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 (۸۶۹۱مارس  ۸۱) ی کمون پاریستزهایی درباره

 گمهگی دوبور، آتیال کوتانی، رائول ون

 

دور از هر توهمی که به به خصوص به دور از هر توهمی، بهجنبش کالسیک کارگران را باید »/ ۱
بران تنها نظری آن مربوط باشد، از نو بررسی کرد، زیرا تمامِی این میراثمتعدد سیاسی و شبهبران میراث

های بنیادین آن های ظاهری این جنبش در واقع شکستاند. موفقیتشکست این جنبش را به ارث برده
ها اتریشی هایش )کمون پاریس یا شورشکه شکستحالیاسیس بوروکراسی دولتی( بودند، در)رفرمیسم یا ت

، سازانترناسیونال موقعیت« )اند.های آن برای ما و آیندگان بودهترین کامیابیکنون نویدبخش( تا۴۳۹۱در 
 ی هفتم(.شماره

د که دیتوان می ۴۷۸۴رویدادهای بهار  زیر پوسِت کمون پاریس بزرگترین فستیوال قرن نوزدهم بود. / ۲
 انــ ارباب« حکومتی»شان ــ و نه در سطِح سیاسِت روزمرهکردند در سطح زندگی ها احساس میشورشی

دادند: آنها در انجام می خودیی را در نظر بگیرید که همه با سالح هابازیاند. )برای مثال، تاریخ خویش شده
، بر همین اساس است که باید این جمالت مارکس را نیز عالوهبهکردند(. واقع داشتند با قدرت بازی می

 «ها بود.کنشکنِه در  کمونکموْن وجود  ی اجتماعِی ترین سنجهمهم» فهمید:

را باید جدی گرفت تا « دیکتاتوری پرولتاریا بود کمونبه کمون پاریس بنگرید ــ »تذکر انگلس، / ۳
گوناگون دیکتاتوری دولتی بر پرولتاریا به نام  هایشکلکه دیکتاتوری پرولتاریا چه چیزی نیست:  کردروشن 

 تاریا.پرول

در کمون وارد آورد. اما از آنجا  منسجم سازمانی   ساختار   نبودِ توان نقدهای موجهی بر آسانی میبه/ ۴
طلب ساختاِر ست که وارثان جاهچیزیتر از آنهای سیاسی بسیار پیچیدهی ساختارکه امروز برای ما مساله

گری از بدوی ای منسوخنمونهزمان آن فرا رسیده که کمون را نه فقط در مقام پس بلشویکی ادعایش را دارند، 
ری ایجابی بررسی گعنوان نوعی آزمونتمام خطاهایش فائق آمد ــ بلکه بهآسانی بر توان بهقالبی ــ که میان

 .شودهنوز باید از نو کشف و محقق کرد که حقیقتش 
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ی ضرورت وجود رهبر در جنبش افتاد که ایدهمانی میکمون هیچ رهبری نداشت. و این اتفاق ز/ ۵
کمون است.  نمایمتناقضهای ها و شکستکارگری قبولی جهانی یافته بود. این نخستین دلیل موفقیت

صالحیت بودند. اما از سوی دهندگان رسمی کمون )در قیاس با مارکس یا لنین، یا حتی بالنکی( بیسازمان
جنبِش  ی حیاتهای ادامهضروریتخود و گوناگون آن زمان امروز دقیقًا به « نهغیرمسئوال»های دیگر، کنش

گر به سطحی صرفًا تخریبکمابیش ها را ی آن کنشاند )حتی اگر شرایط همهمان بدل شدهانقالبی زمانه
کرد ست که وقتی یک بورژوای مظنون تاکید میایاش هم آن شورشیمشهورترین نمونه محدود کرده باشد ــ

خواهم تو را است که می دلیلدقیقًا به همین »، پاسخ داد: استهرگز هیچ کاری با سیاست نداشته که 
 «(بکشم.

