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در  14جوﻻی  ،1870ناپلئون سوم امپراطور فرانسه ،عليه پادشاهی پروس اعﻼن جنگ کرد .اين جنگی
بود که به نام "ملتها" و البته مثل همه جنگهای "ملی" بدست سربازانی که معموﻻ از اقشار محروم همان
"ملتها" هستند پيش برده شد.
اين جنگ مورد نياز هر دو طبقه حاکم در فرانسه و آلمان بود .هم ناپلئون در فرانسه و هم بيسمارک" ،صدر
اعظم آهنين" پادشاهی پروس به آن نياز داشتند.
هر دو طرف ،عﻼوه بر تحقق اميال کشورگشايانه شان ،برای در اسارت نگه داشتن اکثريت تهيدست دو
"ملت" فرانسه و پروس ،کارگران ،کشاورزان و ساير اقشار خرده پا به آن نياز داشتند .اين يک جنگ "ملی
و ميهنی" بود که مثل همه جنگهای مشابه بر دوش و از جيب کارگران و بخش اعظم مردم تهيدست دو "ملت
و ميهن" راه انداخته شد تا فضای سرکوب اعتراضات و شورشها فراهم شود.
چگونگی آغاز ،ادامه و پايان اين جنگ برای هر عﻼقمندی با جزئيات در دسترس است .آنچه مورد توجه
اين مطلب است ،شکل گرفتن يک قيام کارگری در فرانسه و مشخصا در پاريس در متن جنگ ميان فرانسه
و پروس و اتحاد طبقات حاکم در دو سوی اين جنگ عليه همين قيام کارگری است.
قيام طبقاتی پاريس در متن يک جنگ "ملی" شکل گرفت و نبرد فراموش نشدنی کموناردها همزمان با دو
ارتش ،ارتش پروس از يکطرف و ارتش "دولت دفاع ملی" فرانسه از طرف ديگر پيش رفت .در اين ميان،
طبقات حاکم دو نيروی "متخاصم" متحد شدند تا خصم اصلی ،کارگران پاريس را که عزم کرده بودند
سرنوشت خود را بدست بگيرند در هم بکوبند.
جمهوری سوم فرانسه ،ناسيونال-شوينيسم بوروژوازی!
در تاريخ سياسی فرانسه" ،جمهوری" هميشه در نقش يک چتر سياسی برای نمايندگی منافع اقشار مختلﻒ
طبقه سرمايه دار و اعمال حاکميت کل اين طبقه عليه کارگران نقش مهمی ايفا کرده است.

ﻻزم است در مفهوم تاريخی "جمهوری" و "جمهوريخواهی" در مقطع کمون پاريس کمی تامل کنيم که به
نام "نماينده ملت" در مقابل دشمن خارجی کارکرد عمليش تعيين تکليﻒ با دشمن طبقاتی داخلی – اينجا
مشخصا کمون پاريس – بود.
مارکس در سه رساله "مبارزه طبقاتی در فرانسه" 18" ،برومر لويی بناپارت" و "جنگ داخلی در فرانسه"
محتوای سياسی جمهوری خواهی طبقه سرمايه دار و اينکه جمهوری چگونه قالب سياسی مناسبی برای
اعمال قدرت طبقاتی همه اقشار سرمايه داری عليه طبقه کارگر فراهم ميکند ،به روشنی و مثل هميشه به
نحو درخشانی برمﻼ کرده است .اينها سه منبع مهمی در تاريخ نظريه سياسی هستند که به نحوی بسيار شفاف
و قدرتمند نقش و عملکرد "جمهوری" برای سرمايه داری در قرن نوزده را تببين ميکنند که البته برای دنيای
معاصر هم سرشار از آموزشهای سياسی گرانبهايی هستند.
به تبيين مارکس در کتاب " 18برومر لوئی بناپارت" ،در همه اين جمهوری ها و پارلمانهايشان "ملت اراده
همگانی خود را به صورت قانون در آورد و به عبارت ديگر قانون طبقه حاکمه را به صورت اراده همگانی
خود در آورد"" .جمهوری طبقاتی که طالب کل نظام بورژوايی به استثنای تاج و تخت بودند".
