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  به ياد کمون پاريس!

  امين سالگرد کمون پاريس 148به مناسبت 

  )و پايانی ششم بخش(

  !های کمون پاريسدرس
  محسن ابراهيمی 

ebrahimi1917@gmail.com 

 

ماه مه روز اول هفته خونين عليه کمون پاريس بود. در  21 روز سال پيش 148است.  2019مه  21امروز 
داری فرانسه به کمون پاريس آغاز شد. به مدت يک هفته تمام، "دولت تعرض نهايی سرمايه چنين روزی، 

  . ن را با قساوت تمام به خون کشيددفاع ملی" به رهبری تی ير پاريس کارگرا

 فرانسه  سرمايه داریبه نمايندگی از  در باره  خشونت "دولت دفاع ملی" در بخش قبلی اين سلسله مقاالت
صحبت کرديم.  دولتی که تحت اين عنوان وظيفه اصليش نه در اين هفته خونين کارگران عليه کمون پاريس 

به کمک ارتش  اتفاقاپادشاهی پروس بلکه سرکوب کمون پاريس فرانسه توسط در مقابل اشغال ملی" دفاع "
  پروس بود. 
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باالخره  ینسرسختانه و به يادماند دو ماه مبارزه و مقاومت بيش از کمون پاريس، بعد ازدر اين هفته خونين، 
  متحد پروس و فرانسه شکست خورد. یتوسط نيروها

موضوع مطلب  سئواالتو درسهای کمون پاريس چه ها هستند؟ پاسخ به اين  ، اشتباهاتعلل اين شکست
  پيش رويتان است.

ص و اين کشف اين اشتباهات، اين نقکمون پاريس، دو اشتباه مهم، يک نقص مهم و يک کشف مهم داشت. 
 بردگی مزدی نظاممهم سرشار از درسهای مهم برای طبقه کارگر و همه انسانهايی است که برای رهايی از 

  سرمايه داری تالش و مبارزه ميکنند. 

  :اشتباه اول

"سرکوب بورژوازی و مقاومت وی هنوز هم ضروری است. برای کمون اين امر بويژه 
اين است که اين عمل را با قطعيت کافی انجام ضروری بود و يکی از علل شکست آن 

  (مارکس، جنگ داخلی در فرانسه) "نداد.

سرمايه تحليل مارکس اين است که يکی از مهمترين داليل شکست کمون پاريس اين بود که به "راهزنان" 
به داری فرصت داد از پاريس به ورسای عقب نشينی کنند، خودشان را سازمان دهند و نهايتا با قساوت تمام 

  ها را قتل عام کنند.رپاريس حمله کنند و کمونا

"کميته مرکزی گارد ملی" (نيروی مسلح توده های کارگر و تهيدست پاريس) اوال، به جای اقدامات ميدانيم که 
دستشان را  برای جلوگيری از عقب نشينی نيروهای سرکوب و بوروکراسی از پاريس به ورسایبه موقع 

خود را مشغول انتخابات کمون که به ورسای بروند و از آنجا سرکوب را سازمان دهند و ثانيا،  باز گذاشت
وازی را از دست روز بسيار تعيين کننده برای مقابله با توطئه سازمانيافته بورژ 10 کرد و به اين ترتيب

  دادند. 

ها پاريسیمارکس در نامه ای به ويلهلم ليبکنخت با قطعيت شکست کمون پاريس را حتی پيش بينی ميکند: "
محرز است و تقصير خودشان هم هست. تقصيری که بطور کلی ناشی  شکست خواهند خورد، و اين شکست

  از زياده روی ايشان در شرافت و درستی است."

مارکس ادامه ميدهد که به "دو دليل"، کمون پاريس به "تی ير بدجنس" فرصت و امکان داد که تمام دار و 
عليه دسته های سرکوب را در ورسای متمرکز کند که بعدا ديديم که چگونه همينها با حمايت ارتش پروس 

  به يک لشگرکشی تمام عيار دست زدند.  پاريس کمون

  دليل اول: 

ت نخواستند جنگ داخلی راه بيفتد. انگار تی ير با تالش خود برای خلع سالح پاريس به " از روی حماق
  زور، اول بار خودش جنگ داخلی را راه نينداخته بود."

