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در تاريخ جوامع طبقاتی ،کشمکش طبقاتی ،کشمکش طبقات عليه همديگر ،پنهان و آشکار اما مدام و در
اشکال متنوع در جريان بوده است .اين کشمکش ،هميشه و همه جا ،از مبارزه در کف خيابان تا ظريفترين
جلوه های زندگی  -از جمله هنر و ادبيات  -به نحوی اثر خود را برجای گذاشته است .موضوع مشترک
همه اين کشمشکها – هر شکلی که بخود گرفته باشند – تﻼش طبقات تحت سلطه ،تﻼش طبقات محروم و
تهيدست برای آزادی و عدالت و برابری بوده است.
آنگاه که اين کشمکش به جدالی بر سر قدرت سياسی کشيده شده است؛ آنگاه که قدرت سياسی طبقات حاکم
علنا و در خياب ان به مصاف کشيده شده است ،بدون استثنا ،طبقات حاکم شمشيرها را از رو بسته اند و تا
توانسته اند به نام نظم و امنيت ملی به جان نيروهايی که قدرتشان را به چالش کشيده اند افتاده اند .و هميشه
البته سبعيت و درندگی دهشتناکی از خود نشان داده اند.
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کمون پاريس نه اولين و نه آخرين نمونه از توحش سرمايه داری عليه طبقه کارگر و جنبشهای عدالت
طلبانه است.
انقﻼب اکتبر روسيه تقريبا نيم قرن بعد از کمون پاريس رخ داد .اما لشکرکشی متحدانه اغلب دول سرمايه
داری برای در هم شکستن اين انقﻼب ،بار ديگر نشان داد که طبقات حاکم چه ظرفيتی از خشونت برای
در هم شکستن عصيان طبقه کارگر و توده های تهيدست دارند .لشکر کشی ای که مصمم بود انقﻼب
کارگران و محرومين روسيه را در هم بشکند و نگذارد طبقات محروم جامعه قدرت بگيرند و برای رسيدن
به اين هدف ميليونها انسان را قربانی کردند.
اين جالب است که سازماندهندگان خشونت معموﻻ و مثل هميشه روايت وارونه از تاريخ ميدهند و به هزار
وسيله تﻼش ميکنند انقﻼبها و انقﻼبيون را با خشونت تداعی کنند و از طبقه حاکم با تمام ددمنشی ها عليه
اعتراضات حق طلبانه توده های تحت ستم ،تصويری مداراطلب ،اهل گفتگو و انسانهای رئوف القلب ارائه
کنند .تصويری که بنا بر همه شواهد تاريخی پوچ ،بی پايه و وارونه است و کمون پاريس يک نمونه
برجسته ،يک شاهد تاريخی بسيار مهم در مقابل اين نوع روايتها است.

خشونت طبقه حاکم عليه کمون پاريس!
خشونت عليه کمون پاريس ،براستی يکی از نمونه های کم سابقه از نظر وسعت و عمق توحش سرمايه
داری عليه طبقه کارگر بود و يک نمونه بسيار گويا از اين حقيقت بود که اين انقﻼبها نيستند که خشونت
ميکنند؛ برعکس اين طبقات حاکم هستند که برای حفظ قدرت سياسيشان به تکاندهنده ترين جنايات متوسل
ميشوند.
قبل از کمون پاريس ،بارها مخصوصا در در جريان شورشهای کارگری سالهای  1848در اروپا ،شهرهای
کارگری فرانسه مخصوصا پاريس شاهد جنايات هولناکی توسط نيروهای سرکوب سرمايه داری بوده اند
و در اين سالها کارگران "بيرحمی ديوانه وار" طبقات حاکم را ديده بودند.
برای مثال ،وقتی در  22ژوئن  ،1848کارگران فرانسه عليه وضعيت بسيار اسفبارشان قيام کردند ،سرمايه
داری با قساوت کم نظيری به سرکوب کارگران معترض دست زد و به قول مارکس در اين "نخستين نبرد
بزرگ ميان دو طبقه" ديديم که چگونه "حجاب پنهانگر جمهوری دريد".
