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شرح وقایع تاریخی
(بخش  )1
وضعیت اقتصادی واجتماعی فرانسه اواسط قرن )1586-06( 11
شکست انقالب  8181برای بورژوازی این امکان را فراهم آورد ،که بدون پرده و هیچگونه شرم
وحیائی ،با هدف اجتماعی حفظ قدرت ،درمقابل انقالبی که درراه بود ،عکسالعمل نشان دهد.
دراروپای غربی رونق بینظیرسوداگرائی با تسریع بدون حد ومرزاستثمارسرمایه داری درجریان
بود .این روند نه تنها شامل انگلستان و فرانسه ،که پیشرفتهترین کشورهای سرمایهداری بودند
میشد ،بلکه سرمایه به عقب ماندهترین نقاط جهان هم رسوخ میکرد و گسترش مییافت .سرمایه
مناسبات تولیدی ماقبل سرمایهداری را درهم میشکست وبا ویران کردن پایه های اقتصاد
دهقانانی وخردهبورژوازی شهری وآواره کردن آنها عمال زمینه بسط سرمایه داری صنعتی را
فراهم میکرد ،که همزمان ایجاد زمینه های مادی طبقه کارگر بود.
دراین رقابت خونین ،انگلستان نقش پیشقراول را داشت که درحوالی سالهای 0581موقعیتی برتر
وبدون منازعه نسبت به دیگرکشورهای سرمایهداری را دارا بود .ولی فرانسه از 0581بسرعت
این عقبماندگی را جبران کرد :باصطالح امپراطوری پادشاهی دوم 0581ـ ،058مرحله پیوسته
رشد سرمایهداری دراین کشوربود .
آمارزیراین مطلب را بسادگی اثبات میکند:
استخراج ذغال سنگ درعرض ده سال058(تا  )058از 9،4میلیون به 3،01وتهیه چدن از8111به 0،0میلیون تن افزایش داشت.
 طول خطوط راهآهن فرانسه درسال  053 ،0541کیلومتربود،درحالیکه  1سال بعد ( )0581بهبیش از  8برابریعنی 9439کیلومتررسید.
 اگردرسال 311 ،0541کارگاه تولیدی با نیروی بخاروجودداشت 0،سال بعد تعداد آنها به دوبرابر 8811و 01سال بعد یعنی 058به 08111واحد رسید.
 دریک فاصله زمانی 05ساله( )0580-0589ثروت ملی از 5به 08میلیارد فرانک افزایشیافت.هرچندکه درسالهای 0581-81درفرانسه تعدادکارگران مزدبگیرافزایش مییافت ،ولی طبقه
کارگر فاقد کادرهای واقعی و فعال پرولتاریای صنعتی است :درپاریس کل کارگران صنعتی به
44111نفر بالغ میشد،که ازاین تعداد  81111نفرشان درکارخانههای بزرگ ،وبخش ترابری وحمل
و نقل مشغول به کاربودند.خاستگاه بخش بزرگی از کارگران مزدبگیر ازنقطه نظر ایدئولوژیک
و اجتماعی از اقشار خردهبورژوازی و قشرهای نزدیک به آن بود (نگاه کنید به بحث درباره
"پرودونیسم") .دراین مقطع ،بورژوازی بزرگ با رژیم ناپلئونی امپراطوری پادشاهی دوم کامال
درهم آمیخته شدهبود وبه یک جریان گسترده بورس وسوداگری دامن میزد.



 فساد مالی درسطح وسیعی غوغا میکرد و سرمایه کالنی در دست سرمایهداران محدودی جمعشدهبود .که نتیجه آن تشدیدانباشت سرمایه برای ایجاد پایه طبقاتی سرمایه داری مالی بورژوا
امپریالیستی آینده فرانسه بود.
ناپلئون سوم که ابتدا متکی به بورژوازی واقشاردهقانانی بود ،درخالل سالهای  0581پشتیبانی
وسیع بورژوازی متوسط وصنعتی را ازدست داد ،واضافه برآن ،تضادهای موجودشدت و وسعت
مییافت ،چون ،فشارشدید مالیاتی جهت تامین مخارج جنگهای متعدد ،که تماما با شکست مواجه
شدهبود بر دوش مردم سنگینی می کرد .رشوهخواری شدت مییافت وتمامی دستگاه اداری را
دربر میگرفت ،وهمزمان سرکوب نیروهای مخالف و جریانات جمهوریخواه هم ،روزبروز باال
میگرفت .مجموعه این عوامل پایان عمر رژیم را درسال  0589هرچه روشنتر نمایان میکرد.

وضعیت سیاسی-ایدئولوژیک قبل ازکمون پاریس
رژیم سیاسی امپراطوری دوم برای طبقه کارگر وتودههای مردم سیاهترین ارتجاع موجود ،یعنی
سلطه دارودسته نظامیان بود .دراین دوران بوروکراسی و روحانیت بدون هیچ محدودیتی
حکومت میکردند .تعلیم وتربیت تمامن دراختیارکلیسا گذاشته شدهبود ،مطبوعات درزیر سانسور
شدید قرارداشت ،اعتصابات کارگری واعتراضات مخالفین با برپائی دادگاههای فوری کوتاه مدت
با گلوله جواب داده میشد.
باصطالح "انتخابات مجلس قانونگزاری" که یک مجلس فرمایشی بود در زیر سرکوب جریانات
مخالف وبا کمک آرای خریداریشده انجام میشد .باوجود تمامی این ضربات کینهجویانه وتقلبات،
درمضحکه"انتخابات" سال  8،3 ،0589میلیون رای برعلیه دولت و درمقابل  8،4میلیون به نفع آن
به صندوقها ریخته میشود ،که نشانه درهمشکستگی وتالشی اجتنابناپذیرامپراطوری بود.
وضعیت ایدئولوژیک اما کامال آشفته است .شکست انقالب سال  0545بخصوص درفرانسه به
پرولتاریا ضربات سنگینی وارد کردکه باعث انقیاد او در زیرسلطه سیاهترین ارتجاع گردید .عدم
سمتگیری انقالبی وبیبرنامهگی پرولتاریا ،اورابسوی آموزشهای مکتب مالکیت خصوصی
خردهبورژوازی پرودون سوق میداد ،که ازنظر ایدئولوژیک بطور وسیعی گسترش داشت.
جدالهای فکری  -طبقاتی که درسومین کنگره بین الملل اول 0585 ،دربروکسل جریانداشت ،به
طبقه کارگر فرانسه فرصت داد تا خود رااز زیر نفوذ ایدئولوژی حافظ مالکیت خصوصی
(پرودونیسم) آزاد نماید .پرودونیسم از یکطرف بیان ایدئولوژیک منشاء بخش بزرگی ازطبقه
کارگربود،که ازتوده متالشی شده پیشهوران بیرون آمده بود ،و خواهان دستیابی مجدد به اقتصاد
مستقلاش بود .بهمین خاطر ،هدف وآرمان اجتماعی آن بازگشت به مالکیت کوچک ،بمثابه
اجتماع تولیدکنندگان مستقل کاال بود ،که به گمان این قشراز"بلیات" سرمایهداری مصون خواهد
ماند .تعجبآور نبود که مالکیتدولتی اجتماعی بر ابزار تولید برای پرودون یک" ستمگری"
و"کمونیسم"جامعه بردهداری" قلمداد میشد .آنچه که او درمقابل مطالبه میکند ،دادن اعتبارات
کوچک بانکی وایجاد "بانکهای مردمی" و یک "سیستم اعتباری ملی" است .برای مطالعه بیشتر
به فهرست مطالبات ،متاثراز پرودونیسم ،مستتردرقطعنامه این جریان دردومین کنگره بین الملل
 ،0588درلوزان ،مراجعه نمائید.
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حال چرا بخشبزرگی از طبقهکارگربه این ایدئولوژی خردهبورژوازی رویمیآورد ،علت آنرا
میبایست درکنارتاثیر سرکوب شدید ارتجاع ونابودی تعداد زیادی از عناصر آگاه و با تجربه
باالی مبارزاتی حاصله ازجدال طبقاتی انقالب ،0545وبخصوص چند تکهشدن طبقه کارگرجستجو-
کرد .دراینزمانهنوزمابین کارگرمزدبگیروصنعتکاردرشاخههای مهم صنعتی ،درتولیدات نسبتا
مهم وسایل تزئینی و دربخش پوشش ومبلمان منزل ،یک خط تمایز روشنی پدید نیامدهبود واز
طرفی بورژوازی شریک درپادشاهیناپلئونی میکوشید ،با سیاست "نانقندی وشالق"طبقهکارگر
را ساکت نماید .ازیکطرف ارتجاع سیاسی را گسترش میداد واز طرف دیگرسعی مینمود با
رشوهدادن به بخشی از طبقهکارگراو را از مبارزه سیاسی دورنگهدارد.
درنهایت این حقیقت اجتنابناپذیرروزمره زندگی وتجارب عملی مستمر و قاطع مبارزه طبقاتی
بود که طبقهکارگر را به نارسائی طرحهای پرودونیستی رهنمون میکرد و سرانجام اضمحالل
بانک پرودونی ("حمایت دوطرفه" وبخصوص حفظ وتقویت مالکیتهای کوچک دربرابرصنعت-
بزرگ وسرمایه مالی) ،ماهیت تخیلی وکال نارسائی این نقشه مبارزاتی را دربرابر سرمایهداری
افشا نمود.
دراواخرسالهای  0581بخشی ازپرودونیستها که مبارزهسیاسی را تا کنون رد میکردند ،دیگر بر
زمینه مبارزه اقتصادی مسالمتآمیزودفاع از مالکیتخصوصی قرار نداشتند .ولی درون جریانات
سیاسی موجود ،اقلیت کوچکی ازبالنکیستها بودند که میخواستند ،یک گروه توطئهگرانقالبی
مخفی ایجاد نمایند .آنها مخالفین آشتیناپذیر پادشاهی ناپلئون ،ومنتظر لحظهای مناسب برای
سرنگونی رژیم وبرقراری دیکتاتوری خود بودند .آنها خود را کمترمشغول مسایل اقتصادی
اجتماعی میکردند و کار تودهای را بیاهمیت جلوه میدادند.

تشدیدمبارزه طبقاتی قبل ازشروع جنگ آلمان وفرانسه()-4681
باتاسیس بینالملل اول در ژنو ،سپتامبر  ،0588طرح ایجاد اتحادیههای کارگری که اعتصابات را
سازماندهی نماید ،توسط مارکس همراه با تزهای آن در رد پیشنهاد پرودونیستها مبنی برخواست
تاسیس "شرکتی برای کمکهای متقابل " تهیه شده بود که به تصویب رسید که باعث ارتقاء
آگاهی طبقه کارگر گردید.
نکات اساسی این قطعنامه عبارت بود از :خواست قانون حفاظت کاروکاهش زمان کاربه هشت
ساعت درروز ،ممنویت کاربرای زنان وکودکان .متعاقب این قطعنامه در تمامی اروپای غربی و
همچنین فرانسه دوایر بینالملل ایجادگردید .درسال 0585اعتصاب پیروزمندانه کارگران برنز ،با
حمایت قوی<بین الملل> به گسترش شدید نظرات وتصمیمات این جریان جهانی منجرشد .بدنبال
اینتحوالت پلیس ناپلئون ودستگاه قضائیاش ،بخش پاریس<بین الملل> را درهم شکستند ،در
حالیکه این عمل نفوذایدههای آنرا دردل طبقه کارگرعمیقترکرد .ازنظرتشکیالتی ،اماتا سال 0581
طول کشید،تااینکه مجددا چندتائی از سازمانهای کارگری با "فدراسیون پاریس" بین الملل همراه
شوند .مطبوعات بورژوازی ،ابتدا ازانتقاد به بینالملل پرهیزمیکردند ،اما با قدرتیابی اعتصابات
وتعمیق مبارزات طبقاتی،که درمصوبات رزمجویانه کنگره <بین الملل> انعکاس مییافت ،زبان
آنها به یکباره عوض شد :حال به<بین الملل> باندی آدمکش لقب داده میشد که برای آنها هیچچیز
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مقدستراز"هرج و مرج"( )Anarchieو"نابودی تمدن"نبود .کنگره سوم <بین الملل> ،سپتامبر
 0585در بروکسل اعتصاب را بعنوان اسلحه ضروری مبارزهطبقاتی به رسمیت شناخت .دراین
کنگره پرودونیستها هم به این قطعنامه رای موافق دادند .ولی بحث اصلی این کنگره مسئله
جنگ بود.

وضعیت بینالمللی قبل ازجنگ آلمان وفرانسه
نبرد کونیگ رتز( 0588 ،)Königgrätzبه درگیری همیشگی اتریش با پروس جهت کسب سلطه ،با
پیروزی پروس درآلمان خاتمهیافت ،ولی وضعیت بینالمللی همچنان شکننده باقیماند ،بطوریکه
احتمال وقوع جنگ بعدی مابین رقبای برتر وجود داشت .با توجه به پیشزمینههای رشد پرقدرت
اپوزیسیون جمهوریخواهان ،ناپلئون سوم ،جنگ علیه پروس را در 09یولی 0581آغازکرد .امید
اواین بود که قدرت نظامی امپراطوری تضعیف شده فرانسه را وسعت دهد ،و"شوکت وشکوه
گذشته" را بدست آورد ،تا بتواند با توسل به عظمتطلبی ملی ،جنبش مخالفین درونی را سرکوب
نماید .بیسمارک هم درمقابل خواهان جنگ بود ،چون پیروزی برفرانسه میتوانست اتحاد کامل
آلمان را تحت سلطه پروس به همراه داشتهباشد .دوماه بعدفرانسه مجبور شد شکستهای پی در
پی را بپذیرد .ناپلئون که ازنظر تجهیزات نظامی ضعیف ورژیمش از درون فاسد ،و درحال
اضمحالل بود درنبرد سدان( )Sedanبه محاصره ارتش آلمان درآمد ،و تسلیم شد .درچهارم-
سپتامبر0581امپراطوری فرانسه متالشی شدوجای آنراجمهوری بورژوازی گرفت و مخالفین یک
"دولت دفاع ملی" تشکیل دادند .طبقه کارگر وخردهبورژوازی در کناردولت بورژوازی قرار-
گرفتند ،ورهائی فرانسه را ازاشغالگران پروس وظیفه مبرم خود تعریف نمودند .این تفکر"میهن-
پرستانه" ریشه درانقالب بزرگ فرانسه درقرن هیجدهم داشت که افکارسوسیالیستهای کمون

وبالنکیستها را دربر میگرفت .بطور مثال بالنکی ،یک انقالبی وهوادار دوآتشه سوسیالیسم،
برای روزنامه خودنام بهتری از زنگ خطر بورژوازی "سرزمین پدری درخطراست پیدا نکرد"
لنین .بالنکی مینویسد " :با درنظرداشت حضوردشمن درمیهن نباید هیچ حزب و اختالف نظری
وجود داشته باشد".
در 09سپتامبر  0581قوای پروس به پیشروی خود ادامه داد وپاریس را محاصره کرد .بالفاصله
گارد ملی با  311111نفر تقویت شد ،وطبقهکارگر به اسلحه دست یافت .برآورد بورژوازی دراین
مورد بطور مثال ژنرال تروخو( )Trochuچنین بود" اگر دریک نبرد بزرگ  1111سربازازپای
درآیند ،پاریس تسلیم خواهد شد"..ومیگفت امیدوارم که شکست بخورند .چون اوخطردشمن پشت
مرز را کمترازمسلحشدن توده پرولتاریا ارزیابی میکرد .بدین ترتیب " دولت اتحاد ملی" به
خیانت ملی سقوط کرد و درخفا تسلیم پاریس را به دشمن تدارک دید .سیاست خائنانه آنها همراه
با سیلی از ظلم وستم علیه توده مردم ،ازجمله ضبط مواد غذائی ذخیرهشده وعدم تقسیم آن درمیان
مردم براساس کوپنهای موادغذائی بود .این شکست نظامی که اساس آن بر بیبرنامهگی وخیانت
بود ،موجب کوششهائی برای قیام  30اکتبرو 3ژانویه توسط باکونینها وبالنکیستها شد ،که
بعلت نبود یک سازماندهی منضبط سرکوب گردید.
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در 5ژانویه  0580پاریس تسلیم شد .درباره شرایط صلح با پروس قراربراین شد که مجلس ملی
تصمیم بگیرد .بدین منظور در 8فوریه  0580انتخابات این مجلس با انتخاب راه حل تعیین "صلح یا
جنگ" برگزارشد .جمهوریخواهان وسوسیالیستها که نمیخواستند این شکست را بپذیرند
خواهان ادامه جنگ بودند ودهقانان هم رای خود رابه سلطنتطلبان دادند ،چون آنها تنها جریان
خواستار قرارداد صلح با پروس بودند .نتیجه انتخابات چنین بود :از  841عضومجلس ملی که
اینبار نه درپاریس بلکه دربوردو ()Bordeauxنشست خودرابرگزارکرد 481،نفرسلطنت طلب
بودند(مارکس آن را"مجلس کرات یونکر") مجلس اشراف زمیندار)(Krautjunkerversammlung
نامید .مجلس ملی با پروس قرارداد صلح را امضاء کرد ،وقرار پرداخت  8میلیارد خسارت به
پروس تعیین شد و دیگراینکه ایالت الزاس -لوتینگر( )Elass-Lothringerبه پروس واگذارگردید.
حال وظیفه اصلی بورژوازی ،سرکوب وخلع سالح کردن جنبش انقالبی کارگری بود .که برای
اینکاردولت جدید بورژوازی که متشکل ازرئیس آن ،تیر( ،)Thiresژنرال تروخو) (Trochuو
وزیر امورخارجه ،فاور) (Favreتشکیل میشد ،مناسبترین افراد بودند .فرمانداری پاریس
وفرماندهی گاردملی هم دراختیار سلطنتطلبان قرارداشت .تدابیری که به اجرا درآمد عبارت
بودند از:قطع حقوق افراد گاردملی -یک و نیم فرانک در روز -ونیزعدمپرداخت اجاره منزل
(که زمان جنگ تصویب شدهبود) ونیز قروض اعتباری ،که هنگام جنگ داده میشد .تدابیری که
باتوجه به بیکاری تودهای آنها را همراه با خانوادههایشان به ورطه فقروفالکت بیشتر سوق میداد.
در 05مارس  0580گاردملی دست به قیام زد< .تیر> رئیس مرتجع دولت و سلطنتطلب ،مخفیانه
دستورمصادره و ضبط  81توپ را داد ،که این طرح با مقاومت مردم پاریس روبروشد وشکست
خورد .دولت و قوای حامی آن به کاخ ورسای فرارکردند وبدینترتیب کمیته مرکزی گاردملی که
توسط اکثریت باالئی ازگردانهای ارتش انتخاب شدهبود ،قدرت را بدست گرفت.

موقعیت آغازین کمون
قیام 05مارس پاریس کامالخودجوش وناگهانی بود وسازمانهای انقالبی بهیچوجه آمادگی
رویاروئی با آنرا نداشتند .درون جنبش کارگری اساسا دیدگاههای کامال گوناگونی (پرودون،
بالنکی و باکونین )،وجودداشت ودر واقع همگی آنها آمادگی برآورد وظایف تاریخی راکه
دربرابرطبقهکارگرقرارداشت ،نداشتند" .فدراسیون بین الملل" هنوز قادربه تصمیمگیری نبود تا
درحوادث جاری مداخله نماید .کمیته مرکزی گاردملی با ترکیب پرولتاریائی وسوسیالیستیاش
تمایلی به گرفتن قدرت نداشت ،بلکه گرایش آن بیشتربه انتقال قدرت ازطریق"انتخابات کمون" به
یکارگان واقعا دمکراتیک ،که تمامیاهالی رانمایندگی کند ،بود .بعدازانتخابات  5مارس"شورای
کمون" قدرت رابه دستگرفت .ازهمانابتداجبههطبقاتی اعضای متشکل درکمون ،ازهم پاشید:
چون کمیته مرکزی امیدوار به تفاهم با ضد انقالب در ورسای ،و خواهان شرکت بورژوازی
درانتخابات بود وحق رای را ازبورژوازی سلبنمیکرد :بهمینخاطرهفده نفر از اعضای منتخب
بورژوازی شورا ،با پرولتاریا مرزبندی نموده واز نمایندگی استعفاء دادند ،وبعداز انتخابات
جایگزینی ،تعداد نمایندگان کمون به هفتاد وهفت نفر رسید.
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ترکیب کمون
ترکیب اجتماعی کمون عبارت بود از %3کارگران %08 ،کارمندان دونپایه  %08کاسبکاران
کوچک %39 ،اعضای شاغلینآزاد(وکال ،معلمین) .بدین صورت یک بلوک اتحاد عمل ازتوده-
پرولتاریا وخردهبورژوازی ایجاد شد ،که هنگام جنگ دردفاع از پاریس به مقابله با حمله پروس،
دست زد .ازنظرسیاسی-ایدئولوژیک ،اکثریت کمون از ژاکوبینها وبالنکیستها ونیزیک اقلیت
پرودونی تشکیلیافتهبود .ژاکوبینها نماینده یک خردهبورژوازی رادیکال بودند وخودرا ادامه
دهنده سنت انقالب بزرگ فرانسه میدانستند .آنها سوسیالیست نبودند و نقش تاریخی طبقهکارگر
را درک نمیکردند .آنها میخواستند ایدهالهای دمکراتیک انقالب  0893را درکمون احیا نمایند و
وظایف جدید را در شرایط جدید درک نمیکردند .پرودونیستها دراقلیت قرارداشتند وبا اکثریت
دایم در نزاع بودند .آنها خواهان یک "اتحاد غیر وابسته دولتی خودمختارکمون" .و مخالف قهر
دولتی واعمال تدابیردیکتاتوری بودند(اقلیت پرودونیست ،حتی یکبارمعترضانه ازکمون خارج شد،
وآنرا" دیکتاتورمنش" خواند ومخالفت خود را در نشریات منتشر کرد وبدین ترتیب باعث
آشفتگیفکری درون طبقه کارگردرپاریس گردید).
نتیجه اینکه :کمون برنامه عملی روشنی نداشت ،وفاقد یک رهبری منسجم ،ودرون آن انباشته
ازدرگیریهای گروهی بود .کمون درچنین شرایط سختی میبایست پرولتاریا را رهبری میکرد.

