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کمون پاريس رعدی در آسمان بی ابر نبود .مثل خيلی از انقﻼبها کمون پاريس هم در متن يک جنگ "ملی-
ميهنی" شکل گرفت که طبقات حاکم در پروس به زمامداری بيسمارک ملقب به "صدر اعظم آهنين" و در
فرانسه به زعامت ناپلئون سوم راه انداخته بودند.

در مقطع کمون پاريس ،اگر چه بخش مهمی از ترکيب جمعيتی فرانسه متعلق به دهقانان و اقشار خرده پای
پيشه ور و دکاندار و غيره بود ،اما پاريس با جمعيت قريب دو ميليون نفر يکی از صنعتی ترين شهرهای
اين مقطع و محل کار و زندگی و البته اعتراضات صدها هزار کارگر متمرکز در مراکز صنعتی بود.
کارگرانی که عليرغم شرايط مشقت بار کارشان در فقر دهشتناکی بسر ميبردند .کارگرانی که چه در دوره
سلطنت لويی فيليپ به سرکردگی اشرافيت مالی ،چه در دوره جمهوريهای بعدی و بعدا تحت زعامت
امپراطوری ناپلئون سوم قيامهای بزرگی را راه انداخته بودند و در ادامه همه اين قيامها اين شاخه های
مختلﻒ سرمايه داری فرانسه بودند که در قالبها و اشکال مختلﻒ سياسی مثل سلطنت ،جمهوری و امپراطوری
به قدرت ميرسيدند.
ﻻزم نيست در جزئيات وارد پاسخ اين سئوال بشويم که زمينه های اقتصادی و سياسی جنگ ميان پروس و
فرانسه چه بود .همينقدر ﻻزم است تاکيد کنيم که هر دو طرف به اين جنگ نياز داشتند .برای طرف پروس
عﻼوه بر مشکﻼت داخلی ،جنگ با فرانسه ﻻزم بود تا "صدر اعظم آهنين" با کشورگشايی و الحاق دو
منطقه از فرانسه )آلزاس و لورن( و تامين اتحاد پروس و اتحاديه آلمان شمالی به نياز تشکيل امپراطوری
آلمان پاسخ دهد و فرانسه به اين جنگ نياز داشت تا امپراطور ناپلئون بناپارت در راس سرمايه داری فرانسه
با سﻼح "ميه ن در خطر است" به جنگ کارگران همان "ميهن" برود .کارگرانی که مخصوصا در نيمه قرن
نوزده با قيامهای وسيع کارگری وانقﻼبات  1848شبح خوفناک قدرت گيری طبقه کارگر را باﻻی سر اقليت
حاکم فرانسه و همچنين اروپا چرخانده بودند.
اينجا هم مثل اغلب جنگهای "ملی و ميهنی" مساله هيچ کدام از "ميهن پرستان" حاکم در دو طرف اين جنگ
منافع شهروندان پروس يا فرانسه نبود .جدا از نيازهای کشورگشايانه که هر امپراطوری به آن نياز دارد،
مساله اساسی و مشترکشان اين بود که در متن هيجانات و احساسات و نفرت ملی مهندسی شده ،شبحی را
شکست دهند که مخصوصا انقﻼبات  1848بر فراز سر همه کشورهای اروپايی به گردش در آورده بود و
و هر آن ميتوانست در پروس و فرانسه طبقات حاکم را به طور جدی با بحران حکومتی مواجه سازد .در
متن اين "جنگ ميهنی" می بايست تکليﻒ جنگ با طبقه کارگر و توده های محروم "ميهن" عليه طبقه سرمايه
دار "ميهن" روشن شود.
در چنين شرايطی بود که در  19جوﻻی ) 1870درست  8ماه پيش از اعﻼم موجوديت کمون پاريس(،
ناپلئون سوم عليه پروس اعﻼن جنگ کرد .بيسمارک اين اعﻼن جنگ را در هوا قاپيد چون او هم به چنين
جنگی نياز داشت.