مردم به لحاظ عملی و نمادین  عمومِی  کردِن از ابتدا تا انتهای جنبش کمون، اهمیت حیاتی مسلح/ ۶
 [مثل ارتش]ای شدهی زور هرگز به هیچ بخش تخصصیواسطهی عمومی بهدهنشان داده شد. حق تحمیل ارا
آرایی بود: هماهنگی و هم های مسلح در فقداِن گروه زدنِی مثال این خودآیینِی  واگذار و تسلیم نشد. مشکِل 

رایی و شان علیه ورسای به حد کای تهاجمی و تدافعیای از مبارزهنیروهای مردمی نتوانستند در هیچ نقطه
در تحلیل نهایی جنگ  نیزحال، باید به خاطر سپرد که انقالب اسپانیا ــ که آن اثربخشِی نظامی برسند. بااین

از دست رفت. « خواهارتش جمهوری»به  [از نیروهای مسلح مردمی]ای داخلی بود ــ به نام چنین استحاله
 ژیک آن دوران مرتبط بود.آرایی تا حد زیادی به سطح تکنولوتضاد بین خودآیینی و هم

را نمایندگی کرده است ــ جنبشی که  گرایی انقالبیتنها کاربست یک شهریکمون پاریس تا امروز / ۷
ی سازماندهی مسلط زندگی یورش برد و فضای اجتماعی را بر حسب ضوابط سیاسی های نفوذکردهبه نشانه

نیهیلیسم »فهمید و هرگز به معصومیت هیچ یادبودی باور نداشت. هر کس که این یورش را نوعی 
ی کنونی چه مارد، باید مشخص کند که به نظر او در جامعهبش« مسئولیتی پرولتاریابی»یا « پرولتاریاییلمپن

چیز را شدن دارد )و احتمااًل پاسخ چنین کسی باید کمابیش همهچیز واجد ارزش مثبت است و لیاقت حفظ
گرایی اصیل شهری دشمن پیشاپیش سرتاسر فضا را اشغال کرده است...»دارای این ارزش مثبت بشمارد(. 

خوانیم، در این اشغال خلق شده باشد. آنچه ما ساختن می شد که در مناطقی معین غیاِب زمانی پدیدار خواهد 
تر ، روشنکه فیزیک مدرن بسط دادهی مثبت، حفرهتوان این مناطق را با مفهوم شود. میآن مناطق آغاز می

 ی ششم(.، شمارهسازنترناسیونال موقعیتاگرایی متحد، ی شهریی پایه)برنامه.« کرد

عادت شد.  از پا درآمده باشد، تسلیم نیروی کمون پاریس بیش از آنکه در برابر نیروی ارتش/ ۸
در عین نیاز شدید  ز توپ برای تصرف بانک ملی فرانسهندادن به استفاده اتن ی عملی این ادعاترین نمونهدنامب

حکومت ورسای در پاریس  یشدهی محاصرهبه پول بود. طی سرتاسر حیات کمون، این بانک همچون منطقه
کرد. دیگر ی رازآمیز مالکیت و دزدی از آن محافظت میباقی مانده بود و تنها چندتایی تفنگدار و جذبه
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زا بودند )خیزش ژاکوبنیسم، استراتژی دفاعی آسیب هاجنبهایدئولوژیک نیز به یک اندازه در تمامی  عادات
 ، الخ(.۴۷۱۷ها به یاِد سنگربندی

به نحوی از انحاء از  کنندیی که از جهان کهنه دفاع میدهد چگونه آنهاپاریس نشان میکمون / ۹
و کسانی از  اندیشندی انقالب میدربارههایی که صرفًا خصوص انقالبیبرند ــ بهها سود میتی انقالبیهمدس

 هایشهان کهنه بنیانشیوه، ج. بدیناندیشندمی [وضع موجود] کماکان شبیه به مدافعانآیند که آب درمی
گیری قلمروی بازپس حفظ و از آنها برایها( را میان دشمنانش ها و ذائقهف)ایدئولوژی، زبان، عر

ِت پرولتاریای انقالبی ریشه که در ماهی کنش حال فعال و دری کند. )تنها اندیشهاستفاده میاش دادهازدست
واقعی در « ستون پنجم»های آتش!( ی شعلهت در محاصرهی مالیارود: ادارهاز این پدیده قسر در می دارد

 ها خانه دارد.ذهِن انقالبی

که طی روزهای واپسین  ستافروزهاییآتشآن داستان یک مثال برانگیزاننده از دموکراسی مستقیم / ۱۱
ارتشی مسلح از هنرمندان کمونیست  که نوتردام رهسپار شدند و مشاهده کردند یکمون پاریس برای نابود

انداز قدرِت شوراها حل در چشم مسائلیگوید چه . این داستان به ما میاستبرای دفاع از نوتردام مستقر شده
انداختن تخریب این جریانواسطه خود را با بهخواستند بیهای دیگر میکه آدمدرحالیو فصل خواهند شد. 

