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"کسی که برای مردم افسانه های انقﻼبی نقل ميکند ،کسی که آنها را با داستانهای احساسی سرگرم می سازد ،به اندازه آن
جغرافی دانی مجرم است که برای دريانوردان نقشه های دروغين ترسيم ميکند ".ليسا گاره ،تاريخ کمون پاريس

 148سال پيش ،در  26مارس سال  ،1871در پاريس تحت محاصره دو ارتش پروس و فرانسه ،شهروندان
و در راس آنها کارگران و زنان زحمتکش نوع جديدی از "دولت" يا "حکومت" را خلق کردند که به "کمون
پاريس" مشهور شد .آنها از ميان خود کسانی را انتخاب کردند تا مقاومت شهروندان قحطی زده و گرسنه
را هم در مقابل محاصره ارتش پروس و هم در مقابل تعرض "دولت دفاع ملی"! خودی سازمان دهند.
اين اولين بار در تاريخ جهان مدرن سرمايه داری بود که کارگران و توده های محروم قدرت را بدست
ميگرفتند و زندگی خودشان را خود اداره ميکردند.
1

ﻋمر کمون پاريس دو ماه بيشتر نبود .دو ماهی که يکی از برگهای درخشان و به يادماندنی در تﻼش کارگران
و توده های تهيدست و زير پا له شده برای بدست گرفتن اختيار سرنوشت خود و جامعه بود .کمون پاريس
و کموناردها به خاطر تغييرات شگرفی که در زندگی مردم پاريس بوجود آوردند هميشه مورد احترام خواهند
بود .اين دوماه تصويری ماندگار از اين حقيقت داد که اگر سازماندهی جامعه به دست طبقه کارگر و
پيشروان آزاديخواه و برابری طلبش باشد چه تغييرات بيسابقه ای ميتوان در زندگی همه شهروندان بوجود
آورد.
مثل همه انقﻼبها ،روايتهای متنوﻋی از اين واقعه تاريخی وجود دارد .روشن است که روايت فاتحين -آنهايی
که پاريس کارگران را در "هفته خونين" ماه مه در خون غرق کردند  -چيزی جز ابراز کينه و نفرت و
دروغ و لجن پاشی ﻋليه اين اولين ﻋصيان طبقه کارگر نميتواند باشد .ﻋصيانی که برای مدت بسيار کوتاهی
هم که شده توانست دست چپاولگران سرمايه دار را از له کردن حرمت و انسانيت و آزادی طبقات محروم
جامعه کوتاه کند .توانست نمونه کامﻼ جديدی از مناسبات ميان انسانها در همه ﻋرصه و همه جلوه های
زندگی خلق کند.
مفسرين و نويسندگان صف ارتجاع از تصويرپردازی منفی و دروغين و مخرب ﻋليه کمون و کموناردها
هرگز خسته نشده اند .و جالب است که بعد از قريب يک و نيم قرن از اين اتفاق هنوز ميتوان همان درجه
غيظ و نفرت و خشمی را در اظهار نظرهای اين مفسرين و نويسندگان مشاهده کرد که سرکوبگران کمون
پاريس و قاتلين کموناردها در همان سال  1871داشتند.
در اظهار نظر صف ايدئولوگها و مورخين و ژورناليستها و مفسرين طبقات حاکم در سه قرن  19و  20و
 ، 21يک خط تاريک و چرکين مشترک وجود دارد .آنها تﻼش انسانی کارگران پاريس برای نجات جان و
زندگی و حرمت انسانيشان از يوغ اقليت هميشه مفتخور بورژوا را تيشه به ريشه تمدن" اﻋﻼم ميکنند! آنها
نتايج تﻼش بحق کارگران پاريس را "شوم و زيانبار" ميدانند چون ظاهرا اين قيام فقط در طول يک هفته
هزاران انسان را قربانی کرده است!
اگر ميخواهيد تصويری حقيقی از کمون پاريس ،از خدماتش ،از تغييرات شگرف و بياد ماندنيش در زندگی
شهروندان ،از فداکاريها و انسانيت کارگران و شهروندان شريف پاريس حتی در مقابل دشمنان قساوت پيشه
شان بدست بياوريد ،می بايست تاريخ کمون را از زبان همانهايی بشنويد که "اسطوره" کمون پاريس را خلق
کردند .بايد پای روايت خود کموناردها نشست تا ديد که کمون پاريس کارگران چه چيزی به تﻼشهای تعطيل
ناپذير انسانها ،مخصوصا کارگران و توده های محروم برای رسيدن به زندگی انسانی برای همه به ارمغان
گذاشته است.
