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فکر نمي کردم روزي از مـن خـواسـتـه             
خطابه در شـوراي      شود که چاپ تازه اي از  

عمومي انترناسيونال در باره جنگ داخلي      
 تدارک ببينم و مقـدمـه اي بـرآن         در فرانسه 

وبه همين دليل اکنون فقـط مـي     .   بنويسم  
توانم در اين جا به اسـاسـي تـريـن نـکـات                 
مربوط به اين موضوع بطور خالصه اشاره     

من دو خطابه کوتاه تر در شـوراي      . .   .   کنم
آلمان را ،     -عمومي در باره جنگ فرانسه      

که پيش از خطابه سوم ايراد شده بودند، به         
نخسـت از    .   چند دليل در اين جا مي آورم        

به خطابه جنگ داخلي اين نظر که در متن    
دوم ، بـه ايـن         .     دوم استـنـاد شـده اسـت            

دليل، که اين دو خطابه پيشين، که هـر دو     
هم به قلم خود مارکس نـوشـتـه شـده انـد،               

، جنگ داخـلـي      درست به اندازه خود متن      
از نمونه هاي برجسته اسـتـعـداد شـگـفـت              
انگيز مولف آنها، يعني مارکس، هستنـد       

هـجـدهـم    که براي نخستين بار در تحلـيـل          
آشــکــار گــرديــد،    بــرومــرلــوئــي بــنــاپــارت      

استعدادي کـه بـه مـارکـس اجـازه داد تـا                  
خصلت، برد و نتايج الـزامـي رويـدادهـاي            
بزرگ تاريخي را، در همان لـحـظـه اي کـه              

جلـوي چشـمـان مـا جـريـان دارنـد يـا در                     
هنگامي که از رخ دادن شان هـنـوز مـدت          
زمان زيادي نمي گـذرد، بـه روشـنـي درک              

و، سرانجام، به اين دليل که ما هنـوز         . کند
هم در آلمان گرفـتـار آثـار و عـواقـب ايـن                  
رويدادها هستيم که مارکس پيشاپيش از       

 .آنها سخن گفته بود
مگر در خطابه نـخـسـت پـيـش بـيـنـي                
نشده بود که اگر جنگ دفـاعـي آلـمـان در              
مقابل لوئي بناپارت به انحراف بگـرايـد و          
به صورت جنگي براي فتح و غلبه بر ضـد          
مردم فرانسه درآيد، تمامي مصائـبـي کـه          
پس از جنـگـهـاي مـوسـوم بـه جـنـگـهـاي                   

بـا  )   ۱( رهايي بخش بـر سـر آلـمـان آمـد                 
شدتي تازه دوباره ظاهر خواهند شد ؟ آيـا           
نه اين بود که بيست سال ديگر زير سـلـطـه            
بيسمارک در آمديم، و به جـاي تـعـقـيـب و               

(ها يا مردم فريبان   "   دماگوگ" بازداشت  
، گرفتارقـانـون مـقـررات اضـطـراري و             )۲

تعقيب و مجازات سوسياليست ها شـديـم        
، با همان حد از خودسري پليـسـي ، و بـا                
عين همان شيوه هاي نفرت انگيز تعبير و         

 از قانون ؟) دلخواسته(تفسيرهاي 

آيا آن پيش بـيـنـي کـه مـي گـفـت در                    
لورن -صورت ضميمه کردن منطقه آلزاس      

فـرانسـه خـود را در          "   ،   ) به خـاک آلـمـان       ( 
وپـس از    )   ۳"   ( دامن روسيه خواهد افکند   

اين کار، آلمان يـا نـوکـر حـلـقـه بـه گـوش                    
روسيه خواهد شد، يا ناگزير خواهد گرديـد       
که ، پس از نفس کشيدني کوتـاه، مسـلـح            
شود تا براي جنگ تـازه اي آمـاده گـردد،              

نوعي جنگ نژادهـا    "   جنگي که به راستي     
در برابر نژادهاي التين و اسالو کـه دسـت            

خواهد بود، تحقق   "   به دست هم مي دهند      
نيافته است ؟ آيا ضـمـيـمـه کـردن ايـاالت               
فرانسوي به خاک آلمـان فـرانسـويـان را بـه               
دامن روسهـا نـيـنـداخـتـه اسـت؟ آيـا ايـن                   
بيسمارک نبوده که مدت بيست سال تـمـام         
بيهوده کوشيده اسـت دل تـزار را بـدسـت                
بياورد و بـراي ايـن کـار حـتـي بـه انـجـام                      
خدماتي حقيرانه تـر از آنـچـه پـروس بـي                 

نخستين قـدرت    "   مقدار، پيش از آن که به      
تبديل شود، عادت داشت در بـرابـر         "   اروپا

چکمه هاي روسيه مقدس عاجزانه عـرضـه       
کند رضايت داده است؟ آيا هر روز شـاهـد           
اين نيستيم که تهديد به جنـگ ، جـنـگـي              

کــه بــر اثــر آن هــمــه قــراردادهــاي اتــحــاد             
شهرياران مثل دود به هوا خواهـنـد رفـت،           
ماننـد شـمـشـيـر دامـوکـلـس بـر سـر مـا                      
سنگيني مي کند ؟جنگي که هيچ چيز در    
آن قطعا معلوم نيست مگر نامعلوم بـودن     
مطلق سرانجام اش ، جنگي نژادي کـه در           
نتيجه آن تمامي اروپا دستـخـوش ويـرانـي           
هاي حاصل از درگير شدن پانزده تا بيست        
ميليون مرد مسلح خواهد شد و اگـر مـي           
بينيم که چنين جنگي هـنـوز بـيـداد نـمـي               
کند فقط براي آن است که نيرومـنـد تـريـن             
دولتهاي نظـامـي در بـرابـر پـيـش بـيـنـي                   
نشدني بودن کامل نتيجه نهايـي آن دچـار           

 .ترس و لرز شده است 
با توجه بـه آنـچـه گـفـتـه شـد، اکـنـون                    
برماست که اين نمونه هـاي درخشـان ، و            
اکنون تا حدودي فراموش شـده، از روشـن           
بيني سياست کـارگـري بـيـن الـمـلـلـي در                  

 را دوباره در اختيار کارگران آلـمـان    ۱۸۷۰
آنچه در بـاره ايـن دو خـطـابـه              .   قرار دهيم   

جـنـگ داخـلـي در         حقيقت دارد در مـورد       
 .نيز صدق مي کندفرانسه 
آخريـن مـبـارزان      )   ۱۸۷۰( مه ۲۸در  

 جنگ داخلی در فرانسه   -مقدمه فردريش انگلس برچاپ آلمانی

" مقدمه انگلس بر چاپ   کـتـاب            
اثـر ارزنـده     "         جنگ داخلي در فرانسه   

اي است کـه تـوسـط بـاقـر پـرهـام بـه                    
انـگـلـس در      .   فارسي ترجمه شده است     

اين نوشته  اهميت کمون  پاريس را بـا          
در ايـن    .   زباني شيوا  بازگو مـيـکـنـد           

مــقــدمــه کــه در ضــمــن بــمــنــاســبــت            
بيستمـيـن  سـالـگـرد کـمـون پـاريـس                  
نوشته شده است ، ابـتـدا بـه تـوضـيـح               

مـبـارزه   کوتاهي در باره اثر مارکـس           
 و سپس به پـروسـه و         داخلي در فرانسه  

زمينه هاي تاريخي شکل گيري کمون      

پاريس ، اقدامات سياسي ، اقتصادي      
و اجــتــمــاعــي کــمــونــاردهــا ، جــنــگ          
ورساي با پاريس انقالبي و در پايان بـه     
غقـلـت هـا و خـطـاهـاي کـمـون مـي                    

انــگــلــس در ايــن مــقــدمــه         .   پــردازد   
معناي واقعي کمون را بطور بـرجسـتـه         

اي نشان ميدهد و در البـالي نـوشـتـه             
نــکــات و درســهــاي بســيــارارزنــده و             

خوانـدن ايـن     .   جالبي را بازگو ميکند     
ــه هــمــه کــارگــران                     ــوشــتــه را  را ب ن
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کمون در زيـر فشـار دشـمـنـي کـه تـعـداد                    
افــرادش بــيــشــتــر بــود، در دامــنــه هــاي              

 از پــا در مــي          (Belleville)بــلــويــل
 مـاه    ۳۰آمدند، و دو روز بعد از آن ، در              

مه ، مارکس در برابر شوراي عـمـومـي ،             
مشغول قرائت اين اثر بود، اثري که در آن      