اش ی پیروزیای را نشان دهند که در لحظهلق خود نسبت به جامعهند و اعتراض مطبیان کنکلیسا 
آیا آن هنرمندان در دفاع از خواست تمام زندگی همین افراد را به قلمروی سکوت و فراموشی دراندازد، می

ای ــ برحق ِم فرهنگ موزهشناختی ابدی ــ و در تحلیل نهایی، به ناهای زیباییکلیسای جامع به نام ارزش
افراطی از  شکلیخود را در تقابل با  کردندها رفتار میه همچون متخصصهای هنرمند کمون ک؟ چریکدندبو

های خود پاسخی سالح سازی یافتند. باید از مبارزان کمون انتقاد کرد که با استفاده از تماِم مبارزه علیه بیگانه
دهد شاعرانی که آن زمان یز نشان میچی قدرت ندادند. همهخواهانهجسورانه به رعب و وحشت تمامیت

کمون باعث شد تا  ناکامل هایرسالتانبوه  سادگی نابود شدند.به کردندشعر ذاتی کمون را بیان می واقعبه
آنانی »ست، وژسندو سانسور شود. تذکر  شانبدل شوند و خاطره« هاسبعیت»های تجربی کمون به کنش

 کند.توجیه می نیز او را خودسکوت « َکنندکنند، تنها قبر خودشان را میکاره انقالب میکه نیمه

ی االهی بر نحوکنند که انگار بهپردازانی که تاریخ این جنبش را از نظرگاهی بررسی مینظریه/ ۱۱
آسانی نشان دهند که کمون به لحاظ توانند بههای کالسیک( میاند )درست مثل نظرگاه رمانچیز واقفهمه

کنند که این ختم شود. آنها فراموش می آمیزی موفقیتنحوبهتوانست کوم به شکست بود و نمیعینی مح
 .پیشاپیش در همان کمون حضور داشتبرای کسانی که کمون را واقعًا زیستند،  خاتمه،

ی خودش، بر ی، فکری و اخالقی زمانههای سیاسگرایشون را باید بر حسب مگری کتهور و ابداع/ ۱۲
ی خودمان. سنجید و نه در نسبت با زمانه شان کردپارههای رایجی که کمون تکهنگرشی حسب اتحاد همه
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گری ابداع ازای شود ایدههای غالب کنونی )چه چپ و چه  راست( سبب میفرضپیش همبستگی عمیق
 رود.انتظار می قیاس امروزقابل از انفجارداشته باشیم که 

ای از یک جنگ اجتماعی بود که امروز کماکان در جریان است )اگرچه شرایط کمون پرده/ ۱۳
گاهانه»ی اند(. هنوز وظیفهطور قابل توجهی تغییر کردهاش بهسطحی گاهنا تمایالِت ِن کردآ « کمون یانهآ

 )انگلس( تا آخر صورت نپذیرفته است.

اند تا به یاِد گرای فرانسه توافق کردهها و مسیحیان چپاستالینیستقریب بیست سال است که / ۱۴
خورده در کمون تاکید کنند. )بر پرستی زخمی ملی ضدآلمانی خود، بر عنصر اغتشاش ملی و میهنجبهه

در نهایت و « شدند ه خواستار حکومِت بهتری برای خودمردم فرانس»اساس خط استالینیستی کنونی، 
رد این  پرست بورژوازی، به تهمیدات نومیدانه توسل جستند(. برایگرایان غیرمیهنانت راستی خیواسطهبه

یس هایی را در نظر بگیریم که برای جنگیدن به نفع کمون وارد پارست نقِش خارجیمهمالت زاهدمآبانه کافی
در « ما حزب»ی مبارزهوسه سال ی اوج بیستنبردی ناگزیر و نقطه ، کموْن طور که مارکس گفتهشدند. همان

 اروپا بود.

 

 ی ایمان گنجیترجمه
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