يکی از اين کموناردها ،ليسا گاره بود که با کتاب "تاريخ کمون پاريس  ،"1871کمون پاريس را جاودانه
کرد.
ليساگاره ،اين کمونارد شريف و آگاه در اين کتاب دست ما را ميگيرد و به کوچه ها و خيابانهای پاريس
ميبرد .به سنگرهای کموناردها ميبرد .به جبهه های متنوع مقاومت شهروندان پاريس در مقابل ارتش
بيسمارک ميبرد .به سنگرهای طبقه کارگر و کموناردها در مقابل نيروهای سرکوب سازمان يافته تحت نام
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"جمهوری سوم" در ورسای به رهبری آدولف تی ير مشهور ميبرد که همه ارازل ناپلئون بناپارت ،امپراطور
تسليم شده در مقابل بيسمارک )صدر اﻋظم آهنين ( و ساقط شده را در ورسای جمع کرده بود تا ﻋليه اولين
قدرت کارگری توطئه بچيند.
ليسا گاره اين امکان را فراهم ميکند که ما در ﻋين حال در همه کوچه پس کوچه های پاريس ،در همه
سنگرها ،در همه محيطهای کارگری ،در همه داﻻنهای قدرت بورژوازی و دسيسه هايشان ،در همه معامﻼت
و توطئه های داخلی بورژوای و معامﻼت و توطئه ها ميان صدراﻋظم آلمان و بازمانده های امپراطوری
شکست خورده ناپلئون سوم ﻋليه کمون پاريس حضور داشته باشيم .اين امکان را فراهم ميکند که ما به چشم
خود ه مه لحظات يک نبرد سياسی و روانی ميان طبقه کارگر پاريس از يکطرف و جبهه بزرگی از ارتجاع
سياسی پروس و فرانسه از طرف ديگر را ببينيم .جبهه ای که متشکل است از سلطنت طلبان سلطنت از
دست داده ،طرفداران امپراطور ساقط شده ،جمهوريخواهانی که از ترس ﻋصيان کارگران جمهوريخواه شده
اند ،و کﻼ همه نيروهايی که در پيکر طبقه کارگر پاريس دشمن مشترکشان را می بينند.
ليسا گاره در اين کتاب همان کاری را در باره کمون پاريس انجام ميدهد که جان ريد ،در کتاب "ده روزی
که دنيا را لرزاند" برای انقﻼب اکتبر در روسيه انجام داد .مثل روايت ليسا گاره ،با کتاب "ده روزی که دنيا
را لرزاند" ما در همه لحظات مقاومت و تﻼش ومبارزه کارگران و توده های محروم روسيه در مقابل طبقات
حاکم وقت از نزديک آشنا ميشويم.
ليسا گاره در کتابش به اين اﻋتقادش ﻋميقا وفادار ميماند که" :بهترين ﻻيحه ی دفاﻋی برای مغلوبان همان
روايت ساده و صادقانه سرگذشت آنهاست" .او واقعا روايتی ساده و صادقانه و من اضافه ميکنم بسيار ﻋميق
از اين رويداد تاريخی در اختيار ما ميگذارد .همچنانکه "جان ريد" با کتاب "ده روزی که دنيا را لرزاند"
روايتی ساده و صادقانه و ﻋميق از انقﻼب اکتبر در اختيار ما گذاشته بود .ليسا گاره ،به جای "نقشه های
دروغين برای جغرافی دانان" ،دست ما را ميگيرد و به جغرافيايی به نام پاريس ،فرانسه ،پروس و اروپای
دهه  1870ميبرد تا خود با چشم خود ببينيم که چه نبرد تاريخسازی ميان دو طبقه هميشه در جنگ ،طبقه
کارگر و طبقه سرم ايه دار در جريان است و چگونه اين نبرد پيش ميرود و چه سرانجامی پيدا ميکند و چرا
به اين سرانجام ميرسد.
اما برای شناخت ﻋميقتر زمينه تاريخی ،بستر اقتصادی-سياسی ای که کمون پاريس در آن شکل گرفت،
ديگر ليسا گاره کفايت نميکند .بايد سراغ مارکس رفت .سراغ سه اثر ماندگار مارکس رفت که در شکل سه
خطابه به "شورای ﻋمومی انترناسيونال اول" ارائه شد .خطابه های اول و دوم در تحليل جنگ پروس و
فرانسه است و خطابه سوم تحت ﻋنوان "جنگ داخلی در فرانسه" تحليل خود کمون پاريس است که از سطر
به سطر کتاب ليساگاره ميتوان فهميد که او ﻋميقا تحت تاثير اين تحليل مارکس است.
