کمون پاريس از تولد تا در خون غلتيدن!
پارسا نيک جو
س آذرخشی اميد بخش در دل شب تيره ی سرمايه بود .طنين شعار زنده باد کمون در  ١٨مارس
کمون پاري ̊
 ٢٨ )١٨٧١اسفند  ١٢۴٩خورشيدی( کاخ بيداد̊ بنياد حکومت سرمايه را به لرزه درآورد .کمون پاريس با
وجود تمامی ضعف ھا و اشتباھات اش و با ھمه ی مستعجل بودن عمر حکومت اش ٧٢ -روز -نخستين
تجربه ی درخشان پی افکندن خود̊ حکومتی پرولتاريا بود .تجربه ای که طی آن پرولتاريا توانست "کمون"
را به مثابه شکل سياسی اعمال حکومت خود کشف کرده و در عمل به کار بندد .کمون به گفته ی مارکس
اھرم رھايی کار از سلطه ی سرمايه و ابزار الغای پايه ھای اقتصادی وجود طبقات و الغای ذات ِ خود
سلطه ی طبقاتی است.
کارگران و زحمت کشان پاريس در دوره ی اعتصاب ھای بزرگ کارگری در سال  ١٨۶٩شديد تر و عميق
تر از پيش حاکميت ارتجاعی ناپلئون بناپارت را آماج ضربه ھای خود قرار دادند .با وجود تمامی اقدام ھای
بازدارنده و سرکوبگرانه ی حکومت بناپارت ،روز به روز نيروھای بيشتری به گردھم آيی ھا و راه پيمايی
ھای اعتراضی و اعتصاب ھای کارگری می پيوستند .از باشکوه ترين راه پيمايی ھای اعتراضی آن روزھا
می توان به راه پيمايی دويست ھزار نفری ژانويه ی  ١٨٧٠اشاره کرد .معترضان از خيابان ھای پاريس
می گذشتند و با طنين شعارھای "زنده باد جمھوری" و "مرگ بر بناپارت" پايه ھای بيداد̊ بنياد امپراتوری
دوم را به لرزه در می آوردند .درآن شرايط حساس و سرنوشت سازی که فرانسه در آستانه ی تحولی
انقالبی قرار گرفته بود ،بناپارت برای فرونشاندن جنبش انقالبی کارگران و زحمت کشان و نجات قدرت خود
چاره ی کار را در جنگ افروزی ديد .سيلوستر دوساسی ،از دربايان ناپلئون سوم ،درباره ی ضرورت و
نعمت جنگ فرانسه با پروس چنين گفته است » :من مخالف جنگ با کشوری ديگر نبودم زيرا به نظرم اين
جنگ ،آخرين راه و تنھا وسيله ی نجات امپراتوری بود ...نشانه ھای جنگ شوم داخلی و اجتماعی در ھر
گوشه به چشم می خورد ...جمعيت شھرھای صنعتی ،شيفته ی سوسياليسم شده بودند .به اين علت بود که

امپراتور ،به قمار نھايی يعنی جنگ با پروس تن در داد «.ناپلئون بر آن بود تا با جنگ افروزی از سويی
آتش انقالب کارگران را فرونشاند و از سوی ديگر با پيروزی در جنگ از اتحاد آلمان جلو گيری کرده و
سرزمين ھای غرب رود راين را نيز به تصرف درآورد.
پادشاھی پروس نيز به سرکرده گی بيسمارک ،با سياست "آھن و خون" که مبتنی بر کشتار مردم در داخل
و جنگ در خارج بود ،بر آن بود تا در جنگ با فرانسه از سويی ،دولت فرانسه را تضعيف و استان ھای
الزاس و لورن را که از معادن غنی برخوردار بودند ،تصرف کند ،و از سوی ديگر با سرکوب جنبش
آزاديخواھانه ی مردم ،موانع اصلی تحکيم سلطه ی پروس و سلسله ی ھون تسوللرن و اتحاد آلمان را از
سرراه بردارد .بنابراين بناپارت و بيسمارک ھر دو به اين جنگ نياز داشتند .در نتيجه ھنگامی که در روز
 ١٩ژوييه ی  ١٨٧٠فرانسه به پروس اعالن جنگ داد ،بيسمارک از خوشحالی در پوست خود نمی گنجيد.
