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درسپيده دم  ١٨مارس  ١٨٧١كارگرانِ پاريس با شهامتي بينظير و قهرمانانه در وضعيتي استثنائي با فريادهاي
زنده باد كمون حكومت بورژوازي را سرنگون ميكنند .كميته مركزي گارد ملي كه در آن لحظه  ٢١٥گردان
متشكل را تحت فرمان خود داشت ،تمام قدرت را در دست ميگيرد و فرمان تسخير تمام مراكز مهم دولتي را
صادر ميكند .بورژوازي و نمايندهاش »اين فسقلي بدنهاد تيير« به ورساي متواري ميشوند و از آنجا براي
بازپسگردانيدن حكومت ازدسترفتهشان تﻼش ميكنند.
كميته مركزي گارد ملي در اولين جلسه خود در تاﻻر شهرداري كه چند ساعتي از تصرف آن نگذشته بود،
سرنگوني دولت بورژوازي را اعﻼم ،و در اولين قطعنامهی خود فرمان لغو حكومت نظامي و آزادي تمام زندانيان
سياسي را صادر ميكند .كمون ،در فاصله بسيار كوتاهي كه در قدرت بود ،ميتواند با قاطعيتي باورنكردني
اقدامات وسيعي را بر عليه نظام ضد انساني بورژوازي و ماشين سركوب بوروكراتيكش انجام دهد .كمون از
همان روزهاي اول پايههاي قدرت دولتي بورژوازي را نشانه ميگيرد.
كميته مركزي گارد ملي پس از چند روز ،فرمان انتخابات آزاد را صادر ميكند و از تمام مردم ميخواهد كه در
آن شركت كنند .در  ٢٨مارس انتخابات كمون برگزار ميگردد .كميته مركزي كه تا آن روز وظايف حكومتي را
انجام ميداد ،پس از صدور فرمان انحﻼل ارتش و پليس استعفا ميدهد .در  ٣٠مارس كمون ،نظام وظيفه را
منحل اعﻼم ميكند و بهجاي آن گارد ملي را بوجود ميآورد كه همه افراد قادر به شركت در آن هستند و اجازه
حملِ سﻼح دارند .انتخابيبودنِ تمام مقامات رسمي را تصويب ميكند و براي اينكه تبعيضي بين تمام مقامات
و اعضاي كمون قائل نشوند حقوقها را تا  ٦٠٠٠فرانك در نظر ميگيرد .كمون ميتواند جدائي كليسا از دولت را
سازمان دهد ،و كمكهاي مالي دولت به كليسا را نيز حذف كند و تحصيﻼت رايگان براي تمام شهروندان
بوجود آورد .كمون اجاره خانههاي پرداختنشده را باطل ميكند و كار شبانهي نانوايان را ممنوع اعﻼم مينمايد.
در  ٦آوريل در ميان شادماني عمومي مردم ،دستگاه گيوتين را در انظار به آتش ميكشد .و شش روز بعد يعني
در روز  ١٢آوريل با تصميم شجاعانهاش ستون واندوم را كه مظهر ميهنپرستيِ افراطي و نماد ناسيوناليسمِ
افراطي بود و پس از جنگهاي  ١٨٠٩با ذوبكردن توپهاي بهغنيمت گرفتهشده ،ساخته شدهبود ،نيز به آتش
ميكشد.
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همه اين اقدامات در حالي از طرف كمون صورت ميگيرد كه از بين  ٨٦نماينده منتخب كمون ،تنها  ٢٨نفر را
كارگران تشكيل ميدادند و بقيه از كارمندان ) ٨نفر( ،نمايندگان وابسته به خردهبورژازي ) ٢٩نفر( و نمايندگان
سياسي بورژوازي ) ٢١نفر( تركيب شدهاند.
عمر كمون  ٧٢روز بيشتر نبود ،اما دراين مدت كوتاه با اقداماتي كه انجام داد پيگيرترين دموكراسياي را به
نمايش گذاشت كه در تاريخ جنبش كارگري بيسابقه بوده است .كمون درعمل نشان داد كه طبقه كارگر براي
آنكه از يك طرف پايههاي دولت بورژوازي را ازبين ببرد و از طرفي ديگر بجاي ماشين بوروكراتيك بورژوازي،
ماشين بوروكراتيك ديگري را جايگزين آن نكند ،راهي جز دموكراتيككردن تمام نهادهاي سياسي و اقتصادي
و… ندارد.
كمون قدرتي بهراستي دموكراتيك بود ،قدرتي كه تكيهگاه و مبنايش آراء عمومي بود .كمون نماينده ملت بود.
ازاين جنبه ديگر دولت به معناي خاصِ كلمه نبود .شري بود كه از جامعه بورژوازي به ارث رسيده بود كه
بهسادگي طبقه كارگر از »مضار آن« در كوتاهترين زمان نميتوانست رها گردد» .تا آنكه زماني فرا برسد كه آن
نسلي كه در شرايط جديد و آزاد ،بزرگ شدهاست ،قادر به آن گردد كه خود را از قيد خوان يغمائي بنام دولت رها
سازد(١) «.
در يك كﻼم كمون دولت كارگري بود كه براي رهايي كارگران گام برميداشت .كمون اولين تجربه كارگران
بود .تجربهاي كه خود ،خطاهاي بزرگي نيز ،به همراه داشت كه شايد اگر آنها نبودند ،عمرش طوﻻنيتر ميشد؛
يا شايد موفق ميشد كارگران اروپا را به ياري و همبستگي با خود بكشاند و مسير ديگري را طي كند .ازميان
خطاهاي كمون ،دوخطاي مهم آن را مي توان چنين بيان كرد:
خطاي اول :كارگران با آنكه نمايندگي سياسي سرمايه داران را در هم ميشكنند و نمايندگان آنها سراسيمه به
ورساي فرار ميكنند ،از نظر اقتصادي به مهمترين تكيهگاه آنها )بانكها( حمله نميكنند .بدين خاطر بورژوازي
با خيالي آسوده موفق ميشود نيروهاي ﻻزم را برعليه كمون سازماندهي كند و خود را براي درهمشكستنِ كمون
آماده سازد.