در زمان کوتاهی محاسبات نظامی ناپلئون غلط از آب در آمد .ارتش پروس پيشروی کرد .خود ناپلئون همراه
ژنرالهايش اسير شد .وقتی در  4سپتامبر 1870تسليم ناپلئون به بيسمارک به گوش کارگران در پاريس رسيد،
کارگران و ساير شهروندان معترض پاريس به خيابانها ريختند و قوه قانونگذاری وقت را مجبور کردند پايان
امپراطوری را اعﻼم کند و "دولت دفاع ملی" تشکيل دهد .در واقع طبقه کارگر پاريس که گوشت دم توپ
سرمايه داری فرانسه شده بود عليه اين طبقه و سردسته اش يعنی ناپلئون بناپارت قيام کرد و عمﻼ اين "جنگ
ميهنی" از طرف ناپلئون به شعله ور شدن جنگ طبقاتی عليه خود ناپلئون و طبقه حاکمی تبديل شد که او
ميخواست موقعيتش را مستحکمتر کند.

در اين مقطع همه پاريسی های قادر به حمل سﻼح در يک نيروی مسلح مردمی به نام "گارد ملی" متشکل
شده بودند .اکثريت "گارد ملی" را کارگران تشکيل ميدادند .خيلی زود تضاد منافع کارگران و گارد مسلحشان
با حکومت و "دولت دفاع ملی" اش آشکار شد .بزودی معلوم شد که هدف "دولت دفاع ملی" ،به سرکردگی
تی ير – همان کسی که بعدا قتل عام پاريس را سازمان داد – اخراج پروس از فرانسه و " دفاع از "ملت"
نيست .برعکش هدفش اين است که رسالت شکست خورده ناپلئون عليه کارگران را اين بار زير پرچم
جمهوری به سرانجام برساند.
در ماههای سپتامبر و اکتبر  1871و بعد از شکستهای پياپی ارتش فرانسه به رهبری "دولت دفاع ملی"،
محاصره طوﻻن ی پاريس آغاز شد .شش ماه تمام پاريس کارگران ،پاريس تهيدستان با قحطی و گرسنگی
دست و پنجه نرم کرد طوری که مردم مجبور شدند برای رهايی از مرگ به خوردن گوشت اسب و سگ و
گربه و موش و حيوانات باغ وحش پناه ببرند.
در چنين شرايطی کارگران پاريس و بخشهای راديکال "گارد ملی" مجددا شورش ميکنند ،شهرداری را
اشغال ميکنند و "دولت دفاع ملی" را بی اعتبار اعﻼم ميکنند .همانطور که قبﻼ خواهان پايان امپراطوری
شده بودند ،اين بار خواهان پايان حيات "دولت دفاع ملی" ميشوند.
دولتی که به نام "دفاع ملی" در باره حفظ هر وجب از سرزمين ميهن و هر تک سنگر از سنگرهای ميهن"
رجزانی کرده بود ،برای مقابله با شورش گرسنگان و خيزش کارگران به معامﻼت کثيفش با بيسمارک عليه
کارگران پاريس سرعت ميبخشد.
کارگران دست بر نميدارند و دولت را مجبور ميکنند کناره گيری کند و برای انتخابات کمون برنامه ريزی
کند .اما دولتی که نگران قدرت گيری کارگران است زير قولش ميزند؛ شهرداری مرکزی را با خشونت تمام
اشغال ميکند تا بر شهر پاريس مسلط شود؛ کارگران بی سﻼح را کشتار ميکند و عمﻼ برای تسليم پاريس به
پروس دست به کار ميشود .و باﻻخره "دولت دفاع ملی" با يک معامله در ژانويه  1871پاريس را بعد از
مدت طوﻻنی مقاومت در مقابل تهاجم پروس ،تسليم بيسمارک ميکند و به اين ترتيب "وظيفه ملی و مهينی"
اش را به فرجام ميرساند.
در اين شرايط پاريس کارگران هنوز مسلح است" .گارد ملی" سﻼحهای خود را در اختيار دارد .همانهايی
که مقاومت در مقابل ارتش بيسمارک را سازمان داده بودند ،قصد دارند در مقابل دسيسه های دولت "دفاع
ملی" هم مقاومت کنند.
حکومت قبل از متوسل شدن به يورش مسلحانه نهايی اش به کارگران پاريس ،سعی ميکند با راه انداختن
يک "مجلس ملی" جديد به معامﻼتش با بيسمارک "مشروعيت ملی" ببخشد و يورش نهاييش عليه کارگران
را اين بار به نام فرانسه و مردم فرانسه پيش ببرد .در  8فورريه در شرايط بيخبری کل کشور "انتخابات"
برگزار ميشود و "مجلس ملی" جديدی افتتاح ميشود .اين بار آدولﻒ تی ير به عنوان منتخب اين مجلس و به
عنوان رئيس قوه مجريه زمام امور را بدست ميگيرد.