در چند خط   کمون پاريس    معناي تاريخي   
برجسته و دقيق نشان داده شده ، آن چـنـان            
دلنشين و بويژه آن چنان درست کـه جسـت           
و جوي معادلي براي آن در مجموعـه آثـار           
فراواني که در همين باره به رشته نـگـارش           

 .در آمده اند بيهوده است 
توسعه اقتصادي و سياسي فرانسه ، از  

 تا به امروز، سبب گـرديـده کـه از              ۱۷۸۹
پنجاه سال تـا کـنـون، هـيـچ انـقـالبـي در                    
پــاريــس صــورت نــگــرفــتــه کــه خصــلــت             
پرولتاريايي نداشته است ، چندان کـه پـس          
از هر پيروزي، پرولتاريا که آن پـيـروزي را            
با خون خود بـدسـت آورده بـا مـطـالـبـات                  

. خاص خودش وارد صحنه مي شده است        
اين مطالبات کم و بـيـش نـا مشـخـص و                
حتي مبهم بوده و مـاهـيـت آنـهـا بـدرجـه                  
پختگي کارگران پاريسي بستگـي داشـتـه         

ولي همه آنها در نهايت امر متوجه       .   است  
برانداختن تخاصم طبقاتي موجـود مـيـان         

ايـن  .   سرمايه داران و کارگران بـوده اسـت           
کار چگونه ميبايست تحـقـق مـيـيـافـت ،              

ولـي نـفـس      .   براستي بر کسي معلوم نـبـود      
وجود اين مطالبات بـا هـمـه نـامشـخـص              
بودنش از لحاظ قالب بيان ، بيانگر وجـود         
خطري براي نظم اجتماعـي مسـتـقـر بـود،             
کارگراني که اين مطالبات را عنـوان مـي          

از نــظــر    .   کــردنــد هــنــوز مســلــح بــودنــد          
بورژواهاي سرمايه دار که حکومـت را در         
دسـت داشـتــنــد، بــنــابـر ايـن خــلـع ســالح                

بهمين .   کارگران نخستين وظيفه فوري بود    
دليل پس از هر انقالب که به بهاي ريخـتـه           
شدن خون کارگران تحقق مييافت ، پيکـار        
تازه اي در مي گرفت که به شـکـسـت ايـن               

 .کارگران ختم مي شد
 پـيـش     ۱۸۴۸اين قضيه نـخـسـت در          

لــيــبــرالــهــاي اپــوزيســيــون     -بــورژوا   .   آمــد
پارلماني مهماني هايي برپا کردند که طي       
آنها خواسـتـار تـحـقـق اصـالح در قـانـون                  
انتخابات شدند، اصالحي که مي بـايسـت        

آنـان کـه     .   سلطه حزب آنان را تضمين کـنـد       
در مبارزه خود با حکومت ، بيش از پيش         
ناگزير بـودنـد بـه مـردم مـتـوسـل شـونـد،                   
مجبور شدند گام به گام تسلـيـم قشـرهـاي        

راديکال وجمهوريخـواه بـورژوازي و خـرده           
بورژوازي شوند و ميدان را براي آنـهـا بـاز             

ولي پشـت سـر ايـن جـمـاعـت،               . بگذارند  
کارگران انقالبي قرار داشتـنـد و ايـنـان از              

 بـه ايـن سـو، اسـتـقـالل سـيـاسـي                    ۱۸۳۰
بيشتري از آنچه به فکر بورژواهـا و حـتـي             
جمهوريخواهان مي رسيدند بـدسـت آورده        

بـمـحـض ايـن کـه بـحـران روابـط                 .     بودنـد 
حکومت و اپوزيسيون در گرفت ، کارگران       

. به پيکار در کوچه و خيابان روي آوردنـد            
لوئي فيليپ از صحنه سياست کنـار رفـت          
و موضوع اصالح قانون انتخابات نـيـز بـا           

بـه جـاي آن       .   او به فرامـوشـي سـپـرده شـد           
" ، جــمــهــوري     "   جــمــهــوريــت   "   مــوضــوع   
، چنانکه کارگران پـيـروزمـنـد         "   اجتماعي  

حاال .   در باره اش مي گفتند قد برافراشت        
منظور از اين جمهوري اجتماعي چـه بـود          
ديگر مسئله اي بود که هيچ کس ، حـتـي        
خود کارگران ، بدرستي از آن سر در نـمـي             

ولي اکنون ديگر کارگـران سـالح در          .   آورد
دست داشتند و نيرويي در درون دولـت بـه            

بـه هـمـيـن دلـيـل بـه              . .   حساب مي آمدند  
محض آن کـه بـورژواهـاي جـمـهـوريـخـواه               
مستقر در قدرت احساس کردند که زميـن        
زير پايشان محکم است ، نخستيـن هـدف          
شان اين شد که اين کارگران را خلع سـالح           

: و اين کار بصورت زير انجـام شـد�            .   کنند
با زيرپا گذاشتن آشـکـار قـول و قـرارهـاي               
داده شده ، با تحقير علني پـرولـتـرهـا، بـا               
کوشش در جهت راندن بيکاران از پايتخت       
و هدايتشان بـه واليـات دوردسـت ، و از                 
آنجا که نيروهاي سرکـوبـگـر کـافـي قـبـال               
تدارک ديده شده بـودنـد، کـارگـران پـس از               
پنج روز پيکار قهرمانانه ، در هم شکستـه     

ايــنــجــا بــود کــه قــتــل عــام                    .   شــدنــد 
دستگيرشدگان بي دفاع ، به شيـوه اي کـه          
نظيرش از ايام جـنـگـهـاي داخـلـي کـه بـه                  
سقوط جمهوري رم انجاميد تا آن روز ديده   

 .نشده بود آغاز گرديد
بورژوازي، براي نخسـتـيـن بـار نشـان             

ميداد که در برابر قد برافراشتن پرولتـاريـا          
بعنوان طـبـقـه اي خـاص در مـقـابـل او،                    
بعنوان طبقه اي که منـافـع و مـطـالـبـات               
خاص خود را دارد، بيرحمي ديوانه وار وي        
در انتقام کشي تا کجاها مي تواند پـيـش           

 ۱۸۴۸و با همـه ايـنـهـا، آنـچـه در                 .   برود
پيش آمد در مقـايسـه بـاهـاري و زنـجـيـر                 

 ، حـکـم       ۱۸۷۱گسيختگي بورژوازي در     
 .بازي کودکان را داشت 

کيفر اين اعمـال نـيـز بـه زودي چـهـره                  
اگر راسـت بـود کـه پـرولـتـاريـا               .   نشان داد 

هنوز قادر نبود بر فرانسه حکومت کـنـد،          
بــورژوازي نــيــز بــراي ايــن کــار آمــادگــي             

مـنـظـورم درايـن دوره         .   بيشتري نـداشـت       
ــرا                     ــث ــوز اک ــن ــورژوازي آن ه ــه ب اســت ک
گرايشهاي سلطنت طلبانه داشت و بـه سـه          

، و حـزب      )   ۴( حزب طرفـدار خـانـدانـهـا           
چهارمي کـه هـواخـواه جـمـهـوريـت بـود،                 

نزاعهاي داخلـي هـمـيـن        . . .     تقسيم ميشد 
جناحهابود که به ماجراجويي چـون لـوئـي           
بناپارت امکـان داد کـه هـمـه مـقـامـات                 

ارتش ، پـلـيـس، دسـتـگـاه            -کليدي دولت   
را در اختيار بگيرد و موفـق شـود          -اداري  
 آخـريـن قـلـعـه          ۱۸۵۱ دسـامـبـر       ۲که در   

مستحکم بورژوازي، يعني مجلـس مـلـي         
بــا ســلــطــه لــوئــي      .   را هــم تســخــيــر کــنــد       

بناپارت، دوران امپراتوري دوم در فـرانسـه        
و همراه با آن بهره کشي از کشـور تـوسـط            
دسته اي از ماجراجويان سياسـت و امـور           

امـا ، در عـيـن حـال             .   مالي آغاز گـرديـد    
صنعت نيز به چنان رونقي دست يافت کـه          
در نظام بي جربزه و دست وپا لـرزان لـوئـي             

فيليپ، که زير سلـطـه انـحـصـاري فـقـط               -
بخش کوچکي از بورژوازي قـرار داشـت ،            

لوئي بـنـاپـارت     .   هرگز تصور آن نمي رفت      
قدرت سياسي سرمايه داران را بـه بـهـانـه            
حفظ آنان ، يعني حفـظ بـورژواهـا از شـر               
کارگران و نيز بنام حمايت از کـارگـران در            

