انکــاري در که میرسد. هفته اي فرا ) هفته خونین 1871مه  28تا  21بودند. تقریبا دو هفته بعد (

و ادامــه چپــاول دســترنج  داشــتن زنجیــر اســارت بــر پــاي کــارگران بــراي نگــهباره این حقیقت است که سرمایه داري 

  چه ظرفیت عظیمی از درندگی دارد.  کارگران و اعمال حاکمیت طبقاتیش
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خطــاب بــه  ، رئــیس دولــت،، تــی یــربــه شــهر قبل از ورود ژنرال مک ماهون قصــاب پــاریسقبل از این هفته خونین و 

به قــاتلین ســازمانیافته در ارتــش بناپــارت خطاب  و "محکوم به فناستاین شهر " اعالم کرده بود که  کارگران پاریس

  "دستتان باز است، آنقدر از پاریس انتقام بکشید تا دلتان آرام بگیرد." ه بود کهگفت

و به این ترتیب، شهري که تا آن زمان شاهد باشکوهترین، رزمنده ترین و مصمم تــرین قیامهــاي تــاریخ طبقــه کــارگر 

  توسط  ورساي سرمایه داران به خون کشیده شد.  "هفته خونین"ي بود، در این علیه سرمایه دار

می در گورستان پرالشــز بــه اوج رســید.  28در  سرمایه  داري فرانسه،خونریزي توسط خشونت و ناپذیر  يعطش سیر

دیــواري کــه بعــدا بــه ، در پاي دیــواري در ایــن گورســتان و کمونارهاي اسیر در زندانها را بیرون کشیدنددر این روز 

  به رگبار بستند.  دیوار کمونادرها مشهور شد،

  

یاد کرد که به عنوان نمونــه اي برجســته از نفــرت و خشــم  "خاموش ولی گویا"از این دیوار به عنوان شاهدي  انگلس

س، طبقه حاکم در مقابل مقاومت و مبارزه طبقه کــارگر بــراي دفــاع از حقــوق خــویش همچنــان بــر ســر پاســت. انگلــ

همچنین سبعیت و درندگی و خشونت طبقه حاکم علیه طبقه کارگر را از قول یک روزنامــه رســمی آنزمــان، روزنامــه 

  اي وابسته به حزب توري لندن به اطالع جهانیان رساند که اینچنین گزارش داده بود: 

روحــان بخــت زهاي پراکنده از دور به گوش میرسد؛ در حالیکه مجندادر حالیکه هنوز صداي تک تیرا"

بینی که در البالي سنگ گورهاي پرالشز به حــال خــود رهــا شــده انــد تــا بمیرنــد، در  برگشته اي را می
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شورشـــی وحشـــت زده را، در بـــیم و هـــراس از نومیـــدي، در زیرزمینهـــا و دهلیزهـــاي  6000حالیکـــه 

در گروههــاي ارگــانی چگورستانها، بی پناه و سرگردان می بینــی؛ در حالیکــه در کوچــه هــا مــی بینــی بی

بیست نفره به ضرب مسلسل از پا در می آیند؛ تماشاي کافه هاي پر از مشتري عاشــق افســنطین؛ بیلیــارد و 

  (مقدمه انگلس بر جنگ داخلی در فرانسه)  "دومینو در پاریس، خون آدم را به جوش میاورد؛ ...

پاریس بودنــد کــه در شــهر مانــده بودنــد و در مشتریهاي این کافه ها، قشرهاي دارا و متمول و متعلق به طبقه بورژواي 

  فضاي آزادیهاي شکل گرفته در شهري که توسط کمون پاریس اداره میشد مشغول بازي بیلیارد بودند.  