وضعیت عینی درزمان کمون
دستگاه دولت بورژوازی دیگر نمیتوانست عملکرد معمول داشته باشد ،چون کارمندان بلندپایه
ومتوسط به ورسای فرارکردهبودند .با وجود این تغییرات ،کمون نمیتوانست دولت بورژوازی را
" تقبل" کند ،بلکه مجبوربود دستگاه دولت مستقل خودرا از نو سازمان دهد .کمون با عمل به این
وظیفه تاریخی ،هرچندبا کمی تردید ولی با تدابیری که اتخاذ کردهبود ،موفق به یک دگرگونی
رادیکال درخصلت دستگاه دولتی شد .کمون موفق شد ،ابزارحاکمیت بورژوازی را به دولت طبقه
کارگران ،که ازپشتیبانی وسیع تودههای کارگربرخورداربود ،تبدیل نماید .کمون این وظیفه
رادرشرایط بسیار نامناسب ،یعنی جنگداخلی پذیرا شد ،وآنرا به روش دیکتاتوری علیه دشمن
طبقاتی وضدانقالب بکارگرفت ،بدونآنکه به اینمهم آگاهیداشته باشد ،که اودیکتاتوری پرولتاری
را متحققو اعمالمیکند(.جزئیات تدابیر را کمی پائینتر میخوانید).درمقابلانقالب ،ضد انقالب،
اهداف خود را چنین فورموله میکند :تیرس و دارودستهاش ،از همان ابتدا تصمیمگرفتند ،که کمون
را بیمالحظه ازمیانبردارند .دولت پروس هم به کمک آنها آمدو 031111اسیرجنگی فرانسه را
برای تقویت ضدانقالب ورسای ،آزاد نمود ،تا <تیرس> و همکارانش بتوانند کمون را با یک
حمله گازانبری سرنگون نمایند .مسئله برسردفاع ازروابط سرمایهداری دربرابر تعرض طبقه-
کارگر انقالبی بود.
وضعیت نظامی کمون کامال آسیبپذیراست:پاریس ازهمه طرف ،توسط قوای ورسای و پروس
محاصره شدهاست .در 0ماه مه  0580سربازان اجیرشده ورسای به پاریس نفوذ میکنند .خیانت
آشکار و نیز کمی اشتباهات نظامی ،رسوخ به درون خطوط دفاعی پاریس راتسهیل میکند.
کموناردها قهرمانانه به مدت یکهفته دربرابر این هجوم با دادن تلفات زیادمقاومت میکنند،
و باالخره در  0580/8/5در نبرد نهائی ،در اطراف قبرستان پرالشیز ()Pere Lachaise
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شکست میخورند .دراین نبردتنها درروزآخر 8111 ،مبارزکمون جان میسپرند .آمارمجموعه
قربانیان این حمام خون بدین شرح است 31111 :نفر کومونارد 48111 ،نفرزندانی ،که تعداد زیادی
ازآنها سپس اعدام شدند ،ویا به کالدونین جدید(()Neu-Kaledonienیکی ازمستعمرات فرانسه
درشرق استرالیا) تبعید ودر آنجا بر اثر ابتالء به نوعی تب مختص مناطق شرجی وکمغذائی جان
دادند .هزاران نفر به انگلستان پناه آوردند(بیش ازهمه درلندن) ،درمجموع  011111نفراز اهالی
فرانسه تلف شدند .طبق آماررسمی  %58جانباختگان این نبرد را کارگران صنایع دستی تشکیل
میدادند ونسبت قربانیان کمون به ورسای بیست به یک بود .ضدانقالبیون درواقع تمامی اسرای
زندانی ،گروگانها و ....را با مسلسل به قتل رساندند وبا آتشکشیدن تمامی خانهها وبا بستن
خیابانهای ارتباطی ودرهای خروجی منازل ،کشتار وسیعی براه انداختند .بدینگونه کمون می-
بایست عدم شفافیت سیاسی ،نبود اتحاد ورهبری ،تزلزل ودودلی خود را که ریشه درعدم گسست
قاطع از مالکیت خصوصی قرارداشت ،بصورت تلخناکی پرداخت میکرد .کمون بجای اینکه
در 05مارس سریعا بطرف ورسای هجومآورد ودشمن را نابودسازد ،تردیدکرد ،چون امید داشت،
بتواند برضدانقالب النه کرده در ورسای تاثیر اخالقی بگذارد.
-

کمون بجای آنکه بانک فرانسه را بالفاصله دولتی نماید(وبا یک ضربه بیش از سه میلیارد
فرانک را مصادره نماید) واز بورژوازی سلب مالکیت کند ،هنوز درچنبره ایدئولوژیک
مالکیت خصوصی زندانی بود ،وتدابیری که اتخاذ میکرد به اساس نظم جامعه سرمایه-
داری لطمهای نمیزد.

-

کمون بجایآنکه درصدد پیوند باایاالت (لیون ،مارسی ،سنتآتین وغیره) وقیامهای که
دراین نقاط صورت میگرفت ولی پراکنده وبدون پیوند مانده وسرکوب شدهبود ،برآید،
تمامی نیروی خودرا تنها به دفاع از پاریس اختصاص داد.

-

کمون بجای آنکه مسایل نظامی جنبش قیام ودفاع ازآنرا برای حفظ قدرتدولتی در درجه
اول اهمیت قراردهد ،توجه خودرا بیش ازهمه وکامال عجوالنه به انتخابات معطوف داشت
ودستگاه مرکزی قدرتش که میتوانست جدا از بدنه کمون ،حوادث را هدفمند ومتمرکز،
هدایت نماید ،ازقدرت ساقط نمود .

-

وباالخره اینکه کمون میبایست به تدابیرقاطع اعمال دیکتاتوری علیه ضدانقالب دست می-
زد .فاکتوردیگری که درشکست کمون نقشداشت ،عدم پیوند آگاهانه و مستمربا تودههای
دهقانی بود .باوجود تمامی اینها ،باید گفت ،ریشه اکثر این اشتباهات نه دراهمالکاری کمون
بلکه نتیجه وضعیت نارس وسرنوشت تلخ پرولتاریای فرانسه بود .بخصوص که این طبقه
فاقد یک حزب انقالبی بود که قادر باشد ،وظایف تعیینکننده تاریخی را درک کرده
وپرولتاریا را رهبری نماید .اقدامات انجام شده ازطرف کمون گنجینه پر ارزشی ازاولین
تجربه انقالبی طبقه کارگر دررابطه با برقراری دیکتاتوری پرولتاریا است ،وبهمین
خاطردرخاتمه این مقاله ،آنها را زمانبندی کرده وباردیگر مورد تقدیر قرارمیدهیم .

تدابیرانقالبی کمون
 : 058035الغاء پلیس< رسوم ورفتار> وآزادی زندانیان سیاسی که بخشی ازآنها در زمان
ناپلئون سوم نزدیک به یکسال بدون هیچگونه دادرسی قضائی درزندان بسرمیبردند.
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 : 058039الغاء سربازی اجباری وارتش سنتی دایمی وجایگزینی آن با تسلیح عمومی خلق
( )volks Bewaffnung

همچنین :حذف پرداخت ماالجاره برای دوره زمانی  -اکتبر  0581تا آپریل  – 0580و نیز منظور
کردن اجاره پرداخت شده برای دور بعدی .به تعویق انداختن تمامی قرادادهای فسخشده توسط
صاحبان منازل به مدت سه ماه.
همچنین :اعالم بیاعتباری سفتهها ،توقف تمامی محاکمات جاری بخاطرعدم پرداخت سفتههای
سررسیده وممنوعیت گرفتن وثیقه توسط گروخانهها.
همچنین :ابقاء تمامی اعضای خارجی کمون درمقام خود(کمون "جمهوری جهانی"! است) ،ونیز
انتخاب عضو آلمانی انترناسیونال ،فرانکل( )Frankelدراسرع وقت ،در کمیسیون اجرائی کمون
درتاریخ  058040وحفاظت ازاموال تمامی خارجیان درقبال مصادره.
 :058040الغاء کامل بوروکراسی ،انتخابی وقابل عزل بودن تمامی نمایندگان و کارمندان دولت ومحدویت حقوقی آنها به حداکثر 8111فرانک.
 :05804جدائی کلیسا ازدولت ومصادره وملی کردن اموال کلیسا ،حذف تمامی یارانههایدولتی به کلیسا ونیز تمامی مظاهر ،تصاویر ،دعاها ودگمهای مذهبی از مدارس ومراکزآموزشی.
  : 058045طرد دروس مذهبی از مدارس ومراکزآموزشی.همچنین :ممنوعیت قمار بهرشکلی. :058048دستورالعمل درباره تدابیر تالفیجویانه گروگانهای گرفته شده توسط کمون (بعنوانجواب به قتلعام فجیح زندانیان ازطرف ضدانقالب ورسای ،صدوراین قطعنامه باعث شد که
مدت کوتاهی این کشتارکاهشیابد ،ولی بعلتاینکه این دستور ازطرف کمون با قاطعیت به اجرا
درنیامد ،بالفاصله این کشتار افزایش یافت )...این دستورالعمل ولی بعدها با افزایش کشتار
زندانیان کموماناردها دردستورکار قرارگرفت ،ولی درواقع قاطعانه به آن عمل نشد ،بعنوان مثال
اسقف اعظم وتوطئه گران عالیرتبه کلیسا که مبالغ هنگفتی را بغارت بردهبودند ،فقط
دستگیرشدند ،درمقابل تمامی زندانیان گاردملی سریعا اعدام شدند وزخمیها هم نه تنها مداوا
نگردیدند ،بلکه درهمان حال به قتل رسیدند ،وحتی بسوی آمبوالنسها هم تیراندازی میشد.
  :058048ممنوعیت وآتش زدن گیوتینهای قدیمی وجدیدی که توسط < تیرس> سفارش دادهشدهبود.
 0580408تا :40خرابکردن ستون یادبود درمیدان وندوم) " ،(Palce Vendomeکه به افتخارناپلئون درسال 0519بناشدهبود" این مجسمه نمادی از،تجسم کامل بربریت وکسب شهرت کاذب،
تائید نظامیگری ونفی حقوق بینالملل بود
ـ : 0580408جمعآوری فهرست تمامی کارخانهها وکارگاهها وموسساتی که متروک گذاشته ویا
تعطیل شدهبودند وسپردن آنها ،در ازای جبران خسارت ناچیزی به تعاونیهای کارگرانی که تا
آنوقت درآنها به کاراشتغال داشتند وسازماندهی آنها در یک اتحادیه سراسری .
9

  :058041ممنوعیت کارشبانه برای کارآموزان نانوایها.  :058048ممنوعیت"دادخواهیهای خصوصی"صاحبان کارخانهها ،که برمبنای آن هر لحظهمیتوانستند ،با تحمیل جریمه نقدی به کارگران ،مزد آنها را کسر یا پرداختنکنند .این ممنوعیت
هم برای مراکز تولیدی عمومی وهم خصوصی صادق است .چنین دزدیهائی که ازمزد کارگران
از0580/3/05صورت گرفتهاست ،باید بدون تاخیرپسدادهشود.
ـ  :058045ایجاد یک کمیته جهت سازماندهی دروس ساده آموزش حرفهای  :قراردادن لوازم-
التحریررایگان مانند کتاب ،نقشه ،کاغذ ،توسط (شوراهای کمون) دراختیار معلمان جهت توضیح
بین دانشآموزان.
 :058049ممنوعیت نهائی فروش اشیاء به وثیقه گذاشته شده درگروخانهها ونیزقبضهایاعتباری قبل از تاریخ  ،058048مربوط به لباس ،مبل ،لباس زیر ،کتاب ،مالفه ،ابزارکار ،که
مبلغ آن از  1فرانک باالترنباشد ،میبایست ازتاریخ  058080بدون پرداخت پول برگشت داده-
شوند.
 :058088پائین آوردن " گنبد مکافات لوئی شانزدهام" مجسمه معروف یادبوداعدام او درانقالببزرگ فرانسه.
همچنین :تامین سرپرستی زنان بیوه وکودکان اعضای گاردملی که درنبرد با ضدانقالب ورسای
کشته شدهاند .درهمین ارتباط همپایه قراردادن زنان مزدوج با نامزدوج ،وپرداخت  88سنتیسم به
همه آنها .
نتیجهگیری! 
درست دوروز بعدازسقوط کمون ،مارکس تحلیل خودرا درباره این واقعه مهم تحت عنوان "جنگ
داخلی درفرانسه"وارزیابی اهمیت تجارب واشتباهات کمون به نگارشدرآورد .اهمیت تاریخی این
جریان برای مارکس وهمچنین انگلس درآن بود که "کمون اساسا دولت طبقه کارگروبرآمده از
مبارزه علیه طبقه تصاحبکننده بود .کمون درواقع آن شکل سیاسی کشفشده بود که قادراست
آزادی اقتصادی کار را تحقق بخشد" .مارکس در این اثر مصرانه تاکید میکند که کمون هیچ وجه
اشتراکی با جمهوری پارلمانی ندارد ،بلکه برعکس"کمون نه یک تشکیالت پارلمانی بلکه هیئتی
انتخابی ازکارکنان است که همزمان هم ارگان اجرائی وهم قانونگزاری است ،بجای اینکه هرسه
یا شش سال تصمیم گرفتهشود ،که کدام عضو طبقه حاکم مردم را درپارلمان نمایندگی ویا حق
آنها را پایمال نماید ،حق رای عمومی درکمون به تشکیالت مردم خدمتمیکند ،همانطور که
حقرای فردی هر کارفرمای دیگر اینکاررا میکند ،که کارگر،سرکارگروحسابدارشرکتش را
انتخاب کند."...
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درسهای کمون
(بخش  )2
کمون پاریس همانطورکه شرح آن درقسمت اول این مقاله<کمون پاریس 26/5/464 ،تا  ،46/3شرح
وقایع تاریخی> ،رفت ،ازنظرتاریخی اولین کوشش درجهت برپائی یک دولت پرولتاریائی بود.
کوموناردهای پاریس ،زن ومرد ،با وجود فرصت کوتاه دوماههشان ،برای جنبش طبقه کارگر
جهانی تجارب پرباری را بجای گذاشتند،تجاربی که توسط مارکس،انگلس ولنین تجزیه وتحلیل
وجمعبندی شدهاست .دراین بخش ازمقاله میخواهیم دو دستآورد مهم این حادثه تاریخی را مورد
نقد وبررسی قراردهیم :

یکی مسئله دولت ودیگری اشکال سازماندهی پرولتاریا

 – 4دولت
دراینجا این مسئله باید روشن شود ،که دولت به چه معناست؟ وعملکرد آن چیست؟ برای اینکه
بتوانیم این مقوله را توضیح دهیم ،ناچاریم کوتاه به تاریخ ایجاد وتکامل آن رجوع نمائیم.
دولتها نتیجه تقسیم جامعه به طبقاتاند ،یعنی زمانیکه تقسیم کاربین انسانها چنان پیشرفت کرده-
بود که عدهای کارمیکردند وعدهای که حاکمیت ،مدیریت یا نیایش میکردند(یا اینکه دانش ویژه-
ای داشتند -بطورمثال کاهنان) ،بعبارت دیگراین عده ،بمعنای واقعی کارنمیکردند .جامعه دراین
نقطه از تکاملش قادربود که محصول اضافی تولید کند ،که کفایت میکرد این بخش غیرمولد را
ارتزاق نماید .این اقلیت جامعه کم کم قدرت را دردستهای خودمتمرکزکرد .برای اکثریتاهالی
قابل مشاهده نبود که چگونه این طیف بدون آنکه کاری انجامدهد زندگی میکند وقدرتش ازکجا
ناشی می شود .برداشت سطحی ومخدوش کردن واقعیت این مسئله ،یکی ازدالیل ناتوانی اکثریت
جامعه در برخورد به قدرت دولتی ومنشاء واقعی آن حتی تا به امروزاست :
اقلیت حاکم برای اینکه بتواند ،حاکمیت خودرا ،قانونی ،حفظوتضمین نمایدبه یک ابزار کار،یعنی
به یک دستگاه محتاج است .این دستگاه همان دولت است .این دستگاهی است جهت اعمال قهرکه
طبقه حاکم با کمک آن سلطه خودرا برعلیه دیگران تحکیم و اعمال مینماید .بعبارت دیگر دولت
یک ماشین سرکوب وابزاردیکتاتوری است .حال باید دید،دولت چه وسایلی را برای سرکوب
بکارمیگیرد؟
این ابزارعبارتند از پلیس وارتش("بخصوص دستجات مسلح") قضات وکارمندان دولتی ودر یک
دید وسیعتر ،قوانین( که همیشه به مفهوم حفظ حاکمیت طبقه حاکم تنظیم میشوند - ،هرچند که
تبلیغات بورژوازی اصراردارد که دستگاه قضائی را دردولت بیطرف معرفی نماید .حتی در
دمکراسیهای بورژوازی هم دستگاه قضائی به مفهوم طبقه حاکم و درخدمت بورژوازی است).
دولتها درطول تاریخ هزارساله سلطه طبقاتی اشکال مختلفی را به خودگرفتهاند .جدا ازاینکه
توضیح دهیم چگونه این پدیده  -دستگاه دولتی -خودرا به شکلی مستقل مینمایاند ،بخوبی میتوان
مشاهده کردکه ارگانهای دولتی دردست ودرخدمت حاکمین قرار دارد .تفکرغلطی که دراینجا
بطور مختصر ترسیم شد و درمغزها عمیقا نشانده شده و گسترش یافتهاست ،وآن اینکه دولت
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برفراز طبقات قرارداشته ونقش واسط و تنظیمکننده و بیطرف مابین طبقات وغیره دارد  ...دقیقا
ناشی ازچنین برداشتی است که هدف آن خنثی جلوه دادن دولت وقراردادن آن برفرازطبقات است.
درحالیکه ماهیت وجودی یک دولت در این است که سلطه طبقاتی یک طبقه رادیکتاتورمابانه
پابرجا نگهدارد" .دیکتاتوری بمعنای قدرتی بدون هیچگونه محدودیت قانونی ومتکی به قهر".
دولت و سلطه طبقه درهم تنیده شدهاند .وبهمین دلیل مهم است که دربررسی هرشکلی از سلطه
ابتدا ماهیت طبقاتی آن مورد سوال قرارگیرد ،بمعنای دیگرمضمون واقعی دیکتاتوری را روشن-
کرد .یعنی اینکه چه کسی علیه چه کسی اعمال دیکتاتوری میکند :بدین معنا که دیکتاتوری
فئودالی ،بورژوازی ویا پرولتاریائی است .حال مابه اشتباه وغفلتی اشاره میکنیم که ازدرسهای
مهم کمون پاریس درباره دولت است.
پرولتاریا نمیتواند ماشین دولتی کهنه را به سادگی دردست بگیرد ،بلکه باید دریک انقالب،
تمامی ماشین دولتی را از باال تا پائین شکسته وخورد کند .دولت پرولتاریائی بنا به تمامی
خصائلش ،چیزی کامال نوین ،چیزی کامال دیگر -یک برش ریشهای با جامعه طبقاتی است-
وبهمین دلیل نمیتواند دستگاه دولتی قدیم را برای برآورد منافع خودبدست گیرد ویا به شکل
دیگری تغییردهد .سلطه بورژوازی وپیش ازآن فئودالی ودیگر سلطههای طبقاتی به مقدار زیادی
با دستگاه دولتی ممزوج وتنیده شده و درهم آمیختهاند .دیکتاتوری پرولتاریا هنوزیک جامعه
طبقاتی است ولی برای اولین بار در تاریخ جامعه طبقاتی ،اکثریتی بزرگ ،اقلیت استثمارگرقدیم
ونه برعکس جامعه را سرکوبمیکند .بدین صورت دیکتاتوری پرولتاریا یک نوع جدیدی از
دیکتاتوری است .ثانیا ،دیکتاتوری پرولتاریا گرچه دمکراسی برای همه نیست ،ولی برای اکثریت
پرولتاریا وبیچیزان ،بطورنوینی نوعی دمکراسی است ،که فهمیدن این دوخصلت بسیار مهم
است .با انقالب پرولتاریائی نوعی دولت پدید میآید ،که هرچه بیشتر غیرضروری میشود
وزوال مییابد .این دولت باید وظایفی را غیرازدولتهای پیشین انجام دهد .وبقول انگلس این
دیگر دولت بمعنای حقیقی نیست .هدف ما کمونیستها دستیابی به یک جامعه بدون طبقه ،بدون
استثماروسرکوب است ،یعنی بدون دولت که دیگرمورد احتیاج نیست .دراین هدف ما اختالفی با
آنارشیستها نداریم  :ما دولت نمیخواهیم .ولی ما کمونیستها باورمان این است که دولت نمی-
تواندبعدازانقالب بفوریت برچیده شود ،بلکه پرولتاریا بعداز بدستگیری قدرت به دولتی احتیاج
دارد که قادر باشد دیکتاتوری پرولتاریا را برعلیه استثمارگران قدیمی اعمال نموده وهمزمان
ساختمان سوسیالیسم را به جلوبراند .مارکس دراین باره میگوید :مابین جامعه سرمایهداری

وکمونیستی ،دوره تغییرانقالبی یکی به دیگری قراردارد .این منطبق با یک دوره گذارسیاسی
است ،که دولت آن چیزی جز دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا نمیتواند باشد.