  دليل دوم: 

  اند." شان نکنند که از قدرت سواستفاده کرده" متهم
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کردن کار دشمن مشغول انتخابات حمله به ورسای و يکسره به اين دو دليل به جای تاکيد ميکند که مارکس 
  . ند و وقت و فرصت را از دست دادندکمون شد

به گوگلمان روی اين تاکيد ميکند که اگر کمون پاريس شکست بخورد "علت  ایدر نامه همچنين مارکس 
فقط اخالق خودشان است که بچه های خوبی هستند."  و اين "بچه های خوب" فورا و در فرصتی که داشتند 

  نشدند. بالفاصله به ورسای حمله ور "

  اشتباه دوم: 

  - ارتش بيسمارک از يکطرف و ارتش "دولت دفاع ملی" –دو نيروی متحد  هپاريس در محاصرميدانيم که 
مردم در وضعيت اقتصادی دهشتناکی بسر ميبردند. فقر و گرسنگی بيداد ميکرد. کمون از طرف ديگر بود. 

مخصوصا از نظر اقتصادی ميليون شهروند پاريس از همه نظر،  نياز نزديک دواسخ دادن به پاريس برای پ
    بايد راهی پيدا ميشد. 

برای تصرف ثروت متمرکز در بانک فرانسه هيچ اقدام جدی انجام نداد و  پاريسکمون در چنين شرايطی 
امکانات مالی بانک فرانسه که متعلق به مردم بود را در اختيار نيروهای ارتجاع متمرکز در ورسای عمال 

  قرار داد. 

وقتی نيروهايی از گارد ملی به بانک فرانسه رفتند تا امکانات مالی بانک را به نفع نيازهای کمون پاريس 
توانست اين نيروها را از اين تصميم منصرف مصادره کنند، نماينده کمون در بانک که يک پرودونيست بود 

  محروم شد!  فرانسه کند و عمال کمون از امکانات مالی بانک

ها، عليرغم کاردانی و پاريس عليرغم عزم و جسارت کمونارهنوز اين سئوال پيش ميايد که چرا کمون 
ر جامعه، عليرغم محبوبيت د و اقتصادی اعتماد بنفسشان در استقرار يک نظم تماما جديد از مناسبات سياسی

 –در مقاطع حساس تصميمات قاطع و راهگشا کمون در ميان اکثريت دو ميليون شهروند پاريس، نتوانست 
گيرد و اين قيام بزرگ تاريخی را به پيروزی برساند که ب -چه در عرصه اقتصاد و چه در عرصه سياست 

  ؟ ورق ميخوردتماما متفاوت از گذشته  یدر مسيرتاريخ بشر در اين صورت 

مهم و تاريخی کمون پاريس است. و اين نقص فقدان  به نظر من تماما مربوط به يک نقص پاسخ اين سئوال
روند که اگر در مقطع کمون پاريس حضور داشت ميتوانست  بود کمونيستی رهبری توسط حزب سياسی

  سياسی را در مسيری کامال متفاوت رقم بزند. 

  !: لزوم يک رهبری حزبینقص مهم کمون پاريس

اگر چه "انترناسيونال اول" به رهبری مارکس و انگلس در اين مقطع وجود داشت و توانسته بود به يک 
تبديل شود اما همين انترناسيونال هنوز نتوانسته بود  اقل در سطح اروپانيروی سياسی جدی و قابل توجه حد 

  پاريس را رهبری کند.  که قيامدر فرانسه و پاريس حزب سياسی ای را شکل دهد 

در پاسخ به سئوال علت شکست کمون پاريس، علت اينکه چرا اين "بچه های خوب" درست ی، تروتسک
دقت سازمانيافته يورش بورژوازی از ورسای  و روشهای به هاتاکتيکبا همان وقتی که الزم بود نتوانستند 

 اکيد ميکند.يک نقص مهم تبلکه حتی چنين يورشی را از پيش غيرممکن کنند، روی  ی کنندخنثرا نه تنها 
  کارگران پاريس مسلح به يک حزب سياسی نبودند. نقس که اين 
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"ميتوانيم همه تاريخ کمون را با انگشت ورق به ورق برگردانيم. تنها در آن يک درس 
  می بينيم: يک رهبری نيرومند حزبی الزم است." 