این سطح از درندگی و خشونت طبقه حاکم فرانسه علیه کمون پاریس براي رسیدن به چه هدفی بود؟ براي پاســداري 

کدام طبقه؟ نظم سرمایه داري و امنیت طبقه سرمایه دار. نظم و امنیتی که مــانع دسترســی از نظم و امنیت! نظم و امنیت 

دارد. از تعرض همین کــارگران مصــون نگــه کارگران به قدرت بشود و روال منظم و امن بهره کشیدن از کارگران را 

  بکشد.  نظم و امنیتی که تالش کارگر براي عدالت و آزادي و زندگی انسانی را به خاك و خون

تی یر بر روي قیام کارگران پاریس خــون میپاشــید، همــین تــی یــر بــه نماینــدگی از ســرمایه   "دولت دفاع ملی"وقتی 

.. به هدف خود رسیدیم. آن چیزي که آرزوي عدالت،  نظم، انسانیت و تمــدن بــود تحقــق  "اعالم کرد: داري فرانسه 

  "یافت:

عدالت و نظــم و "کمون پاریس براستی یکی از نمونه هاي به یادماندنی از این حقیقت است که سرمایه داري وقتی از 

حرف میزند منظورش دقیقا چیست و در مقابل تالش طبقه کارگر بــراي عــدالت و انســانیت میتوانــد  "انسانیت و تمدن

از خود نشــان  "تمدنی"ه این بردگی چه سبعیتی، چه به چه توحشی متوسل شود و در مقابل شورش بردگان مزدي علی

چگونه از کــوه اجســادي کــه پــس از "این بود که مهمترین مساله اش که به قول مارکس  "تمدن پرافتخاري"میدهد. 

   ."پایان یافتن نبرد در کوچه ها برجاي  گذاشته است خالص شود

یس، علل شکست آن و درسهاي این قیام بــه یادمانــدنی در بخش ششم و پایانی این سلسله مقاالت به تجربه کمون پار

  *طبقه کارگر خواهیم پرداخت. 

  2019مه  4 – 1398اردیبهشت  14
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  ششم و پایانی) بخش(
  !هاي کمون پاریسدرس
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مــاه مــه روز اول هفتــه خــونین علیــه کمــون پــاریس بــود. در چنــین  21ســال پــیش روز  148است.  2019مه  21امروز 

بــه  "دولــت دفــاع ملــی"روزي، تعرض نهایی سرمایه داري فرانسه به کمون پاریس آغاز شد. به مدت یک هفته تمام، 

  رهبري تی یر پاریس کارگران را با قساوت تمام به خون کشید. 

علیــه  فرانســه  ســرمایه داريبــه نماینــدگی از  "دولــت دفــاع ملــی"خش قبلی این سلسله مقاالت در باره  خشونت در ب

دفــاع "صحبت کردیم.  دولتی کــه تحــت ایــن عنــوان وظیفــه اصــلیش نــه در این هفته خونین کمون پاریس کارگران 

  پادشاهی پروس بلکه سرکوب کمون پاریس اتفاقا به کمک ارتش پروس بود. فرانسه توسط در مقابل اشغال  "ملی

ی بــاالخره توســط ندو ماه مبارزه و مقاومت سرســختانه و بــه یادمانــد بیش از کمون پاریس، بعد ازدر این هفته خونین، 

  نیروهاي متحد پروس و فرانسه شکست خورد.

موضــوع مطلــب پــیش  ســئواالتهســتند؟ پاســخ بــه ایــن  و درسهاي کمون پاریس چه هــا ، اشتباهاتعلل این شکست

  رویتان است.
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کمون پاریس، دو اشتباه مهم، یک نقص مهم و یک کشف مهم داشت. این اشتباهات، این نقــص و ایــن کشــف مهــم 

سرشار از درسهاي مهم براي طبقه کارگر و همه انسانهایی است که براي رهایی از بردگی مــزدي نظــام ســرمایه داري 

  مبارزه میکنند. تالش و 

  اشتباه اول:

سرکوب بورژوازي و مقاومت وي هنوز هم ضروري است. براي کمون ایــن امــر "

بویژه ضروري بود و یکی از علل شکست آن این است که این عمــل را بــا قطعیــت 

  (مارکس، جنگ داخلی در فرانسه) "کافی انجام نداد.