ولـي  .   برابر سرمايه داران ، از آنان گـرفـت           
در عوض ، سلطه او به رونق سودآزمايي و         

خالـصـه بـه      .   فعاليتهاي صنعتي انجاميد  
برآمدن و ثروتمند شدن تمـامـي بـورژوازي          
چنان ميداني داد که تا آن زمـان بـه فـکـر                

با اين همه ، به موازات      .   کسي نرسيده بود  
اين رونق صنعتي و مـالـي ، فسـاد هـا و                 
دزدي ها که در پيرامون دربار امپـراتـوري          
گرد آمده بودند توانستـنـد از ايـن جـريـان               
ثروت و رفاه سهم هاي کالني به نـفـع خـود       

 .برداشت کنند
ولي امپراتوري دوم در ضـمـن نـدايـي             
بود به احساسات ميهن دوسـتـي افـراطـي           
فرانسويـان ، کـه خـواسـتـاربـدسـت آوردن                
مجدد مرزهـاي امـپـراتـوري اول فـرانسـه              

 از دست رفته بود، يـا        ۱۸۱۴بودند که در    
دست کم خواستار بـه دسـت آوردن دوبـاره             

بــاري، .     مــرزهــاي دوران جــمــهــوري اول          
نــوعــي امــپــراتــوري فــرانســوي در درون            
مرزهاي دوران سلطنت ، يا بگـويـيـم ، در         

درون مرزهاي کم و بيش تـعـديـل تـر شـده               
 که البته در دراز مدت نميتوانست ۱۸۱۵

و ريشـه جـنـگـهـاي          .   معنايي داشته باشد  
دوره اي و دست اندازيهاي سـرزمـيـنـي در            

ولي در بين همه ايـن گـونـه          .   همين جا بود  
فتوحات ، هيچ فتحي نبود که به اندازه بـه          
دست آوردن سـاحـل چـپ آلـمـانـي رود رن                 

(Rin)                خواب و خـيـال مـيـهـن پـرسـتـان
. افراطي فرانسه را به خود مشـغـول بـدارد          

بدست آوردن يک فرسنگ مربع در ساحلـي        
که گفتيم براي آنان از ده برابر آن در نواحي          
آلــپ يــا هــرجــاي ديــگــر مــهــمــتــر مــي                

ــمــود  ــاســيــس              . ن هــمــيــن کــه مــاجــراي ت
امپراتوري دوم رسـمـيـت يـافـت، عـنـوان                
کردن مطالبات مربوط به منطقه رن ديگر       
موضوعي بود که دنبال فرصـت مـنـاسـب           
خود مي گشت و اين فرصت مناسب نـيـز           

 فـرا   ۱۸۶۶با جنگهاي اتريش و پروس در       
 ) . ۵(رسيد

 که ازاقدامات جبران کـنـنـده          بناپارت
" سـرزمـيـن      " بيسمـارک سـرخـورده بـود و             

هايي را که از ايـن رهـگـذرچشـمـبـه آنـهـا                  
دوخته بود به دست نياورد ومشاهـده کـرد          
که بيسمارک سياست نعلل در پيش گرفتـه        
است و امروز و فردا مي کند، چاره اي جـز           
توسل به جنـگ نـيـافـت، جـنـگـي کـه در                   

 در گرفت و به شکست بناپارت در        ۱۸۷۰
ــه           )  (Sedanســدان     ــم شــوئ ــل ــه ــل و وي

Wilhelmschoehe) (انجاميد. 
 ۱۸۷۰سپتامـبـر     ۴انقالب پاريس در    

. از عواقب نـاگـزيـر ايـن شـکـسـتـهـا بـود                   
امپراتوري لوئي بناپارت به مانند کـاخـي         
مقوايي فرو ريخت ، و دوبـاره جـمـهـوري               

و اين در حالي بود کـه دشـمـن            .   اعالم شد 
سـپـاهـيـان     .     پشت دروازه ها به سر ميبـرد      

بـدون  )  (Metzامپراتور يا در ناحيه متز 
انتظار امدادي در محاصره بودنـد، يـا در           

در چـنـيـن حـالـتـي از            .   خود آلمان زنداني    
اضطرار بود که مردم به نمايندگان پاريـس        
در قوه قانونگذاري قبلي اجازه داده بـودنـد         

بـرپـا   "   حـکـومـت دفـاع مـلـي             "  که نوعي  
اين اجازه بويژه از اين رو به سهولت .   کنند

داده شــد کــه در آن ايــام، بــراي دفــاع از                  
کشور، همه پاريسي هـاي قـادر بـه حـمـل               
سالح در گارد ملي داخـل شـده و مسـلـح               

 ردچندان که اکثريت مهم آن گا.   شده بودند 
ولـي تضـاد     .   را کارگران تشکيل ميـدادنـد     

منافع ميان حکومتي ها کـه بـه تـقـريـب               
همـه از بـورژواهـا بـودنـد و پـرولـتـاريـاي                    
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 اکـتـبـر،      ۳۱در   .   مسلح به زودي بروز کرد  
کارگران هتل دوويـل، يـا مـقـر شـهـرداري               
پاريس را محاصـره کـردنـد و گـروهـي از                
اعضـــاي حـــکـــومـــت را بـــازداشـــت                  

خيانت و پيمان شـکـنـي آشـکـار از             . کردند
سوي حکومت همراه با دخالت چند گـردان   
وابسته به خرده بورژوازي، عامل آزادي آن        
افراد شد، و براي آن که در درون شهري کـه     
در محاصره نيروهاي دشـمـن قـرار داشـت            
زمينه اي براي جنگ داخلي فراهـم نشـود          
قرار بر اين گذاشته شد که همان حکـومـت          

 . دوباره به کار خود مشغول شود
 مـي    ۱۸۷۱ ژانـويـه      ۲۸سرانجام ، به    

رسيم که پاريس گـرسـنـه نـاگـزيـر تسـلـيـم                 
گيرم تسليمي بـا کـولـبـاري از         .   دشمن شد 

افتخاراتي که تا آن زمان در تاريخ جـنـگ           
برج و باروهاي بي نگهبـان      .   ديده نشده بود  

و رهاشده به حال خـود، دژهـاي گشـوده و              
بي مدافع، با گـردان هـاي خـط مـقـدم و                  
گارد سياري که سالحهاي خود را تـحـويـل          
داده بـودنـد و خـودشـان زنـدانـي جـنـگـي                   

فقط گارد ملـي بـود       .   محسوب مي شدند  
که سالح ها و توپ هايش را نگاه داشت و          
بر پايه نوعي آتش بس با فـاتـحـان رفـتـار               

و خـود فـاتـحـان هـم حـتـي جـرئـت                   .     کرد
نکردند بـا کـر و فـر پـيـروزمـنـدانـه وارد                     

آنـهـا جـز ايـن کـه گـوشـه                .   پاريـس شـونـد     
کوچکي از پاريس را تصرف کننـد، دسـت          
به هيچ کار ديگري که خطري در بر داشتـه           
باشد نزدند، و آن گوشه اي که به تصرفشان  
در آمد پر از پارک هاي عمومي بود و چند  

و در   !   روزي هم بيشتر در آن جا نـمـانـدنـد            
 روز   ۱۳۱همان مدت نيز، خودشـان، کـه          

تمام پاريس را در محاصره گرفتـه بـودنـد،       
در محاصره کارگران پاريسي مسلـح قـرار         
داشتند و آن کـارگـران بـه شـدت مـراقـب                  

، بـيـرون از       " پـروسـي     "   بودند که پاي هيچ     
حد و حدود منطقه کوچکي که براي فـاتـح          
بيگانه در نظر گرفته شده بود، به کـوچـه و            

پـيـداسـت کـه کـارگـران           .   محله اي نـرسـد      
پاريسي براي ايـن ارتشـي کـه سـپـاهـيـان                 
امــپــراتــور در بــرابــرش ســالح بــر زمــيــن             
گذاشته بودند تا چه حد اهميت قائـل مـي           
شدند، و ديده شد که يونکر هاي پروسـي ،         
که آمده بودند تا عطش انتقام خـود را در            

فرو بنشانند چگونـه مـجـبـور         انقالب  قلب  
در جـايـي کـه        (   شدند بـا افـتـخـار تـمـام               

متوقف شونـد و     )   برايشان تعيين شده بود   
مسـلـح بـه احـتـرام          انـقـالب     در برابر ايـن       

 !بايستند

در طــول جــنــگ، کــارگــران پــاريــس             
درخواستهاي زيادي عنوان نکردند و فقـط       
مي خواستند که مبـارزه بـا قـدرت تـمـام               