مارکس دقيقا در روزهای قتل ﻋام کموناردها توسط ارتش سرمايه داری فرانسه که تحت ﻋنوان "دولت دفاع
ملی" در ورسای مستقر شده بود ،روی اتفاقات پاريس کار ميکرد .او نتيجه کارش را درست دو روز بعد
از آخرين قتل ﻋام کموناردها در گورستان پرﻻشز خطاب به "شورای ﻋمومی انترناسيونال اول" تحت
ﻋنوان "جنگ داخلی در فرانسه" ارئه داد.
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برای شناخت جايگاه و اهميت تحليلی آثار مارکس در باره کمون پاريس و پيش زمينه هايش بايد از انگلس
اين همرزم وفادار مارکس کمک گرفت که بيست سال بعد از کمون پاريس ،در مقدمه اش برچاپ آلمانی
"جنگ داخلی در فرانسه" ،به دو خطابه مارکس در باره جنگ فرانسه و پروس اشاره ميکند و تاکيد ميکند
که انتشار مجدد اين دو متن به اين خاطر است که "از نمونه های برجسته استعداد شگفت انگيز مولف آنها،
يعنی مارکس ،هستند که برای نخستين بار در تحليل هجدم برومر لوئی بناپارت آشکار گرديد ،استعدادی که
به مارکس اجازه داد تا خصلت ،برد و نتايج الزامی رويدادهای بزرگ تاريخی را ،در همان لحظه ای که
جلوی چشمان ما جريان دارد يا در هنگامی که از رخ دادنشان هنوز مدت زمان زيادی نميگذرد ،به روشنی
درک کند".
در ادامه اين مطلب به اين آثار مارکس بازخواهيم گشت .اما اينجا مايلم ياد آوری کنم که خيلی دوست داشتم
يادداشتهايم در باره کمون پاريس را يکجا منتشر کنم .اما به دو دليل ،همه مشغله کاری و هم نياز به تامل
بيشتر در لحظات و نقطه ﻋطفهای اين اتفاق تاريخی و تاريخساز و شورانگيز ترجيح ميدهم ادامه مطلب را
در بخشهای مختلف ارائه دهم و در هر بخش روی يک يا چند لحظه و چند جلوه از اين اتفاق تاريخی بسيار
مهم تمرکز کنم.
اجازه بدهيد بخش اول و مقدماتی اين مطلب را با بيانيه ای به پايان برسانم که مارکس در کتاب "جنگ داخلی
در فرانسه" به اين صورت آورده است:
"در سپيده دم  18مارس ،پاريس با شنيدن فرياد رﻋدآسای زنده باد کمون از خواب بيدار شد .ببينيم اين کمون
چگونه چيزی است ،اين ابوالهولی که شنيدن نام آن خاطر بورژواها را آشفته ميسازد ،چيست؟
در بيانيه  18مارس کميته مرکزی چنين آمده بود:
پرولترهای پايتخت ،که شاهد ناتوانيها و خيانتهای طبقات حاکم بودند ،دريافتند که ساﻋت موﻋود ،برای آن
که آنان با به دست گرفتن زمام امور ،کشور را از وضع فعلی برهانند ،فرا رسيده است .پرولتاريا دريافت
که وظيفه اجتناب ناپذير و حق مطلق اوست که سرنوشت خويش را خود به دست گيرد و با تملک قدرت
پيروزی اين سرنوشت را تضمين کند".
خوب ،روشن است که سئواﻻت زيادی در همين چند سطر مطرح ميشود 18 :مارس چه روزی است و چه
اهميتی دارد؟ کميته مرکزی ديگر چه ارگان و چه نهادی است؟ طبقه حاکم چه شکل سياسی داشت و خيانتهای
طبقات حاکم چه ها بودند؟ وضع فعلی چه بود؟ طبقه کارگر چگونه سرنوشت خويش را بدست گرفت؟
سرنوشت اين تﻼش طبقه کارگر چه بود؟
همه اينها سئواﻻتی هستند که تامل در پاسخهايشان کمک ميکند تصوير زنده و روشنی از کمون پاريس و
جايگاه تاريخی و درسهايش برای مبارزه طبقه کارگر برای رهايی خود و جامعه و اهميت سياسی و تاريخی
کمون پاريس داشه باشيم* .
ادامه دارد
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