شش ماه گذشت تا طبقه کارگر توانست درسهای  –"زمانی که پاريس در حلقه محاصره بود 
ياد آورد و  را به انقالبهای گذشته و جنگهای زمان سابق و خيانتهای مکرر دمکراسی

ثابت شد که اين شش ماه فرصت از دست رفته ی جبران ناپذيری  - قدرت را در دست گيرد
در راس طبقه کارگر فرانسه  1870بود. هر گاه حزبی با عمل متمرکز انقالبی در سپتامبر 

 -تروتسکی( بود، تمام تاريخ فرانسه و همه تاريخ بشر در مسير ديگری قرار ميگرفت."
  کمون پاريس). کتاب

مخصوصا به اين خاطر اهميت دارد که روی يک نياز شکست کمون پاريس  تاکيد روی اين فاکتور از علل
بسيار مبرم در دوره خود ما تاکيد ميکند. جايگاه حزب سياسی کمونيستی برای سازماندهی و به پيروزی 

چند  تجربه برو طبقه حاکم که  سرمايه داری در مقابل  کارگران و توده های وسيع مردم رساندن مبارزه
  متکی است. صد سال سرکوب سياسی عصيانها و انقالبهای کارگری 

به  "گارد ملی "کميته مرکزیتروتسکی در تحليلش از علل شکست کمون پاريس روی اين تاکيد ميکند که 
ن کار با شهرداران پاريس وارد يدر فکر انتخابات "قانونی" برای کمون بود و برای ا ،جای حمله به ورسای

مذاکره شده بود تا برای خود پوششی از "قانونی بودن" فراهم سازد. توهم کميته مرکزی اين بود که در اين 
به و به اين دليل صورت "مردان نظم" مستقر در ورسای به "دمکراسی" کمونی احترام خواهند گذاشت. 

کمونی خود منزوی شوند: اگر کسی به آنان حمله نکند  جای حمله به ورسای "سعی کردند در خودمختاری
آنان به کسی حمله نخواهند کرد." به جای اينکه در فکر اين باشند که "در سراسر کشور قدرت برای طبقه 

  کارگر تامين شود." اسير اين توهم دمکراتيک شدند.

   ،که يندسکی علت اين ضعف را در اين می بتترو

مرکزی نياز داشت که ابتکار کار خود در حمله را به حداکثر برساند، "در لحظه ای که کميته 
چون از رهبری حزب کارگری محروم بود سرگيجه گرفت و در نهايت شتاب قدرتهای خود را 

سعيتری بودند، منتقل کرد. و در آن زمان و کمون، که خواستار مبانی دمکراتيبه نمايندگان ک
 بزرگ بود."بازی کردن با انتخابات اشتباهی 

فاقد دليری نبودند. آنچه فاقد بودند روشنی در روش و سازمان رهبری  71"جنگجويان سال 
  متمرکز بود، و بدين سبب مغلوب شدند." 

  : مون پاريسمهم ککشف 

در کتاب مارکس، بيست سال پيش از تجربه کمون پاريس به اهميت در هم شکستن ماشين دولتی واقف بود و 
  بر آن تاکيد کرده بود.  1851برومر لوئی بناپارت" در سال  18مشهورش به نام "

. او و بر آن مجددا تاکيد ميکند درست در روزهای کمون در نامه ای به گوگلمان اين را يادآوری ميکنداو 
  :جوع ميدهد..." ربرومر   18" کتابتاکيداتش در گوگلمان را به 
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انقالب فرانسه را چنين اعالم ميدارم: بر خالف سابق ماشين بوروکراتيک "من اقدام بعدی  
ه نشود بلکه در هم شکسته شود. ... و اين درست همان دو نظامی از دستی به دست ديگر دا

  چيزی است که رفقای پاريسی قهرمان ما در انجامش ميکوشند." 

مارکس و انگلس در پيشگفتارشان به چاپ آلمانی مانيفست کمونيست دقيقا يکسال بعد از شکست کمون روی 
ثابت کرد که "طبقه کارگر نميتواند بطور ساده ماشين  دولتی  پاريس تاکيد ميکنند که کمونمجددا اين نکته 

   حاضر و آماده ای را تصرف نمايد و آنرا برای مقاصد خويش بکار اندازد."