ولي ، اکنون که پس از تسلـيـم         .   ادامه يابد 
پاريس قرار بود صلح مسـتـقـر شـود، تـي              

،رئيس تازه حکومت، ديگر )  (Thierير
نمي توانست از حساب پس دادن مـعـاف           

تــا زمــانــي کــه ســالح در دســت              .   بــاشــد
مالکـان    -کارگران بود، سلطه طبقات دارا    
دائـم در    -بزرگ ارضي و سـرمـايـه داران             
بنابراين .   معرض مخاطره قرار مي گرفت     

، نخستين اقدام تي يـر ايـن بـود کـه ايـن                   
. سالح ها را از دست کارگران خـارج کـنـد            

 مارس، او گروهي از سپاهيان خط       ۱۸در  
مقدم را مامور کرد که توپخانه متعلق بـه         
گارد ملي را، که در طول محاصره پاريـس    

ايـن  .     با پول مردم ساخته شده بود، بدزدند     
اقدام شکست خورد، پاريس يک تنه قـيـام          
کرد تا از خود دفاع کند و چنـيـن بـود کـه                
جنگ ميان پاريـس و حـکـومـت فـرانسـه                

آغــاز )  (Versaillesمــقــيــم ورســاي      
کــمــون   مــارس، اعضــاي          ۲۶در   .     شــد

 ،   ۲۸بــرگــزيــده شــدنــد، در روز          پــاريــس   
موجوديت کمون اعالم شد، کميته مرکزي      
گارد ملي کـه تـا آن تـاريـخ قـدرت را در                   
دست داشت، به نفع کمـون کـنـار رفـت، و             
پيش از آن با صدور فرماني اعالم کرد کـه          

شرم آور پاريس مـنـحـل       "   پليس منکرات   " 
 مارس ، کمون خـدمـت   ۳۰در .  شده است  

اجباري و ارتش دائمي را لغو شـده اعـالم            
کرد و مقرر داشت تنها گارد ملي ، که هر          
شهروند سالم مي توانست عضو آن باشـد،        
يگانه نيروي مسلح پذيرفته اسـت، کـمـون          
همچنين پرداخـت کـرايـه خـانـه هـا را از                  

لـغـو   )   ۱۸۷۱( تا ماه آوريل ۱۸۷۰اکتبر  
کرد و کرايه هايي را کـه بـراي ايـن مـدت                
پرداخت شده بود به حساب ماههاي بعدي       
گذاشت ، و نيز فروش هر گـونـه اشـيـا  ي                 
وثيقه اي را که در اداره اشـيـاي رهـنـي در               
شهرداري پاريس به گرو گذاشته شده بودند  

ــوقــف ســاخــت           ــن روز،        .     مــت ــي ــم در ه
ماموريت بيگانـگـانـي کـه جـزو اعضـاي              
کمون برگزيده شده بودند تاييد شـد و آنـان            

پـرچـم   "   به کار خود مشغول شدند، چرا که       
در "   .   کمون ، پرچم جمهوري جهاني است        

اول آوريل مقرر شـد کـه حـقـوق بـاالتـريـن                 
کارمند کمون ، و بنابراين حقـوق اعضـاي          

 فـرانـک بـيـشـتـر           ۶۰۰۰آن ، نمي تواند از      
روز بعد از آن ، تصميم مـربـوط بـه         .     باشد

جدايي کليسا و دولت ، و حذف بودجه اي          
که به موسسات مذهبي پرداخت مي شد،       
اعالم گرديد و مقرر شـد کـه هـمـه امـوال                
کليساها جزو اموال عـمـومـي مـحـسـوب            

 آوريـل دسـتـور        ۸نتيجه اينکه در     .     شوند
داده شد که هرگـونـه عـالمـت ، تصـويـر،                

ــا بــه جــا آوردن آداب               )   مــراســم(  دعــا ي
همه آن چـيـزهـايـي کـه          "   شريعت، خالصه     

پرداختن بـه آنـهـا بـه وجـدان فـردي افـراد                   
از صــحــن مــدارس      "     مــربــوط مــيــشــود      

برچيده شود، دستوري که به تـدريـج بـه آن             
 آوريل، در جـواب اعـدام          ۵در  .     عمل شد 

هــر روزي مــبــارزان کــمــون کــه بــه دســت             
نـيــروهـاي حـکــومـت ورسـاي اسـيــر شــده               
بودند، دستوري صادر شد کـه افـرادي  از             
همان گروه بـه عـنـوان گـروگـان بـازداشـت                
شوند، منتها اين گونه افـراد هـرگـز ديـده              

 آوريـل ،    ۶در روز . . .     نشد که اعدام شوند   
 گارد ملي مـامـور يـافـتـن و              ۱۳۷گردان  

سوزاندن دستگاه گيوتين شد و آن دستگـاه    
، در غوغاي شادماني عمومـي مـردم در           

 آوريـل،    ۱۲در   .     مال عـام سـوزانـده شـد          
کمون تصميم گرفت ستون پيروزي مـيـدان         

)   در پـاريـس     () Vendome( واندوم  
را ، که مظهر ميهـن پـرسـتـي افـراطـي و                 
عامل تفرقه انداز بين اقوام بود، و پـس از        

 ، بـا ذوب کـردن       ۱۸۰۹پيروزي در جنگ  
توپهاي به غنيمت گرفته شده ريخته گـري         

 مـه    ۱۶و اين کار در     .   شده بود، براندازند  
 آوريـل ،      ۱۶در   .   همان سال انجام گرفت      

کمون دستور داد تا از کـارگـاهـهـايـي کـه               
کارشان توسط توليد کـنـنـدگـان مـتـوقـف             
شده بود آمارگيري شود و نقشه هـايـي بـر             
اساس اي آمارگيريها تدوين گردد که اداره       
آن بنگاههاي توليدي به کارگرانـي سـپـرده          
شود که تا آن زمان در آنها کار مـي کـرده              
انـد، کـارگـرانـي کـه قـرار بـودبـه صــورت                   
انجمنهاي تعاوني جمع شـونـد تـا بـعـدهـا              
همه آن انجمنها در يک فـدراسـيـون بـزرگ             

 آوريل ، کمون کـار      ۲۰در تاريخ   .     گردآيند
شبانه نـانـوايـي هـا، ونـيـز دفـتـرهـاي بـه                     
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کــارگــمــاري  کــارگــران را کــه از دوران                  
امــپــراتــوري دوم تــا آن روز در انــحــصــار             
افــرادي قــرار داشــت کــه تــوســط پــلــيــس            
برگزيده ميشدند و از اسـتـثـمـارکـنـنـدگـان             
درجه اول کارگران بودنـد، مـمـنـوع اعـالم             

اداره اين دفترهـا از آن پـس بـعـهـده                .   کرد
بيست ناحيه از نواحي شـهـرداري پـاريـس            

 آوريـل ، بـه دسـتـور             ۳۰در   .   گذاشته شد 
کمون موسسه هاي گروگـيـري امـوال، کـه           
نوعي وسـيلـه بـهـره کشـي خصـوصـي از                  
کارگران بود و با حقوق کارگران در زميـنـه          
تــمــلــک بــر ابــزار کــار خــويــش و داشــتــن               
امکانات استفاده از اعـتـبـارهـاي  پـولـي              

 ماه ۵در .       منافات داشت ، برچيده شدند    
مه ، کفاره گاهي که بعنوان طلب مغفـرت         
از گــنــاه اعــدام لــوئــي پــانــزدهــم تــوســط             
هواداران او برپا شده بود، به دستور کـمـون          

 .خراب گرديد 
بدين سان، خصلت طـبـقـاتـي جـنـبـش             
پاريس، که به عـلـت ضـرورت پـيـکـار بـا                  
دشمن خارجي، تا آن زمان فوريت نيافته و        
زير تاثير مسائل ديگر پس زده شـده بـود،           

 مارس به بعد بصورت قطعي      ۱۸از تاريخ   
در مـرکـز     .   و با خلوص تمام آشکار گرديـد      

کمون جز کارگران يا نمايندگـان شـنـاخـتـه            
شده آنان کس ديـگـري حضـور نـداشـت ،                
تصميم گيريهاي کمون نيز به همين سـيـاق       
از خصلت پرولتاريايي روشـنـي بـرخـوردار          

اين تصميم گيريها يا مـربـوط بـه      .  ند . بود
صدور فرمان انجام اصالحاتي مي شـدنـد         
که بورژوازي  جمهوريخواه با بـي غـيـرتـي            
تمام از انجام دادن آنها طفـره مـي رفـت ،             
در حالي که با انجام گرفتن آن اصـالحـات           
پايه  هـاي الزم بـراي بـه جـريـان افـتـادن                     
آزادانه عمل طبقاتي طبقه کـارگـر فـراهـم            