از انقﻼب کبير بوروژايی فرانسه در سال  1789تا مقطع کمون پاريس ،قدرت سياسی ميان اقشار مختلﻒ
بورژوازی فرانسه در قالب سلطنت و امپراطوری وجمهوری دست به دست شده بود .در مقطع انقﻼب کبير
فرانسه ،جمهوريخواهی جنبش سياسی سرمايه داری نوپای فرانسه برای سهيم شدن در قدرت سياسی بود.
تﻼش سياسی طبقه ای بود که از لحاظ اقتصادی قدرت گرفته بود اما از لحاظ سياسی هنوز سهم متناسب با
قدرت اقتصاديش را نداشت.
در انقﻼبات بورژوايی ،هميشه اين کارگران و کشاورزان و تهيدستان بودند که بر دوش اعتراضشان طبقات
حاکم به قدرت ميرسيدند .برای مثال در انقﻼب کبير فرانسه اين "سانس کولوتها" بودند که بر دوششان
بورژواها به قدرت رسيدند .اما محتوای اجتماعی جمهوريها و اينکه چقدر آمال و آرزوها و منافع اين طبقات
مختلﻒ در جمهوری منعکس شود منوط به اين بود که اين اقشار و طبقات در چه سطحی متشکل و متحزب
بودند و ميتوانستند منافع خود را درقدرت سياسی نمايندگی کنند.
هر چقدر از انقﻼب کبير فرانسه در  1789فاصله بيشتری گرفته ايم" ،جمهوری" ديگر فقط قالب سياسی
مورد نظر بورژوازی برای حضور مسلط در قدرت سياسی نيست ،بلکه زير فشار اعتراضات و شورشها
و قيامهای کارگری و حضور فعال جنبش کمونيستی" ،جمهوری" ناگزير ميشود رنگ مطالبات و نيازهای
طبقه کارگر و سوسياليسم را در ظاهر هم که شده به خود بزند.
يک ماه و نيم بعد از اعﻼن جنگ فرانسه عليه پروس ،در دوم سپتامبر سال  ،1871ناپلئون سوم در سدان
تسليم شد .وقتی ناپلئون تسليم شد ،کارگران و اقشار خرده پای پاريس به خيابانها ريختند و از مجلس ملی
همان امپراطور خواستند که امپراطوری ناپلئون را پايان يافته و به جايش جمهوری اعﻼم کنند .دو روز بعد
امپراطوری فرانسه پايان و جمهوری سوم فرانسه اعﻼم شد .جمهوری ای که با عنوان "دولت دفاع ملی" به
رهبری تی ير دست به کار شد که البته به قول مارکس عمﻼ "دولت فرار ملی" بود.

در اين "جمهوری سوم" ،آدولﻒ تی ير – سلطنت طلب سابق و جمهوريخواه بعدی – به عنوان رئيس اجرايی
جمهوری انتخاب شد .نقش او اين بود که در بستر "جنگ ملی" با پروس ،جنگ طبقاتی در فرانسه و اساسا
در پاريس را "مديريت" کند ،يعنی قيام کارگران پاريس را با حمايت سرمايه داری پروس به رهبری
بيسمارک در هم بکوبد ،در اتحاد با "دشمن خارجی" تکليﻒ دشمن داخلی را معلوم کند و به عبارت ديگر
در اتحاد با دشمن "ملی" خارجی ،تکيلﻒ دشمن طبقاتی داخلی را يکسره کند.
و به اين ترتيب ،تی ير که در راس جمهوری سوم فرانسه شب و روز بر شيپور حفظ هر ذره از خاک ميهن
در مقابل دشمن خارجی ميدميد ،بخش اعظم خاک فرانسه را در اختيار همين "دشمن خارجی" قرار داد تا
دشمن داخلی را در هم بکوبد.
بی دليل نبود که تی ير جمهوريخواه و دار و دسته اش به تعبير مارکس "از همان هنگام اعﻼم جمهوری در
پاريس نقشه تسليم پاريس را در سر داشتند .اما به جای هشدار به مردم پاريس "بيانيه های پر آب و تاپ"
صادر ميکردند که هرگز تن به تسليم نخواهند داد ،که "يک وجب از خاک" و "يک خشت از دژها" را به
دشمن نخواهند داد"!