  اگر اين ماشين دولتی بايد در هم شکسه شود، سئوال اين است چه چيزی بايد جايگزينش شود؟ 

  . کردتجربه عملی شکل جايگزين را کشف  در کمون پاريس

کمون ارتش رسمی و پليس و ژاندارمری و بوروکراسی سرمايه داری را با نيروهای مسلح مردمی و 
کمونهايی که مسئولينش انتخاب ميشدند، هر لحظه قابل عزل بودند و حقوقشان همطراز با حقوق يک کارگر 

امور نظامی و  بود جايگزين کرد. کمون به جای ماشين دولتی سابق دخالت فعال همه شهروندان در اداره
بورکراسی پيچيده مبتنی بر مقامات باالی سياسی و اقتصادی و اجتماعی زندگيشان را مستقر کرد. کمون 

همتر از آن قابل عزل مسئولين منتخب و مو به جای آن  در هم شکستدر مقابل شهروندان را  سرمردم و
  . قرار دادکنندگان را  توسط انتخاب

تجربه کمون پاريس اختصاص  تحليل مارکس از "دولت و انقالب" را به بررسیکتاب مفصلی از لنين بخش 
کمون آنچنان شکلی است که انقالب که  ميدهد که در آن روی اين درس و کشف کمون پاريس تاکيد ميکند

ميتوان جامه عمل پوشاند. کمون  از طريق آن به رهايی اقتصادی کار کهکارگری سرانجام کشف کرد 
  ای طبقات حاکم نگذاشت صاحبان مشاغل دولتی به سروران جامعه تبديل شوند. برخالف دولته

لنين در جمع بندی از درسهای کمون پاريس به نکته بسيار مهمی اشاره ميکند. اينکه مارکس در مانيفست به 
ی گذاشت پاسخ داده بود اما پاسخی که "وظايف زپرسش چه چيزی را بايد جايگزين ماشين دولتی بورژوا

  ا نشان ميداد و نه شيوه های  حل اين وظايف" را. ر

اما روشن نيست که حرف ميزند.  "لتاريا به صورت طبقه حاکمهدر مانيفست از "متشکل شدن پرومارکس 
چه اشکال معينی ميتواند و بايد به خود بگيرد. کمون اين اشکال  "متشکل شدن به صورت طبقه حاکمه"اين 
سيادت طبقاتی ه امکان و راه پايان دادن به شکلی را کشف ميکند ککمون در تجربه واقعی کشف ميکند. را 
    نشان ميدهد. را 

به اين جنبه در کتاب "دولت و انقالب" کمون اين کار را در باره دستگاه قانونی و قضايی هم انجام داد. لنين 
  تاکيد ميکند:  هم از اقدام کمون

قدرت مادی حکومت کهنه،  برانداختن ارتش دائمی و  پليس يعنی ابزارهای "... کمون پس از
ستمگری روحی يا نيروی کشيشان پرداخت. ... مقامات قضايی  بيدرنگ به در هم شکستن ابزار

استقالل ظاهری خود را از دست دادند ... آنها می بايست من بعد آشکارا انتخاب شوند و دارای 
   شند." ل تعويض بامسئوليت و قاب
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قه کارگر پاريس تماما جديد و بيسابقه ای از خودمديريتی جامعه بود که طبيک شيوه کشف کمون پاريس، 
مناسبات با نظم کهن خلق کرده بود. کمون ماشين دولتی را خرد کرده بود و به جايش  در جريان مبارزه 

  کامال نوينی را ايجاد کرده بود.

به  "اين سلسله مطالب را با فرازی از مارکس در کتاب "جنگ داخلی در فرانسه یاجازه بدهيد بخش پايان
  پايان برسانيم: 

"نام کارگران پاريس، با کمون شان، برای هميشه به عنوان پيام آور پرافتخار جامعه نوين 
سرشار از تقدس در قلب طبقه کارگر جانباختگانش با احترام تمام ياد خواهد شد. خاطره 

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 هميشه کشيشانشان باهم نيز برای آمرزش 

   )جنگ داخلی در فرانسه(مارکس، گناهانشان کفايت نخواهد کرد." 

  ريس و کمونارها برای هميشه گرامی باد!ياد کمون پا

  2019مه  21

  