"همه ميدانيم که کارگران با چه شهامت و نبوغ بی نظيری ،بدون پيشوا ،بدون نقشه مشترک ،بدون وسيله –
و بخش عمده شان بدون اسلحه – ارتش ،گارد متحرک ،گارد ملی پاريس و نيز گارد ملی شهرستانها را که
به پاريس آمده بودند ،پنج روز تمام شاه مات کردند و همه ميدانيم که بورژوازی با چه قساوت بی سابقه ای
– قتل عام  3000تن از زندانيان – انتقام ترس جانی را که دچار شده بود کشيد) ".مارکس ،مبارزه طبقاتی
در فرانسه(

اما حتی همين کشتارها هم در مقايسه با لجام گسيختگی هار سرمايه داری در مقابل کمون پاريس "حکم
بازی کودکان را داشت!" توحش بورژوازی در مقابل کمون پاريس آنچنان گسترده بود که به قول انگلس
تفنگ ديگر سرعت عمل ﻻزم را در کشتن نداشت و اين مسلسلها بودند که صدها تن از کموناردها را يکجا
کشتار ميکردند.
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در بخشهای قبلی اين سلسله مقاﻻت به يکی از باشکوهترين و انسانی ترين اقدامات کمون پاريس اشاره
کرديم :به آتش کشيدن ماشين کشتار به نام گيوتين .به دستور کمون پاريس ،اين ماشين آدمکشی که در
جريان انقﻼب بورژوايی  1789فرانسه سرهای زيادی را از تن جدا کرد ،به مثابه سمبل خشونت و آدمکشی
در ميان شور و شوق و شادی شهروندان پاريس به آتش کشيده شد .اين فقط يک نمونه از دوران جديدی
بود که کمون پاريس ميخواست آغازگرش باشد .اما در همين دوره ،طبقه حاکم فرانسه نشان داد که سرمايه
داری و حکومتش در مقابل هر گونه تﻼش برای آزادی و برابری به هر جنايتی دست ميبرد تا سلطه خود
را حفظ کند.
وقتی تﻼشها و تصميمات کمون پاريس برای اجتناب از خونريزی را در کنار خشونت حکومت سرمايه
داران به موازات هم به تصوير ميکشيم ،به خوبی معلوم ميشود که سبعيت سرمايه داری در مقابل طبقه
کارگر ،مخصوصا اگر اين طبقه بخواهد دست به قدرت سياسی ببرد و سرنوشت خود را خود بدست بگيرد،
مخصوصا اگر طبقه کارگر به پا خيزد تا غل و زنجير بردگی سرمايه را از دست و پای کارگران باز کند
و بدور اندازد ،حد و مرزی ندارد.
قبﻼ گفتيم که در  18مارس  ،1871ارتش تی ير جمهوريخواه ،شبانه برای مصادره توپهای مستقر در تپه
مونتمارتر که به هزينه کارگران و شهروندان پاريس تهيه شده بود حمله ميکند که با مقاومت کارگران و
در پيشاپيش آنها زنان مواجه ميشود .کارگران پاريس به اين توپها برای مقابله با محاصره ارتش پروس از
يکطرف و هجوم ارتش بناپارت به رهبری تی ير از طرف ديگر نياز داشتند.
در ماجرای يورش "راهزنان" ورسای به تپه مونتمارتر ،زنان مدافع توپها با سربازان وارد گفتگو ميشوند،
از آنها ميخواهند که به سينه براداران و خواهرانشان تيراندازی نکنند .سربازان که در واقع برادران و
فرزندان همين شهروندان کارگر بودند ،به خواست اين زنان جسور تن ميدهند و لوله تفنگها را به سوی
زمين برميگردانند.
اما ژنرالهای اعزامی از ورسای اصرار دارند مقاومت زنان و کارگران معترض و عصيانگر پاريس را
در هم بشکنند .ژنرال لوکنت بارها به هنگ 81فرمان ميدهد به روی مدافعين بی سﻼح تيراندازی کنند.