ميدانيم که عليرغم اين بيانيه های سلحشورانه ملی و ميهنی ،دار و دسته جمهوريخواه تی ير به نمايندگی از
بورژوازی فرانسه و درست در حال اعﻼم علنی اين بيانيه ها ،داشتند برای در هم کوبيدن دشمن داخلی "با
دشمن خارجی" قرارداد صلحی را می بستند که بر اساس آن نه تنها "يک وجب" و "يک خشت" بلکه
منطقه بزرگی از فرانسه به پروس تسليم شد.
علت اين حاتم بخشی جمهوری سوم به نمايندگی از بورژوازی فرانسه به "دشمن خارجی" چه بود؟ علتش
پاريس کارگری بود که بر عليه دشمن داخلی ،جمهوری سومی که اتفاقا همدست "دشمن خارجی" بود ،قيام
کرده بود .علتش اين بود که نگذارند پاريس کارگران سربلند کند و پيروز شود.علتش اين بود که:
"اگر پاريس بر متجاوز پروسی پيروز ميشد ،اين پيروزی ميتوانست به معنای پيروزی کارگر
فرانسوی بر سرمايه دار فرانسوی و انگلهای وابسته به وی در دولت باشد .در کشاکش اين تعارض
ميان دفاع ملی و منععت طبقاتی ،حکومت دفاع ملی حتی يک لحظه هم ترديد به خود راه نداد:
تصميم گرفت حکومت فرار ملی باشد) ".مارکس ،جنگ داخلی در فرانسه(
مارکس در همين کتاب افشا ميکند که وزير امور خارجه "دولت دفاع ملی" تی ير ،در فضای اين بيانيه های
پرآب و تاب ملی وميهنی ،در نامه ای اعتراف ميکند که آن چه آنان در برابرش از خود دفاع ميکردند،
سربازان پروسی نبودند ،بلکه کارگران پاريسی بودند! عمﻼ حکومت "دفاع ملی" با تسليم پاريس به دشمن
نشان داد که حکومت مشترک تی ير و بيسمارک بر کارگران پاريس است.
جنگ و صلح بورژوها در مقابل قيام کارگران!

در ماه ژانويه 1871يعنی دو ماه پيش از آغاز جنگ داخلی در پاريس ،تی ير و بيسمارک ،همان دشمنانی
که به نام ميهن و ملت جنگ و کشتار راه انداخته بودند ،وارد قرارد داد صلحی شدند که هدفش رسيدن به
اهدافی بود که اتفاقا به خاطرش جنگ را شروع کرده بودند.
شرايط اين صلح به خوبی نشان ميدهد که هم جنگشان و هم صلحشان توطئه ای عليه دشمنی بوده است که
هيچ نفعی در اين جنگ نداشت .هدف به خون کشيدن جنبش کارگری و سوسياليسم بود که در اين مقطع
کمون پاريس تجسم باشکوهش بود .هدف پايان دادن به "غائله" پاريس کارگران بود.
قرارداد صلح طوری پيش رفت که هم پروس به اهدافش برای شکل دادن به امپراطوری آلمان برسد ،هم
بورژازی فرانسه به "جمهوری" اش برسد بدون اينکه به خواست طبقه کارگر از جمهوری تن دهد و باﻻخره
خطر و شبح هميشگی طبقه کارگر و سوسياليسمش را از باﻻی سر بورژوازی فرانسه و آلمان کنار بزند.
آلزاس و لورن فرانسه به پروس محلق شد 5 .ميليارد فرانک غرامت به بورژوازی فرانسه تحميل شد که از
جيب کارگران فرانسه تامين شود و به جيب بورژوازی پروس ريخته شود .اشغال دژهای پاريس توسط
پروس ادامه پيدا کرد .و در مقابل قرار شد سربازان بناپارت که قبﻼ در سدان و مدس اسير شده بودند آزاد
شوند و در اختيار دولت "دفاع ملی" قرار گيرند تا قيام داخلی در پاريس را در هم بکوبند .سرکوب کمون
پاريس برای بورژوازی پروس آنقدر مهم بود که قرار شد نخستين قسط غرامت جنگی بعد از "آرام شدن
پاريس" – يعنی سرکوب کامل کمون پاريس  -پرداخت شود!