خطاي دوم :كميته مركزي گارد ملي ،شرايط اضطراري پس از قيام  ١٨مارس را درنمييابد و خيلي زود قدرت را
به كمون محول ميكند .اين امر باعث ميشود كه بجاي تمركز و حمله به ورساي ،كه تيير در آنجا سنگر
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گرفتهبود ،با انتخابات كمون اتﻼف وقت كند .چنانكه همين امر باعث ميشود بورژوازي وقت ﻻزم را براي
حمله به پاريس بهدست آورد.
ماركس  ١٨روز پس از قيام كارگران در نامهاي به ليبكنشت به همين موضوع اشاره ميكند و ميگويد» :به
نظر ميرسد كه پاريسيها مغلوب شدهاند .تقصير خودشان است اما تقصيري كه عمﻸ از خوشنيتي آنها ناشي
ميشود .كميته مركزي )گارد ملي( و بعدأ كمون به تيير – اين فسقليِ بدنهاد – فرصت دادند كه نيروي خصم
را متمركز سازد زيرا -١ :آنها به نحوي ابلهانه مايل نبودند جنگ داخلي را شروع كنند .مثل اينكه تيير با تﻼش
خود براي خلع سﻼحِ قهرآميزِ پاريس ،آنرا )جنگ داخلي را( آغاز نكرده بود ،مثل اينكه مجلس ملي – فورأ به
جمهوري اعﻼن جنگ نداده بود!  -٢بهخاطر آنكه نسبت غصبِ قهرآميز به آنها دادهنشود ،لحظات گرانبهائي را
تلف كردند )بايستي بعد از به زانودرآوردنِ ارتجاعيون در پاريس ،بﻼفاصله بهسوي ورساي پيشروي ميكردند( با
انتخابات كمون و سازماندهي آن و غيره موجب اتﻼف وقت شدند(٢) «.
بورژوازي موفق ميشود خود را سازمان دهد و قدم به قدم بهسوي پاريس پيشروي ميكند .در ماه مه
كشتارهاي دستهجمعي شروع ميشود .كارگران باحماسهآفريني سنگر به سنگر مقاومت ميكنند ،ولي بورژوازي
قدم به قدم سنگرهاي كارگري را بهتصرف درميآورد .محﻼت كارگرنشين با قهرماني مقاومت ميكنند.
بورژوازي با خشونتي ديوانهوار به كشتار كودكان و زنان و مردان دست ميزند .ديگر »تفنگ سرعت عملِ ﻻزم
را در كشتن نداشت ،و مسلسل بود كه صدها تن از شكستخوردگان را يكجا نابود ميكرد .ديوار همپيمانان در
گورستان پِرﻻشز ،كه جايگاه آخرين قتلعام تودههاي مردم بود ،همچون شاهدي درعين حال خاموش ،ولي گويا
بر ميزان غيظ و نفرتي كه طبقهي حاكم قادر است بهمحض ايستادگيِ پرولتاريا براي دفاع از حقوق خود از
خويشتن نشاندهد ،هنوز بر سرِ پاست (٣) «.چهره حيواني و ضد بشري بورژوازي را كارگران در كمون بهروشني
ميبينند .چهرهاي كه ديگر نميتوانست خود را در زير نقابهاي متعددي پنهان نگه دارد .كشتار بيش از
» ٣٠٠٠٠تن زن و مرد و كودك« و دستگيري حدود  ٤٥٠٠٠نفر كه بسياري از آنها را بعداً اعدام نمودند ،تبعيد
و بهزندانانداختنِ هزاران نفر ،كافي بود كه پاريسيها و تمام فرانسه و تمام كارگران جهان دريابند كه بورژوازي
براي پاسداري از منافع طبقاتياش از هيچ عملي براي كشتار كودكان و زنان و مردان كوتاهي نخواهد كرد.
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كموناردها را كشتند ،به سياهچالها انداختند ،به تبعيدگاهها روانه كردند .اما نتوانستند راهي را كه آنها به كارگرانِ
جهان نشاندادند ،از بين ببرند .از اينروستكه ما فرياد ميزنيم» :نام كارگرانِ پاريس ،با كمونشان ،براي هميشه
به عنوان پيامآور پرافتخار جامعهي نوين با احترامِ تمام ياد خواهد شد .خاطرهي كشتهشدگانش ،سرشار از احترام
در قلب طبقهي كارگر براي هميشه باقي خواهدماند؛ و آنانكه دست به نابودياش زدند از هم اكنون به چرخ
عذاب و مذمت تاريخ بسته شدهاند و دعاي همهي كشيشانشان با هم نيز براي آمرزش گناهانشان كفايت
نخواهد كرد(٤) «.
زنده باد كمون!

يادداشتها:
-١از مقدمه انگلس بر كتاب جنگ داخلي در فرانسه  ،١٨٩١ترجمه سچفخا ،ص .٢٥
-٢از نامه كارل ماركس به ويلهلم ليبكنشت ،از جزوه در باره كمون.
-٣ازمقدمه انگلس بر كتاب جنگ داخلي در فرانسه  ،١٨٩١ترجمه باقرپرهام ،ص.٣٨
-٤از كتاب جنگ داخلي در فرانسه ،كارل ماركس ،ترجمه باقرپرهام ،ص.١٥٢
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