او که به پيروزی پروس در اين جنگ اطمينان کامل داشت ،بسيار خوشحال بود که جنگ را چنان آغاز کرده
بود که دولت فرانسه در نظر مردم آلمان ،دولتی متجاوز جلوه گر شده بود .حکومت فرانسه در ھمان
روزھای آغازين جنگ ،در سازمان دھی و محاسبه ی توان نيروھايش مرتکب خطاھای مرگ باری شد.
ارتش ،فرمانده ی واحدی نداشت ،مھم تر آن که نقشه ی مشخصی برای مرحله ھای مختلف جنگ آماده
نکرده بود .سربازان و حتا افسران ،ھيچ يک از وسايل ضروری و اوليه را در اختيار نداشتند .ارتش پروس
در ھمان نخستين روزھای جنگ ،پيروزی ھای چشم گيری به دست آورد .در پی شکست ھای پی در پی
ارتش فرانسه ،ارتش پروس به پيشروی و تصرف خاک فرانسه ادامه داد .سرانجام ناپلئون سوم در روز
دوم سپتامبر در دژ سدان در پی شکستی خفت بار ،با لشکری صد ھزار نفری ،تسليم ارتش پروس شد.
ھنگامی که خبر شکست ارتش فرانسه در سدان به پاريس رسيد ،مردم عليه رژيم ناپلئون قيام کردند .روز
چھارم سپتامبر  ١٨٧٠مردم به "سپاه قانون" حمله کردند و خواستار اعالم جمھوری و دفاع از وطن خود
شدند .سپاه قانون در ميدان ھتل دوويل عزل امپراتور و استقرار جمھوری را اعالم کرد .در نتيجه دولتی به

نام "دولت دفاع ملی" تشکيل شد .اين دولت ائتالفی بود از سياستمداران بورژوا ،به ويژه سلطنت طلبان و
نماينده گان جناح راست حزب جمھوری خواه.
شکست نظامی فرانسه وعزل امپراتور و تاسيس جمھوری  ،ماھيت سياسی جنگ و ادامه ی آن را دگرگون
ساخت .فرانسه ديگر نمی توانست و نمی خواست مانع وحدت آلمان شود ،اما ميليتاريست ھای آلمانی با
پشتيبانی يونکرھا و بورژوازی آلمان به منظور تصرف ناحيه ی آلزاس و لورن ،به جنگ ادامه دادند.
ارتش آلمان در ادامه ی پيشروی ھای خود روز ھفدھم سپتامبر پاريس را محاصره کرد .کارگران فرانسه که
نگران سرنوشت مردم کشورشان بودند ،از دولت خواستند تا مردم را مسلح کند .دولت که در برابر خواست
کارگران چاره ای جزتسليم نداشت ،به ناگزير دويست گردان تازه ی "گارد ملی" در پاريس تشکيل داد.
گردان ھای جديد گارد ملی ،متشکل از کارگران ،پيشه وران و کارمندان به شکل لشکری واحد ،به دفاع از
پاريس برخاستند.
شور و سلحشوری بی باکانه ی مردم ،بورژوازی فرانسه را به ھراس انداخت .بورژوازی دريافته بود که
پيروزی پاريس در برابر متجاوزان پروسی ،در حقيقت به معنای پيروزی کارگر پاريسی در برابر سرمايه
دار پاريسی و دولت آن است .به ھمين علت حکومت ،تصميم گرفت با دشمن متجاوز سازش کند .مردم که
به خيانت دولت ملی پی بردند ،آن را دولت خيانت ملی ناميدند .در پی اين رويداد در گردھم آيی ھايی که در
بيست ناحيه ی پاريس برگزار شد کارگران و پيشه وران ،در کميته ھای بيداری متشکل شدند .بدين سان
مردم پاريس سازمانی انقالبی برای نظارت بر فعاليت ھای دولت تشکيل دادند .کميته ی مرکزی اين کميته ھا
در اعالميه ی خود در  ۵ژانويه ی  ١٨٧١خطاب به مردم نوشت » :دولت چھارم سپتامبر که دفاع از
کشور را وظيفه ی خود می دانست ،آيا به وظيفه اش عمل کرده است؟ ھرگز .ما پانصد ھزار سرباز داريم،
اما پروسی ھايی که فقط دويست ھزار سرباز دارند ،چيزی نمانده که ما را خفه کنند! چه کسانی را جز
حکومت کننده گان بر کشور می توان سرزنش کرد؟ آن ھا به جای تھيه ی سالح و مسلح کردن مردم ،در
حال سازش اند .آن ھا ھواداران بناپارت را در پست ھايشان ابقا کرده اند و جمھوری خواھان را به زندان

انداخته اند ...دولت دست اندرکار نابودی ماست .برای حفظ و نجات پاريس ،بايد سريع تصميم گرفت...