همه اينها روی چه حقيقت سياسی تاکيد ميکنند؟ اين حقيقت که وطن پرستی طبقه سرمايه دار – از نوع
پروسی يا فرانسوی و هر نوع ديگرش – که به نامش "ملت" ها را به جان هم می اندازند و زندگی ميليونها
انسان را به خاک و خون ميشکند ،هيچ چيز نيست جز قدرتمند کردن سرمايه داری خودی در جنگ و رقابت
با سرمايه داران بغل دستی و در يک سطح فراملی تر حفظ و تحکيم قدرت طبقاتيشان در مقابل شبح هميشه
نگران کننده عصيان طبقه کارگر و تسخير قدرت توسط اين طبقه.
جنگ بيسمارک و ناپلئون در تابستان ) 1870پيش از کمون پاريس( ،صلح بعدی بيسمارک و تی ير در بهار
) 1871بعد از اعﻼم کمون پاريس( ،توطئه مشترکشان عليه قيام کارگران پاريس و کمون پاريس ،يکی از
برجسته ترين جلوه های تاريخی اين حقيقت سياسی است که وطن پرستی بورژوازی و طبقه سرمايه دار،
جنگ و صلحشان به نام مليت و ميهن ،جنگی برای تامين منافع طبقاتی مشترکشان است.
به قول مارکس،
"اينکه می بينيم پس از وحشتناک ترين جنگ دوران مدرن ،مغلوب و غالب دست برادرانه به هم داده اند تا
پرولتاريا را مشترکا قتل عام کنند" به خوبی نشان ميدهد که "ديگر نميتوان سلطله طبقاتی را زير يونيفورم
ملی پوشيده نگاه داشت ،چون معلوم شده است که همه حکومتهای ملی بر ضد پرولتاريا باهم يکی هستند".
)مارکس :جنگ داخلی در فرانسه(
حقوق جهانشمول کمون پاريس در مقابل ناسيونال-شوينيسم بورژوازی فرانسه و پروس!

ستون واندم!
در حاليکه طبقات حاکم پروس و فرانسه ،در اوج تهييج ملی و ناسيوناليستی و شوينيستی عليه همديگر،
مشترکا طرح قتل عام کارگران پاريس و پايان دادن به حيات کمون پاريس را ميريختند؛ در حاليکه برای
پايان دادن به قيام کارگران پاريس ،بيسمارک و تی ير باهم قرار داد صلح می بستند؛ در حاليکه پاريس
کارگران در محاصره و بمباران اين دو نيروی "متخاصم" اما متحد عليه کمون پاريس بود؛ همين کمون
پاريس در محاصره ،پرچم آزاديخواهی ،برابری طلبی و انسانيت جهانشمول را بر افراشت و ستون واندم،
برجسته ترين سمبل نفرت و خصومت ملی و ميهنی و نژادی قرن نوزده ،سمبل شوينيسم امپراطوری فرانسه
را در ميان شور و شوق وشادی شهروندان پاريس بزير کشيد.
و به قول مارکس
"در برابر چشمان پروسی های فاتح ،از يکسو ،و ارتش بناپارتی زير فرمان سرداران بناپارتی از سوی ديگر،
ستون ميدان واندوم ،همان ستونی که به افتخار فتوحات ناپلئون در اول قرن  ،19از ذوب کردن توپهای به
غنيمت گرفته شده در اين فتوحات ساخته شده بود که در راسش مجسمه ناپلئون فاتح قرار داشت ،اين يادگار
غول آسای افتخارات جنگجويانه ،اين سمبل نفرت نژادی و ملی را برانداخت".

با اين کارش کمون پاريس "آغاز عصر نوينی در تاريخ بشريت" را گرامی داشت.
وزير کار "آلمانی"!