در مي شد ، مـثـل مـورد ايـن اصـل کـه                    
، مـذهـب يـک امـر           ارتباط با امر دولـت        

خصوصي است ، يا مـربـوط بـه ايـن مـي             
شدند که تصميم هاي گرفته شده که بـطـور          
مستقيم به منافع طـبـقـه کـارگـر بـر مـي                 
گشت ، و مـوجـب پـديـد آوردن شـکـافـي                  
عميق در ساختار نظم کهن اجتماعي مـي        
شد، مورد تايـيـد قـرار گـيـرنـد و هـر چـه                     

ولـي ، هـمـه ايـن           .   بيشتر تحـکـيـم شـونـد        
اقدامها، در شهري که در محاصره دشمـن        
قرار داشت ، البته نمي تـوانسـت فـورا بـه               

ضمن آن که از نـخـسـتـيـن      .     تحقق بپيوندد 
روزهاي ماه مه به بعد، ضرورت پيکار بـا          
سپاهيان روزافزون حـکـومـت مسـتـقـر در             
ورساي نيز همه توان کارگران و مـدافـعـان           

 . کمون را به خود مشغول مي داشت 
 آوريل ، لشگريان ورساي گذرگـاه       ۷در  
ــي           )       Seine( ســن     ــوي (در مــحــل ن

Neuilly   (  در جبهه غربي پاريس را بـه
: تصرف خود در آورده بودنـد، در عـوض �             

 آوريل ، در جبهه جنوب، به دنـبـال           ۱۱در  
ــرال اود           ــه ژن ــا دادن    )   Eudes( حــمل ب

تلفات خونيـنـي وادار بـه عـقـب نشـيـنـي                  
پاريس ، بي وقفه بمباران مي شـد،       .   شدند

و عوامل اين کار هم همان کساني بـودنـد           
که بمباران شهر توسط پـروسـي هـا را در              

هـمـيـن    .   حکم گناه کبيره اعالم کرده بودند     
اشخاص در ضمن راه افتاده بـودنـد پـيـش             
پروسي ها و با عجز و التماس از آنان مـي           
خواستند که سربازان فـرانسـوي اسـيـرشـده           
در سدان و متز را هر چـه زودتـر مـرخـص                
کنند و به کشور برگردانند تـا از آنـهـا در              
تسخير مجدد پاريس به کمـک سـپـاهـيـان            

بـا ورود    .     حکومت ورساي استـفـاده شـود       
تدريجي همين گروه از سربـازان فـرانسـوي          
بود که سپاهيان حکومت در ورسـاي ، از           
آغاز ماه مه به بعد، از لحاظ تعداد نفرات    

و .   بر مدافعان پاريس برتري قطعي يافتنـد    
نشانه هاي اين امر هم وقتي آشکار گرديد        
که تي ير مذاکرات آغاز شده به پيشـنـهـاد           
کمون براي مبادله سراسقف پاريس و کـل        
يک گـروه  از کشـيـشـان را کـه در دسـت                      
مدافعان کمـون گـروگـان بـودنـد، در ازاي               

، کـه    ) Blanqui( آزادي فقط بالنـکـي       
دو بار به عضويت کمون برگزيده شـده بـود           

(ولي همچنان به حالت زندانـي در کـلـروو           
Clairvaux   (            به سـر مـي بـرد، قـطـع

ويک عالمت محسوس تر ديگر اين      .     کرد
او که تا آن .   برتري ، تغيير لحن  تي ير بود       

زمان گفتاري طفره آميز و مبهم داشـت ،           
ناگهان لحني بيشرمانه ، تـهـديـدآمـيـز و              

در جبهه جـنـوبـي ،         .   خشن به خود گرفت     
 مه ، قلـعـه اي را          ۳سپاهيان ورساي ، در     

ــاکــه                     ــن س ــات مــول ــام ــحــک ــت (در اس
Moulin-Saquei   (  به تصرف خـود

را )   Issy(  مـه دژ ايسـي        ۹درآوردند،در  
که در اثر گلوله باران توپخانه بکلي ويـران          

( مـه ، دژ وانـو         ۱۴شده بود گرفتند و در      
Vanves   (  در جـبـهـه غـرب انـدک          .   را

اندک تا حدود ديوارهاي شهر پيش آمـدنـد        
و بدين سان چندين روسـتـا و بسـيـاري از                
ساختمانهاي کنار استحکامات شهـري را       

 مـه ، بـر        ۲۴در  . به تصرف خود درآوردند     
اثر خيانت و سهـل انـگـاري کـه در پسـت                 
هاي نگـهـبـانـي گـارد مـلـي پـيـش آمـد،                    

پـروسـي   .   توانستند بداخل شهر نفوذ کننـد     
ها که دژهاي شمال و شـرق را در تصـرف              
خود داشتند به سـپـاهـيـان ورسـاي اجـازه               
دادند از راه باريکه شمال شهر که ورود بـه            
آن بنا به توافق هاي آتـش بـس بـراي آنـان                 
ممنوع بود پيشروي کـنـنـد و بـديـن سـان                
بتوانند در جبهه وسيعي دسـت بـه حـملـه              
بزنند، جبهه اي که پاريسي ها تصـورمـي          
کردند به اتکا مقررات آتش بـس از آنـجـا             
حمله اي صورت نخواهد گرفت و به همين         

دليل سپاهي براي دفاع و محافظت از آن          
اين بـود کـه در        .     در محل نگذاشته بودند   

نيمه غربي پاريس ، يعني در مـحلـه هـاي            
ثروتمند نشين شـهـر، چـنـدان مـقـاومـتـي               

درحالي کـه بـه مـوازات         .   صورت نگرفت   
نزديک تر شدن  سپاهيان ورسـاي بـه شـرق             
پـاريـس، يـعـنــي بــه مـحلــه هـاي اسـاســا                  
کارگري، مقاومت نـيـز بـه هـمـان نسـبـت                

تـنـهـا    .     شديدتر و خشونت بارتر مـي شـد         
پس ازپيکاري هشت روزه بـود کـه آخـريـن             
مدافعان کمون در بلنديهاي بلويل و منيل       

از پـا    )   Ménilmontant( مونـتـان     
در آمدند ، و ايـن جـا بـود کـه قـتـل عـام                      
مردان ، زنان و کودکـان بـي دفـاع کـه در                 
طول هفته بيداد کرده بود، و همواره رو بـه           

.  فزوني داشت ، به حد اعالي خـود رسـيـد         
تفنـگ ديـگـر سـرعـت عـمـل الزم را در                    
کشتن نداشت ، و مسلسل بود که صـدهـا         
تن از شکست خوردگان را يـکـجـا نـابـود               

 Mur( ديـوار هـم پـيـمـانـان             .   مي کـرد   
des fédérés   (  در گورستان پـرالشـز)

Pér-Lachaise  (     که جايگاه آخـريـن
قتل عام توده هـاي مـردم بـود، هـمـچـون                 
شاهدي در عين حال خاموش ولي گويا بـر    
ميزان غيظ و نفرتي که طبقه حـاکـم قـادر           
است به محض ايستادگي پرولتاريـا بـراي         
دفاع از حقوق خود از خويشتن نشان دهد،   

سپس ، هميـن کـه     .     هنوز هم بر سرپاست  
معلوم شد نـابـودکـردن تـمـامـي اعضـاي                
کمون محال است ، دستگيريهاي گروهي،       
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اعدام قربانياني که همينطور خودسرانه از       
بين صفوف زندانيان بـيـرون کشـيـده مـي              
شـــدنـــد، و روانـــه کـــردن ديـــگـــران بـــه                 
اردوگاههاي بزرگ در انتـظـار ايـن کـه بـه               
نوبه خودبه دادگاههاي صحرايي مـعـرفـي         

سپاهيان پروسي که در     .   شوند آغاز گرديد  
نيمه شمالي شهر چادر زده بودند، دسـتـور          
داشتند به هيچ فراري اي اجـازه عـبـور از              

ولـي اغـلـب      .     صفوف خودشان را نـدهـنـد       
ديده شد که افسران شان چشمهاي خـود را          
هم مي نهادند و سربازان شان نيز بـيـشـتـر            
به نداي بشري درون خويش توجه ميکردند     
تا به دستورهايي که در اين مورد بـه آنـان        

در اين خصوص بـويـژه بـايـد       .   داده مي شد  
افتخارخاصي براي ارتش ساکسـون قـائـل         
شد که رفتاري بسيار بشردوستانه از خـود         
نشان داد و اجازه داد بسياري از کـارگـران         
از محلي که زير مراقبت اش بود به بيـرون          
بگذرند و جان سالم بدر ببرند کـه در بـيـن              
آنان خيلي ها آشکـارا از اعضـاي مـبـارز              