شھرداری يا کمون يا ھر نام ديگری که به آن داده شود ،تنھا وسيله ی نجات مردم و تنھا اميد شان به زنده
ماندن است«.
دولت فرانسه پس از سرکوب قيام ھای مسلحانه ی  ٣١اکتبر  ١٨٧٠و  ٢٢ژانويه ی  ١٨٧١در  ٢٨ژانويه
 ١٨٧١تسليم پروس شد و پيمان پايان جنگ را امضا کرد .دولت بی درنگ پس از صلح به برگزاری
انتخابات مجلس ملی پرداخت .پاريس محاصره شده ،نمی توانست در اين انتخابات شرکت کند .عوامل دشمن
به ھر کاری برای پشتيبانی از کانديداھای مرتجع انتخاباتی دست می زدند .از  ٧٠٠نماينده ی مجلس ملی
 ۴۵٠نفر سلطنت طلب بودند .مجلس ملی ،دولتی به رياست آدلف تی ير ،سلطنت طلب مرتجع معروفی که
فعاليت ھای سياسی اش را با سرکوب قيام کارگران پاريس در دھه ی سی آغاز کرده بود ،تشکيل داد.
مجلس ملی در آغاز ،در شھر بوردو که از پاريس دور بود تشکيل شد و سپس به ورسای انتقال يافت.
بورژوازی در ورسای به تدارک حمله به کارگران پاريس و گارد ملی پرداخت .به موجب فرمانی از سوی
دولت تی ير ،پرداخت حقوق به گارد ملی قطع و دستور داده شد که پرداخت اجاره ھای معوقه در ماه ھای
انقالب ،آغاز شود .ھم چنين انتشار روزنامه ھای آزادی خواه ممنوع و بازداشت رھبران انقالبی آغاز شد.
اعمال ارتجاعی و سرکوبگرانه ای از اين دست ،زمينه ساز انفجار انقالبی کارگران و زحمت کشان شد .در
فوريه ی  ١٨٧١کميته ی مرکزی گارد ملی تشکيل شد .اين کميته در اعتراض به وضع نابسامان موجود،
مردم را به قيام فراخواند .تی ير دريافته بود که پاريس مسلح ،تنھا مانع جدی بر سر راه اھداف آنان است.
در نتيجه در صدد خلع سالح پاريس برآمد.
در بامداد  ١٨مارس  ١٨٧١به دستور تی ير ،دسته ھايی از سربازان دولتی به تپه ی مون مارتر شبيخون
زدند تا توپ ھای گارد ملی را بدزدند .اين شبيخون با ھوشياری نگھبانان بی نتيجه ماند .کارگری بالنکيست
به نام دووال که فرمانده ھی ھنگی از افراد گارد ملی را به عھده داشت ،با شليک چند توپ که ھم زمان با
نواختن ناقوس ھا بود ،پاريس را سراسيمه از خواب بيدار کرد .کارگران و پيشه وران پاريسی در سپيده دم

صبح روز  ١٨مارس قھرمانانه توانستند يورش ارتش بورژوايی را در ھم شکنند .فرمانده ھان به سربازان
دولتی دستور دادند که به سوی کارگران و پيشه وران تيراندازی کنند ،اما سربازان با سرپيچی از اجرای
فرمان کشتار مردم ،به زنده گی ننگين فرمانده ھان خود پايان بخشيدند .مردم با فراخوان گاردملی ،از بلندی
ھای مون مارتر و بل ويل پايين آمدند و به سوی مرکز شھر راه پيمايی کردند .ظھر روز  ١٨مارس ،کميته
ی مرکزی گارد ملی به مردم و اعضای گارد ملی دستور داد مرکز شھر را تسخير کنند .مردم تا ساعت ٢
بعد از ظھر ،ايستگاه راه آھن اورلئان و چند نقطه ی مھم ديگر را اشغال کردند .به فاصله ی بسيار کمی،
پادگان ھا و ساختمان ھای دولتی نيز به تصرف مردم درآمد .به دستور تی ير ،فرمانده ھان ارتش ،بقايای
ارتش را از پايتخت به ورسای عقب کشيدند تا نيروی کافی برای جنگ با پاريس انقالبی تدارک ديده شود.