ســرمایه داري  "راهزنــان"تحلیل مارکس این است که یکی از مهمترین دالیل شکست کمون پاریس این بــود کــه بــه 

بــه پــاریس حملــه فرصت داد از پاریس به ورساي عقب نشینی کنند، خودشان را سازمان دهند و نهایتا با قساوت تمــام 

  کنند و کمونارها را قتل عام کنند.

(نیروي مسلح توده هاي کارگر و تهیدست پاریس) اوال، به جــاي اقــدامات بــه  "کمیته مرکزي گارد ملی"میدانیم که 

موقع براي جلوگیري از عقب نشینی نیروهاي سرکوب و بوروکراسی از پاریس به ورساي دستشان را باز گذاشت کــه 

 10د را مشغول انتخابات کمون کــرد و بــه ایــن ترتیــب به ورساي بروند و از آنجا سرکوب را سازمان دهند و ثانیا، خو

  روز بسیار تعیین کننده براي مقابله با توطئه سازمانیافته بورژوازي را از دست دادند. 

ها پاریســی"مارکس در نامه اي به ویلهلم لیبکنخــت بــا قطعیــت شکســت کمــون پــاریس را حتــی پــیش بینــی میکنــد: 

است و تقصیر خودشــان هــم هســت. تقصــیري کــه بطــور کلــی ناشــی از  شکست خواهند خورد، و این شکست محرز

  "زیاده روي ایشان در شرافت و درستی است.

فرصــت و امکــان داد کــه تمــام دار و دســته  "تی یر بدجنس"، کمون پاریس به "دو دلیل"مارکس ادامه میدهد که به 

 کمــونعلیــه بــا حمایــت ارتــش پــروس هاي سرکوب را در ورساي متمرکز کند که بعدا دیــدیم کــه چگونــه همینهــا 

  به یک لشگرکشی تمام عیار دست زدند.  پاریس

  دلیل اول: 

از روي حماقت نخواستند جنگ داخلی راه بیفتد. انگار تی یر با تالش خود بــراي خلــع ســالح پــاریس بــه زور، اول  "

  "بار خودش جنگ داخلی را راه نینداخته بود.
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  دلیل دوم: 

   "اند.قدرت سواستفاده کرده شان نکنند که ازمتهم "

به این دو دلیل به جاي حمله به ورساي و یکسره کردن کار دشمن مشغول انتخابــات کمــون تاکید میکند که مارکس 

  . شدند و وقت و فرصت را از دست دادند

علــت فقــط "به گوگلمان روي این تاکید میکند که اگر کمون پــاریس شکســت بخــورد  ايدر نامه مارکس همچنین 

بالفاصــله  "فورا و در فرصتی کــه داشــتند "بچه هاي خوب"و این   "اخالق خودشان است که بچه هاي خوبی هستند.

  نشدند. به ورساي حمله ور

  اشتباه دوم: 

از   - "دولــت دفــاع ملــی"ارتــش بیســمارك از یکطــرف و ارتــش  –میدانیم که پاریس در محاصره دو نیروي متحــد 

طرف دیگر بود. مردم در وضعیت اقتصادي دهشتناکی بسر میبردند. فقر و گرسنگی بیداد میکرد. کمون پاریس بــراي 

    . از نظر اقتصادي باید راهی پیدا می کردپاسخ دادن به نیاز نزدیک دو میلیون شهروند پاریس از همه نظر، مخصوصا 

پاریس براي تصرف ثروت متمرکز در بانــک فرانســه هــیچ اقــدام جــدي انجــام نــداد و عمــال در چنین شرایطی کمون 

  امکانات مالی بانک فرانسه که متعلق به مردم بود را در اختیار نیروهاي ارتجاع متمرکز در ورساي قرار داد. 