(مجموعه آثارجلد  09صفحه )5
این دیکتاتوری بدنبال یک انقالب قهرآمیزاجتماعی برقرارمیگردد که ازاستثمارگران کهنه سلب
مالکیت کرده وتولید را اجتماعی میکند وماشین قدیمی وارگانهای آن(پلیس ،دستگاه اداری و
غیره) را نابودکرده وبجای دولت قدیم ،دولتی نوین مینشاند .این دولت چیزی جزدیکتاتوری
انقالبی پرولتاریا نیست .این دولت ابزاری دردست پرولتاریا جهت گذارازیک جامعه طبقاتی به
یک جامعه بیطبقه است .دورهای که میبایست مابقای هزارساله جامعه طبقاتی یکی بعداز
دیگری الیروبی شوند.
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این تهماندههای جامعه کهنه رادرتمامی سطوح میتوان دید– در زمینه مادی(اقتصادی) ،در
زیربنای جامعه ودرروبنا وبطورمشخص درمغزانسانها .دراین ارتباط لنین میگوید " :دیکتاتوری

بکارگیری قهربیرحمانه ،سخت ،وسریع وتعیینکننده رامستلزم میسازد ،تامقاومت استثمارگران
(بهرهکشان) ،سرمایهداران ،زمینداران وعاملین آنهارا درهمشکند .هرکسی که اینرا نفهمد،
آنکس انقالبی نیست ،اورا باید ازمقامش بعنوان رهبر یا پند دهنده پرولتاریاعزلکرد .اما ماهیت
دیکتاتوری پرولتاریا تنها درقهر و اساسا درقهر نهفته نیست .ماهیت اصلی آن در سازماندهی و
انضباط پیشرفتهترین بخش زحمتکشان ،پیشاهنگانش ،تنهارهبرشان ،پرولتاریاقراردارد .هدف
دیکتاتوری پرولتاریا بوجودآوردن سوسیالیسم است ،که تقسیم جامعه به طبقات راازبین ببرد ،و
تمام اعضای جامعه را به کارکنان تبدیل سازد ،و زمینه هرنوع بهرهکشی انسان ازانسان را
ازبین ببرد .این هدف نمیتواند یکباره تحققپذیرد ،این یک مرحله طوالنی از گذار سرمایهداری
به سوسیالیسم را طلب میکند .ازیکطرف بدین خاطر ،زیراسازماندهی جدید تولید یک عمل
شاقی است ،ازطرف دیگربدین لحاظ ،زیرا انسان برای تغییرات رادیکال در همه زمینههای
زندگی زمان احتیاج دارد .وباالخره بدین خاطر ،زیراقدرت عظیم عادات به اقتصادهای خرده-
بورژوازی و بورژوازی فقط در مبارزه طوالنی پایدارمیتواند ازبین بردهشود".
(مجموعه آثارلنین،جلد ،9ص )388

بنابراین وظایف دولت دیکتاتوری پرولتاریامتنوع وپیچیدهاست .ساختمان سوسیالیسم باید به جلو
راندهشود وآنهم باشرکت همهجانبه خود تودهزحمتکش ،وهمزمان باید استثمارگران قدیم سرکوب
گشته وتدابیری اتخاذ گردد که آنها نتوانند دوباره سکان قدرت را به دست گیرند .دیکتاتوری
پرولتاریا باید ازهمان ابتداعلیه شکلگیری بوروکراسی دردولت جدید مبارزه نموده ومراقب
باشدکه طبقه استثمارگر نوینی پدید نیاید .دیکتاتوری پرولتاریا بایدبتواند با تمامی سطوح واشکال
جامعه قدیم مبارزه نماید ،بهمین خاطر مبارزه طبقاتی پرولتاریا بعدازبدستگیری قدرت خاتمه-
نیافته ،بلکه برای چندزمانی سرسختترین مبارزه طبقاتی ادامه خواهدیافت ".دیکتاتوری

پرولتاریا یک مبارزه سرسختانه ،خونین وغیر خونین ،قهرآمیز و مسالمتآمیز ،نظامی و
اقتصادی ،آموزشی و اداری علیه قدرت و منتقلکنندگان جامعه قدیم است".
(ازبرنامه کمونیستبینالملل -چاپ مجدد )0998

درسی دیگرازکمون پاریس مربوط میشودبه اشکالی که مبارزین خودرا درآن سازماندهی می-
کنند ،بدین معنا که چگونه طبقات تحت ستم زمانی که علیه استثمار وسرکوب بپامیخیزند،
چیزهای زیادی حین مبارزه فرامیگیرند .آنها همچنین این تجربه بنیادین مبارزه رامیآموزند که
اگرکسی میخواهد به هدفی برسد باید خودرا سازماندهی نماید .در روند مبارزه است که
ساختارها واشکال سیاسی مبارزه پدید میآیند که نتیجه ضرورت وخواستههای خودسازماندهی
تودههاست .اینها نتایجی منطقی وعملی است .حال باید دید که این "اشکال" چگونهاند؟ مارکس
درموردکمون پاریس میگوید" :راز واقعی کمون درواقع این بود :اواساسا یک دولت طبقه-

کارگر ،نتیجه طبقه پدیدآورنده علیه طبقه تصاحبکننده ،درواقع آن شکل سیاسی کشف شده ،که
قادراست آزادی اقتصاد کار را تحققبخشد.
( کارل مارکس جنگ داخلی درفرانسه مجموعه آثارمارکس وانگلس جلد  08صفحه)34

همین درس رابلشویکها درشوروی بدست میآورند .کمون پاریس ارگانهائی پدید آورد که
کارگران قادرگشتند مستقیما دراداره "دولت" دریک مقیاس باال ودمکراتیکتراز آنچه که تاکنون
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بورژوازی دمکراتیک انجام دادهاست ،شرکتنمایند" .کمون خودرا ازطریق حقرای همگانی
منتخب شوراهای منطقههای مختلف شهر پاریس تشکیل داد .آنها مسئول وهرآن قابل عزل-
بودند ،اکثریت آنها کارگران منتخب ازجانب خودکارگران ویا نمایندگان برگزیده طبقه
کارگربودند .کمون میبایست نه یک مجلس پارلمانی ،بلکه هیئتی ازکارکنان اجرائی همزمان
قانونگذارباشد .پلیس این ابزارتاکنونی دولت حاکمه ،بالفاصله ازتمامی خصلتهای سیاسیاش
بیرون آوردهشد ودر کمون به ابزاری مسئول وهرآن قابل عزل تغییردادهشد .همینطور همه
کارمندان دیکررشتههای اداری .ازطرف اعضای کمون میبایست ازباال تا به پائین ،خدمات
عمومی با مزد کارگری انجام گیرد"
(مجموعه آثار مارکس – انکلس ،جلد 08صفحه  )339
جمعی ازمردم ،بعنوان مثال دریک کارخانه،ازیک حوزه شهریک هیئت نمایندگی را انتخاب می-
کنند .انتخابات مستقیم انجام میگیرد ،حق انتخاب آنهائی دارند که کارمیکنند(استثمارگران و
ارتجاعیون سرنگونشده ازانتخاب محروماند) .فرد انتخابشده ،مسئولیت دارد خواستههای جمع
کارگران را اجرا نماید وهرلحظه میتواند توسط مردم عزل شود ومورد بازخواست قرارگیرد.
دستمزد این نمایندگان نباید بیشترازحقوق یک کارگر ماهر باشد.
دولت جدید باید آنچنان سازماندهی شود که امکان هرچه بیشتر شرکت تودههای کارکن ،دراداره
دولت افزایش یابد ،این دولت تنها اینچنین میتواند یک شکل گذار به کمونیسم باشد .دولت
گذارتنها بدین طریق میتواند ،طی مبارزاتی سخت وطوالنی درطی مرحله گذار سوسیالیسم،
درسطوح مختلف "زوال یابد".
همانطورکه که گفتیم پرولتاریا بعدازانقالب به دولت احتیاج دارد چون استثمارگران قدیمی هنوز
ازبین نرفتهاند و روابط سرمایه دارانه که براساس استثمارانسان ازانسان بناست وکامال ملغی
نشدهاست ودرسیرتکامل بعدی میتواند دوباره به احیاء سرمایهداری منجرشود.
حال این سوال مطرح میشود :که خلق چگونه قدرت را بدستمیآورد؟ وسوال مهمتر اینکه دولت
چگونه باید سازماندهی شود تا مسیر تکامل به کمونیسم را هموارکند.
درروسیه پرولتاریا درمبارزات سالهای  0918و0908ارگانهای را بوجودآورد که بسترشکلگیری
انقالب اکتبر و برقراری دیکتاتوری پرولتاریا گردید .لنین بعدازانقالب مینویسد ،شوراها -بعنوان
شکل نوین سازماندهی ":اگرنیروی خالق تودههای طبقات انقالبی شوراها را پدید نمیآورد،

آنوقت انقالب پرولتری روسیه چیز ناامیدانهای میبود ،زیرا با دستگاه قدیمی ،پرولتاریا بدون
تردید نمیتوانست قدرت را تحکیم بخشد ،یک دستگاه جدید اما نمیتواند بالواسطه بوجود
آوردهشود".
( مجموعه آثارلنین جلد  ،8صفحه ) 58

شوراها ارگانهائی هستند که امکان زوال دولت طبقاتی را فراهم میآورند .چون در آنها تمامی
پرولتاریا وسرکوبشدگان سازماندهی شدهاند .شوراها ارگان مبارزاتی توده انقالبیاند که مستقیما
از درون آنها وعمال بخاطر این مبارزات بوجودآمدهاند .آنها قدرت مسلح کارگران ودهقاناناند که
همراه آنها تسلیح عمومی خلق بجای ارتش حرفهای میسرمیشود .این ارگانها اشکال دمکراسی
مستقیم وسازمانهای موجود بالواسطهاند که شرکت تودهای خلق را برای بنای دولت جدید واداره
آن فراهم میآورند .شوراها (ازنظرتاریخی وعملی) تنها بموازات پارلمانتاریسم بورژوازی قرار
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نگرفتند ،بلکه آن را ملغی ساختند ودمکراسی را به مرحله باالتری ارتقاء دادند .شوراها همزمان،
هم قوه قانونگزار وهم اجرائی بودند که دریک سازماندولتی متحدا عمل میکردند .حوزههای
انتخاباتی سراسری حداقلوبعضا توسط واحدهای تولیدی جایگزین گردید ،تدابیری که این امکان
را برای پرولتاری فراهم مینمود که در اداره دولت و بنای سوسیالیسم وروندتکاملی آن مستقیما
شرکتداشته باشد وازهزینههای غیرضروری ممانعت به عمل آورد.
تصمیماتی که مربوط به ناحیهای میشود ،میبایست توسط افراد آن منطقه اتخاذگردد .هم چنین
برای بنای دولت پرولتاریائی ،مرکزیتی تجسم یافته ازطریق حزب انقالبی پرولتاریا باشد-
بخصوص برای برنامهریزی سراسری وسازماندهی اقتصاد کامال ضروری است .یک دولت
پرولتاریائی باید ازپائین به باالساختهشده ونیزحتیاالمکان وسیعترین دمکراسی -وازباال به پائین
 سانترالیسم دمکراتیک -را دارا باشد.باوجود اینکه شوراها وسیعا دمکراتیک بودند ،ولی یکی ازبزرگترین مشکالتی که شوراهای
جوان وحزبکمونیست با آن مواجهه شدند ،جذب تودهها به مجموعه زندگی سیاسی بود .چون
درشوروی سطح آموزش تودهها درمقایسه با دیگرکشورهای اروپائی بسیارنازلبود ،آن زن
آشپزی که میبایست دولت راهدایت نماید میبایست ابتدا خواندن ونوشتن میآموخت .لنین
بارهااین نکته غمانگیزرا یادآوری کردهاست که تودهها بالواسطه بعدازانقالب بطورمتنابهی
درموقعیتی قرارنداشتند که بتوانند وظایف اداره دولت رابعهده بگیرند وبهمین دلیل مجبوربودیم
مامورین اداری تزار را به خدمت بگیریم که طبیعی است منافع طبقاتی دیگری را دنبال میکردند
و بخصوص از بوروکراسی حمایت میکردند.
وهمچنین برای بنای اقتصاد ناچاربودیم متخصصینی ازکشورهای امپریالیستی خارج بیاوریم .این
مامورین اداری وکارشناسان حرفهای حقوق بیشتری از" یک کارگرساده " دریافت میکردند.
بعبارت دیگر ،یکی ازخواستههای کمون نمیتوانست بالواسطه در اتحاد جماهیرشوروی به
مرحله اجرا درآید.

"ما میبایست اکنون به ابزارهای قدیمی بورژوازی متوسل شویم وتوافق خودرا با پرداخت
خیلی باالی "خدمات"مهمترین اقشاربورژوازی اعالم داریم .هرکس که این مسایل را میشناسد،
میبیند ،اما همه این تدابیر دولت پرولتری را مد نظر ندارند .این روشن است ،که این گونه
تدابیر یک مصالحه(سازش) ،یک عقبنشینی ازاصول کمون پاریس وهرقدرتپرولتری است ،که
خواستارآن است ،که حقوقها تا حد متوسط مزد کارگران وفق دادهشود ،ومبارزه علیه مقام-
پرستی را دراعمال ونه درحرف پیش ببرد .حتی خیلی بیشتر .واضح است که یک چنین تدابیری
نه فقط یک فاصله انداختن دربعضی سطوح وتا درجاتی – تعرض سرمایه معنا میدهد(زیرا
سرمایه یک مبلغ ازپول نیست ،بلکه یک رابطه اجتماعی معین است) ،بلکه همچنین یک قدم به
عقب برای دولت شوروی سوسیالیستی ماست".
(مجموعه آثارلنین جلد 8صفحه )39
مشکل دیگری که لنین به آن اشاره میکند(همانجا صفحه  )84افرادهیئت نمایندگی بود .لنین
درست درسال  0905به خطر دگردیسی اعضای شوراها به"مجلسنشینان"وتغییرآنها به بوروکرات-
ها اشاره میکند وازمشکالت برطرفکردن جدائی قوه مقننه واجرائی سخنمیراند .نمایندگان
مجلس اگرچه قانون تصویب میکنند ولی کاری به اجرای آن ندارند ،آنها واقعا وظیفهای برای
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کنترل دستگاه اداری واجرای تصمیمهای اتخاذشده ،ندارند ،شوراها برعکس این وظیفه را دارند،
زیرا آنها هم ارگان قانونگزاری وهم اجرائی هستند .
این بدین معنا نیست که در<دولت شوراها> تقسیم کارووظایف ارگانها وجود ندارد ،بلکه شکل
دیگری دارد .دراینجا بجای تفکیک قوانین سهگانه بورژوازی که مضطرب است که همه به
مقیاس برابر ومستقل از وضعیت طبقاتیشان حقوق برابر داشتهباشند ،دولت پرولتری آنراازطریق
قابلعزلبودن هرآن هیئتهای نمایندگی ویک کنترل مستقیم ازطریق تودهها تحققبخشید .درمورد
خطرتبدیل شدن به بوروکراتها ،لنین میگفت ،که هیئت نمایندگان شوراها دردستگاه اداری حل
میشوند و درآنصورت آنها نه درجهت منافع انتخابکنندگانشان ،بلکه درجهت منافع شخصی
خودشان کنترل میکنند " .واحدهای شوراها درمناطق زیادی خودرا به ارگانهائی تبدیل میکنند،

که پی درپی درکمیسارها حلمیشوند".