مارکس در "جنگ داخلی در فرانسه" به اتفاقی اشاره ميکند که نمونه ديگری از اقدامات کمون پاريس در
مقابل ناسيونال-شوينيسم طبقات حاکم فرانسه و پروس بود .او با اشاره به اين اتفاق عمق دغلکاری و
فرومايگی و رياکاری ميهن پرستانه سرمايه داری فرانسه را با عبارات و کلماتی به يادماندنی اين چنين به
تصوير ميشکد:
"بورژوازی در ميان دو جنگ ،يک جنگ خارجی که به علت خيانت خويش در آن باخته ،و يک جنگ داخلی،
که زاييده دسيسه چينی هايش با اشغالگر خارجی است ،مهلتی يافته بود تا با ترتيب دادن حمله و هجومهای پليسی
برای به اصطﻼح به دام انداختن آلمانی های مقيم فرانسه ،نمايشی از ميهن پرستی خويش به راه بياندازد"...

خوب دقت کنيد .جنگ را ناپلئون بناپارت امپراطور فرانسه راه انداخته است .خودش تسليم بيسمارک "دشمن
خارجی" شده است .تی ير ،نوچه جمهوريخواه همين امپراطور قرار داد صلح با همين "دشمن خارجی" را
امضا کرده است و بخش مهمی از خاک فرانسه را به همين بيسمارک – دشمن خارجی – بخشيده است ،و
حاﻻ به نام "به دام اندختن آلمانی های مقيم فرانسه" نمايش ميهن پرستی راه انداخته است.
در مقابل ،کمون پاريس در مقابل اين شناعت و پليدی ناسيونال – شوينيستی چه کار کرد؟ مسئوليت کميسيون
کار ،همان معادل "وزارت کار" در ساختارهای بورژوايی را به يک کارگر "يهودی ،مجاری ،آلمانی" به
نام لئوفرانکل سپرد .کارگری متولد مجارستان که هفت سال پيش از کمون پاريس مجبور شده بود در ارتش

پروس خدمت کند .کارگری که از ناحيه  13پاريس به عضويت کمون پاريس و به سرعت به عضويت
کميسيون کار کمون پاريس انتخاب شده بود.
نقش اين کارگر در کمون پاريس به خوبی نشان ميدهد که او نه يهودی ،نه مجار و نه آلمانی بود .لئوفرانکل
يک شخصيت کارگری ،کمونيست ،انساندوست و عميقا وفادار به آرمانهای انسانی و برابری طلبانه و
آزاديخواهانه کمونيسم و سوسياليسم بود و به خوبی کموناردها را نمايندگی ميکرد .او بود که مصادره
کارگاههای مالکين فرار کرده و قرار دادن آنها در اختيار کارگران را پيشنهاد کرد که گام مهمی برای تامين
دخالت قدرت کارگری در سازماندهی اقتصاد بود .او بود که در نامه ای به مارکس از نقش يک قيام کارگری
تصويری فراتر از صرفا تغيير در قدرت سياسی ميدهد" :اگر بتوانيم تغييری بنيادی در روابط اجتماعی
ايجاد کنيم ،انقﻼب  18مارس  ،1871پرثمرترين انقﻼبی خواهد بود که تاريخ تا به امروز ديده است".
لنوفرانکل در ميان کموناردهايی که از زندانها بيرون کشيده شدند و در گورستان پرﻻشز پاريس در کنار
ديوار مشهور کموناردها تيرباران شدند نبود .اما او  25سال بعد از قتل عام کموناردها در کنار اين ديوار
به خاک سپرده شد .اين کمونارد شريﻒ و آگاه در وصيت نامه اش نوشت:
" همانگونه که آزادانديش زيستم ،ميخواهم به همان سان بميرم .پس تقاضا ميکنم چه در لحظه
مرگم و چه هنگام به خاکسپاريم به بهانه "رستگاری روحم" هيچ کشيشی ،از هيچ کليسايی
به من نزديک نشود .خاکسپاريم بايد به همان اندازه ساده باشد که خاکسپاری آخرين کسانی
که از گرسنگی هﻼک شده اند .تنها تمايزی که تمنا دارم اين است که کالبدم در پرچمی سرخ
پيچيده شود .پرچم پرولتاريای بين المللی که به خاطر رهايی آنها بهترين بخش زندگی ام را
وقف کردم و هميشه حاضر بودم جانم را فدا کنم ".لئو فرانکل کمونارد
ادامه دارد ....
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