معاهده صلح ميان تی ير و بيسمارک طوری پيش ميرود که هر دو طرف به اهدافشان از اين "جنگ ميهنی"
برسند .آلزاس و لورن به پروس واگذار ميشوند؛ قرار است پنج ميليارد فرانک غرامت جنگی از جيب مردم
فرانسه به جيب بيسمارک ريخته شود و در مقابل ،برنامه اين است که بيسمارک قريب صدهزار سرباز
ارتش فرانسه اسير را تحويل دولت تی ير دهد .سربازانی که قرار بود "ميهن" را از تجاوز بيسمارک نجات
دهند ،اکنون قرار است کارگران همان "ميهن" را به کمک دشمن خارجی يعنی بيسمارک به خاک و خون
بکشند.
در متن اين معامله "ملی ميهنی" از يکطرف و دسيسه های دولت عليه کارگران پاريس" ،گارد ملی" شورش
ميکند ،يک "کميته مرکزی" برای دفاع از پاريس هم در مقابل ارتش پروس و هم در مقابل تعرض حکومت
تی ير تشکيل ميدهد .دولت تی ير چه کار ميکند؟ تجربه گرانبهای همه طبقات حاکم تا کنونی را به کار
ميبرد :خلع سﻼح کارگران ،خلع سﻼح "گارد ملی" که عمﻼ نيروی مسلح کارگران و معترضين پاريس بود.
و به اين ترتيب 18 ،مارس ،نقطه عطﻒ تاريخی کمون پاريس فرا ميرسد.
در  18مارس ،آدولﻒ تی ير ،همان کسی که به نام جمهوری رسالت امپراطوری ساقط شده را پيش ميبرد،
سربازان ارتش منظم را به تپه مونت مارتر اعزام ميکند تا  400عراده توپ متعلق به "گاردملی" را که به
هزينه زحمتکشان پاريس تهيه شده بود مصادره و در اختيار ارتش تی ير قرار دهد.
دو ژنرال بيرحم ارتش ،ژنرال مارتن لکنت و لئونارد کلمان توما رهبری عمليات را به عهده دارند .مردم
زحتمکش پاريس و در پيشاپيس آنان زنان کارگر و زحمتکش جانانه در مقابل سربازان می ايستند .ژنرال
لکنت فرمان آتش ميدهد و از سربازان ميخواهد زنان و مردان مدافع را به رگبار ببندند .زنان از سربازان
ميخواهند به سينه خواهران و برادران و همشهريها شان تيراندازی نکنند .سربازان لوله های تفنگهايشان را
رو به زمين ميگيرند ،از اجرای فرمان آتش خودداری ميکنند و به جای تيرباران کارگران و زنان و مردان
مدافع ،خود ژنرال لکنت و کلمان تو را مقابل ديوار ميگذارند و تيرباران ميکنند.
در واقع 18 ،مارس آغازی بود برای تبديل کردن "جنگ ميهنی" سرمايه داران پروس و فرانسه به جنگ
داخلی کارگران پاريس با دولت سرمايه داری خودی و متحدش يعنی پروس.
متعاقب اين روز ،حکومتی که از تمرد سربازانش در مقابل ژنرالهايش و پيوستنشان به کارگران وحشت
زده شده بود؛ حکومتی که جسارت کارگران در حفظ سﻼحهايشان را نشانه ای از عزم کارگران در راه
انداختن يک نبرد طبقاتی عليه سرمايه داری حاکم در ميان يک "جنگ ميهنی ميان سرمايه دارها" را ديده
بود؛ تصميم گرفت بسرعت خود را جمع و جور کند و همراه و همگام و در اتحاد با نيروهای پروس پاريس
کارگران را به زانو در بياورد.