دربرابر این خطرالزم است که تمامی اعضای شوراها به شرکت عملی دردستگاه اداری تشویق
گردند .چون مبارزه علیه بوروکراسی ،تنها میتواند توسط خود تودها که آگاهانه درساختمان
سوسیالیسم شرکت دارندانجام پذیرد .تودههائیکه آگاهانه ،حقوق دمکراتیکشان را درک می-
کنندوخواهان سوسیالیسماند .بدون مداخله فعال طبقهکارگر و متحدینش ،ساختمان سوسیالیسم قابل
تحقق نیست.
یک درس اساسی دیگرکه ازکمون پاریس وهمچنین درروسیه گرفتهشد ،این بود که پیشآهنگ
بعنوان متشکلکننده پرولتاریا احتیاج به حزب دارد یک "حزب طرازنوین " آنچنان که لنین
فورموله میکند" پرولتاریا اسلحه دیگری درمبارزه برای کسب قدرت به جزسازمان صاحب

نیست .پرولتاریا تحت حاکمیت آنارشی رقابت دردنیای بورژوازی ،انشقاقیافته و درنتیجه
کارغیرآزادانه برای سرمایه کمر او خم و مرتب به ورطه دهشتناک بیچارگی وتغییرماهیتدادن
سوق دادهمیشود .پرولتاریا میتواند وخواهد توانست ،بدون شک با دستیابی به یک سازمان
رزمنده به یک نیروی شکستناپذیر تبدیل گردد ،و وحد ت ایدئولوژیکیاش را براساس اصول
مارکسیسم ،ازطریق پیوند مادی سازمانی که میلیونها زحمتکش را در ارتش طبقه کارگر به هم
متصل میکند ،مستحکم نماید".
(لنین مجموعه آثار جلد 8صفحه ، 409یک گام به پیش دوگام به پس)

درسدیکری که ازجنبش شورائی بدست میآید این است ،زمانیکه تودهها مبارزه میکنند،
خودارگانهای مناسب -شوراها به زبان روسی سوویت )Sowjet( -را بوجود میآورند .ولی این
بدین معنا نیست که چنین اشکال خودبخودی مبارزه ،حزب انقالبی را غیرضروری میسازد،
بلکه برعکس هیچکدام ازتجارب سیستمشورائی تاکنونی ،از کمون پاریس تا بایرن(درآلمان) ویا
مجارستان وحتی درشوروی قادرنبودهاست یک ساختارکامل بوجودآورد .باوجوداین شوراها ادامه
تکامل دمکراسی وبخصوص نطفه دمکراسی هستند که طبقهکارگرتابحال پدیدآوردهاست .بهمین
دلیل این نقطهآغازمهم را باید دنبال کردوازتجارب واشتباهات آن آموخت".انقالبات پرولتری

برعکس...مدام از خود انتقاد میکنند ،دائم ادامه مسیرخودرا قطع میکنند ،ظاهرا به چیزی به
ظاهر بسرانجام رسانیده برگشت میکنند ،تا دوباره ازنو آغازکنند ،کارهای اساسا هولناک ناتمام،
ضعفها وبدبختیهای اولین تجربهشان را به مقام باالئی میرسانند ،بنظر میرسد دشمنانشان را
برزمین میکوبند ،تا اینکه با نیروی جدیدی که از زمین مکیده است،غامت خودرا غولآسا
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دوباره درمقابل آنان علم کند ،همیشه ازنو ،ازتصمیمات نامعین عظیم الجثه خودشان میهراسند
تا اینکه موقعیتی فراهمگردد که هربرگشتی را ناممکن گرداند"...
(مجموعه آثارمارکس -انگلس ،جلد 5صفحه )005
این حزب باید پیشروی باشد که بصورت مرکزیت دمکراتیک بنا شده باشد :بدین معنا که " درآن
وحدت عمل وآزادی بحث وانتقاد وجود داشته باشد" .این حزب باید ،آنچه را که مائوئیستها
خطمشی تودهای مینامند دنبال نماید یعنی نزدیکی وارتباط درونی با تودهها " .پیشاهنک فقط

آنموقع وظیفه یک پیشروی واقعی را برآورد میکند ،که درک کند ،خودراازتودههای تحت
رهبریش جدا نسازد ،بلکه تمام تودهها را واقعا به جلو رهبری نماید".
(مجموعه آثارلنین،جلد 33صفحه  )03
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موضع جریانات مختلف سیاسی درون وعلیه کمون پاریس
بخش()3
فرصتطلبان /رویزیونیستها /کائوتسکیستها
دربرخورد به کمون(پیش تاریخ آن ،جنگ آلمان وفرانسه) درجنبش کارگری ،حتی درسالهای
" 80-0581این امکان وجود داشت"که به مواضع اپورتونیستی ویا مستقیما ارتجاعی درغلطید.
طبیعی است که درهمان زمان هم"ارزیابی ازدرسهای کمون" امری ضروری میبود.
بطورمثال با شروع جنگ ،میهنپرستان سوسیالست ،عظمتطلبان پروسی ،جنگطلبان مثبت نه
تنها دربورژوازی آلمان ،بلکه درون جنبش کارگری این کشورهم وجود داشتند .شرایط بسیار
بغرنج بود و دایم در حال تغییروهمرا با آن اتخاذ یک مشی انقالبی درجنبش کارگری هرچه
بیشتر اهمیت مییافت .جنگ دروجه اصلیش و بطورواقعی بعنوان جنگ دفاعی آلمان
دربرابرنقشههای انضمام طلبانه وماجراجوئیهای جنگی ناپلئون سوم وبموازات آن تحریکات
بیسمارک بود ،وجنگ ازهمان ابتدا با خواستهای آزمندانه وغارتگرانه اوارتباط داشت .یک
سیاست انقالبی میبایست ضربه اصلیش را ابتدا علیه تجاوز فرانسه و دفاع ازشکلگیری یک
دولت ملی درآلمان وبموازات آن علیه جنگ ،جهت "شکل دادن به یک خاندان پروسی" از طرف
آلمانیها وارد میکرد وبه اتحاد طبقاتی بینالمللی کارگران آلمان و فرانسه تکیه مینمود .بعد
ازشکست فرانسویها درسدان( )Sedanوسقوط امپراطوری دوم و اعالم جمهوری فرانسه خصلت
جنگ تغییر یافت وحال به یک جنگ توسعهطلبانه علیه فرانسه تبدیل شدهبود .هنگامیکه جنگ با
تمامی قدرت درجریان بود ،آلمان میبایست پایان آن را طلب میکرد وازطرف جمهوری فرانسه
(ازجمله کمون) هم تدارک دفاع ملی علیه توسعهطلبی پروس اتخاذ میگردید.
جناح انقالبی جنبش کارگری ،حول ویلهلملیبکنشت ()W.Liebknechtوببل( )Bebelکه تحت عنوان
"ایزن آخر "( )Eisenacherدرسال  0589تاسیس شدهبود ،در تمامی دوره تکامل خود برخط انقالبی
که "شورای کل اتحادیه بینالمللی کارگران" تعیین کرده بود ،باقی ماند ،تظاهرات تودهای طبقه-
کارگررا سازماندهی کردوافرادی ازآنهاهم زندانی شدند .برعکس جناح فرصتطلب السالیها که
ازهمان ابتدا حامی دولت پروس بودند ،به فریادهای عظمتطلبی پروس به( راه خاندان پروسی،
وحدت آلمان ازباال ) پیوستند .آنها به گرفتن قرضههای جنگی رای دادند واین خط را تا آغاز
جنگ مشترک ارتجاع فرانسه وآلمان علیه کمون دنبال نمودند .و باالخره باآغاز سرکوب کمون،
مخالفت خودرا با ادامه جنگ اعالم کردند .تظاهر دیگراین شکل ازاپورتونیسم ارتجاعی ،سرزنش
کردن قیامی بود که تازه آغاز شده بود ،با این انتقادات که "نمیبایست اینقدر به جلو میرفت"،
"اخطار" خردهکاری وتسلیمطلبی...
مارکس هنگامیکه قوای پروس پشت دروازههای شهرقرارداشتند ،کمون را از قیام و بدستگیری
قدرت برحذرمیکرد وآنرا(" دیوانگی از روی یاس مینامید")چون بروز قیام را انتظار نداشت.
راهکار او قبل ازاشغال سدان ،مبارزه علیه جنگ و نقشههای جنگی فرانسه وبعداز آن ،علیه
جنگ توسعه طلبانه پروس ودفاع ازجمهوری جوان فرانسه واستفاده ازدستآوردهای دمکراتیک
جهت توسعه نیروهای جنبش کارگری بود .ولی هنگامیکه قیام آغازشد ،ازطرف شورای عالی به
آن شادباش گفته شد وباتمامی قوا مورد پشتیبانی قرار گرفت و برای پیشبرد جنبش تودهای
وانقالب وهمزمان آموزش ازجنبش انقالبی تدارک الزم اتخاذ شد واز هرگونه بهانهگیری درباره
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" تصمیمگیری غلط" وتسلیمطلبی بشدت انتقاد گردید .مارکس درنامهای به
به تاریخ0580408مینویسد:

کوگلمان()Kugelmann

" واضح است ،اگرقراربود فقط تحت شرایط کامال حتمی ومساعدی دست به مبارزه یازیده شود،
آنوقت تاریخ جهان خیلی ساده وبی درد و رنج ساخته میشد .".لنین این گفته مارکس را چنین
تکمیل میکند " :مارکس پیبرده بود که لحظاتی درتاریخ وجود دارد که مبارزه نومیدانه تودهها-
حتی برای موضوعی که شانس موفقیت هم نداشته باشد -الزم میباشد تا موجب آموزش بیشتر
آنها و آمادگی الزم برای مبارزات آینده گردد ".وباردیگر مارکس" :بورژوازی رجاله ورسای،
پاریسیها را درمقابل این آلترناتیوقرارداده که یا تن به مبارزه دهند ویا بدون نبرد به زانو درآیند.
درحالت دوم یاس ودلسردی طبقهکارگرموجب فاجعه بزرگتری میشد تا ازبینرفتن تعداد
مشخصی از"رهبران" ".مارکس که در سپتامبر 46قیام را یک دیوانگی نامیدهبود در
آوریل ،464ازآنجائیکه شاهد یک جنبش خلقی -یک جنبشی تودهای بود ،بزرگترین توجه خود را
نسبت به شرکتکنندگان در این تحول بزرگ ،که در تاریخ جهانی جنبش انقالبی گامی به پیش
بود ،معطوف میسازد ،...چه انعطافپذیری ،چه انگیزه تاریخی ،چه فداکاری واز خودگذشتگی-
ای دراین پاریسیها وجود دارد!...تاریخ نمونهای از این عظمت را سراغ ندارد .مارکس انگیزه
تاریخی تودهها را باالتر ازهرچیز قرار میدهد( ".لنین" :مقدمهای برچاپ روسی نامههای مارکس
به کوگلمن") .آه وناله معاصرین ،با اختالف زمانی اندک ،درمجموع به بیهودگی قیام و"
پیشنهادات خوب" به طبقه کارگرفرانسه شبهات دارد -فولمار( " :)Vollmarکارگران فرانسه به
اهدافشان کمتر صدمه میزدند ،اگراین مرحله زمانی را درخواب سپری میکردند".پلخانف کامال
شبیه همین جمالت را درباره انقالب روسیه -0918-میگوید «:مردم نمیبایست دست به اسلحه
میبردند».
ازهمه خطرناکتراما اپورتونیسم آنهائی بود که آشکارا علیه کمون ظاهرنمیشدند بلکه (دربرابر
تحلیلهای مارکس) "فقط"آموزشهای تحریف شده کمون را درباره مسئله دولت ،قیام ونیزمسئله
طبقه واتحادعمل را مطرح میکردند .دراینجا موضع کائوتسکی قابل ذکر است که پنهانی علیه
کمون ابراز میشد .لنین در نوشتههای مختلف درباره کمون پاریس"(،دولت وانقالب"،
"کائوتسکی مرتد" )...به مبارزه علیه مواضع کائوتسکی پرداخت .ابتدا نتیجهگیری انتقادی
کائوتسکی درباره کمون :اودرکتابش ،تروریسم وکمونیسم( ،)4141انقالب اکتبررا درمقابل کمون
میگذارد و با شخصیکردن مسئله -بلشویکهای شروررا درمقابل کموناردهای نادان ولی خوب
قرارمیدهد – .طبیعی است که اوبعنوان یک "مارکسیست"نمیتواند باتوجه به تعریف وتمجیدهای
مارکس وانگلس ازکمون خودرا ،همانند "فولمار" درمقابل کمون قراردهد وناچاراست به ستایش
از آن برخیزد .اما آنچه که او به تمجید آن میپردازد وآنطور که اومداحی میکند ،وکمون
وآموزشهای آنرا مخدوش می کند ،مچ خود را باز کرده وافشاء میگردد.
اوابتدا ادعا میکند که کمون بطورخودبخودی "آغازشد" وفاقد تدارک الزم بود و اینکه کمون
دارای برنامه و رهبری قوی نبود ودیگراینکه متزلزل ومتردد بود و قدرت تصمیمگیری نداشت.
اومستقیما نمیگفت که اوهمه چیزرا فوقالعاده خوب ارزیابی میکند ،اینطوربگوئیم ،اومطلب
رابازمیگذارد .ولی ادعا داشت ،که «انقالب اکتبر درمقابل آن یک کودتای کامال تدارک

وسازماندهی شدهبود که با یک ضربت ،تمامی ماشین دولتی را دراختیار بلشویکها قرارداد که
آنها باشدت تمام وبدون هیچگونه مالحظهای – بگوئیم آشکارا -برای سلب قدرت سیاسی
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واقتصادی مخالفین  ...خود بکارگرفتند ».با این منطق ،پس ،آن چیزی خوب است که
خودبخودی بوده وبه اهداف انقالبی منتهی نشود ولی درمقابل ،انقالبی که با قدرت تمام ،حتی
پیروزمیشود بیهوده قلمداد میگردد .برای اواما بلشویکها ،کودتاگران "سرکوبگری"بیش
نبودند .درحالی کموناردها بدون گناه از گردونه تاریخ رانده شدند" .قیام کمون برای انقالبیون

بیش از هرکس دیگری غیر منتظره بود .برای بخش بزرگی ازآنها این چالش کامال ناخواسته-
بود" دراین گفته تنها این حقیقت وجود دارد که کمون برای همه غافلگیرکننده بود ولی نه

ناخواسته ،کموناردها ازنظر سیاسی ناپخته وآمادگی الزم را در برخورد به برآمد آن نداشتند و
حتی انقالبیون متشکل درانترناسیونال هم فاقداتحاد سیاسی الزم بودند .کموناردها اما به انقالب
کشیدهشدند ودرجریان آن وتحت تاثیرحوادث رادیکالیزه شدند .آنها در ابتدا دروحشت بودند وبعدها
در برابرحمله ارتجاع عقبنشینی کردند ،آنها بجائی اینکه به سرمایه ومالکیتخصوصی دست-
بزنند کوشش میکردند ازجنگداخلی امتناع ورزند وآنرا آرام کنند .ولی شتاب جریانات آنها
راهرچه بیشتربه اتخاذ تدابیررادیکالتر مجبورمیکرد .ولی کائوتسکی تنها ازضعفهای آن تمجید
میکند .برای اودرگیرشدن ناخواسته دریک قیام اجتنابناپذیرقابل گذشت است ،ولی تدارک با
برنامه واجرای"قاطع"آن وحشتناک است .نقشه کائوتسکی چنین است  -برای او مهم این است -که
یک باصطالح تضادی در مورد آنچه بلشویکها به آن عمل میکردند و آنچه در کمون اتفاق
افتاده بود ،پیدا میکرد .بدیهی است که برای دستیابی به این هدف نامیمون درپی طراحی تضاد
مابین مارکس ولنین بود.
کائوتسکی همچنین خوشحال از" انساندوستی"(ابتدائی) ونرمش کمون دربرابر مخالفین است
وآرزومیکند ،کاش همینطورمیماند .این یک پدیده عمومی درآغاز هرانقالبی است ،تااینکه
نیروهای درگیردریابند که آنها در صورت گذشت و مالحظه وغیره نابودشده وکشتارخواهندشد
وباید شیوه خودرا تغییردهند .کائوتسکی با مسرت زیاد این توضیح کامال درست ولی صرفا
دفاعی گاردملی به تاریخ  309را ("از طرف ما تاکنون تصمیمی برای اجرای حکم اعدام گرفته
نشدهاست و هرگزتاکنون درجنایتی شرکت نداشتهایم") بهانه قرارمیداد .کائوتسکی تدابیر کمون
ازجمله احداث کمیتهای به نام" رفاه عمومی" را که وظیفهاش " ترور متقابل" جاسوسان ورسای،
خرابکاران ،خائنین وگروگانگیرها وغیره است را کامال فراموش میکند .گزارش دادن دراین
مورد ،طبیعتا تصویرگلدوزی شده کمون او را خدشهدار میکند (تعبیری از مائو در گزارش
تحقیقات درمورد جنبش دهقانی در هونان) .دراین باره الوروف ( )Lavrovدرکتابش" حوادث-
تاثیرات -آموزش" در کمون پاریس از  46مارس  464مینویسد " :درست افرادی که برای زندگی

و جان انسانها ارزش قائلند ،باید ....حتی االمکان سریع وبا قدرت عمل نمایند و دشمن را
نابودکنند .چون تنها ازاین طریق است که میتوان خونریزی را به حداقل خودرساند".

به اعتقاد کائوتسکی به "مشروطیت دولت" بورژوازی هم نباید لطمهای وارد شود .درست
درجریان کمون وهمچنین بعدازآن ،فولماره ) (Volmarsوکائوتسکی به راه افتادند ودرهمه جا
گفتند ونوشتند که پیروزی کمون واصوال هرانقالبی دردرجه اول باید دارای یک" برد اخالقی"
باشد ،تا دنیا را" قانع " کند ،که فرای منافع وعالیق طبقاتی بوده و در درجه اول امری نظامی
است .کسی که مبارزه نظامی وپیروزی را نمیخواهد وآنرا تدارک نمیبیند ،کسی که ضرورت
واجتنابناپذیری آنراانکارمیکند ویا حتی انتقاد میکند ،درواقع مخالف هرانقالب واقعی است.
کائوتسکی همچنین نیروی" اخالقی" کمون را با اهمیت جلوه میدهد وهمزمان اهمیت تاریخی و
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آموزشهای آنرا ،آنطوری که مارکس مورد بررسی قرار داده است ،وارونه کرده و سرپوش
میگذارد.
کائوتسکی سپس به " نمایندگی دمکراسی" بورژوازی میپردازد ورابطه گاردملی و(کمیته
مرکزی آنرا) با کمون انتخابی مورد بررسی قرارمیدهد«:کمیته مرکزی هرگزاین کوشش را به

عمل نیآورد که انتخابشدگان توسط حق رای عمومی به باالترین قدرت ارتقاء یابند .دراین نکته
کمون پاریس درست برعکس جمهوری شوراها در روسیه عمل کرد».هرچند که درکمون پاریس

همآهنگی و اتحاد وجود نداشت و دوگانگی ،مشاجره وتضاد درعمل (بعنوان مثال حرکت نکردن
گاردملی وشکستن حلقه محاصره ورسای در ،3آپریل ) 0580 ،مابین کمیته مرکزی گارد ملی و
کمون حاکی از قدرت دوگانه بود .نکاتی که کمتربه حقایق تاریخی مربوط میشد ،بلکه بیشتربه
این که کائوتسکی ،دمکراسی پارلمانی بورژوازی را تحسین میکرد وهدف طبقه کارگر ،یعنی
انقالب پرولتاریائی را کم بها میداد .ابتدا باید انتخاب کرد وبعدازاینکه اکثریت پارلمانی حاصل
شد عمل کرد ،طبیعی است که این مهم هرگز فراهم نخواهدشد .برای کائوتسکی مهم این است که
قوانین بورژوازی حفظ شود ،یعنی باید خیلی مودبانه وبا نظم انتخاب کرد تا پارلمانتاریسم اجرا
شود ،و مزاحم نمایندگان ضدانقالب نشد ونیزهیچکس را از حق انتخاب محروم نکرد وبه "آزادی
شخصی" لطمه نزد واینکه همهچیزبا صلح وصفا به پیش رود ،وباالخره اینکه هیچ حرکت
غیرقابل کنترل ،مانند قیام جهت دستیابی ویا تحکیم قدرت پرولتاریائی انجام نشود ،کوتاه سخن
اینکه هیچ انقالبی صورت نگیرد .بعبارت دیگر پذیرش ضرورت وجودی دمکراسی بورژوازی،
معیارهای آن وحفظ قدرت بورژوازی هدف او است.
آرنولد(( )Arnoldیک شرکتکننده آنارشیستوتاریخ نویسکمون) درباره انتخابات 8،3،0580
بدرستی مینویسد" :هیچ درکی از رایگیری وجود نداشت ، ...همه آنهائیکه به کمون تکیه

داشتند دراستحکامات فورتز( )Fortsدر صف اول دسته های نظامی بودند ...توده مردم اصوال
ارزشی برای انتخابات قایل نبودند ،...انتخابات درحقیقت بازی پارلمانی برای آنها بود ،نه تعداد
رای دهندگان بلکه سربازان مهم بود ،مسئله این نبود که بدانیم آیا ما درافکارمردم پاریس سیر
صعودی را طی میکنیم یا نزولی ،بلکه مسئله عمده دفاع از پاریس در برابر ورسای بود" .
وکائوتسکی که"(:درباره حقوق وپارلمانتاریسم بورژوازی موعظه میکرد خواستار خلع سالح
دشمن نبود بلکه برعکس انرژی پرولتاریا را به هرز میداد و خاک به چشم او در برابرخصم
میپاشید.
مسئله برسرشکل دمکراسی بورواژی یعنی انتخابات ورایدادن نیست ،بلکه بحث بر سر این
است که منافع طبقهکارگر و خلق را با حمایت اکثریت طبقه کارگروخلق تحقق بخشید .این
اکثریت ازانتخابات منتج نمیشود بلکه از درون مبارزه بدست میآید .در زمانهای انقالبی،
توازن قوا هر روز ویاهرساعت تغییر میکند واینکه حزب انقالبی ازپایه کافی درون طبقهکارگر
و توده مردم برخورداراست ،به پیشرفت مبارزه طبقاتی بستگیدارد .آنها بمجرد اینکه اکثریت
تعیینکننده بخشی ازطبقه راکسب کنند ،میبایست دست به عمل بزنند .طبیعی است که این
اکثریت انقالبی خود را درنتایج آخرین انتخابات چند هفته پیش ویا ماه ،ویا انتخابات آتی نشان
نمیدهد ونمیتوان تا آنموقع صبرکرد ،چون دیگردیرشدهاست و میتواند به شکست ویا حتی
نابودی جنبش منجر گردد .هر انتخاباتی عمال لنگ لنگان به دنبال سیر واقعی وعملی و کسب
آگاهی طبقاتی قدم بر میدارد.
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درگفتههایکائوتسکیهمچنین سرخمکردن درمقابل پارلمانتاریسم ،دمکراسی بورژوائی" ،برابری"
بورژوائی و "آزادی" بخوانید آزادی برای بورژوازی نهفته است .در راس برنامه ما اما،
دمکراسی مادی برای طبقه کارگر وخلق وخردکردن اشکال و موسسات دمکراسی بورژوازی
وبنای اشکال نوین دمکراتیک دیکتاتوری طبقه کارگرقراردارد .لنین دراین باره میگوید" :

کوشش کائوتسکی ،که میخواهد کمون را بمعنای بیان و نمونه دمکراسی رسمی بورژوازی
جابزند ،یک حیله کامال رزیالنهای است .در حالیکه کمون خیلی باالتر از اینها بود ،و از طرف
رهبران رسمی آن بالنکیستها و سوسیالیستهای انقالبی )...بخصوص در پاریس انقالبی،
بمثابه بیان دیکتاتوری پرولتاریا و(نه دمکراسی سر و دم بریده وفریبنده بورژوازی )...فهمیده
میشد ".
در روسیه بلشویکها بمجرداینکه اکثریت آرا را درشوراهای مسکو و پتروگراد بدست آوردند،
حمله خود را آغازکردند ،اکثریتی که درانتخابات بعدی تائید گردید وازآنجا به سراسر کشور
گسترش یافت.