کميته ی مرکزی گارد ملی در واقع با در ھم نشکستن پايگاه بقايای ارتش در ورسای مرتکب اشتباه مرگ
بار بزرگی شد .مارکس که با دقتی چشم گير حوادث پاريس را دنبال می کرد در نامه ای به ويلھم ليبکنخت
نوشت:

» پاريسی ھا شکست خواھند خورد ،و اين شکست محرز است ،و تقصير خودشان ھم ھست،

تقصيری که به طور کلی ناشی از زياده روی ايشان در شرافت و درستی است .ابتدا کميته ی مرکزی و
سپس کمون به آن حرامزاده ،تی ير بدجنس فرصت دادند که نيروھای دشمن را متمرکز کند ...به جای آن که
پس از شکست ارتجاع در پاريس بی درنگ به ورسای حمله کنند و کار دشمن را يکسره کنند با مشغول
شدن به انتخابات کمون که سازماندھی و ساير کارھای آن وقت زيادی می خواست فرصت گرانبھايی را تلف
کردند«.
گارد ملی تا غروب آن روز ھمه ی ساختمان ھای دولتی را اشغال کرده بود .پرچم ھای سرخ برفراز ھتل
دوويل و وزارت جنگ برافراشته شد .ژول واله يکی از کمونارھا در خاطرات اش ،ضمن گفت و گو با پسر
بچه ای که در نزديکی سنگر ھا بازی می کرد ،روحيه ،آرمان و آرزوی کارگران پاريس را اين گونه
توصيف می کند »:پسرم ١٨ ،مارس ،آينده ای بس درخشان به روی تو گشوده است .تونيز ممکن بود مانند
ما در سياھی و تباھی بزرگ شوی ،در کثافت غوطه ور شوی ،در خون بغلتی ،از شرم سرخ شوی و به

عذاب پستی ھا ،تن در دھی .اما اين ھا ديگر پايان يافته است! ما برای تو اشک و خون ريخته ايم .از
ميراثت خوب نگھداری کن .تو ای فرزند ستم ديده گان ،انسانی آزاد خواھی شد!«
در نخستين بيانيه ی کميته ی مرکزی خطاب به استان ھا گفته شده بود » :آن چه به ھمه ی ما الھام بخشيد،
ھمبستگی ،اتحاد و عشق به جمھوری بود .ما بايد يک اميد و يک ھدف بيش نداشته باشيم ،آن ھم نجات
ميھن و پيروزی قطعی جمھوری دموکراتيک واحد و غير قابل تقسيم است «.بی درنگ پس از پيروزی
کمون پاريس ،کمون ھای بسياری در شھرھای ليون ،مارسی ،سنت اتين ،تولوز ،پرپينيان و کروزو به پا
شد .اين واقعيت به خوبی نشان می داد که قيام توده ھای انقالبی پاريس به راحتی می توانست به سراسر
کشور گسترش يابد .اما کمونارھای پاريس نتوانستند به ضرورت حياتی گسترش مبارزه ی انقالبی در
سراسر فرانسه پی ببرند .در واقع اين اشتباه تاريخی و سرنوشت ساز کمون پاريس سبب شد بورژوازی
مراکز پراکنده ی فعاليت انقالبی بخش ھای گوناگون کشور را يکی پس از ديگری به راحتی سرکوب کند .تا
آغاز ماه آوريل ،ارتش ضد انقالبی فرانسه توانست تمامی قيام ھای محلی در استان ھای کشور را سرکوب
کرده و در نھايت ھمه ی نيروھايش را برای سرکوب پاريس بسيج کند.