سربازان به اين فرمان آدمکشی تن نميدهند .همچنين به عﻼمت سرپيچی لوله های تفنگهايشان را رو به
زمين نگه ميدارند و در مقابل فرمانهای مکرر ژنرال لوکنت برای آدمکشی تصميم ديگری ميگيرند :لوله
های تفنگهايشان را به جای زمين به سوی ژنرالی برميگردانند که فرمان قتل عام صادر ميکند .به جای
تيرباران زنان و مردان مدافع ،خود او را همراه يک ژنرال ديگر به نام کلمان توما که در قتل عام کارگران
در انقﻼبهای  1848نقش فعال داشت ،تيرباران ميکنند .اين اوج "خشونت" کمون بود که عمﻼ سربازان به
جای کشتار صدها زن و مرد بی سﻼح ،تفنگشهايشان را به سوی ژنرالهايی برميگردانند که مصممند
کشتار مردم بيدفاع را بدست همان سربازان پيش ببرند.
دو هفته بعد از ماجرای تپه مونتمارتر ،از اوايل آوريل  1871سبعيت "مردان نظم" اوج گرفت .آنها حتی
به سربازان ارتش خودشان ،ارتش ناپلئون بناپارت هم رحم نکردند .سربازان جبهه که بدست اين اوباش
اسير ميشدند با کوچکترين ترديد و شک درباره سمپاتيشان به کمون پاريس در جا اعدام ميشدند .تی ير به
ژنرالها و سرکوبگران حکومتی دستور داده بود که هر سربازی را که مشکوک به طرفداری از کمون
پاريس است در جا تيرباران کنند .فضای خشونت حکومتی عليه کمون پاريس آنچنان باﻻ بود که ژاندارمها
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و سرکوبگرانی که عليه کموناردها بيشتر جنايت ميکردند ارتقا پيدا ميکردند .ژاندارمی به نام "دسماره"
مدال گرفت چون "فلورانس" کمونارد را بيرحمانه تکه تکه کرده بود و اين فلورانس شريف يکی از آن
کموناردهايی بود که قبﻼ در قبال اعضای بازداشت شده دولت همين تی ير عطوفت نشان داده بود و خيلی
از همين بازداشت شدگان با دخالت همين فلورانس کمونارد از بازداشت جان بدر برده بودند.

عطوفت کمون کارگران و خشونت ورسای سرمايه داران:
وقتی دولت "دفاع ملی" به نمايندگی از طبقه سرمايه دار فرانسه ،عقب نشينی وزرا و وکﻼ و کل دستگاه
بوروکراسی و دستگاه سرکوب از جمله ارتش به ورسای را سازمان ميداد تا از آنجا تهاجم به پاريس و
سرکوب کمون پاريس را سازمان دهد" ،گارد ملی" )همان گاردی که متشکل از اساسا کارگران بود( و
کمون پاريس ،به جای بازداشت آنها در مقابلشان "عطوفت" نشان داد .در  26مارس که انتخابات کمون
بود ،کميته مرکزی "گارد ملی" دست حزب نظم و "دولت دفاع ملی" به رهبری تی ير را باز گذاشت و
حتی به قول مارکس در کنار صندوقها با آنها ،همانهايی که "در درون خود می غريدند که در روز موعود
چه گونه ريشه شان را برخواهند کند" شيرينی رد و بدل کرد.
وقتی کمون پاريس با موج اعدام اسرای کمون توسط دار و دسته ورسای مواجه شد ،برای مقابله با آن در
 7آوريل فرمانی صادر کرد که در آن اعﻼم شده بود کمون عزم دارد "در برابر عمليات و اقدامات
آدمخوارانه دار و دسته راهزنان ورسای" مقابله به مثل کند .با اين اولتيماتوم کمون ،اعدام اسرای کمونارد
بدست سرکوبگران ورسای برای مدتی متوقف شد .اما وقتی "راهزنان" مستقر در ورسای متوجه شدند که
کمون جاسوسان دستگير شده ورسای و حتی ژاندارمهای ورسای را که با بمبهای آتشزا دستگير شده بودند
مورد عطوفت قرار داده و در واقع تهديد کمون در فرمان  7آوريل اجرا نشده است ،اعدام گروه گروه
زندانيان را از سر گرفتند .حتی توحش را به جايی رساندند که خانه هايی که افراد گارد ملی به آنها پناه
برده بودند را به آتش کشيدند و آنها را زنده زنده سوزاندند.
وقتی کمون پيشنهاد مبادله زندانيان و اسرا را مطرح کرد با پاسخ منفی ورسای سرمايه داران مواجه شد.