همهپرسی درایاالت دیگرامکانپذیرنبود .کمون اما فقط درپاریس انتخاب شد ،ولی به وسعت
کشوری بسط نیافت ،بهمین دلیل هم دولت ورسای از شناخت و رسمیت یافتن دمکراتیک آن
امتناع کرد .این دولت متکی به"مجلس ملیای" بود که نمایندگان آن تقریبا ازمرتجعین افراطی،
فئودالها و بورژوازی بزرگ تشکیل شدهبود وهمگی آنها یا تحت مهمیز روانی کشیشها و یا
زیرفشارچکمه سربازان انتخاب شده بودند .برای ارتجاع این" مجلسملی" دراصل واقعیترین
ارگان سراسری نمایندگی "دمکراتیک" بود .برای کائوتسکی کمون درسراسرکشوررسمیت
نداشت .تروتسکی بدرستی میگفت " :برای اینکه دمکرات بزرگ کائوتسکی را راضی نمود،

میبایستی انقالبیون کمون ازطریق یک همپرسی ازتمامی مردم فرانسه سوال میکردند ،که آیا
آنها اجازه میدهند علیه تیر( )Thieresمبارزه کنند(ص)448 -

مشکلی که دراینجا وجود داشت سیرتکامل اوضاع درایاالت بود که نسبت به پاریس و دیگر
شهرهای بزرگ فرانسه (مارسی،لیون ،تولوز ،سنت آتین و )...به کندی پیش میرفت ،پدیدهای
که درانقالب کبیر()0859هم وجود داشت .انقالب همواره آغازش را درمراکز پرولتاریائی در
شهرها وبطورمشخص پاریس مییافت ودر"نواحی فالحتی" اما نیروهای ضدانقالب دست باال را
داشتند .ازاین نواحی بود که قوای ضد انقالب تغذیه میشدوغیره ،بخصوص درنواحی برتانژ و
آکویتانی (( ) Acquitaine und Bertangeحول وحوش بوردو) .مارکس به این مطلب اشاره
میکند که دهقانان عالقه وافری نشان میدادند تا خودرا از زیر سلطه امپراطوری نجات دهند.
کمون به زمان بیشتری احتیاج داشت که بتواند نواحی را تسخیر کند .هدف اولیه ،پیروزی
انقالب درمراکز بزرگ بود وسپس انتقال آن به ایاالت.
کائوتسکی حتی به دروغگوئی آشکار پناه میآورد ،چون مشکل او این است که تجزیه وتحلیل-
های مارکس وانگلس اصوال با مواضع ضدانقالبی اوسازگار نیست .بعنوان مثال نقد آنها به
تردید و دودلی وکمبود قاطعیت در تصمیمگیری واعمال قهرانقالبی .اینها نکاتی است که او نمی-
تواند کتمان کند وبه این بهانه که او "نمیتواند بفهمد که مارکس دراین مورد منظورش چه بوده-
است " خودراازاین مخمصه رها میکند ومیگوید که در سال  0580نمیبایست چنین ویا چنان
میکرد ...درحقیقت اما ارتباطی ما بین اشتباهات کمون وجود داشت ،ازجمله ،خروج ضدانقالب
ازپاریس را باگذشت و بزرگمنشی پذیرا میشود ،بالفاصله بطرف ورسای هجوم آورده نشد،


ارتجاع مدت زیادی در پاریس ازفعالیت آزادانه برخورداربود وچشمپوشی بیاندازه وبروز
شجاعت بیش ازحد وعدم شفافیت سیاسی وترس اولیه کموناردها از جنگ داخلی اشتباهاتی که
مارکس آنهارا به دقت نقد کردهاست ،واینکه کائوتسکی قادر به درک این مطلب نیست ،دقیقا
ازتاکیدهای مثبت اودرباره عدم آمادگی و قاطعیت کمون نتیجه میشود .دالیلی که کامال بی
اساس وبی پایه است.
کائوتسکی درجمعبندی خود ازتحلیل کمون درکنارشکوهمند نشاندادن پارلمانتاریسم و دمکراسی
بورژوازی بااینجمله پرمعنی که"رهبری جنگ نقطه قوت پرولتاریا نیست" اودرحین جنگ
جهانی دوم ،هنگام ازهمپاشی انترناسیونال دوم ،هم همین گفتار را ارائه میدهد که" این سازمان
بنا به ماهیتش "ابزارصلح"است ونمیتواند مداخلهگر باشد و با جنگمقابله نماید .چه تحریف
چابلوسانهای ازواقعیتهای ساده که تقریبا تمامی رهبران سوسیال دمکراسی را درسال  0904به
اردوی عظمتطلبان وامپریالیسم کشاند.
کائوتسکی شناخت خود را از کمون و همچنین انقالب اکتبراز نظر تئوریک "عمومیت" میبخشد:

«دالیل بسیاری برای ما وجود دارد که از واژه دیکتاتوری پرولتاریا که همیشه سوءتفاهم
برانگیزبودهاست چشمپوشی کنیم ،مفهومی که تا سال 414فقط درمشاجرات سیاسی ونه
درادبیات تبلیغی مارکسیسم نقشی داشت....آنها(بلشویکها) بااستناد به مارکس وانگلس که از
دیکتاتوری پرولتاریا صحبت میکردند ،آن را بکارگرفتند .ولی آنها متاسفانه این واژه را
توضیح ندادند ،وازآن گهگاه و مقطعی استفاده میکردند ،ولی این مفهوم برای بلشویکها به
برنامه تبدیل شد( ".کائوتسکی" :ازدمکراسی تا بردهداری دولتی")
" تصوراتی که مارکس وانگلس هنگام تدوین مانیفست کمونیست در باره تاثیرات دمکراسی
داشتند ازآنچه که امروز بین ما وجوددارد کامال متمایزاست(.کائوتسکی :مقدمهای در باره
مانیفست  )095درباره این اظهارنظرمارکس ،که طبقه کارگرباید از  81 ،1 ،08سال جنگداخلی
ومبارزات مردمی گذرکند ،"....کائوتسکی میگوید« :حتی دراین جمالت هم پیشبینی غلط

وجوددارد .آنها اشتباهی را درخودشان داشتند ...همچنین درباره روش پرولتاریا وتوان اینکه
پرولتاریا را به قدرت برسانند .مارکس  465به چنین متدهای میگفت :ستیزهجویان داخلی
ومبارزین خلقی .تاثیر تربیتی جنگهای خلقی را بعد از تجاربی که کسب کردهایم با تردید رد
مینمائیم ....جنگهای داخلی بالتردید در هیچ کجا نتوانستهاند تاثیرگذار باشند تا شعورواخالق
پرولتاریا را ارتقاء دهند( ".کائوتسکی در"جامعه" )095
«تکامل دولت ،بعد از آن ،روند دیگری غیر ازآنچه که مارکس و انگلس تحت تاثیر آنارشیسم
– لیبرالی زمان خود به آن باور داشتند گرفت( » .کونو( ")Cunowتاریخ جامعه وتئوری دولت

مارکسیستی" .)093 ،نتیجه اینکه :باجعل اسناد وهمچنین سکوت مرگبار درباره کمون ،قدم به
قدم به مرحله تحریک مستقیم علیه کمون وبلشویکها میرسد .نسخهبرداری ازکمون دقیقا تکامل
سوسیال دمکراسی را به تجدید نظرطلبی و درغلطیدن به ضدانقالب بعداز  0905منعکس
میکند .
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 2ـ آنارشیستها(باکونین وکروپوتکین)
باکونین("کمون پاریس" یونی  )0580او درسال  0580/0581درلیون زندگی میکرد ودر قیام
 0581/9/5که درهمان روزسرکوبشد ،شرکت کرد"(.اعالم موجودیت فدراسیون انقالبی کمون").
در(0580/3/05تذکر اینکه بعد از قیام مردمی الزم نبود درباره شانس آن فکرکرد) ،درباره موفقیت
کمون خیلی نومیدانه اظهار میدارد ":به احتمال زیاد پاریسیها شکست خواهند خورد ولی این

بیهوده نخواهد بود ،آنها به این جریان کمک خواهندکرد ،آنها میبایست حداقل نصف پاریس را

به خاکستر تبدیل میکردند..."( .امپراطوری پادشاهی وانقالب اجتماعی") .اوهمزمان با بی-
اعتمادی به کمون مینگریست ،درواقع بیاعتمادی به پاریس ،بعنوان دربرگیرنده مرکزیت
فرانسوی:

«(اگرجنبشی در پاریس آغاز شود) ،یک پاریس انقالبی اجازه ندارد ،کمون را مقیاس حتمی
تلقی نماید ،که به فرانسه حکومتکند ،بلکه باید به استانها فراخوان دهد ،مثال آنها را دنبال
کنند ودر محل خودهمین طورنابودی رادیکال دولت ،حقوق قضائی و مالکیت را تحقق بخشند
واز این طریق خودرا به فدرالیسم تبدیل نمایند (.».نامه به ریچاد  .)058140باکونین ازنمایندگان
اصلی آنارشیسم درمبارزه برای تعیین خط و مشی دربینالملل بود که نقطه اوج آن به بعدازکمون
پاریس وتا کنگره هاگ بینالملل در سال  058میرسد که آنارشیستها از انترناسیونال اخراج
شدند .تماس کروپتکین (ازکتاب کمون پاریس ،)4614با کمون وجنبشکارگری ،در سفری بطرف
ژنودر سال  0580بود ،جائی که او با فردی بنام مالون ( )Malonازفعالین قبلی کمون آشنا میشود
که برایش ازمبازات کمون تعریف میکرد .تحت تاثیراین فرد ،کروپتکین فعال سیاسی،آنارشیست
و"طرفدارکمون" میشود.ازسال0558آموزگارخصوصیودوستدارمردم درلندن ،درسال 0904
مراجعت به روسیه وپیوستن به جرگه سوسیالشوینیستها ،کرنسکی میخواست درسال 0908اورا
در"دولت موقت" بکارگیرد پیشنهادی که او نپذیرفت ،ازانقالب اکتبر «منتقد لنین » نامه به لنین
بخاطر"مسئله گروگان" در سال  ،091مرگ درسال.090
موضع آنارشیستها را نسبت به کمون میتوان چنین خالصهکرد:
 0ـ آنها از کمون( بطور مجرد) و درلفظ تمجید میکردند ،و همزمان آنرا بطورمشخص در فضا از
هم تکه تکه میکردند2 .ـ اشتباهات وضعفهای کمون را جشن میگرفتند ،وبه آن انتقاد می-
کردند بدون اینکه اشتباهات آنرا عمیقا تحلیل کرده ونتیجهگیری نمایند3 .ـ ازنکات قوت کمون
انتقاد میکردند ویا نگرشی تردید آمیز به آن داشتند 1 .ـ علت شکست را هم به گردن
مارکس"/سوسیالیستهای آلمانی" /و"کمونیستهای مستبد" میانداختند .وکمون را نه
برمبنای وظایف وامکانات اولین انقالب پرولتاریائی وتحت شرایط موجود ،بلکه بر پایه
عباراتی بدون محتوی ومجرد ،مانند الغای ضربتی کلیسا ودولت ارزیابی میکردند.
"ایدهی اخالقی نسبت به دولت"که ما ازفلسفه کالسیک با آن آشنا هستیم دراینجا هم واژگونه به
حیات خود ادامه میدهد ،همانند شیطان ( )Luziferکه ازیک فرشته مقرب خدا به شیطان رانده
شده ازدرگاه الهی تبدیل شد.درلیون( )Lyonباکونین اعالم کرد:
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" ماده  : 4ماشین اداری وحکومتی دولت فاقد قدرتاند(!) وملغی خواهندشد .خلق فرانسه حق
تعیین سرنوشت نامحدود خود را بدست خواهدآورد" چند ساعت بعد ،پلیس همین دولتی که
باصطالح ازمیان برداشته شدهبود قدمزنان واردخانهها شد وهمه آنهائی را که تا کنون موفق به
فرار نشدهبودند دستگیر کرد .ماده  تا  4مربوط میشود به عالیق اصلی اجتماعی آنارشیستها:
ازبینبردن سودجوئی ،رباخواری ،رهن وهرآنچه که خردهبورژوازی درحال سقوط را آزار می-
دهد .ولی درباره استثمار و مناسبات سرمایه چیزی به چشم نمیخورد.
همین نتیجهگیری" الغای" دولت(وآنهم دولتی که فاقد قدرت است؟) درانقالب  0583اسپانیا تاثیرخود
را میگذارد و قربانی میگیرد وحتی شخص باکونین را هم به زندان میکشد ،دراینجا میتوان
بخوبی به تفاوت بین درک آنارشیستی"الغای دولت" با "خردکردن دستگاه ماشین دولتی" به
شیوه مارکسیستی پیبرد.

تفسیر کامال غلط کمون :باکونین" :من طرفدار کمون هستم چون او بیش ازهمه و شدیدا نافی
دولت بود"(ص )00 -ولی آنچه که کمون بود وهرآنچه را که او به نسلهای آینده آموزش میداد،
برای آنارشیستها محلی از اعراب نداشت .کمون نه تنها دستگاه دولتی بورژوازی راازگردونه
خارجکرد ،ودولتی نوین و پرولتاریائی را برپا نمود و ازنظر تاریخی اولین دیکتاتوری پرولتاریا
را به قدرترساند ،بلکه به" نفی دولت" هم نایل شد .آنارشیستها نه تنها دولت را" نفی" میکنند
بلکه خواهان "الغاء فوری دولتاند" خواستی که آنها درهرفرصتی که بدست میآورند برآن تاکید
میکردند .درحالیکه کمونیستها براین باورند که درسوسیالیسم هم برای دورهای قدرتدولتی
وآنهم پرقدرت ،اجتنابناپذیراست ،چون انقالب با اطمینان کامل ازهرطرف ،جدا ازاینکه
مقاومت دشمن درونی درهم شکسته باشد ،بصورت نظامی مورد تعرض قرار خواهد گرفت.
طبیعی است که دراینجا صحبت از قدرت دولتی پرولتاریائی است که برخرابههای دستگاهدولتی
بورژوازی براساس دمکراسیشورائی بنا شدهباشد .برای آنارشیستها ایده دولت اصوال "
تفکری"اهریمنی است.

مارکس به آدرس آنارشیستها مینویسد« :اگرکارگران بجای دیکتاتوری بورژوازی دیکتاتوری
خودشان را بنشانند ،به یک جنایت وحشتناک و توهین به اصول را مرتکب شدهاند ،زیرا بجای
اینکه آنها دغدغههای دردآور روزانه خود را برآوردکنند ،آنطوریکه آنارشیستها موعظه می-
کنند ،میخواهند مقاومت بورژوازی را درهمشکنند و به دولت یک شکل گذرای انقالبی بدهند،
بجای اینکه اسلحهها را بزمین بگذارند ودولت راملغی نمایند» منتخبات مارکس -انگلس،
(جلد 05ص.)99-315
آنارشیستها پیوسته موجودیت دولت را با یک قدرت دولتی ،با خصلت وماهیت معین طبقاتی،
اشتباه میگیرند .اینکه کمون "مجلس ملی" فراخوانده شده توسط ارتجاع در بوردو()Bordeaux
رابرسمیت نمیشناسد ،بلکه آنرا به مبارزه میطلبددقیقا به خصلت طبقاتی آن مربوط میشود ونه
به این دلیل که او خودرا مجلس ملی مینامید و یک " نهاد مرکزی دولتی"بود .کروپوتکین که
برای اوتمامی مسئله حول تضاد بین " فدراسیون خلقی غیر متمرکز" و" قدرت دولتی مرکزی"
دور میزد ،وبدون توجه به ماهیت طبقاتی ،خالصه میشد ،ازاین بابت کامال خرسند بود" اگر

(پاریس انقالبی) استقالل خود را" (توضیح :از "مجلس زمینداران واشراف" در بوردو) تقاضا
میکرد ،تا ازدخالت قدرت مرکزی درمسایل داخلیش درامان بماند "...کروپوتکین آنرا یک
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"موضع ضد دولتی" کمون ،بعنوان" انکار دولت" ونیزانکار قدرت مرکزی توسط کمون تعبیر
میکرد .درحالیکه این افکار اعالم جنگ علیه ارتجاع ،که خودرا"دولت مشروع قلمداد میکرد،
بود.
کروپوتکین ازکمون به خاطراعمالش ستایش نمیکرد ،بلکه تنها بخاطرشجاعت و دالوریش
دربرابراختناق وسرکوب .کمونیستها به کمون فرای اینها افتخار میکنند ،زیرا برای اولین بار
درتاریخ وظایف دیکتاتوری پرولتاریا را دربرابر خود قرارداد و تدابیری در این جهت اتخاذ
نمود .ودیگراینکه کمون " باالخره شکل کشف شده سیاسی که تحت آن آزادی اقتصادی

کارمیسر میشود را به اجرا گذاشت(".مارکس)  .یعنی آن شکل کشفشده دیکتاتوری پرولتاریا
که از ضرورت اصولی آن مارکس درست بعداز انقالب  4616در 46ماه برومر تقویم قدیم
( - )Brumaireمترادف با  1نوامبر 411روز کودتای ناپلئون بناپارت  -صحبت کردهبود .درباره
این مسائل کروپوتکین تنها میتواند بصورت ناپسند وخفتآورصحبت کند ".اوجرات نداشت به
زمینه اقتصادی بحث وارد شود ...و نتوانست از سنت دولت گسست نماید( ".ص)25-