در اسناد و مدارکی که به تاريخ  ١٩مارس به امضای کميته ی مرکزی گارد ملی رسيده ،تصريح شده است
که کميته ی مرکزی الزم می داند در اسرع وقت برای گزينش کمون پاريس انتخابات آغاز شود .کميته ی
مرکزی با اعالم اين که انتخابات کمون نخستين کار اصلی اوست و با اظھار اين مطلب که کليه ی اختيارات
خود را به کمون منتقل خواھد کرد ،به روشنی نشان داد که خود را چيزی جز يک نيروی انتقالی و يک
دولت موقت انقالبی نمی داند .البته ناگفته نماند که ھمين شتاب در انتقال قدرت به کمون در آن شرايط يکی
ديگر از خطاھای تجربه ی کمون پاريس بود .درحقيقت پيش از آن که دولت موقت انقالبی يورش ھای
نظامی بورژوازی را در ھم شکند و پيروزی انقالب را تثبيت کند ،يعنی در شرايطی که می بايد مساله ی
اصلی کميته ی مرکزی گارد ملی پاسداری از بود و نبود کمون می بود ،دغدغه ی اصلی آنان انتقال قدرت
از دولت موقت انقالبی به دولت قانونی بود.

در  ٢۵مارس اعالم شد که انتخابات کمون روز يک شنبه  ٢۶مارس صورت خواھد گرفت .انتخابات در روز
 ٢۶مارس با وجود تھديد و تحريم بورژوازی فرانسه برگزار شد .چيزی نزديک به  ٢٢٩٠٠٠نفر
درانتخابات شرکت کردند .انتخابات  ٢۶مارس بار ديگر نشان داد که پاريسی ھا خواھان جمھوری اجتماعی
سرخ اند نه جمھوری آبی تی ير و بورژوايی .از  ٨۶نماينده ی برگزيده ی کمون ۶۵ ،نفر نماينده ی پاريس
انقالبی و  ٢١نفر نماينده ی بورژوازی بودند .نماينده گان بورژوازی پس از چند روز استعفا کردند .سی
نفر از نماينده گان کمون از اعضای انترناسيونال اول بودند ،که اينان خود به گرايش ھا و سنت ھای مختلف
سوسياليستی مانند پرودونی ھای چپ و راست ،بالنکيست ھا و نئوژاکوبن ھا تعلق داشتند .سوسياليست
ھای فرانسوی در مجموع ،اگر چه تصور بسيار گنگ و مبھمی از نحوه ی اجرای پيش برد انقالب اجتماعی
داشتند ،اما پيشبرد انقالب اجتماعی را مھم ترين وظيفه ی کمون می دانستند.
نخستين نشست کمون روز  ٢٨مارس به رياست شارل بله ،دوست صميمی پرودون در حضور جمعيت
انبوھی که در محوطه ی ساختمان ھتل دوويل گرد آمده بودند ،تشکيل شد .ھنگامی که نام اعضای انتخاب
شده و تاسيس کمون اعالم شد ،تمام توپ ھای شھر به افتخار اين پيروزی بزرگ ،ھمزمان با ھم شليک
کردند .صدای رعدآسای توپ ھا و شادی بی واھمه ی مردم ،با طنين شعار زنده باد کمون چنان در ھم
آميخت که ديواره ی بنای کھن سال سکوت و استبداد سخت شکاف برداشت.
نخستين اقدام کمون الغای ارتش و پليس دائمی و سربازی اجباری بود .کارگران انقالبی و ھم چنين خرده
بورژواھای راديکال از اين فرمان با شور و ھيجان فراوان استقبال کردند .روزنامه ی لوراپل ) يادآوری( در
اين باره چنين نوشت » :کمون سربازگيری را ملغا کرد است .من برای چنين اقدامی با ھر دو دست و با دل
و جان کف می زنم .آخر ما ديديم که لشکريان دائمی چه بودند ...ما برای دفاع از ميھن چه داشتيم؟ سرباز.
بگذار برای اين کار ملت داشته باشيم«.