مــالی بانــک را بــه نفــع نیازهــاي کمــون پــاریس مصــادره  وقتی نیروهایی از گارد ملی به بانک فرانسه رفتند تا امکانات

کنند، نماینده کمون در بانک که یک پرودونیست بود توانست ایــن نیروهــا را از ایــن تصــمیم منصــرف کنــد و عمــال 

  کمون از امکانات مالی بانک فرانسه  محروم شد!

رهــا، علیــرغم کــاردانی و اعتمــاد هنوز این سئوال پیش میاید که چــرا کمــون پــاریس علیــرغم عــزم و جســارت کمونا

در جامعه، علیرغم محبوبیــت کمــون در میــان  و اقتصادي بنفسشان در استقرار یک نظم تماما جدید از مناسبات سیاسی

چــه در عرصــه اقتصــاد و  –در مقاطع حساس تصمیمات قاطع و راهگشــا اکثریت دو میلیون شهروند پاریس، نتوانست 

تــاریخ بشــر در ین قیام بــزرگ تــاریخی را بــه پیــروزي برســاند کــه در ایــن صــورت بگیرد و ا -چه در عرصه سیاست 

  ؟ ورق میخوردتماما متفاوت از گذشته  يمسیر
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پاسخ این سئوال به نظر من تماما مربوط به یک نقص مهم و تاریخی کمون پاریس است. و ایــن نقــص فقــدان رهبــري 

اریس حضــور داشــت میتوانســت رونــد سیاســی را در توسط حزب سیاسی کمونیستی بود که اگــر در مقطــع کمــون پــ

  مسیري کامال متفاوت رقم بزند. 

  نقص مهم کمون پاریس: لزوم یک رهبري حزبی!

به رهبري مارکس و انگلس در ایــن مقطــع وجــود داشــت و توانســته بــود بــه یــک نیــروي  "انترناسیونال اول"اگر چه 

سیاسی جدي و قابل توجه حد اقل در سطح اروپا تبدیل شود امــا همــین انترناســیونال هنــوز نتوانســته بــود در فرانســه و 

  د. پاریس حزب سیاسی اي را شکل دهد که قیام پاریس را رهبري کن

درســت همــان  "بچــه هــاي خــوب"در پاسخ به سئوال علت شکست کمون پاریس، علت اینکــه چــرا ایــن ی، تروتسک

ی خنثــها و روشهاي به دقت سازمانیافته یــورش بــورژوازي از ورســاي را نــه تنهــا تاکتیکبا وقتی که الزم بود نتوانستند 

کــارگران کــه  صنقــایــن قص مهم تاکید میکند. بلکه حتی چنین یورشی را از پیش غیرممکن کنند، روي یک ن کنند

  پاریس مسلح به یک حزب سیاسی نبودند. 

میتوانیم همه تاریخ کمون را با انگشت ورق به ورق برگــردانیم. تنهــا در آن یــک "

   "درس می بینیم: یک رهبري نیرومند حزبی الزم است.

 توانســت کارگر طبقه تا گذشت ماه شش –زمانی که پاریس در حلقه محاصره بود "

 بــه را دمکراســی مکــرر خیانتهاي و سابق زمان جنگهاي و گذشته انقالبهاي درسهاي

ثابت شد که این شش ماه فرصــت از دســت  -  یاد آورد و قدرت را در دست گیرد

رفته ي جبران ناپذیري بود. هر گاه حزبــی بــا عمــل متمرکــز انقالبــی در ســپتامبر 

، تمام تاریخ فرانسه و همه تاریخ بشر در مســیر در راس طبقه کارگر فرانسه بود 1870

  کتاب کمون پاریس). - تروتسکی( "دیگري قرار میگرفت.