حکومت ،ورسای را به عنوان مرکز سازماندهی ارتجاع در مقابل پاريس عصيانگر انتخاب کرد .همه
نيروهايش ،ارتش و پليس و ژاندارمری و وکﻼ و وزرا و جاسوسان و شکنجه گران و مزدورانش را به

ورسای برد تا به تصور خودش پاريس را در يک خﻼء سياسی و اداری و امنيتی و اقتصادی رها کند و در
فرصت مناسب با يک يورش نظامی کار پاريس را که عليه نظم حاکم قيام کرده بود يکسره کند.
از  18مارس به بعد ،ورسای سرمايه داری در اتحاد با بيسمارک از يکطرف و کارگران پاريس و "گارد
ملی" شان از طرف ديگر وارد يک جنگ علنی ميشوند .کارگران پاريس اين بار رسما در مقابل دو دشمن
"خارجی و داخلی " که در قالب يک دشمن متحد طبقاتی ظاهر شده اند می جنگند .فرانسه و پروس سرمايه
داری متحدا در مقابل پاريس کارگری و تﻼش و مبارزه شان برای يک زندگی انسانی صﻒ کشيده اند و
پاريس کارگری عزم راسخ دارد در مقابل اين دشمن طبقاتی متحد مقاومت کند.
در بخشهای بعدی به انترناسيوناليسم کارگری و انسانی کمون پاريس در مقابل ناسيوناليسم دو دولت در حال
جنگ و اتحاد اين دو ناسيوناليسم در مقابل طبقه کارگر فرانسه و مقاومت و مبارزه با شکوه کارگران پاريس
با اين دو دشمن باز خواهيم گشت .اينجا مايلم با يک اشاره به کرونولوژی کمون پاريس اين بخش را خاتمه
بدهم.
در  18مارس ،پاريس کارگران آنقدر هشيار بود که اجازه نداد ژنرالهای بيرحم حکومت خلع سﻼحشان کند.
اما هنوز کمون پاريس به مثابه "دولت" کارگران و شهروندان انتخاب نشده بود .هنوز کمون پاريس رسما
اعﻼم موجوديت نکرده بود.
 8روز بعد ،در  26مارس کمون پاريس انتخاب ميشود و دو روز بعد در  28مارس کمون پاريس رسما
اعﻼم موجوديت ميکند .برای اولين بار در تاريخ ،طبقه کارگر ميتواند -اگرچه در يک شهر و برای مدت
بسيار کوتاهی – قدرت سياسی را مستقيما بدست بگيرد و رسما آن را اعﻼم کند.
کمون پاريس ناگزير بود در عين حال هم مقابله با محاصره و اشغال پاريس توسط بيسمارک و هم مقابله با
نيروهای ارتجاع فرانسه مستقر در ورسای و هم اداره شهر در محاصره را همزمان پيش ببرد.
اگرچه عمر کمون پاريس بيشتر از دو ماه نبود ،اما در همين مدت کوتاه توانست تغييرات شگرفی در زندگی
يک شهر دو ميليونی بوجود بياورد .تغييراتی که از بزرگترين ،شکوهمندترين و ماندگارترين تحوﻻت
قرنهای گذشته است و به خاطرش بشريت آزاديخواه و برابری طلب ،همه انسانهايی که برای حرمت و
کرامت و سعادت و خوشبختی همه انسانها احترامی قائل هستند بايد در مقابل اين تﻼش و ابتکار و کاردانی
و فداکاری کارگران پاريس به احترام بلند شوند.
اين تغييرات چه ها بودند که همه ادعاهای بشردوستانه تاريخ تا کنونی در مقايسه با آن رنگ می بازند؟ هر
عﻼقمندی با يک مراجعه ساده و کوتاه به ويکی پيديا ميتواند با ليست اقدامات کمون پاريس آشنا شود .اما
اقدامات کمون پاريس فقط يک ليست ساده نيست .هر تک تغييری که کمون پاريس مبتکرش بود ،جلوه ای
از اين حقيقت بود که اگر دنيا – حتی برای مدتی کوتاه  -از دست چپاولگران سرمايه خارج شود و بدست
طبقه ای بيافتد که همه اسارتها و تحقيرها و ستمها را يکجا در خود متمرکز کرده است ،چه نتايج شگرف و
شکوهمند و سزاوار احترام می تواند داشته باشد.

در ادامه اين مطلب به اين اقدامات و تغييرات به ياد ماندنی و قابل احترام کمون پاريس خواهيم پرداخت* .
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