به محض الغای ارتش و پليس دائمی ،اين دو ابزار مادی اعمال نظم و قھر قدرت بورژوازی ،کمون برآن
شد تا ابزار معنوی سرکوب و کنترل ،يعنی قدرت کشيشان و دستگاه کليسا را نيز براندازد؛ در اين راستا

فرمانی مبنی بر جدايی کامل کليسا از دولت و خلع مالکيت از تمامی کليسا ھا صادر گرديد .در پی صدور اين
فرمان ،ورود به ھمه ی نھادھای آموزشی به صورت رايگان برای ھمه ی مردم آزاد شد ،و خود آن نھادھا
نيز از ھرگونه دست اندازی دولت و کليسا مصون ماندند .بدين سان نه تنھا از اين پس آموزش در دسترس
ھمه گان قرار می گرفت ،بل خود علم نيز از قيد زنجيرھای اسارت بار پيشداوری ھای طبقاتی قدرت حاکم و
آموزه ھای ارتجاعی کليسا رھايی می يافت .تصميم ھای اجتماعی کمون در آن مدت کوتاه ،بسيار قابل توجه
بود .در  ٣٠مارس کمون تصويب نامه ای در مورد بی اعتبار ساختن پرداخت تمام اجاره ھای معوقه صادر
کرد .ھم چنين ،سه روز پس از اعالم کمون ،يعنی در اول آوريل ،کمون تصويب نامه ای صادر می کند که بر
اساس آن ،حقوق ھيچ يک از کارمندان دولتی و اداری نبايد بيشتر از شش ھزار فرانک باشد .در ١۶
آوريل ،تصويب نامه ای مبنی بر مصادره ی کارخانه ھايی که مالکانشان آن ھا را رھا کرده بودند ،صادر
می کند .اين کارخانه ھا به سازمان ھای تعاونی کارگرانی که تا آن ھنگام در آن ھا به کار اشتغال داشتند،
سپرده شد .در  ٢٠آوريل کمون کارشبانه ی شاگرد نانواھا را ممنوع می کند .کمون سيستم جريمه ی پولی
را لغو و فروش اشيا به وديعه گذاشته شده در بانک کار گشايی را ممنوع می کند.
کمون برای نشان دادن بيزاری خود از ھرگونه برتری طلبی ملی و پايبندی به ھم بسته گی جھانی ،در
روز ١۶ماه مه ستون واندوم را تخريب کرد .اين ستون که مظھر و نماد برتری طلبی ملی بود ،به دستور
ناپلئون اول در سال  ،١٨٠۵با ذوب کردن توپ ھايی که در جنگ با ساير کشورھا به غنيمت گرفته شده
بود ،ساخته شده بود.
دولت تی ير در ماه مه با پروس قرارداد صلح بست و برای تدارک جنگ عليه کمون پاريس ،امتيازھای
بسياری به پروسی ھا داد .دولت پروس نيز با آزاد سازی سربازان فرانسوی اسير شده به ارتش ورسای
اجازه داد که از صفوف ارتش پروس گذشته و از جبھه ھای مختلف ،کمون را مورد حمله ی وحشيانه خود
قرار دھد .در پی اين اتحاد بورژوازی خيانت پيشه ی فرانسه و دولت مرتجع پروس ،در  ٢١ماه مه
١٨٧١ارتش يک صد وسی ھزار نفری فرانسه ،از ورسای به سوی پاريس حرکت کرد .اين تھاجم در واقع

سرآغاز نبردھای شديد "ھفته ی خونين ماه مه" بود؛ ھفته ی خونينی که کمونارھا ،قھرمانانه خيابان به
خيابان ،خانه به خانه و وجب به وجب در برابر ارتش ارتجاعی بورژوازی جنگيدند .پاريس يک ھفته ی
تمام از خون کارگران و زحمتکشان پاريس̊ سرخ ،و از آتش توپ ھا و تفنگ ھا روشن شد .گورستان
پرالشز از آخرين دژھايی بود که نزديک به دويست کمونار در روز ٢٧مه برای دفاع از خود در آن جا
جنگيدند .آخرين کمونارھا در برابر ديوار گورستان پرالشز تيرباران شدند .پرولتاريای پاريس برای گرامی
داشت خاطره ی اين جان باخته گان زنده ياد ،اين ديوار را ديوار کمونارھا نام گذاری کردند.
روز ٢٨ماه مه  ،١٨٧١کمون پاريس ،زير آتش دشمن آزادی و برابری ،سقوط کرد ،و پاريس به زير تيغ
شوم ارتجاع افتاد .بيش از صد ھزار نفر کشته و تبعيد شدند ،و اين سرآغاز کارنامه ی خونين بازگشت
حکومت بورژوازی بود.
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