بجای اینکه از پایگاه تصرف شده پاریس انقالب را به سراسر کشور سوق دهند" و مناطق را
تصرف نمایند"چیزی که برای کمون درمورداین مسئله مشخص فرصتی باقی نماند ،ولی چندین-
بارهنگام انقالب بزرگ فرانسه()0859انجام شدهبودوهمه آنرا بخاطر داشتند وبه انقالب یک
دورنمای همه جانبه ملی میداد (.کمون به درک زمان نایل نشد و ازآنغفلت ورزید وبه آن کم
بها داد ).آنارشیستها دیدگاهشان تشکیل یک " فدراسیون مستقل از کمونها بود".
مارکس درباره چنین "تفاسیرارتجاعی"ازکمون مینویسد":این سرنوشت معمول خالقیتهای
تاریخی است ،این معموال سرنوشت تاریخی روابط تولیدی جدید است ،که بجای بخشی ازروابط
تولیدی قدیم وماقبل زندگی اجتماعی تعبیر میگردد ،که به نوعی با آنها شبیه است .مثل این
کمون نوین که قدرت دولتی مدرن را خردکرد ،به غلط به جای زندهکردن آن کمونهای قرون
وسطائی که خود ابتدا قبل ازوجود دولت شکل گرفتهبودند وسپس شالوده آنرا برپا کردند،
تعبیرگردد .تصویبنامه کمون کوششی برای جایگزینی اتحاد تعدادی ازکشورهای کوچک به
غلط بجای ایجاد یک ملت بزرگ تعبیرگردید...تضاد کمون علیه قدرت دولتی به غلط بجای یک
شکل اغرارآمیزقدیمی مبارزه علیه مرکزیت افراطی تعبیرگردید...تصویبنامه کمون برعکس به
نهادهای جامعه تمام آن قدرتهای را تعویض میکرد ،که تاکنون رشد انگلی "دولت" که از
جامعه ارتزاق میکرد وجلوی حرکت آنرا سد میکرد ،تهی کردهبود "...واتحاد ملت نمیبایست
ازهم بگسلد ،بلکه برعکس ازطریق تصویبنامه کمون سازماندهی گردد ،او میبایستی
ازطریق نابودی آن قدرتدولتی که خودرا تجسم یگانگی جلوه میداد ،اما...همچنین یک
رشدانگلی بود ،به واقعیت تبدیل میگشت"و":تشکیالت خود کمون ،نتیجهاش آزادی انجمنهای
شهربود ،ولی دیگرنه بعنوان وزنهای درمقابل قدرت دولتی(توضیح -قدرت مرکزی بورژوازی)
چه قدرت دولتی دیگر ازبین رفته بود".
(جنگ داخلی درفرانسه"منتخبات مارکس -انگلس ،جلد ،08ص)341 -
آنارشیستها(ونه فقط آنها) تضاد مابین قدرت سیاسی بورژوازی و پرولتاریائی ونیز دولت
بورژوازی وپرولتاریائی را ازیکطرف با تضاد خلق ودولت(در واقع همان "ایده دولت")
وازطرف دیگربا تضاد بین مرکزیت و فدرالیسم،عوضی میگیرند .واضح است که ازمارکس
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بعید مینمود که مرکزیت وفدرالیسم رابه شیوه آنارشیستها درتقابل هم قراردهد .طرح درست
مسئله ،ضرورت خردکردن دستگاه دولتی بورژوازی و جایگزینی آن با دولت پرولتاریائی است.
این دولت باید آنچنان سازماندهی شدهباشد که پرولتاریا بتواند دیکتاتوری خودرا عمال اعمال
نماید .یعنی بصورت دمکراتیک ودر شکل شوراها ،با تجمع تمامی نیروهای طبقه وخلق،
همانطور که کمون ،نطفههای آنرا برای اولین بار پدید آوردهبود .بعدازقیام پیروزمندانه ،تقویت
قدرت دولتی پرولتاریائی امری ضروری است (بعنوان مثال ایجاد ارتش سرخ) اما نه تقویت
یک دستگاه دولتی جداشده و سرکوبگرخلق ،بلکه دستگاه دولتی متکی بردمکراسی شورائی.
پاریس بنا بدرک آنارشیستها بهیچوجه نمیبایست"به آقای نواحی" تبدیل شود .اوحتی نمی-
بایست درروندانقالب درنواحیفعال میشد .هرشهروهرکمونی میبایست "انقالبش" را خود
بسرانجام برساند .ولی درست این اشتباه کمون بود(البته با توجه به وضعیت نظامی وزمان اندکی
که دراختیارداشت امری اجتنابناپذیربود) که درعمل دست به هیچ حرکتی نزدتا انقالب را به
خارج به نقاطی که تحت کنترل دولت بود ،یعنی مناطق منتقل نماید.اعتقادخرافی آنارشیستها
نسبت به بدخیم ومضربودن هرنوع سازمان سیاسی ودولتی ووحشت آنها ازشبح "دولت" وهرنوع
قدرت دولتی وتعمیق این اشتباه ،شکست کمون را تسریع کرد.
آنارشیستها این تصور را داشتند که باید قدرت رابدست گرفت(وآنهم بصورت کامال بالنکیستی)
وبااعالم جشنی بزرگ رسما ،کلیسا ودولت را ملغی کرد ،با این تصورکه دیگر نگرانی از
چیزی که ازبینرفتهاست وجود ندارد ،ازنظر سیاسی هم دیگر کاری باقی نمیماند جز با تمامی
قوا به" انقالب اجتماعی" مشغول شد(.مثال بارز آن ماده  4برنامه لیون) هرچند که آنها خود به
چنین تدابیری شک وتردید داشتند "(.بعدازاینکه دولتی ملغی شود(!) دیگر نخواهد توانست
قروض خصوصی تعبیه کند") کمون کامال چیز دیگری :کورپوتکین میگوید ":کوشش بعمل آمد

کمون حفظ شود(توضیح:یعنی دولت دیگری بنا شود) وسپس بالفاصله انقالب اجتماعی در
دستورکار قرارگیرد ،راه درست این میبود که کمون را از طریق انقالب اجتماعی تضمین
نمود"(ص .)9-درواقع کمون نمیبایست فرصت را از دست میداد و خود را با سازمانهای

الزم دولتی ونظامی آرایش میکرد .انجام این کار مهمتراز وراجی و گندهگوئیهای آنارشیستی
بود :بهمین سیاق او درباره اصول سلطه مینویسد" :مردم پاریس با کمون آزاد یک اصل مهم

آنارشیستی ...را اعالم کردند" .معذالک!"...اما درعصری که ایدههای آنارشیستی بصورت فقط
پراکنده درمغزها نفوذ کردهبود ،درمیانه راه ازحرکت باز ایستاد و از درون کمون به تحکیم
سلطه کمک رساند" یعنی اینکه نمیبایست دست به سازمانذهی زد وبه تکامل خودجوش ازپائین
امکان تنفس داد.
این مطلبی قابل بحث است ،که آیا کمون درآن شرایط ،فرصت را از دست میداد ،اگر انتخاباتی
برگزارمیکرد وقدرت را ازگاردملی به کمون منتقل مینمود ،ویا آنرا به عقب میانداخت ،ولی
نمیتوان علیه آن قرارگرفت واساسا یک سازمان شورائی سیاسی ـ فراتر ازسازمان نظامی-
ایجاد کرد .کروپتکین وباکونین از منتقدین سرسخت انتخابات کمون هستند ،ولی نه از دیدی
تاکتیکی ،بلکه باین دلیل که آنها اصوال مخالف هرشکلی ازسازمان سیاسی هستند ".برعکس ایده

کمونیسم خودکامه که من آنرا دیوانگی محض میدانم ،که یک انقالب اجتماعی از یک دیکتاتور
و یا مجلس موسسانی که برآمده از یک انقالی سیاسی(توضیح:مثل کمون) بتواند مقرر و
سازماندهی گرداند" باکونین سنگینی را بیشتربروی اعمال خود بخودی ومتداوم تودهها،
گروههای خلقی و اتحادیههای خلقی قرارمیداد ،از نظر تئوریک هم کامال غیرممکن بود ،که
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طبقه کارگریا خلق خودش را بشکل سیاسی سازماندهی کند ،زیرا غیرممکن بود " تنوع بی-
نهایت واختالف عالیق واقعی ،هوسها ،خواستهها ونیازها را دربرگیرد که مجموعه آن
خواست یک خلق را تشکیل دهد ویک سازمان اجتماعی را اختراع نماید ،که قادرباشد همه را
راضی کند"(" ،.ص)45-بهمین خاطراین امرتنها در " شکل فدراتیو و اتحادیه های آزاد امکان-
پذیر است" اینکه چرا درچنین اشکال کوچکی طور دیگری بایدباشد توضیحی داده نمیشود .قابل
ذکراینکه "ایده دولت" دربرابر"ایده خلق" قرارداده میشود ،وآنهم بدون تعلق طبقاتی تاریخی .به
گمان باکونین درست نیست ،اگرجنبشی تودهای دارای رهبری باشد وآنهم در مورد کمون که از
یک جنبش خودبخودی درآمدهبود ،وفاقد یک رهبری آماده وخوب سازماندهی شده ویک برنامه
نسبتا روشن بود " :تک تک افراد نمیتوانند کاری جزاینکه غریزه ذاتی خلق را با ایدههای

مناسب تنظیم نموده ،روشن سازند و بکارگیرند ودرنهایت مدام برآن باشند ،قدرت طبیعی (؟)
تودهها را انقالبی سازماندهی کنند .وازاین حد هم بیشترفراترنروند .بقیه کارهامیتواند
وبایدتوسط خود مردم انجام شود .هرکاری غیرازاین به دیکتاتوری سیاسی منجر خواهد شد
یعنی به ایجاد دوباره دولت("...ص ،)04-ازطرف دیگر خوب است که" در برابرافراد قدیمی
شکاک بود وهمچنین علیه سردمداران سلطه" ایستاد وواکنش نشان داد ودیگراینکه مطلبی

ازانقالبیون کمون اویگن وارلین( )Eugene Varlinعضوانترناسیونال،
ونیز کمیته مرکزی گاردملی ویکی ازبرجستهترین" superiorenn

ناگفته را به دهان یکی
کمیته مرکزی بینالملل
 "individulitäenافراد این مراجع میگذارد ،که اصال شایسته اونیست.

"درسال 464مردم پاریس...اولین کوشش رابعمل آوردند ،علیه سیستم دولتی بعنوان چنین
سیستمی به شورش برخیزند " این دراصل درست است ،که نه فقط بعنوان یک دولت معین،
بلکه«سیستم دولت» بورژوازی سرنگون گردید ویک قدرت دولتی نوین پرولتری ایجادگردید.
کروپوتکین اماعلیه این قدرت دولتی نویناست ،اومخالف هرگونه قدرت دولتی است .اومخالف
این است که پرولتاریای پیروزمند برآمده ازقیام خود را به مثابه قدرت دولتی نوین سازماندهی
نماید .ولی او بسادگی جذب خرافات دولت میشود وبخودش یک دولت هدیه میکند ،که نتیجه
آن بقدرکافی روشن است "...کمون درحالی که خودرا سازماندهی میکرد ،ابتکارات تودهای را

از پائین فلج می کرد .ابتکارات میبایست خود جوش بوده وتمامی از پائین باشد و بهیچوجه
نمیبایست ابتکاری از باال تجویز شود .وبعدازاینکه (خلق) مالکیت خصوصی ،دولت وحکومت
را کامال جاروب نماید ،باید خودراآزادانه سازماندهی کند ،وازضروریتی پیروی نماید که زندگی
به او دیکته میکند" یاوه سرائی بی معنا با هدف تهی کردن قدرت دولتی پرولتری .باکونین

هنگامیکه کمون خودرا بعنوان قدرت دولتی نوع نوین ،بخصوص در شکل نظامی  -گاردملی –
سازماندهی میکرد ،نمیتوانست آشکارا با آن به مقابله برخیزد .اما باکونین توانست همین را
بعدا بعنوان امتیاز به "اصول اقتدارگرائی" تقبیح نماید" :آنها میبایست دربرابر دولت وارتش

ورسای یک دولت انقالبی قرارمیدادند ،بدین معنا که آنها برای مبارزه با سلطنتطلبان
وارتجاع مذهبی میبایست شروط اصلی انقالب سوسیالیستی را کنار میگذاشتند واز آن
انصراف میجستند وخودرا بعنوان ارتجاع ژاکوبینی سازماندهی میکردند" بعبارت دیگرایجاد

قدرت جدید دولتی وارتشی انقالبی کاری ارتجاعی است .چون فرض براین است که ،تحت چنین
شرایط مشخصی کاردیگری هم نمیتوان انجام داد ،اول اینکه چاره دیگری نیست ودرثانی می-
توان تصورکرد ،که شخص با چه جدیت واعتقادی راسخ به موضوعی ،وباعالقه وافرخودرا با
"الغای دولت" ،برچیدن" قوانین قضائی" وتدابیری درموارد ،سود ،رهن ومالیات مشغول میکند.
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کروپوتکین درسهایش را برای آیندگان درباره کمون بصورت تهدیدی خطرناکارایه میدهد.

"حال مامیدانیم آن روزی که درفرانسه کمونها به پاخیزند ،خلق اجازه نخواهد داشت برای
خود دولتی انتخاب کند ،تا از همان دولت اجرای انقالبی مقررات را انتظار داشته باشد".
طبیعی است که خلق بطور منفعل نمیتواند ازدولت ونه حتی از"خودش" "انتظاری"داشته باشد".

ولی اوبه یک دولت پرولتری انقالبی احتیاج خواهد داشت .ودرجائی هم که سازماندهی دولتی
پرولتاریا با تأنی و دودلی به پیش میرود ،آنارشیستها ازاین کمبود وسهلانگاری تمجید میکنند
و میخواهند که ازهرگونه سازماندهی پرولتاریا پس ازتصرف قدرت انصراف ورزیده شود.
پرولتاریا میبایست دولت ،دین ومالکیت خصوصی را بدون تاخیر ملغی کرده و خود را برای
"اتحاد آزادانه واحدهای خودمختار از پائین به باال" سازماندهی کند و "نظم واقعی ،وسرشاراز
زندگی و خوشبختی عمومی را تحقق بخشد" .وآنجائی هم که به عمل قاطع نظامی علیه ورسای
مربوط میشد ،آنارشیستها نق میزدند ،ازطرفی ارتش ودولت رابالنفسه مشکلآفرین میدانستند
و ازطرف دیگرآنها را اجتنابناپذیر و غیرقابل انصراف ،و ازطرف دیگر ارتجاعی ارزیابی
میکنند.
آنارشیستها ،کمونیستها رامتهم میکنند که آنها فقط سرنگونی سیاسی رامد نظر دارند و انقالب
اجتماعی رافراموش میکنند .درواقع آنها انقالب اجتماعی را درحرف میپذیرند و خود را به
روبنای سیاسی مشغول میکنند" .انقالب اجتماعی" آنها به "الغای دین ودولت" وفدراسیون
محدود میشود واندک تدابیراجتماعی واقتصادی آنها هم عمدتا حول عالیق اساسی خرده-
بورژوازی :مالیات ،قروض ،رباخواری دورمیزند – نگاه کنید به" بیانیه" لیون .درمقابل
مارکس به این مطلب اشاره میکند که " بدون (از اسارت اجتماعی درآمدن طبقه کارگر)

سازمان کمونی ،یک چیز غیرممکن یا یک خدعه نمیتوانست باشد که پایه اقتصادی تولیدکننده
نمیتواند با ادامه اسارت اجتماعیش سازگار باشد" .دیکتاتوری سیاسی پرولتاریا ابزاری است
برای رهائی اجتماعی طبقهکارگر.

کمون نه تنها به لحاظ محتوای اجتماعیش ،بلکه به دلیل خصلت جنبشیاش یک انقالب کارگری
بود .طبقه کارگرهسته اصلی انقالب خلقی را تشکیل میداد وهنگامیکه ورق به نفع ورسای
برگشت ،تنها هسته پرولتاریائی انقالب باقیماند ومارکس درست براین خصلت پرولتاریائی
جنبش هم درترکیب وهم درتصمیمات متخذه آنانگشت میگذارد .آنارشیستها درست برخالف
این عمل میکنند .دراین مشاجره باکونین میگوید:

" کمونیستها این تصور نادرست را دارندکه به هدف(،تغییر ساختاری سوسیالیستی) با توسعه
وسازماندهی قدرتسیاسی طبقات کارکن وبخصوص پرولتاریای شهری نایل خواهندآمد"...
درحالیکه آنارشیستها برخالف این فکرمیکنند:آنها این هدف را فقط درتوسعه وسازماندهی
تودههای کارگرغیرسیاسی شهری وروستائی ،البته باجلب تمامی مردان خوشقلب ازطبقات باال
که ازگذشتهشان بریدهاند وحال به آنها پیوستهاند قابل تحقق میدانند...کروپوتکین ازاینکه کمون
دارای خصلت مشخص طبقاتی نبودهاست ،ابرازمسرت میکند :اومیپرسد" :ازکجاآن نیروی

غیرقابل مقاومت(کمون)نشئت میگرفت...؟جواب ساده است انقالب  464درمقیاسی بی نظیر
یک جنبش تمام خلقی ...بود .این انقالب تودههای سرکوفتشده بود" تا اینجا قبول ،ولی این

روند را نمیتوان بدون تحلیل اجزای درونی وروابط طبقاتی آن درک کرد .درنزد آنارشیستها
همه چیز امکانپذیراست" نیروهای خلقی" " ،گروهای خلقی" " ،اتحادیههای خلقی" ،انسانهای
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"آزاد وغیرآزاد"،تولیدکنندگان" و" مصرفکنندگان" انجمن وتجمع واحدهای خودمختار و ...تنها
طبقات وجود ندارند.
درمثال کمون همچنین میتوان دید که چگونه آنارشیستها ،آنجائی هم که نفوذکافی دارند نقش
میخ تابوت جنبش انقالبی را میتوانند بازی کنند .درپاریس  0580آنها این نفوذ را نداشتند ،ولی
کمی بعد دردرتابستان  0583دراسپانیا که رهبری را ازنظرسیاسی و نظامی دردست داشتند ،ارابه
انقالب راازنظر سیاسی ونظامی به لجن نشاندند .نگاه کنید به انگلس "باکونینها در عمل".
گذشته ازاینها باید اضافه نمود ،که آنارشیسم یک نوع برتری نسبت به دولتباوری که نه تنها
درنزد فرد السال بلکه درنزد اکثریت سوسیالدمکراتهاگسترش داشت ،داشتند .مبارزه مطلق با
"ایدهدولت"درهرصورت بدتراز باور به دولت ویا سلطه حاکم نیست .لنین که دیگرنمیبایست
خودرا با باکونین ،بلکه با کائوتسکی درگیرنماید ،شاید با تائید اظهارات <گابریل د آناسیو> -
رمان نویس درحین جنگ جهانی اول – گفته باشد " :اراجیف یک باکونین برای من خوشایندتر

است ازیک فولمار()Vollmarخرده بورژوای پروسی ویا ارتداد انزجارآور یک کائوتسکی.
طبیعی است که آنارشیسم هم درعمل به جای دیگری منتهی نمیشود ،او برادردوقلوی
اپورتونیسمی است که در هرمورد جدی و موقعیت انقالبی چهره خودرا نمایان میکند" .نفرت