 .کمون بودند
 

 * 
 

اکـنــون کــه ، پـس از بــيـســت ســال ،                  
نگاهي به عقب مي افکنيم وبه فعاليت و         

 ۱۸۷۱معناي تاريخي کمون پـاريـس در          
مي نگريـم ، بـه نـظـر مـيـرسـد کـه بـايـد                        
خـطـوطــي چـنــد بــر دورنـمــايـي کــه از آن                  

ترسيم شده بـود     جنگ داخلي در فرانسه     در
 .اضافه کرد

اعضاي کمون به دو گروه تقسـيـم مـي            
اکثريت شان از هـواداران بـالنـکـي           :  شدند

بودند که پيش از آن در تـرکـيـب کـمـيـتـه                   
مرکزي گارد ملي دست باال را داشتند، و         

انجمن بين الـمـلـلـي        اقليتي که از اعضاي     
بودند و بيشتـرشـان     دفاع از حقوق کارگران     

(از سوسياليست هـاي طـرفـدار پـرودون              
Proudhon   (    در .   تشــکــيــل مــي شــد

مجموع ، سوسيـالـيـسـت بـودن هـواداران             
بالنکي در آن زمان فقط بـخـاطـر سـرشـت             

تنها گـروه   .   انقالبي و پرولتاريايي شان بود    
کوچکي از آنان بودند که در پرتو تـعـالـيـم             

کــه ســوســيــالــيــزم      )   Vaillant( ويــان   
علمي آلمان را مي شناخت ، مـوفـق شـده            
بودند به روشني بيـشـتـري در بـاره اصـول               

از همين جا معلوم مي . سوسياليزم برسند
شود چرا بسياري از مسـائـل ، از لـحـاظ              
اقتصادي ، که از ديد امـروزي مـا کـمـون              

مي بايست آنها را مورد توجه قـرار دهـد،           
مـهـمـتـريـن      .   به غـفـلـت بـرگـزار شـده بـود              

مطلبي که درک آن دشوار به نظـر مـيـرسـد            
رعايت توام با تقدسي اسـت کـه اعضـاي             
کمون براي بانک فرانسه قائل شـدنـد و در             
مقابل درهاي آن متوقف گرديـده ، دسـت           

اينکار البته يک خـطـاي       .   به اقدامي نزدند  
اگـر بـانـک بـه         .   سياسي سنگيني هـم بـود       

دست مبارزان کمون مي افتاد آنقدر مـهـم         
بود که به بيشـتـر از ده هـزار گـروگـان در                   

معناي اين کـار آن      .     دست شان مي ارزيد   
بود که تمامي بورژوازي فرانسه يکـپـارچـه         
روي حکومت ورساي بـراي عـقـد قـرارداد            

بـا هـمـه ايـن         .   صلح با کمون فشـاربـيـاورد      
گونه موارد اشتـبـاه و خـطـا، بـايـد گـفـت                   
شگفت انگيزترين وجه کار کمون ، کيفيت       
کارهاي درستي بود کـه بـه دسـت کـمـون                 
متشکل از هـواداران بـالنـکـي و پـرودون               

بديهي است که مسئولـيـت      .     انجام گرفت   
فرمانهاي اقتصادي کمون ، اعـم از وجـوه           
افتخارآميز يا کمتر افتخارآميز آنـهـا، در          
درجــه اول بــا طــرفــداران پــرودون اســت ،              
همچنانکه مسئوليت کردارهاي سياسي و     
اشتباهـات سـيـاسـي اش از آن هـواداران                

و در هــر دو مــورد،           .     بــالنــکــي اســت       
 -ريشخند تاريخ رابنگر که سـبـب شـد تـا            

مانند همه مواردي که طـرفـداران مسـلـک           
اقتصادي معيني به قدرت مـي       -سياسي  

هر دو گروه دست به اعمالي بزنـنـد         -رسند  
 .که مخالف آيين مکتبي شان بود

پرودون ، که سوسيـالـيـسـتـي بـيـانـگـر               
آرمانهاي خرده مالکي و پيشه وران بـود،          

) association(  انـجــمــن      نسـبــت بــه   
پـرودون در    .   نفرتي آشکار ابراز مـي کـرد          

عقيده داشت که گـرفـتـاريـهـا          انجمن   مورد
ومضار انجمن بر فوائدش مي چربد، مـي         

در نهاد خود پديده اي نـازا و          انجمن  گفت  
بيحاصل ، و حتي زيانبار است چرا کـه در     
برابر آزادي کارگران موانـعـي ايـجـاد مـي             

را از زمــره جــزم هــاي         انــجــمــن   کــنــد، او     
عقيدتي صرف مي شـمـرد کـه فـايـده اي                
براي توليد ندارد و دست و پا گير است ،نه       
به درد آزادي کارگر مـيـخـورد نـه بـه درد                 
اقتصاد کار، ومضارش بـس سـريـعـتـر از             
فوائدش افزوده ميشود، به عـقـيـده او، در           

و بر خـالف آن ، رقـابـت،            انجمن قياس با  
تقسيم کار و مالکيت خصوصي را داريـم          

وجـود  .   که همه از نيروهاي اقتـصـادي انـد         
بـه اعـتـقـاد       -انجمني از کـارگـران تـنـهـا             

در مواردي استثنـايـي ، مـانـنـد            -پرودون  
صنايع بزرگ و بنگاههاي توليدي بـزرگـي         
چون راه آهن، شايد تا حدودي نـامـنـاسـب            

 Idée générale deبـه    (   نباشـد    
la بررسي سوم ، نگاه کنيد ،  . ( 

 ، مرکز صنايع پـيـشـه وري          ۱۸۷۱در  
پاريس ، به چنان حدي از توسعه به عنـوان          
صنعت بزرگ دست يافتـه بـود کـه ديـگـر               
نمي شد آن را موردي استـثـنـايـي نـامـيـد               
چندان که يکي از فرمانهاي صادر شـده از        
ســوي کــمــون، کــه دورا دور مــهــمــتــريــن             
فرماناش بود، صحبت از ايجاد سازمانـي       
براي صنعت بزرگ و حتي کارخـانـه  مـي             
کرد که نه تنها مـي بـايسـت بـر مـبـنـاي                   
تاسيس انجمن کارگـران در هـر کـارخـانـه               
شکل بگـيـرد بـلـکـه قـرار بـود هـمـه ايـن                      
انجمنها در يک فدراسيون بـزرگ گـرد هـم            
آيند، خالصه ، نـوعـي از سـازمـان کـه ،                  

مـي  جـنـگ داخـلـي         چنانکه مارکـس در       
گويد، سـرانـجـام مـي بـايسـت بـه ايـجـاد                   
کمونيزم، يعني چـيـزي کـه درسـت نـقـطـه                

و بـه    .   مخالف آيين پرودون بود، بينجامـد     
همين دليل  هم بود که رويـداد کـمـون در               
واقع گور مکتب پرودوني سوسـيـالـيـزم را           

اين مکتب امروزه در بـيـن مـحـافـل            .   کند
کارگري فرانسه جايي ندارد و بکلي از بين        

بجاي آن، چه در نزد معتـقـدان     .   رفته است   
، چـه    )   Possibilistes( به امکانات   

نـظـريـه    "   هـواداران مـارکسـيـزم         "   در بيـن     
. مارکس است که ميدان داري مـي کـنـد         

نشانه هـاي اعـتـقـاد بـه آيـيـن پـرودون را                    
" امــروزه تــنــهــا در مــحــافــل بــورژوازي              

 .مي توان يافت " راديکال 
وضع هواداران نظريه هاي بالنکي نـيـز        

اينـان کـه در مـکـتـب            .   بهتر از اين نبوده     
توطئه پرورده شـده بـودنـد و بـه انضـبـاط                 
سخت حاکم بر آن گردن مي نهادند، بـنـاي       
کاررا بر اين  اعتقاد مي گذاشتنـد کـه بـه             
کمک گروه به نسبـت مـحـدودي از مـردان              
مصمم و بسيار سازمان يافتـه مـيـتـوان ،             
در موقع مناسب ، نه تنها به قدرت دسـت       
يافت بلکـه بـا نشـان دادن تـوان بـزرگ و                   
جسارت ،آن چنان طوالني در قدرت بـاقـي         
ماند که سـرانـجـام تـود ه هـاي مـردم بـه                     
انقالب کشانيده شوند و گرد پرچمي که آن        
گروه کوچک پيشاهنـگ بـرافـراشـتـه اسـت             