برای مثال ،همان موقع که اسرای کمون در ورسای دسته دسته تيرباران ميشدند ،تعداد زيادی از
سرکوبگران ورسای از جمله سر اسقف پاريس در اسارت کمون بودند .کمون با شنيدن اين تيربارانها
بﻼفاصله مقابله به مثل نکرد .پشنهاد مبادله اسرا را داد که با بی اعتنايی ورسای مواجه شد .کمون پيشنهاد
کرد که در مقابل آزادی بﻼنکی تعداد زيادی از جمله سراسقف پاريس را آزاد خواهد کرد که با پاسخ منفی
ورسای مواجه شد .چرا؟ به قول مارکس تی ير به اين پيشنهادات کمون پاسخ منفی داد چون "ميدانست اگر
بﻼنکی را رها کند ،کمون صاحب راسی خواهد شد ،در حاليکه پس گرفتن سراسقف چيزی بر وی اضافه
نميکند مگر در صورتی که نعش اش را پس ميگرفت ".ورسای حاضر شد در مقابل اعدام دسته دسته
کموناردهای اسير در ورسای ،سراسقف پاريس به قتل برسد تا از "شهيد مقدس" استفاده سياسی کند!
می بينيم که کمون پاريس به هر شکلی تﻼش ميکند مانع خونريزی شود اما سرمايه داری و حکومت
پاسدارش دقيقا به خاطر حفظ سلطه طبقاتيش حاضر است به هر درجه ممکنی از توحش و ددمنشی متوسل
شد.
بعدا در بخش آخری اين سلسله مقاﻻت ،به اين برميگرديم که به قول مارکس "عطوفت کمون پاريس" در
مقابل ورسای سرمايه داران يکی از اشتباهات مهم کمون و يکی از دﻻيل مهم شکستش بود.
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هفته خونين!
امروز  4ماه مه روز جهانی کارگران است که اين سطور را مينويسم .همين چند روز پيش ،جمهوری
اسﻼمی ،وارثين اسﻼمی طبقه حاکم فرانسه در ايران به تجمع کارگران در روز جهانی کارگر در مقابل
مجلس اسﻼمی يورش برد تا اعتراض حق طلبانه کارگران را در هم بشکند .اين نشان ميدهد که خشونت
سرمايه داری عليه طبقه کارگر زمان و مکان نميشناسد.
 148سال پيش در چنين روزهايی کموناردها مشغول نبردی تا پای جان در دفاع از آزادی و برابری همه
شهروندان بودند .تقريبا دو هفته بعد ) 21تا  28مه  (1871هفته خونين فرا ميرسد .هفته ای گواه تاريخی
غير قابل انکاری در باره اين حقيقت است که سرمايه داری برای نگه داشتن زنجير اسارت بر پای کارگران
و ادامه چپاول دسترنج کارگران و اعمال حاکميت طبقاتيش چه ظرفيت عظيمی از درندگی دارد.
قبل از اين هفته خونين و قبل از ورود ژنرال مک ماهون قصاب پاريس به شهر ،تی ير ،رئيس دولت،
خطاب به کارگران پاريس اعﻼم کرده بود که "اين شهر محکوم به فناست" و خطاب به قاتلين سازمانيافته
در ارتش بناپارت گفته بود که "دستتان باز است ،آنقدر از پاريس انتقام بکشيد تا دلتان آرام بگيرد".
و به اين ترتيب ،شهری که تا آن زمان شاهد باشکوهترين ،رزمنده ترين و مصمم ترين قيامهای تاريخ طبقه
کارگر عليه سرمايه داری بود ،در اين "هفته خونين" توسط ورسای سرمايه داران به خون کشيده شد.
عطش سيری ناپذير خشونت و خونريزی توسط سرمايه داری فرانسه ،در  28می در گورستان پرﻻشز
به اوج رسيد .در اين روز کموناردهای اسير در زندانها را بيرون کشيدند و در پای ديواری در اين
گورستان ،ديواری که بعدا به ديوار کمونادرها مشهور شد ،به رگبار بستند.