شکست کمون پاریس مخصوصا به این خــاطر اهمیــت دارد کــه روي یــک نیــاز بســیار  تاکید روي این فاکتور از علل

 مبرم در دوره خود ما تاکید میکند. جایگاه حزب سیاسی کمونیستی بــراي ســازماندهی و بــه پیــروزي رســاندن مبــارزه

ســال ســرکوب چنــد صــد  تجربه برکه  ، حزبیو طبقه حاکم در مقابل  سرمایه داري کارگران و توده هاي وسیع مردم

  متکی است. سیاسی عصیانها و انقالبهاي کارگري 
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بــه جــاي  "کمیته مرکزي گــارد ملــی"تروتسکی در تحلیلش از علل شکست کمون پاریس روي این تاکید میکند که 

ن کار بــا شــهرداران پــاریس وارد مــذاکره شــده یبراي کمون بود و براي ا "قانونی"در فکر انتخابات  ،حمله به ورساي

مــردان "فراهم سازد. توهم کمیتــه مرکــزي ایــن بــود کــه در ایــن صــورت  "قانونی بودن"ا براي خود پوششی از بود ت

ســعی "به جاي حمله به ورساي و به این دلیل کمونی احترام خواهند گذاشت  "دمکراسی"مستقر در ورساي به  "نظم

 "ند آنان به کسی حملــه نخواهنــد کــرد.کردند در خودمختاري کمونی خود منزوي شوند: اگر کسی به آنان حمله نک

ســیر ایــن تــوهم ، ا"قــدرت بــراي طبقــه کــارگر تــامین شــود در سراســر کشــور"به جاي اینکه در فکر این باشــند کــه 

  دمکراتیک شدند.

  که،  یندتروتسکی علت این ضعف را در این می ب

حــداکثر در لحظه اي که کمیته مرکزي نیاز داشت که ابتکار کار خود در حمله را بــه "

برساند، چون از رهبري حزب کارگري محروم بود سرگیجه گرفت و در نهایــت شــتاب 

قدرتهاي خود را به نمایندگان کمون، که خواستار مبانی دمکراتیــک وســعیتري بودنــد، 

 "منتقل کرد. و در آن زمان بازي کردن با انتخابات اشتباهی بزرگ بود.

فاقد دلیري نبودند. آنچه فاقد بودند روشنی در روش و ســازمان  71جنگجویان سال "

   "رهبري متمرکز بود، و بدین سبب مغلوب شدند.

  : مون پاریسمهم ککشف 

در کتــاب مارکس، بیست سال پیش از تجربه کمون پاریس بــه اهمیــت در هــم شکســتن ماشــین دولتــی واقــف بــود و 

  بر آن تاکید کرده بود.  1851در سال  "برومر لوئی بناپارت 18"مشهورش به نام 

. او و بر آن مجددا تاکیــد میکنــد را یادآوري میکندموضوع درست در روزهاي کمون در نامه اي به گوگلمان این او 

  :جوع میدهدر "...برومر   18" کتابتاکیداتش در گوگلمان را به 

بعدي انقالب فرانســه را چنــین اعــالم میــدارم: بــر خــالف ســابق ماشــین من اقدام " 

ه نشود بلکه در هم شکسته شود. ... و دبوروکراتیک و نظامی از دستی به دست دیگر دا

   "این درست همان چیزي است که رفقاي پاریسی قهرمان ما در انجامش میکوشند.
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ت کمونیست دقیقا یکسال بعد از شکست کمــون روي ایــن مارکس و انگلس در پیشگفتارشان به چاپ آلمانی مانیفس

طبقه کارگر نمیتواند بطور ساده ماشین  دولتــی حاضــر و "تاکید میکنند که کمون پاریس ثابت کرد که بار دیگر نکته 

   "آماده اي را تصرف نماید و آنرا براي مقاصد خویش بکار اندازد.

  ال این است چه چیزي باید جایگزینش شود؟ اگر این ماشین دولتی باید در هم شکسه شود، سئو

  . کردتجربه عملی شکل جایگزین را کشف  در کمون پاریس

کمون ارتش رسمی و پلیس و ژاندارمري و بوروکراسی سرمایه داري را با نیروهــاي مســلح مردمــی و کمونهــایی کــه 

مسئولینش انتخاب میشدند، هر لحظه قابل عزل بودند و حقوقشان همطراز با حقوق یک کــارگر بــود جــایگزین کــرد. 