براي موفقيت در اين زمينه ،      .   جمع گردند 
پيش از هر چيزبه شديدتريـن وجـه تـمـرکـز             
ديکتاتوروار قدرت در دستهاي حـکـومـت        

و کمون، که اکثـريـت   .     انقالبي نياز هست    
اش از هواداران نظريه بالنکي بود، چه کار        
کرد؟ در هـمـه فـراخـوانـهـايـي کـه کـمـون                    
خطاب به ديگر اجتماعات فرانسوي بيرون     
داد از آنان مي خواست که آزادانه به کمون         
پاريس بپيوندند و بـديـن سـان سـازمـانـي               
ملي راکه براي نخستين بار مي بايست به        

و .   دست خود ملت ايجاد گردد پديد آورند      
اما در خصـوص تـمـرکـز ديـکـتـاتـور وار                  
قدرت در دست حکـومـت ،درسـت هـمـان             
قــدرت ســرکــوبــگــر حــکــومــت مــتــمــرکــز         
پيشين، همان ارتـش، پـلـيـس سـيـاسـي و                
دستگاه اداري ساخته دست ناپلئون بعد از       

 ، کـه از آن پـس نـيـز هـر                   ۱۷۹۸انقالب  
حــکــومــت از راه رســيــده اي وجــودش را             
مغتنم شمرده و از آن بعنوان ابزار سرکـوب         
در برابر مخالفان خـويـش اسـتـفـاده کـرده               
بود، آري، درست همين حکومت متمـرکـز        
بود که کمون برافکندنش را در همـه جـا ،           
پس از آن که درپاريس برافکنده شده بـود،          

 .هدف خويش قرار مي داد 
کمون يکسره به اين نتيجـه رسـيـد کـه             
طبقه کارگر، پس از دست يافتن به قـدرت     
، نمي تواند جـامـعـه را بـه کـمـک هـمـان                     
ماشين دولتي گذشته اداره کند، اين طبقه       
کارگر براي آن که سلطه طبقاتي خودش را        
که به تازگي به چنگ آورده بـود دوبـاره از             
دست ندهد، مي بـايسـت ، از يـکـسـو آن               
ماشين سرکوب گذشته را که عليه خود او        
بکار گرفته شده بود از ميان بردارد، ولي ،  
از سوي ديگرتدابيري اتخاذ کند که قدرت       
تفويض شده به گماشتگان و کـارمـنـدانـي           
که خود او براي اداره جامعه مـامـور مـي             
کرد، همواره و بدون استثنا ، پس گرفتنـي          

خصلت  خاص دولتي کـه پـيـش از             .   باشد
کمون برجامعه فرمانروايي مـي کـرد چـه             
بود ؟  چامعه، ابـتـدا از راه تـقـسـيـم کـار                    
ساده، ارگانهاي ويـژه اي را بـراي تـامـيـن                
منافع مشترک خـود و مـراقـبـت در ايـن                 

ولي، اين اندامهـاي   .   زمينه پديد آورده بود   
مراقبت از مـنـافـع و مصـالـح              (   مراقبت

، که دولـت در راس آنـهـا قـرار               ) عمومي  
داشت ، به مرور زمان ، بـا پـرداخـتـن بـه                  
تامين مـنـافـع خـاص خـودشـان، تـغـيـيـر                  
ماهيت داده ، از حالت خدمتگزار جامعـه        
خارج کرديده و بـه خـداونـدگـاران جـامـعـه               

اين تغيير و تـحـول را ،       . تبديل شده بودند 
به عـنـوان مـثـال ، نـه  فـقـط در قـالـب                          
پادشاهي موروثي ، بـل حـتـي در قـالـب                 
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جمهوري دمکراتيک هم مي شود مالحظه      
و نمونه بارزش درست در آمـريـکـاي        .  کرد

" سـيـاسـتـمـداران     " شمالي ديده ميشود کـه       
هيچ جاي دنيا به اندازه آنجا دار و دسـتـه              
اي خاص و جدا از مردم و در عـيـن حـال                 

در .     قـدرتـمـنــد را تشــکـيـل نـمـي دهـنـد                 
امريکاي شمالـي ، هـر يـک از دو حـزب                  

، که به نوبت جاي همديگر را        )   ۶( بزرگ    
در دستگـاه قـدرت مـي گـيـرنـد، تـوسـط                  
کساني اداره ميشود که سياست براي شان       
نوعي کسب و کار است ، و بر سر کـرسـي             
هاي نمايندگي و قـانـونـگـزاري ، چـه در                  
دولتهاي محلي ، چه در دولت فدرال ، بـه            
همه گونه معامله گري تن در مي دهـنـد،           
و ممر معـاش شـان از جـنـب و جـوش و                    
تبليغات براي حزب شان مي گذرد که پس    
از پــيــروزي در انــتــخــابــات پــاداش ايــن              
فعاليتها را با اعطاي مقامـات دولـت بـه            

و هـمـه مـي دانـيـم کـه              .     آنان مي پردازند  
آمريکا ييان از سي سـال پـيـش تـا کـنـون                 
چقدر کوشيده اند اين يوغ سنگين تـحـمـل          
ناپذير را از گردن خود بردارند و بـا وجـود             
تالشهايي که مي کنند تا چه حـد در ايـن             

. مرداب فساد بيش از پيش فرو مي روند         
و درست در هميـن آمـريـکـاسـت کـه مـي                 
توانيم بهتر از هر جاي ديگر بـبـيـنـيـم کـه                
چگونه قدرت دولت موفـق مـي شـود کـه              
نسبت به جامعه ، جامعه اي که در آغـاز            
چيزي جز ابزاري در دست آن براي اداره اش   

در .   نمي بايست باشد ، استقالل پيدا کـنـد        
اين آمريـکـا، نـه خـانـدانـهـاي سـلـطـنـتـي                    
هست، نه اشـرافـيـت ، نـه ارتـش دائـمـي                   

مگر مشـتـي از سـربـازان کـه مـامـور                  (   
مراقبت از بوميان سرخپوست ومقابلـه بـا         

، نـه دسـتـگـاه اداري بـا              )   آنها هسـتـنـد        
.   (مقامات ثابت و حقوق بازنشـسـتـگـي           

و با اين همه ، ميبيـنـيـم در آنـجـا دو            )  ۷
دارودسته سياست باز معامله گر سـودجـو        
هستند که به نوبت جـاي هـمـديـگـر را در               
دستگاه قدرت مي گيـرنـد و دولـت را بـا                
استفاده از فاسدترين وسائل و براي رسيدن       
به شرم آورترين مـقـاصـد خـاص خـود در                
خدمت خود قرار ميدهند، و ملـت نـيـز ،              
در برابر اين دو کارتل بزرگ سـيـاسـت بـاز             
که گويا به اصطالح در خـدمـت وي قـرار               
دارند ولي ، در واقع بر وي مسـلـط انـد و                
غارت اش ميکنند، هيچ چاره ايـنـدارد و           

 .تن به قضا داده است 
کــمــون بــراي آن کــه بــه هــمــيــن بــالي             
اجتناب ناپذير در همه نظام هاي پيشين ،     

يعني تـبـديـل شـدن دولـت و انـدام هـاي                    
دولتي از خدمتگزاري جامعه به خدايگـان       
مسلط بر جامعه ، دچار نشـوددو وسـيلـه            

نخست اينـکـه ايـن       .   کارآمد را به کار برد      
که گزينش همه مقامات در دسـتـگـاهـاي           
اداري، قضائي و آموزشي را تابع انتخـاب        
بر مبني آرا عمومي کرد و ، درنـتـيـجـه،               
بنارا بر اين نهاد که آن مـقـامـات در هـر                 

دوم ايـن کـه       .   لحظه پس گرفتني بـاشـنـد         
دستمزد خدمات را ، از پـائـيـن تـريـن تـا                 
باالترين آن ها ، معادل هـمـان دسـتـمـزدي             
قرار داد که ديگر کـارگـران دريـافـت مـي               

باالترين دسـتـمـزدي کـه کـمـون             .   داشتند  
بـديـن   .    فـرانـک بـود          ۶۰۰۰پرداخت کرد   

سان ، جلوي مسابقه بـراي دسـتـيـابـي بـه                
مقامات و مناصب اداري گرفته مـي شـد       
ضمن آن که انتخاب شوندگان بـراي امـور           
نمايندگي مردم دست و بالشـان بـازبـود و            