آنارشیستها نسبت به کلیسا ودولت درواقع کامال برحق بود ،ولی درآن مقطع زمانی کامال بی
مورد بود .بورژوازی ودولت بورژوائی را با کلیسا در یک ردیف قرارداد .ویا "الغای مذهب"
را خوستارشد .کمون جدائی کامل کلیسا ودولت را تحقق بخشید ونه اعالم ممنوعیت ویا "الغای"
آنرا .باورما این است که دین وکلیسامضرترین آفت برایحقیقت ،انسانیت وترقی وپیشرفت-
اند"(ص .)-این قضاوتی یکطرفانه است زیرا این کلیسا نیست که از بورژوازی استفاده می-
کند ،بلکه برعکس ،این بورژوازی است که ازکلیسا بهره میبرد .هرچندکه مناسبات آنها آنموقع
نسبت به امروزشکل دیگری داشت .چیزی که آنرا امروزشاید برحق ،ولی جلوهای افراط آمیز
ویکطرفانه نفرت ازکلیسا است .این مطلب را میتوان در نزد بالنکی مشاهده کرد ،بخصوص
نطقهای عصبی وخصمانه اوبا لذت خواندنی هستند که آنهم دالیل خود را دارد ،ازجمله اینکه
میگوید ،نقل بمعنا "مارکس وانگلس بیشترخودرا با اقتصاد سیاسی تا با کالبدشکافی کلیسا
ومسیحیت مشغول میکردند .با وجودهمه اینها این سخن باکونین جالب است :اواین گفته دانتون
را که درسال  089مینویسد" ( :خلق نادان" به خالقی محتاج است واگرهم خدائی هم نباشد باید
آنرا خلق کرد") چنین تعبیرمیکند" :اگرخدائی هم وجود میداشت میبایست خودرا ازشرآن
خالص کرد" تاثیرتجزیهطلبانه وانحرافی فعالیتهای آنارشیستهابعدازکمون پاریس به مشکل
اساسی انقالب دراروپا وازآنجا به بین الملل تبدیل شد .چرا؟
پرودونیسمواقعی باسیاست ستیزی ،صلحطلبی ،وبتپرستی( )Fetischismusمالکیتاش (یعنی
مطلق کردن خرده مالکیت ماقبل سرمایهداری ،مالکیت کوچک تولیدکنندگان کاالی ساده) ،پیش-
بینی او که منبع استثماردرمرحله گردش(مبادله نامتوازن کاال) است و طرحهای خردهبورژوانه
او ،بعنوان مثال تاسیس بانک( )Microkredite-Bankو اهدای قرضههای کوچک ،پوچ بودن
خودرا حتی قبل ازکمون ثابت کردند(.ازهمپاشی بانکش در  .)0589درسال 0581پرودونیستهائی
هم(بخصوص در بینالملل) بودند که قبال درکی سوسیالیستی داشتند وبه آنها پرودونیستهای نوین
میگفتند .درواقع این کمون بود که (با وجود رل رهبریکننده پرودونیستها درتدابیراقتصادی)
تدابیراقتصادی را اتخاذ نمود ،که برنامههای پرودونیستی فورا به ضدخود تبدیل شدند .بهمین دلیل
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پرودونیسم بعداز سال  0580دیگر نقشی نداشت و مابقای این جریان هم به اردوگاه آنارشیستها
پیوست .پرودونیسم در واقع پیشینه و شکلی از آنارشیسم بود .مارکس در جائی آنارشیسم را
"کاریکاتوری از پرودونیسم" مینامد .بالنکیسم که تاآنموقع جریانی تعیین کننده در جنبش
کارگری انقالبی وکمونیستی فرانسه بود ،توان درک وظایف زمان خودرا نداشت ،و میتوان گفت
توسط کمون کنار زدهشد .جنبش تودهای طبقه ابزار کهنهشده وفرقهگرایانه قیام را کنار زد(.بعنوان
استراتژی ونه بعنوان ابزارکار با ارزش جهت ساختن باریکاد!)به نظرمیرسید السالیها ،جناح
راست چارتیستها ،نیروی خودرا ازدست داده ودردهه 81قرن 09درمقابل سوسیالیسم علمی
قرارگرفتهاند -درهرصورت تا مدتی ،شاید (بتوان ازدید امروزگفت) درظاهربه پشت صحنه
رفتند .آنارشیسم برخالف این جریان (السالیها) به تهاجم علیه سوسیالیسم انقالبی دستزد
وبخرابکاری موریانهوار از درون وبیرون بین الملل پرداخت و بدین ترتیب به مشکل اصلی
انترناسیونال تبدیل شد .آنارشیستها در سال  058از"اتحادیه بینالمللی کارگران" اخراج شدند.
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 - 3بالنکی و بالنکیستها
(بخش )1
لوئی -آگوست بالنکی()Louis-Auguste Blanquiیکی ازبزرگترین انقالبیون پرولتاریائی قرن 09
بود .او دردهها قیام شرکت ورهبری آنها را بعهده داشت .بالنکی دو بار به مرگ محکوم شد( که
موردعفو قرارگرفت)او 38سال ازعمرش را درزندان بسربرد .نام او ازسه انقالب مهم قرن
نوزدهام  0545 ،0531 -و -0580جدائی ناپذیراست" .همه ضد انقالبیون با شنیدن اسم بالنکی رنگ
میبازند ".واقعیتی که حتی پرودون هم به آن معترف است .درشرکت اولینش در قیام  ،058سه
زخم شمشیرویک گلوله برگردن نصیبش شد.سپس شرکت اودرقیام بزرگ 0531بود که به سقوط
بوربونها ( )Bourbonenوآغازسلطنت ژوئیه ) )Julimonarchieکه تا سال  0545تداوم داشت منجر
شد .تالشهای دیگراو برپائی قیام سراسری در فرانسه درسالهای  0539 ،0538 ،0534و0541بود.
بالنکی بدلیل رهبری قیام پاریس  0539به مرگ محکوم شد ولی مورد عفو قرارگرفت .سپس
انقالب  0545فرارسید که به سقوط رژیم« پادشاه فرانسویان») (Bürgerkönigلوئی فیلیپ( Louis
 )Philippeو برقراری جمهوری (وباالخره کودتای ناپلئون سوم) منجرشد .اوباردیگر بخاطر
شرکت درقیام 0545دستگیر و درسال  0581به ده سال زندان محکوم شد.
:0581اتحاد بالنکیستهابا«اتحادیه کمونیستها» تحت عنوان«جامعه جهانی انقالبیون کمونیست»
با امضاء(مارکس،انگلس و ویلیش ( )Willichازطرف "اتحادیه" و ویدال ( )Vidalبه نمایندگی از
بالنکیستها) که بداللیل انحراف ازاهداف"دیکتاتوری پرولتاریا" ازطرف ویلیش و..
ومانورزدنهای بالنکیستها شکست خورد.
:0581آگوست واکتبر :کوشش او جهت برپائی قیام سرکوب میشود ،بالنکی باردیگر دستگیر و به
مرگ محکوم میگردد ،ولی باز مورد عفوقرارمیگیرد(ترس ارتجاع !)
 :0580مذاکرات کمون با ورسای واین خواست که بالنکی درازای 88گروگان باضافه اسقف پاریس
معاوضه شود ،به شکست میانجامد.
 :058بالنکی (هنوز درزندان بسر میبرد) به اخراج از فرانسه وتبعید به نئوکالدونی
(،(Kanakien=Neukaledonienمجمعالجزایریازمستعمراتفرانسه دراقیانوسیه) محکوم میشود،
ولی این حکم بدلیل وضعیت بدجسمی ونیزاحتمال ترس ازایجاد "شورشهای" کارگری به اجرا
درنمیآید.
 :0585تبلیغات برای آزادی او آغاز میشود
 :0589باوجود زندانی بودن به نمایندگی ازطرف شهر بوردو( )Bordeauexانتخاب میشود.
انتخابات منحل وبالنکی مورد عفو قرار میگیرد.
 :0550دریک نشست سیاسی به سکته قلبی دچارمیشودکه دراثرآن میمیرد .خاکسپاری او درپاریس
با شرکت نزدیک به  11111نفربرگزارشد.
بالنکی ازآسمان نیافتاده بود ،او در صف طویلی ازانقالبیون فرانسه قرارداشت:
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  J.Roux, Th.Leclerc, J.f.Varletونیز یک زن Claire Lacombe ،در طول انقالب بزرگو(« »Les enragésکه به آلمانی تقریبا "خشمگینان" معنی میدهد).
 ج .بابوف (( – )G.Babeufهمانند توطئهگران) قیام  0898نقطه اوج انقالب بود .بابوف خیلیسرآمدتراز«خشمگینان» ،حلقه واسطی با جنبش مدرن کمونیستی بود.
ـ ف .بوناروتی ( ،)F.Buonarottiشاگرد بابوف بود که آموزشهای اورا درکتابش «چهارفصل
تاریخ جامعه» برای آیندگان بجا گذاشت.
اگرازپیشروان جنبش انقالبی ـ کمونیستی باالفاصله قبل ازپیدایش سوسیالیسم علمی توسط مارکس
وانگلس صحبت میکنیم ،منظورمان نظریهپردازان قبل ازسوسیالیسم علمی ،سوسیالیستهای
تخیلی ،مانند سنت سیمون) (St.Simonفوریه ( ،)Fourierآون ( )Owenوچندین نفردیگراست(.)8
در این ارتباط حتما بایداز پیشکسوتان مبارزین عملی – سیاسی انقالبی ،روکس( )Rouxتا بابوف
و بالنکی هم نام برد.
بالنکی ادامه دهنده میراث سیاست انقالبی ژاکوبینها وهمچنین تبلیغات «خشمگینان» برای
انقالب اجتماعی است ،والبته چندقدمی هم جلوترازآنهااست .انقالب برای اوفقط یک انقالب
سوسیالیستی و بدین لحاظ جنبشی کمونیستی بود .راه انقالب هم تنها ازطریق قیامهای مسلحانه
وسازماندهی شده توسط (کادرهای انقالبی مخفی) که تودها را به سمت کسب قدرت سیاسی
وبرقراری دیکتاتوری پرولتاریا رهنمون گردد ،قابل پیمودن است.
اوکامال مخالف نقشهریزیهای تخیلی است ،مخالف امکان طی راه مسالمت آمیزبه سوسیالیزم،
مخالف جنبش تعاونی(السال وپرودون) وهمچنین حماقت سندیکاگرائی است .بالنکی اما بهیچوجه
تنها یک "توطئهگر" کودتاچی ویا ماجراجوازنقطه نظرهدفگذاری وارزیابی استراتژیک نبود،
آنطورکه فرصتطلبان رنگارنگ از نوع (پرودون تا کائوتسکی بیشرمانه به اونسبت میدهند).
وزنه اصلی وقدرت اومشخصا درارزیابی از استراتژی وتاکتیک قیام منجمله مسایل نظامی
وضعف او درتحلیل سرمایهداری ونیز مسئله رابطه حزب وتودهها بود .سردرگمی بزرگ اواما
دراقتصاد سیاسی است که ریشه درناروشنیهای تحلیل پیش مارکسیستی سرمایه وارزش اضافی
و پربها دادن به دریافت بهره ،رباخواری ،ومالیاتهای ربائی درمقابل استثمارواقعی درتولید
دارد .وهمین کمبود تحلیل طبقاتی ،اورا بسمت نظریات مانند عناصر برابریطلبی سیاسی تخیلی
وازآنجمله کمونیسم مساوات طلبانه(،جائی که تولید کمونیستی ضرورت مییابد) سوق میدهد که
نتیجه آن رویآوری به زورایدهآلیستی وارادهگرائی درانقالب وتئوری قیام است .نظرات او
تمامی ،ازتصورات نیمه اول قرن نوزدهام ،زمانیکه سرمایهداری وپرولتاریا هنوزتکامل نیافته اند
سرچشمه میگرفت.
اشتباه دیگر او سردادن فریادهای ملیگرایانه بود ،بعنوان مثال درسال  ،0581باشعار «میهن در
خطراست» ) ،(La patrie en dangerکوشش وافری نمود تا با پیوندزدن آن با انقالب کبیر فرانسه
  -089نقش طبقهکارگرفرانسه را درانقالب اروپا برترنشان دهد.بالنکیستها درسال 0581تا حدودی ،ولی پراکنده با انترناسیونال همکاری میکردند .آنها اختالف-
های زیادی با انترناسیونال داشتند ،بخصوص مخالف سرسخت پرودونیستها بودند وآنها را
اصالحطلب وترسو میدانستند ،که "کوشش درجهت رایزنی مخفی با دشمن طبقاتی را داشتند"
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ومیبایست ازانترناسیونال اخراج میشدند.همچنین درمورد انترناسیونال پرولتری ،زمانیکه دربین
بالنکیستها طنین ملیگرائی بلند شدهبود اختالفاتی بروزکرد .فقط عده معدودی ازبالنکیستها،
طبق گفته انگلس " ،درمجموع صرفا به لحاظ غریزه انقالبی وپرولتری سوسیالیست و اززاویه
شفافیت تئوریک کمونیست بودند" .وبه برکت وجود ویالنت -که با سوسیالیسم عملی آلمان آشنا
بود -آگاهی بیشتری در اصول داشتند .بالنکی هم خودرا با سوسیالیسم مشغول کردهبود ،ولی
رشد چندانی نداشت ،آنطورکه آثار او()89-0588مانند«نوشتههای درباره اقتصاد ملی واخالق
اجتماعی»نشان میدهد .وشاید هم عالقه زیادی به این بحثها نداشت.
درکمون ،بالنکیستها دارای اکثریت بودند وپرودونیستها دراقلیت و سوسیالیستهای انقالبی
درسال  0581مطلقا دراقلیت بودند(.بنا بگفته الورف( 3 )Lavrofنفر ،یا اینکه  05نفرازهسته اصلی
 85نفره را تشکیل میدادند) 03 ،نفرازنمایندگان کمون درکمیسیون دارای قدرت اجرائی بودند.
درکمون بالنکیستها درخط اول مبارزه قرارداشتند .آنهاعناصررادیکال وکاردان کمون بودند.
بدون شرکت بالنکیستها ،تاریخ کمون بدون شک سیر دیگری مییافت .تعداد نسبتا کوچک
سوسیالیستهای انقالبی برای پیشبرد این جریان بزرگ تاریخی کامال ضعیف میبود .بدون
بالنکیستها آنها با یک وزنه بزرگی از نو -ژاکوبینها و نو -پرودونیستهای روبرو بودند وبه
این اعتبار نکته مثبتی برای قدرت کمون بحساب میآمدند و بمعنای منفی آن باعث ضعف کمون
میشدند( .تاکید بیش از اندازه برعملیات نظامی وکم بها دادن به اهمیت سازمانهای دمکراتیک-
شورائی ،تودهها وکوتاهی در اتخاذ تدابیر اجتماعی)
بالنکی خود درسال  0581به فرماندهی گردان  088گارد ملی انتخاب شد ولی قبل از 0580/3/05
دستگیرمیشود .با توجه به" ضعف رهبری" عینی کمون ،مارکس بالنکی را بخاطر اقتدار و
صالبت نامش ،)Benjamin( -تنها فردالیق( )5میدانست که میتواند درراس جنبش قرارگیرد،
آنرا سازماندهی ومتحد کند وقاطعانه به جلوبراند(شهامت بزرگ ...حمله به ورسای).
با سرکوب کمون اختالفها با بالنکیستها به پشت صحنه رفت .کمون ازابتدا از چارچوب نسبتا
تنگ تزها و"اصول" فرقهگرایانه انجمن سری("فرماندهی برای قیام"  )89/0585فراتررفته بود،
وعمال بالنکی تاریخی را پشتسرگذاشته بود .بالنکیستها در "آموزششان" بطورمحدود ،پایهای
برای سیاست عملی مییافتند ودرمواردی هم خالف آنچه را که دکترین آنها اجازه میداد ،رفتار
میکردند :بجای تمرکزرهبری دیکتاتوری ازطریق پایگاه انقالبی درپاریس (شک سنتی
بالنکیستها به ایاالت) ،کمون تصمیم به تشکیل یک فدراسیون آزاد ازکمونهای تمامی نواحی
کشورگرفت .
با شکست کمون ،بالنکیسم بمعنای واقعیش پایان یافت ودیگر جریانی متعلق به تاریخ بود .دراین
ارتباط کافی است که درسهای قیام  0589/0585را با عمل واقعی کمون از مارس  0580مقایسه کنیم.
بقایای جنبش بالنکیستها(مهاجرت -لندن) درسال  058ازانترناسیونال خارج شدند ،و فقط حول
اختالفها دررابطه با مسایل گذشته « ،مسایل قیام» گروهی تحت نام «کمون انقالبی» تشکیل
دادند ،که هرچند دررابطه با تاکتیک انقالب به انجمن سری وارادهگرائی پایبندبودند ،اما خودرا
دردیگرمسائل به برنامه و تئوری سوسیالیسم علمی پایبند میدانستند که خود قدمی به جلوبود.
انگلس مینویسد ،آنها حاال باید دریافته باشند که "ضرورت عمل سیاسی پرولتاریا ودیکتاتوریش
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بطورگذرا برای الغاء طبقات ،وهمراه با آنان دولت ضروری است (نگاه کنید به "برنامه
پناهندگان بالنکیست کمون" ،مجموعه آثار مارکس وانگلس ، 05ص 85 .وصفحات بعدی ،جائی
که او«ویالنت» رهبر جدید بالنکیستها را کامال مثبت ارزیابی میکند).
نام بالنکی پس ازمرگ اوهم موضوع جدال نظری داغی درون جنبش کارگری بود .ازبالنکی،
بعدازفوت او هم ازطرف تمامی فرصتطلبان ،منشویکها ونیمه منشویکها با لهن نفرتانگیزی یاد
میگردد .دراین مشاجرات ،نقد راستین انگلس به اشتباهات و ماندگاری بالنکیسم به هرگونه عمل
انقالبی مصممانه وبه هر شکلی از "حزب طراز نوین" " بسط" دادهمیشود .برای این طیف
فرصتطلب ـ پارلمانتاریست ـ سندیکالیست ـ تعاونی طلب احمقانه ،بالنکی هنوز شبحی است که
یادآوری نام آنرا باید ازذهنها بیرون راند .اینکه چندین دهه بعد ،واژه بالنکی ازطرف برنشتین
( )Bernsteinوبعدها کائوتسکی ( )Kautskyبه عنوان فهشی رکیگ دربرخورد به هرگونه درک
انقالبی بکار گرفته میشد ،کامال قابل فهم است وبهمین دلیل بیشترسران انترناسیونال دوم ،ازجمله
ویکتورآدلر( )Viktor Adlerاصالحطلب ،سازشکاروعظمتطلب سوسیالیست خودمان ،که ابتدا
پنهان وازسال  0904آشکارا هوادارجنگ بود ،نمیتوانستند هیچگونه تمایل وعالقهای به بالنکی
داشته باشند.
درنزد کمونیستهای انقالبی هم ،بالنکی بحث برانگیز بود ،بخصوص آنجائیکه آنها به انحراف
راستدچارمیشدند.روزالوکزامبورگدرباره«مسئلهسازمان سوسیالدمکراسی روس»،)0914(
درمشاجره علیه«چه بایدکرد؟» ،لنین را سرزنش میکرد ،که برنامه حزبی اوشدیدا تحت تاثیر
بالنکی است .سازمانهای لهستانی وروسی که به بالنکی اشاره دارند وبالنکیسم را بشکل
مخلوطی ازارادهگر وکودتاچی "بسط دادهاند" ازطرف اوبدرستی موردانتقاد قرارگرفته اند ،ولی
متاسفانه بعضاازموضع راست همانند قهرمانانی شمشیرباز دربرابر آئینه .در «مسئله سازمان»...
منشویکها خیلی زیادند .تروتسکی هم که درگذشته درصف منشویکها بود ،چنین رویکردی را
داشت «وظایف سیاسی ما» یک نوشته مبارزاتی علیه «باکونیسم لنین» وعلیه «چه باید کرد؟»
(( )0914درحالیکه درسال  0908موضع کامال متضادی اتخاذ میکند).
واقعیت این است که لنین نه تنها درلجنزاری که انترناسیونال دوم هرچه عمیقتردرآن غرق میشد،
قدم نگذاشت ،بلکه برای عناصر صحیح بالنکیسم وحتی ژاکوبینیسم انقالبی ارزش قائل بود ،وآنرا
باعث افتخارهرانقالبی واقعی میدانست که به نام ژاکوبینیستها وبالنکیست مورد دشنام
قرارگیرد .موضع لنین که بلشویکها با حرکت ازآن ،سنت مثبت بالنکیسم وژاکوبینها – قاطعیت
مبارزاتی ،تشدید مبارزه ،چالش برای دستیابی به قدرت ونه اصالحاتی اندک ویک حزب
پیشاهنگ – را بجلو میراندند ،در سال  0914توسط تروتسکی بشکل کامال منشویکی ورقتباری
مورد انتقاد قرار میگیرد.

لنین موضعاش را دراین مورد در نوشته «مارکسیسم وقیام»به روشنی بیان کردهاست" .یکی
ازمغرضانه ترین وشاید هم شایعترین تحریفاتی که احزاب حکمفرمای «سوسیالیست» در
مارکسیسم وارد می کنند این دروغ اپورتونیستی است که گویا تدارک برای قیام وبطورکلی قیام
را بمثابه فنی تلقی کردن «بالنکیسم» است .برای اینکه قیام موفقیتآمیز باشد ،باید به توطئه
ویا حزب متکی نگردید ،بلکه به طبقه پیشرو تکیه نمود .این اوال .قیام باید به شورانقالبی مردم
متکی باشد .این ثانیا .قیام باید به آنچنان نقطه تحولی درتاریخ انقالب فرازنده متکی باشد که
درآن فعالیت دستههای پیشرو مردم بحد اکثرخود رسیده باشد وتزلزل صفوف دشمن وصفوف
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دوستان ضعیف و دو د ل ومتزلزل انقالب ازهروقت شدیدتر باشد .اینهم ثالثا .این سه شرط الزم

طرح مسئله قیام ،مارکسیسم را از بالنکیسم متمایز میسازد( ".آثارلنین جلد  ،8ص 4.وصفحه-
های بعدی) این سه شر ط برای قیام است ،نه اینکه شخص موافق ویا مخالف بدست گرفتن قدرت
ازطریق قیام باشد.
درپشت انتقاد اصالحطلبان ونیمه اصالحطلبان به بالنکیسم دراغلب موارد تندی و دشمنی شدید با
خط انقالبی جنبشکارگری پنهان است .هرجائی که سمتگیری جهت ساختمان حزبی از نوع لنین،
پیشبرد انقالب ازطریق قیام انقالبی وتسخیر قدرت سیاسی درکارباشد " ،نام یک بالنکی که
طنینش قرن نوزدهام را به تکان آوردهبود" بنژامین ( )Benjaminـ با وجوداشتباهاتش ،باید
زنده نگه داشته شود.