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انگلس از اين ديوار به عنوان شاهدی "خاموش ولی گويا" ياد کرد که به عنوان نمونه ای برجسته از نفرت
و خشم طبقه حاکم در مقابل مقاومت و مبارزه طبقه کارگر برای دفاع از حقوق خويش همچنان بر سر
پاست .انگلس ،همچنين سبعيت و درندگی و خشونت طبقه حاکم عليه طبقه کارگر را از قول يک روزنامه
رسمی آنزمان ،روزنامه ای وابسته به حزب توری لندن به اطﻼع جهانيان رساند که اينچنين گزارش داده
بود:
"در حاليکه هنوز صدای تک تيراندازهای پراکنده از دور به گوش ميرسد؛ در حاليکه
مجروحان بخت برگشته ای را می بينی که در ﻻبﻼی سنگ گورهای پرﻻشز به حال خود رها
شده اند تا بميرند ،در حاليکه  6000شورشی وحشت زده را ،در بيم و هراس از نوميدی ،در
زيرزمينها و دهليزهای گورستانها ،بی پناه و سرگردان می بينی؛ در حاليکه در کوچه ها می
بينی بيچارگانی در گروههای بيست نفره به ضرب مسلسل از پا در می آيند؛ تماشای کافه های
پر از مشتری عاشق افسنطين؛ بيليارد و دومينو در پاريس ،خون آدم را به جوش مياورد؛ ...
" )مقدمه انگلس بر جنگ داخلی در فرانسه(
مشتريهای اين کافه ها ،قشرهای دارا و متمول و متعلق به طبقه بورژوای پاريس بودند که در شهر مانده
بودند و در فضای آزاديهای شکل گرفته در شهری که توسط کمون پاريس اداره ميشد مشغول بازی بيليارد
بودند.
اين سطح از درندگی و خشونت طبقه حاکم فرانسه عليه کمون پاريس برای رسيدن به چه هدفی بود؟ برای
پاسداری از نظم و امنيت! نظم و امنيت کدام طبقه؟ نظم سرمايه داری و امنيت طبقه سرمايه دار .نظم و
امنيتی که مانع دسترسی کارگران به قدرت بشود و روال منظم و امن بهره کشيدن از کارگران را از
تعرض همين کارگران مصون نگه ميدارد .نظم و امنيتی که تﻼش کارگر برای عدالت و آزادی و زندگی
انسانی را به خاک و خون بکشد.
وقتی "دولت دفاع ملی" تی ير بر روی قيام کارگران پاريس خون ميپاشيد ،همين تی ير به نمايندگی از
سرمايه داری فرانسه اعﻼم کرد .. " :به هدف خود رسيديم .آن چيزی که آرزوی عدالت ،نظم ،انسانيت و
تمدن بود تحقق يافت":
کمون پاريس براستی يکی از نمونه های به يادماندنی از اين حقيقت است که سرمايه داری وقتی از "عدالت
و نظم و انسانيت و تمدن" حرف ميزند منظورش دقيقا چيست و در مقابل تﻼش طبقه کارگر برای عدالت
و انسانيت ميتواند به چه توحشی متوسل شود و در مقابل شورش بردگان مزدی عليه اين بردگی چه سبعيتی،
چه "تمدنی" از خود نشان ميدهد" .تمدن پرافتخاری" که به قول مارکس مهمترين مساله اش اين بود که
"چگونه از کوه اجسادی که پس از پايان يافتن نبرد در کوچه ها برجای گذاشته است خﻼص شود"
اين بخش را ترجيح ميدهم با سخنان پايانی تحليل درخشان مارکس از تجربه کمون پاريس پايان دهم:
"نام کارگان پاريس ،با کمونشان ،برای هميشه به عنوان پيام آور پرافتخار جامعه نوين ،با احترام تمام ياد
خواهد شد .خاطره جانباختگانش سرشار از احترام در قلب طبقه کارگر برای هميشه باقی خواهد ماند .و
آنان که دست به نابودی اش زدند از هم اکنون به چرخ عذاب و ملعنت تاريخ بسته شده اند و دعای همه
کشيشان باهم نيز برای آمرزش گناهانشان کفايت نخواهد کرد) ".مارکس ،جنگ داخلی در فرانسه(
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در بخش ششم و پايانی اين سلسله مقاﻻت به تجربه کمون پاريس ،علل شکست آن و درسهای اين قيام به
يادماندنی طبقه کارگر خواهيم پرداخت.
 14ارديبهشت  4 – 1398مه 2019
***

7