امور نظامی و سیاســی و اقتصــادي و اجتمــاعی  کمون به جاي ماشین دولتی سابق دخالت فعال همه شهروندان در اداره

در و در مقابــل شــهروندان را  شــهروندانبورکراسی پیچیده مبتنی بر مقامات باالي سرزندگیشان را مستقر کرد. کمون 

  . قرار دادمسئولین منتخب و مهمتر از آن قابل عزل توسط انتخاب کنندگان را و به جاي آن  هم شکست

به گوشه اي از این سطح و شیوه دخالت توده هاي شهروندان که بــه عرصــه قــانونی  "نقالبدولت و ا"در کتاب لنین 

  : و قضایی مربوط است اشاره میکند که

... کمون پس از برانداختن ارتش دائمی و  پلیس یعنی ابزارهاي قدرت مادي حکومــت "

کهنه، بیدرنگ به در هم شکستن ابزار ستمگري روحــی یــا نیــروي کشیشــان پرداخــت. ... 

مقامات قضایی استقالل ظاهري خود را از دست دادند ... آنها می بایست من بعــد آشــکارا 

    "و قابل تعویض باشند.انتخاب شوند و داراي مسئولیت 

از طریــق آن بــه رهــایی  کــهکمون آنچنان شکلی است که انقالب کارگري ســرانجام کشــف کــرد  و ادامه میدهد که

اقتصادي کار میتوان جامه عمل پوشاند. کمون برخالف دولتهاي طبقات حاکم نگذاشــت صــاحبان مشــاغل دولتــی بــه 

  سروران جامعه تبدیل شوند. 

نکتــه  در رابطه با این کشف کمون پاریسو  جمع بندي از درسهاي کموندر  "دولت و انقالب"همین کتاب لنین در 

ي زاینکه مارکس در مانیفســت بــه پرســش چــه چیــزي را بایــد جــایگزین ماشــین دولتــی بــورژوا اي را برجسته میکند.

در مــارکس را.  "حــل ایــن وظــایفوظایف را نشــان میــداد و نــه شــیوه هــاي  "گذاشت پاسخ داده بود اما پاسخی که 

متشــکل شــدن بــه "اما روشن نیست که این حرف میزند.  "متشکل شدن پرولتاریا به صورت طبقه حاکمه"مانیفست از 
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در تجربــه واقعــی کشــف چه اشکال معینی میتواند و باید به خود بگیرد. کمــون ایــن اشــکال را  "صورت طبقه حاکمه

   نشان میدهد. سیادت طبقاتی را میکند. کمون شکلی را کشف میکند که امکان و راه پایان دادن به 

تماما جدید و بیســابقه اي از خودمــدیریتی جامعــه بــود کــه طبقــه کــارگر پــاریس در کشف کمون پاریس، یک شیوه 

کــامال سیاســی مناســبات تی را خرد کرده بود و به جــایش جریان مبارزه  با نظم کهن خلق کرده بود. کمون ماشین دول

  نوینی را ایجاد کرده بود.

بــه پایــان  "جنــگ داخلــی در فرانســه"اجازه بدهید بخش پایانی این سلسله مطالب را بــا فــرازي از مــارکس در کتــاب 

  برسانیم: 

نام کارگران پاریس، با کمون شان، بــراي همیشــه بــه عنــوان پیــام آور پرافتخــار "

سرشــار از تقــدس جانباختگــانش معه نوین با احترام تمام یاد خواهد شد. خاطره جا

در قلب طبقه کارگر براي همیشه باقی خواهد ماند. و آنان کــه دســت بــه نــابودي 

اش زدند از هم اکنون به چرخ عذاب و ملعنت تاریخ بسته شده اند و دعاي همیشــه 

جنــگ (مــارکس،  "کشیشانشان باهم نیز براي آمرزش گناهانشان کفایت نخواهد کرد.

   )داخلی در فرانسه

  ریس و کمونارها براي همیشه گرامی باد!یاد کمون پا
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