 1ـ تروتسکی ()1
تروتسکی ( )Trotzkiدر نوشتهاش «برعلیهکائوتسکی» از کمونیسمانقالبی در برابر کائوتسکی
دارودستهاش ،ازموضعی انقالبی -کمونیستی دفاع نمود و درک بورژوائی اورامتالشی کرد:تحلیل
اوازمسئله دیکتاتوری انقالبی پرولتاریائی ،رابطه این دیکتاتوری بادمکراسی ظاهری وپارلمانی
«شمشیربازی دربرابرآئینه» وکاربردآن بعنوان ابزار کارضدانقالب ،اهمیت جنبه نظامی قیام،
مسئله ترور و نیز"آزادیهای" بورژوازی تمامی در وجوه عمدهشان درست است.
دراینجا اما تذکر نکاتی رادر تمایز با مارکس ضروری میدانیم .این تذکرازآنجائی حایز اهمیت
است ،که تروتسکی درپرتو آن -درسالهای  - 412به نماینده خط سیاسی بوروکراسی -نظامی
دراتحادشوروی معروف شد .او خواستار نظامی کردن جامعه بود ،طبق نظراواتحادیههای
کارگری میبایست بصورت شبه نظامی سازماندهی شده ودر دستگاه دولتی ادغام گردند .اونماینده
جدی برقراری سلسله مراتب ونه سازماندهی «دمکراسی شورائی» جامعه بود .برای
اودمکراسی شورائی فقط پسوندی برای انقالب بود وآنچه را که لنین بعنوان کنترل کارگری
ودهقانی مطرح میکرد ،بیهوده میدانست ،با این استدالل که دولت بهرحال پرولتاریائی است
وپرولتاریا نیازی به کنترل خود ندارد .درمقابل ،لنین استدالل میکرد که دستگاه دولتی شوراها
عمال جدا ازادعایش ،عناصرقوی اززمانهای گذشته را باخود دارد و بوروکراسی موجود ،زمینه
رشد عناصر جدید بورژوائی را فراهم میکند .پدیدهای که باید علیه آن با بسیج همه جانبه توده-
های کارگری -دهقانی مبارزه کرد .مدت کمی ،قبل ازاینکه لنین مبارزه علیه «اپوزیسیون
کارگری» "چپ" را آغازکند ،الزم دیدکه به خط سیاسی بوروکراسی -نظامی تروتسکی برخورد
کند.
تروتسکی تصورات خاصی ازدمکراسی شورائی داشت :اومیگوید " :دیکتاتوری پرولتاریا با

الغاء مالکیت خصوصی بر ابزازتولید ،ودرآمدن آن تحت سلطه واراده جمعی زحمتکشان بیان
خودرا نه تنها درشکل اداره بنگاههای اقتصادی جداگانه ،بلکه درتمامی عملکرد شوراها می-
یابد ".این حکم بهیچوجه درست نیست ،زیرادمکراسی شورائی باید دریک قدرت مرکزی

پرولتاریائی بسترسازی شود ،ولی از"پائین" در کارخانه ویا درمحل سکونت .پرولتاریا هرگز
نباید با "نگاه به باال" شوراهای خودرا انتخاب کند ،مگر با جهتگیری به "پائین" ،به سمت فضای
ابتدائی زندگی وکار .بقیه صحبتها اضافی است.
درموردکمون :تروتسکی به تصمیم برگزاری انتخابات در تاریخ 464/3/28درپاریس وسپس انتقال
قدرت ازگاردملی به کمون انتقادمیکند ،ولی نه اززاویه دید تاکتیکی مارکس ،که میبایست زمان،
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درآن موقعیت برای کاری بهتر مثال حمله به ورسای ( ،)Versaillerمورد استفاده قرار میگرفت،
بلکه اصوال طبق نظرمارکس"یک ارگان جنگی خاص میبایست درکانون قیام وبرخورد جنگی

علیه ورسای ،درمقام اول قرارگیرد ،اما نه یک سازمان کمیته کارگری خودگردان .آخری می-
بایست بعدا دردستور کارقرارمیگرفت ".بنابراین برای او مسئله نه تاکتیکی ،بلکه به اصول

مربوط میشد .این غلط است .البته که میبایست درآن لحظه رهبری نظامی درهرزمان تامین
میشد ،البته که دریک لحظه زمانی خاص مبارزه نظامی میبایست کامال بصورت عملی در
کانون کارها قرارمیداشت ،البته که نمیبایست درزیر اسلحه وتوپخانه دشمن زمان را ( 01روز
از05تا  5مارس) با رایگیری بیهوده تلف نمود ،البته که تعویض بالفاصله قدرت ازکمیته مرکزی
گاردملی به نمایندگان منتخب کمون یک تصمیم غلط بود ،اما نه اصولی ،بلکه تاکتیکی .کمون فقط
خودش رابه "برخورد نظامی" خالصه نمیکرد ،بلکه به یک سری تدابیر ومقررات اجتماعی
وسیاسی میپرداخت ،او میبایست خودرا با ارتباط با ایاالت مشغول میکرد ،او میبایست به
مسائل دهقانی جواب میداد ،و بالفاصله یک ارگان دمکراتیک شورائی بوجود میآورد .شاید
زمان انتخابات مناسب نبود ،شاید زمان انتقال فرماندهی عالی گارد ملی به کمون نامناسب بود،
ومتعاقب آن ،ایجاد قدرت موازی ،بعنوان مثال عدم هماهنگی با کمون در0580/4/3برای شکستن
حلقه محاصره ورسای بدلیل سستی کمون ،کامال فاجعهآمیزبود .ولی اینکه یورش بطرف ورسای
انجام نشد ربطی به "دمکراسی طلبی" وانتخابات نداشت ،بلکه مشخصا ریشه در ناروشنی سیاسی
و عدم اطمینان بخود داشت .اگرهم کمیته مرکزی «گارد ملی» قدرت را به کمون مسترد میکرد،
این مشکالت حل نمیشد .وهمچنین این درکی نادرست است که در برابر ساختارهای نظامی،
دمکراسی کارگری را به "زمان دوری فرا افکند ".
در"درسهای کمون" ،تروتسکی مینویسد ،به نظراواغراق درباره عالقه زیاد به دمکراسی
شورائی کمون ،تنها بیان انفعال و دودلی ،و درحقیقت بیان ضعف بود .دمکراسی درواقع وسیلهای
است درکنارامکانات دیگربرای رسیدن به هدف واینهم کامال درست است که دمکراسی
پرولتاریائی فقط اهرمی است برای دستیابی به هدف انقالب اجتماعی و نمیتوان ازآن گذشت
کرد وبدون آن هم شدنی نیست .توده مردم بایدازنظر سیاسی سازماندهی شوندواین مهم تنها
ازطریق دمکراسی پرولتاریائی امکان پذیر است .هرراه دیگری سریعا به بوروکراسی وبرگشت
به جامعه بورژوازی منجرخواهد شد .تروتسکی علیه کائوتسکی درباره مارکس میگوید":

اوهیچجائی ،حتی یک کلمه بر پرنسیب دمکراسی ،که فرای مبارزه طبقاتی قرارداشته باشد،
تاکید نمیکند" .این حرف کامال درستیاست ،ولی بدون دمکراسی پرولتاریائی ،طبقه کارگر قادر

نخواهد بود حاکمیت سیاسی خودراسازماندهی نماید .تروتسکی دراینجادمکراسیصوری
بورژوازی را با دمکراسی انقالبی پرولتاریائی درهم میآمیزد .اوهمیشه فقط از "دمکراسی" و
دمکراسیخواهی بطورعام صحبت میکند .اگرانتقاد اورا به دمکراسی پارلمانی بورژوازی صد
درصد بپذیریم ولی کم ارزش قلمداد کردن رژیم دمکراتیک انقالبی راازطرف اوکه امری حیاتی
برای دیکتاتوری پرولتاریا است ،نمیتوان پذیرفت.
آنچه را که بعدها استالین را به آن متهم میکردند واومیخواست ازآن جلوگیری کند(.البته همیشه
نمیتوانست) میتوان در نزد تروتسکی در سالهای 091یافت .او در سال  0914که هنوز در جرگه
منشویکها بود ،علیه «چه بایدکرد؟» لنین مینویسد :ابتدا «سازمان حزب» بجای تمامی«حزب»

قرارمیگیرد وسپس کمیته مرکزی بجای سازمان مینشیند وباالخره یک دیکتاتورجانشین کمیته
مرکزی میشود ".لنین درطول زندگیش بخصوص بعدازانقالب اکتبربا تمام قواعلیه چنین پدیدهای
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مبارزه کرد وبه نارسائیهای آن اشاره داشت وبه بطورجدی برای تحکیم دمکراسی شورائی
کارمیکرد .تروتسکی اما برخالف اوبعداز ،0908خط بوروکراسی ونظامی شدن جامعه را دنبال
میکرد .واقعیتی که درنوشتههای او درباره کمون کامال قابل رویت است.
در نزد تروتسکی فقط ،وجه نظامی کمون ،قیام و قاطعیت انقالبی بطوریکجانبه برجسته میشوند،
در حالیکه برای او " شکل کشف شده دیکتاتوری پرولتاریا " یعنی « دمکراسی شورائی
خودسازماندهی خلق » چندان اهمیتی نمییابد .ولی این تغییری در جهتگیری درست تروتسکی
درمشاجره با کائوتسکی نمیدهد .کائوتسکی به مبارزه طبقاتی و انقالب خیانت کرد ،و کمون را
بزیر پرچم "دمکراسی" بورژوازی ،پارلمانتاریسم" ،انساندوستی" بزدالنه و بازدارنده وآماده
برای مصالحه وهمکاری با پلیس کشید وتقبیح کرد .فردی که مستقیما علیه انقالبیون وبخصوص
مبارزه نظامی ظاهرشد ،آنهم با پز اظهارتاسف وداشتن تفاهم برای اشتباهات وسرنوشت کمون.
کائوتسکی با تبلیغات تحریک آمیزش درهمین نوشته که هدف نهائیاش نفی نظام شورائی است به
خردهبورژوائی درماندهومفلوکی تنزل مییابد .دراتحادشوروی ،هنگام جنگ داخلی بورژواها
بطورموقت ازحق انتخاب محروم شدند ،کائوتسکی شواراها را"غیرقانونی"اعالم کرد ،با این ادعا
که آنها فاقد "اختیار برای نمایندگی قانونی"هستند " ،زیرا هیچ خط فاصل حقوقی مابین پرولتاری
وبوژوازی وجود ندارد" .این کامال درست است:
ازنقطه نظرحقانتخاب بورژوائی ،نمیتوان مابین بورژوازی وپرولتاریا تفاوت قائل شد.
پینویسها:
 8ـ باضافه چند تائی که فراموش شدهاند ،ازگذشتههای دور( 0884ـ  )089بعنوان مثال میتوان از
جان میسلز( )Jean Meslierنام برد .این مردالئیک(دنیوی) که شغل کشیشی داشت ازکمونیست-
های ابتدائی بود ،این گفته معروف را دروصیتنامهاش بجای گذاشته است" .این خواست آخرین
وتمایل من است که آخرین شاه با رودههای آخرین کشیش خفه شود" .درجریان شورش و
اعتصابهای عمومی 0985پاریس ،این سخن او بدین سان تعبیروبردیوارها ومیادین شهرنوشته شد

"انسانیت زمانی به رهائی دست خواهد یافت که آخرین سرمایه دار با رودههای آخرین
بوروکرات دولتی به دار آویخته شود" .روشن است که این جمله یک طنزتاریخی است ،ولی نه
کالمی دقیق وبه جائی ،برای تعیین استراتژی وتاکتیک انقالبیون کمونیست.

 5ـ و .بنژامین (« )W.Benjaminدرباره واژه تاریخ» ( )0941تز  "0عنصر شناخت ذهنی تاریخ،
خود طبقه مبارز وسرکوب شدهاست .درنزد مارکس این مقام را ،آخرین سرکوفتشدگان بعنوان
طبقه انتقامگیرنده داراست که عمل رهائی را بنام شکست خوردگان اعصار به پایان میرساند .این
آگاهی  ...برای سوسیال دمکراتها همیشه رنجآور بودهاست .آنها درطول سه قرن موفق شدند که
نام بالنکی را که آوازهاش قرن  09را به تکان آورده بود ،ازذهنها پاک نمایند ،چون اومیخواست
طبقهکارگر نقش رهائیبخش نسلهای آینده را بازی کند ،ولی سوسیال دمکراسی در راه رسیدن
به این آرمان همواره کارشکنی میکرد .طبقه کارگر درمکتب اینان بیشترنفرت آموخت تا کوشش
وفداکاری ،زیرا هردوی اینان از ارثیه لگدمال شدگان گذشته تغذیه میکنند ونه از ایدهال رهائی
نوادگانشان".
 9ـ تروتسکی« :تروریسم وکمونیسم .برعلیه کائوتسکی» (« ،)091آموزشهای کمون »( )090
« پایان مقاله» 
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تذکر:
این مقاله ماحصل یک کالس عمومی آموزش سیاسی بمناسبت صدوچهلومین سالگرد کمون پاریس
است ،که ازطرف( IA.RKPآلترناتیوبرای تشکیل حزب کمونیست انقالبی) درتاریخ 82/3/8188
برگزارشده بود .این مقاله سپس درنشریه این سازمان <انقالب پرولتاریائی> شماره  18مارس 244
بزبان آلمانی به چاپ رسید .این بحث درچهارقسمت تنظیم شدهاست که پیشتر به چاپ رسیده است
و اکنون ترجمۀ کامل آن دراختیار عالقهمندان قرارمیگیرد.

درج،چاپ ونشراین مقاله با ذکرنام ومنبع آن آزاد است!

آدرس تماس ودریافت اطالعات بیشتر:

وین -نوامبر 108

IA*RKP(Initiative für den Aufbau einer Revolutionär-kommunistischen
Partei)/ ia.rkp2017@yahoo.com / iarkp.wordpress.com

آشنائی با «انقالب پرولتاریائی» برای خوانندگان جدید
«انقالب پرولتاریائی»ازسال  110انتشارمییابد .این جریان میکوشد با اتخاذ مواضع انقالبی  -کمونیستی
درمبارزات جاری مداخله گربوده ودرپیوند با مباحث تئوریک وعمل سیاسی ،مبارزات اجتماعی را به پیش
ببرد .این جریان ادامه دهنده سنت «پرچم سرخ» که در سال  0983توسط مارکسیست – لنینیستهای اتریش
پایهگذاری شدهبود ،میباشد ،وازسال  098تا 0951نشریه هفتگی اتریشی« مبارزه طبقاتی» رامنتشرمینمود .
گروه «انقالب پرولتاریائی» با حرکت ومتکی به تجارب وآموزشهای نزدیک به  11سال جنبش انقالبی
بین المللی کارگری ونیزمبارزه طبقاتی کنونی دراتریش ودرسطح جهان وظایف خود را تعیین میکند.
کمک ،آگاهیرسانی وکوشش جهت راهگشائی مبارزات انقالبی طبقهکارگردراتریش درراس فعالیتهای آن
قراردارد«انقالب پرولتاریائی» براساس سنت جنبش جهانی انقالبی -کمونیستی مبارزه میکند .این جریان
ازنیمقرن پیش به اشتباهات حزب کمونیست شوروی برخوردکرده وازسال  0981مبارزه قاطعی را علیه
بروز رویزیونیسم وروی کارآمدن سرمایهداری دولتی وبوروکراتیک در شوروی آغاز وبه پیش برده است.
دفاع ازخطوط بنیانی مارکسیست -لنینیستی در تئوری وعمل برای انقالب جهانی درآنزمان منجر به شکل-
گیری یک روزنامه واحزاب جدید انقالبی وکمونیست گردید ،که خود را با انقالب فرهنگی چین مائوتسه-
دون همسو گردانیدهبودند .گروه« انقالب پرولتاریائی» بر این اعتقاد است که بدون درنظر گرفتن جوانب
مثبت تئوری واقدامات عملی انقالب فرهنگی چین ،تئوری وعمل جنبش کمونیستی – انقالبی نمیتواند
آنطور که باید به خواستههای مبرم مبارزه طبقاتی انقالبی جواب داده و آنرا تکامل بخشد .
«انقالب پرولتاریائی» هرساله  4تا  8شماره منتشرمیشود ،که دربرگیرنده بیانیههای تبلیغی وترویجی،
موضعگیری نسبت به مسایل سیاسی روز ،وانعکاس متن سخنرانیها در تجمعات اعتراضی ،ونیزپژوهش-
های علمی وتحلیلی ونیز تزهای احزاب و سازمانهای مهم جنبش کمونیستی جهانی واتریشی است.
« انقالب پرولتاریائی» ازدولت وسرمایه مستقل بوده وهزینه خودرا تنها از درآمد فروش نشریات وکتب
و کسب کمکهای مالی -مردمی تامین میکند«.انقالب پرولتاریائی» را میتوانید به شکل  PDFازسایت

ما:
()Prolrevol.wordpress.comـ (گروه انقالب پرولتاریائی)ـ چاپ ویا ازآن دیدن کنید.

هزینه اشتراک ،یکساله در داخل  2یورو(45یورو برای افراد بیبضاعت) ودرخارج3یورومیباشد .لطفا
مبلغ ذکرشده را به آدرس نشریه ویا مستقیما هنگام تبلیغات ویا تظاهرات خیابانی...به ما برسانید.
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جزواتی که تاکنون منتشرشده است:
 "تشکل مستقل کارگری ،واقعیت یا رویا؟" ازپیام سیاهکل نشریه سازمان نوزده بهمن ،فارسی وآلمانی «تاملی برجنبش های اخیرومسئله انقالب» -فارسی وآلمانی ترجمه وتصحیح مجدد" مسئله ملی درایران" بزبان آلمانی برگرفته ازجنگ خلق شماره  0ارگان تئوریک – سیاسی ،چریکهای فدائی خلق ایران(ارتش رهائی بخش خلقهای ایران)
 «تبعید ،مبارزه طبقاتی ،وظایف اولیه» -فارسی وآلمانی ،یکی <ازفعالین چپ دروین -اتریش> «بیگانه بودن آری  ،بیگانه ماندن چرا؟ ،راسیسم یک تئوری شبه علمی» -فارسی وآلمانی ،یکی ازفعالین چپ..بازنگری فعالیتهای سیاسی – فرهنگی <شورای دفاع ازمبارزات خلقهای ایران>ومتتخبی ازمقاالت" گزارش"ارگان سیاسی خبری شورای دفاع(دفتراول) اکتبر 10
 اسنادی درباره نقش خیانتکارانه حزب توده واکثریت درمقطع سالهای ( 81 -83دفتردوم) اکتبر103 اسرائیل ودمکراسی ملت برتر ،تاریخچه ای ازصیهونیسم وفلسطین درمبارزه و افسانه "کمک قاطع" شورویدربوجودآوردن دولت صیهونیستی اسرائیل از« سازمان چریکهای فدائی خلق -ایران »
 «درباره ضرورت مبارزه مسلحانه ورد تئوری بقاء» -ازخبرنامه چریک های فدائی خلق ایران -مازندران حجاب اسالمی یک پوشش معمولی نیست ،سنبل اسارت زن است!ازبهرام رحمانی -فارسی وآلمانی  بمناسبت اول ماه مه  «،104نگاهی به اوضاع جهان ،جمهوری اسالمی ووضعیت طبقه کارگرایران» فارسی وآلمانی  ،یکی از<فعالین چپ دروین -اتریش>
 «ماهی سیاه کوچولووبیداری ورویا» -صمدبهرنگی  -همراه باجهان بینی ماهی سیاه کوچولو نوشتهمنوچهرهزارخانی -فارسی آلمانی ازانتشارات کلوب مطالعاتی مارکس Marxergasse 18, 1030 wien -
 خشمگین ازامپریالیسم ،ترسان ازانقالب -مقاله ای ازچریک فدائی خلق امیرپرویزپویان  «ادبیات چیست» اثرجان بورخس ویلسون ترجمه امیرپرویزپویان یک سوال اساسی:چرامبارزات طبقاتی درکشوری مثل آلمان بسختی تکامل می یابد؟ -و ...فارسی وآلمانی  بمناسبت صدمین سالگرد جنگ جهانی اول -دستها ازاکرائین کوتاه باد،ابتدایوگسالوی حال اکرائین ،فارسی وآلمانی «داعش )isis-Islamisches Kalifat(نمونه ای دیگرازابزارضدخلقی امپریالیسم» ،فارسی وآلمانیازنشریه سیاسی -تئوریک سازمان  09بهمن – اکتبر 104
 «سه رساله از سازمان چریک های فدایی خلق» بزبان فارسی وآلمانی  -دسامبر 104اول ماه مه روزجهانی کارگران خجسته باد! – مه 108 هشت سال جنگ ارتجاعی ایران وعراق و نگاهی به مبارزات گذشته(دفترسوم) « تسلط برمنابع،انرژی،مهمترین عامل دربازتقسیم امپریالیستی جوامع نفت خیزتحت سلطه»-فارسی وآلمانی ازنشریه سیاسی – تئوریک  09بهمن(پیام سیاهکل)
«جنبش کارگری وتشکیالت آن»( بخش اول)-،نوشتهای ازکمال صالح زاده -یونی  – 108فارسی وآلمانی «کنفرانس گوادالوپ  ، 0989سرنگونی شاه وبه قدرت رسیدن خمینی» -فارسی وآلمانی<موقعیت انقالبی ونقش پیشاهنگ کمونیست> ازنشریه سیاسی-تئوریک  09بهمن(پیام سیاهکل) فارسی و آلمانی<کمون پاریس  053تا  ،058085شرح وقایع تاریخی ،بخش ( >)0فارسی وآلمانی گردآوردهای ازاعالمیههای منتشرشده،درسالهای (108 – 10دفترچهارم) <کمون پاریس> بخش، درسهای کمون -فارسی وآلمانی زندهباداول ماه مه! ،جلوهای از آگاهی وعمل تاریخی طبقه کارگر -108فارسی وآلمانی<یکی ازفعالین چپ>.. <کمون پاریس> بخش  3موضع جریانات مختلف سیاسی ،درون وعلیه کمون پاریس -آگوست 108 ادیان مجموعههائی سازمان یافته ازخرافه -برگرفته ازپیام سیاهکل ،سازمان  09بهمن  -یولی 108« تزهائی درباره راسیسم وسرمایه»(بخش  – )0مقالهای ازنشریه کمونیستی کارگری ( )KAZ« -کمون پاریس» بخش ( )4بالنکی و بالنکیستها – فارسی وآلمانی
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