 .موظف بودند حدودي را رعايت کنند 
) پايه هاي (  اين طرز در هم شکستن   

قدرت دولتي بـه نـحـوي کـه تـا آن زمـان                    
مرسوم بود و نشاندن قدرتي جديد، قدرتي       
براستي دمکراتيک، به جاي آن موضوعـي       

جنـگ داخـلـي در        است که در بخش سوم        
.  ، به تفصيل شرح داده شده اسـت           فرانسه

ولي اشاره اي به اين موضـوع در ايـن جـا               
الزم بود، زيرا، به ويژه در آلمان ، اعـتـقـاد             
خرافي به دولت از حد فلسفه خارج شـده و        
در وجــدان عــمــومــي بــورژوازي و حــتــي             

" تــحــقــق فــکــرت      "   فــيــلــســوفــان ،دولــت      
ياملکوت خدا در روي زمين است که بيان        
فلسفي به خود گرفته است ، قلمروي اسـت         
که حقيقت و عدالت جاودانه در آن تـحـقـق          

و .   مــي يــابــنــد يــا بــايــد تــحــقــق يــابــنــد             
ارچگذاري خرافي گونه دولت و هـر آن چـه            
به دولت مربوط مي شـود از هـمـيـن جـا                 
سرچشمه مي گيـرد، و ريشـه گـيـري ايـن                
احساس در وجود همگان به ويژه از آن رو            
آسان تر مي شود که همه مـا ، از هـمـان                 
دوران شيرخوارگي ، با اين تصور خو مـي          
گيريم که همه امور و همه منافع مشـتـرک          
جامعه به طور کلي ، جز به شيوه اي که تا           
کنون صورت گرفته ، يعني جـز بـه دسـت              
دولت و مراجع اقتداري کـه نـان دولـت را               
مي خورند، به صورت ديگري نمي تواننـد        

چندان که مردم گمـان     .   تنظيم و اداره شوند   
مي برند حال که توانسته انـد اعـتـقـاد بـه                
پادشاهي موروثي را کنار بـگـذارنـد و بـه             
سر جمهوري دموکراتيک قسم ياد کـنـنـد،          

. گامي به راستي معجزه آسا برداشتـه انـد         

در حالي که دولـت ، در واقـعـيـت امـر ،                   
چيزي جز ماشين سرکـوب يـک طـبـقـه بـه                
دست طبقه اي ديگر نيست و اين حقيقتـي     
است که در جمهوري دموکراتيـک و نـظـام            
پادشاهـي، هـر دو بـه يـک سـان مصـداق                   

خالصه اين که ،دولت ، در بـهـتـريـن           .   دارد
حالت ، شري است که پرولتارياي پـيـروزدر       
پيکار براي به دست آوردن سلطه طبـقـاتـي          

به ارث مـي بـرد،     )   از گذشته( خود، آن را  
شري که پرولتاريا، درسـت مـانـنـد کـمـون              

آن در کـوتـاه تـريـن           )   ۸(پاريس، از مضار 
زمان رها نخواهد شد مگر آن گاه که نسل         
تازه اي از مردم ، که در شرايط اجتمـاعـي           
تازه و آزادانه اي به بار آمـده انـد، چـنـدان                
توانايي بيابند که بتوانند تمامي اين زباله       
برانباشته اي را که دولت نام دارد بروبند و         

 .ازپيش پاي خود بردارند
سوسيال دموکرات عامي، کـه اخـيـرا          
واژه ديکتاتوري پرولتاريا دوباره بـه گـوش         
اش خــورده، از شــنــيــدن آن بــه وحشــتــي              

بسـيـار   .   سالمت بـخـش دچـارشـده اسـت             
خوب آقايان ، خيلي مايلـيـد بـدانـيـد ايـن               
ديکتاتوري چه گونه چيزي است ؟ نگـاهـي    
به کمون پاريس بيندازيد، خواهيد ديد کـه         

 .اين همان ديکتاتوري پرولتارياست 
 

 لندن، بيستمين سالگرد کمون پاريس
 فردريش انگلس -۱۸۹۱ماري ۱۸

 
 :زيرنويس 

................................. 
ــه جــنــگــهــاي           -۱ -۱۸۱۴( اشــاره ب
دولت هاي آلماني به سـرکـردگـي      )   ۱۸۱۳

ــاپــلــئــون اول اســت کــه                  پــروس بــرضــد ن
بخشهايي از آلمان را به فـرانسـه ضـمـيـمـه           
کــرده و بــخــش هــاي ديــگــر را هــم زيــر                  

 .وابستگي به خودش قرار داده بود 
نامي بود که مقامات حکومتي به  -۲

دارندگان انديشه هاي ليبرال و دموکراتيک     
ــاي        ــال ه ــا       ۱۸۲۰در س  مــي    ۱۸۴۰ ت

، کميـسـيـون ويـژه اي در           ۱۸۱۹در . دادند
تــحــريــکــات و     "   آلــمــان مــامــوربــررســي        

در هم آلـمـان     "   اقدامات هاي مردم فريبان     
 .شد 

اين مـطـلـب اشـاره بـه مضـامـيـن                -۳
مــارکــس در آن      .   دومــيــن خــطــابــه دارد        

جاپيش بيني کرده بود که با ضميمه شـدن          
مناطق آلزاس و لورن به آلـمـان ، فـرانسـه               
تشنه انتقام در صدد برخواهد آمـد کـه بـا             

مـارکـس، در     . روسيه متحد خواهد شـود        

 (Sorge) به سـورژ ۱۸۷۰اول سپتامبر  
جنگ فعلي يـکـراسـت      :   "   چنين مينوشت   

به جنگ آلمان و روسـيـه مـي انـجـامـد ،                  
 کـه بـه جـنـگ           ۱۸۶۶درست مثل جنگ    

پروس و فرانسه انجاميد، و اين نـکـتـه اي            
است که پروسي هاي خرنمي بينند و نـمـي          

بهترين نتيجه اي کـه مـن         .   توانند ببينند   
مي توانم از اين جنگ براي آلمان انـتـظـار           

در "   پروسـيـگـري   . "   داشته باشمهمين است    
معناي حقيقي آن ، جـز بـه ايـن صـورت                  
وجود نداشته و نميتـوانـد جـز بـه صـورت                
اتـحـاد بـا روسـيــه و پـذيــرش وابســتـگــي                 
نوکروار نسبت به آن کشـور وجـود داشـتـه             

آيا  اين جنگ، عـالوه بـر ايـن هـا،               . باشد  
ماماي ناگزير انقالب اجتماعي در روسيـه   

 "هم خواهد شد ؟ 
" ،" لــژيــتــيــمــيــســت"   خــانــدان هــاي     -۴

کـه هـمـه      "   اورلـئـانـيـسـت     "   و" بوناپارتيسـت 
 سلطنت طلب بودند

جنگ بر ضد اتريش را بيسمارک ،        -۵
صدراعظم بزرگ پروس، راه انداخـتـه بـود،          
با اين نيت که در جريان يـکـپـارچـه کـردن                

. آلمان يـک رقـيـب قـديـمـي را کـنـاربـزنـد                   
پيروزي بيسمارک بر اتـريـش بـه وي اجـازه            
داد که درجهت احياءوحـدت آلـمـان اقـدام            

ناپلئون  سوم در طول تعرض اتـريـش         .   کند
. و آلمان بي طـرفـي خـود را حـفـظ کـرد                    

بيسمارک به او وعده داد که ، در ازاء ايـن             
بي طرفي ، بخشي از سرزمـيـن هـاي دول             

بـيـسـمـارک بـه        .   آلماني را بـه وي بـدهـد              
اينوعده وفا نکرد و همين عامل تـيـره تـر          

 .شدن روابط فرانسه و پروس شد 
. احزاب جمهوريخواه و دمـکـرات         -۶

حزب دمکرات درآغاز بيانگر و نـمـايـنـده            
منافع مالکان بزرگ ارضي جنوب بود، و        
حزب جمهوريخواه نماينده منافع صاحبان     

ــع شــمــال      ــاي امــروز هــر دو حــزب           .   صــن
 .نمايندهمنافع سرمايه هاي مال اند 

خواننده توجه دارد که انگلـس ايـن         -۷
ــتــي                  مــطــلــب را در شــرح ســازمــان دول
آمريکادر سـال هـاي قـبـل از پـايـان قـرن                   

 مترجم.نوزدهم نوشته اشت 
۸- 

l e s  c ô t é s  l e s  p l u s 
nuisibles= Whose worst 

side       به صورت تحت اللفظي، تـعـبـيـر ، 
و "   بدترين جـنـبـه آن         "   انگليسي به معني    

زيـانـبـارتـريـن      "   تعبير فرانسوي به معناي      
 مترجم. است " جنبه هاي آن 

******            


