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 کارگران سراسر جهان

 !متحد شويد 

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

  ٨درصفحه 

 در بهار پيشارو، 

 گسستن زنجيرها را توطئه کنيم

. سالی نو و بهاری ديگر در پيش است

نزديکی بهار، نويد تازگی و طراوت، 
ها را به همراه دارد؛ نويد  سرسبزی و شکوفه

های پراکنده  آسمانی آبی، گاهی با لکه
ابرهای سفيد بر اين پهنه الجوردين؛ نويد 

های بهاری و درخشش خورشيد در  باران
ها؛ نويد جوشش زندگی در  پِس اين باران

طبيعت، رودهای خروشان، درختانی که تن 
ها را  زدايند و جوانه از رخوت زمستانی می

پرندگانی که سرود .  نشانند بر تارک خود می
 . دهند باززايش طبيعت را سر می

گام با طبيعت، به پيشواز بهار  ما نيز هم
رويم تا شايد در پِس زمستانی سرد و  می

تيره، روزهای روشن و اميدبخش را در 
خانه را از آلودگی و پليدی .  پيش داشته باشيم

زداييم؛ سور و سات عيد را مهيا  و پلشتی می
های سفره عيد  کاريم؛ سين کنيم؛ سبزه می می

جوييم، همه به اين اميد که روز نو و  را می
 .سال نو، رويدادی نو به ارمغان آورد

 

 بهاری ديگر آمده است"

 آری                                   

 ها که گذشت اما برای آن زمستان

 نامی نيست

 )١" (نامی نيست

 ١٨٧١مارس  ١٨سال پيش، در  ١۵٠

پرولتاريای پاريس نخستين انقالب کارگری جهان 
اين انقالب و استقرار کمون .  را برپا داشت

عنوان نخستين دولت کارگری جهان،  پاريس به
برآمده از تجربه نزديک به هشتاد سال مبارزه 

از همان هنگام .  طبقاتی کارگران در فرانسه بود
که انقالب کبير فرانسه شکل گرفت، کارگران 
فرانسه نقش فعالی در جريان اين انقالب و 

، پاريس با صدای ١٨٧١مارس  ١٨در صبح " 
. رعد آسای زنده باد کمون، از خواب بيدار شد

کارگران پاريس در ميان ضعف ها و خيانت های 
طبقات حاکمه دريافتند که ساعت عمل برای 
نجات از اوضاع، از راه به دست گرفتن اداره 

وقتی کمون ...  امور کشور فرا رسيده است
پاريس زمام انقالب را به دست گرفت، وقتی 
برای نخستين بار، کارگران ساده جرات کردند به 
امتيازات باال دستی های خود تجاوز کنند، در آن 

مظهر   -وقت دنيای کهن با ديدن درفش سرخ 
حکومت کارگری که بر فراز شهرداری به 

١۶درصفحه   

  ١٠درصفحه 
٧درصفحه   

صدو پنجاهمين سالگرد 
 کمون پاريس گرامی باد

 ٩١٢شماره  ٩٩اسفند    ٢۵ –سال  چهل و سه

 کمون پاريس، 

 شکل سياسی رهايی اقتصادی کاراز قيد سرمايه 

ام،  گفته شده است که من همدست کمون بوده"
چون کمون مقدم بر هر چيز خواهان .  قطعا آری

انقالب اجتماعی بود و انقالب اجتماعی واالترين 
کنم  فراتر از اين من افتخار می.  آرزوی من است

جا که به  از آن...  که يکی از موسسين کمون هستم
تپد،  رسد هر قلبی که برای آزادی می نظر می

اش جز يک تکه سرب نيست، من نيز سهم  نصيب
چه مرا زنده بگذاريد،  چنان.  کنم خود را طلب می

(هيچگاه از انتقام دست بر نخواهم داشت لوئيز " 
 ). ميشل در جلسه به اصطالح دادگاه کموناردها

داری و آغاز عصر  با گسترش مناسبات سرمايه

ويژه در فرانسه،  انقالبات بورژوايی در اروپا به
ی نوين نيز متناسب  نقش و حقوق زن در جامعه

با موقعيت زن در اين جامعه از شرايط و 
در فرانسه، در جريان .  مناسبات جديد متاثر شد

و تحوالت  ١٧٨٩انقالب کبير فرانسه در سال 
های بعد از آن، رويدادها و مبارزاتی که  سال

زنان نيز نقش موثری در آن داشتند، قوانينی از 
تغيير .  نظر حقوقی به نفع زنان به تصويب رسيد

قوانين ارث که حقوق برابر را برای دختر و پسر 
کرد، حق انعقاد قرارداد، دريافت وام،  تضمين می

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 مبارزه برای حداقل دستمزد

ميليون و پانصد هزار  ١٢        
 تومانی تازه آغاز شده است

 خاستگاه طبقاتی برپادارندگان کمون 

 های سياسی درون آن و گرايش

از خشم و غضب به خود   -اهتزار درآمده بود 
پيچيد، اين کارگران ساده در شرايط بی مانندی 
از سختی، با فروتنی و دلسوزی و به نحو موثر 

(کار خود را به انجام رساندند  -کارل مارکس". 

 )ترجمه باقر پرهام -جنگ داخلی در فرانسه

، فرانسه برای نزديک ١٨۴٨با شکست انقالب 
به دو دهه زير مهميز استبداد رژيم بناپارتی قرار 

استقرار ارتجاع بناپارتی و خصلت جنگ .  گرفت
طلبانه اين رژيم کودتايی، نه تنها باعث خرابی 
اقتصاد کشور شد، بلکه سياست های جنگ طلبانه 

 زنان کمون

 در گرامی داشت صد و پنجاهمين سالگرد کمون پاريس

 زنده باد اقدامات انقالبی کمون 
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١از صفحه   

 در بهار پيشارو، 

 گسستن زنجيرها را توطئه کنيم

که گذشتند و ايqن زمسqتqانqی "  ها زمستان" آن 
گذشت، چندان پليد و پلشت بودند و بود که بqر که 
کqارگqرانqی فqروهشqتqه در ".  نqامqی نqيqسqت" ها  آن

دستمزدشان؛ زنانی   راه اندک به گرداب فقر و چشم
بهره از  در تالش برای برابری؛ سالخوردگانی بی

نصqيqب از  زيسqت؛ بqيqکqارانqی بqی آسايش و تqنqگ
رزق و معاش؛ معلمانی تqهqيqدسqت و در غqِم 

آمqوزانqی  دانششان؛  دل آموزان حسرت به دانش
مqqحqqروم از درس و مqqدرسqqه؛  کqqودکqqانqqی 

قqqامqqت زيqqر بqqار کqqار؛ کqqولqqبqqران و  خqqمqqيqqده
ای نqان پqای  برانی در جستجوی لقqمqه سوخت

اميِد فqردا  در کوه و کمر و بيابان؛ جوانانی بی
زدگqqانqqی  زدگqqان و زلqqزلqqه و نqqاشqqاد؛ سqqيqqل

نشqيqن؛  دورنمای اميد؛ باشqنqدگqانqی آلqونqک بی
هqا تqن   طلبی و مqيqلqيqون دربنديانی به جرم حق

 . دربيم از بيماری و مرگ

چون ساليان  زمستانی که گذشت، نيز هم
انبان و آکنده از  پيش، زمستانی بود خالی

حسرت نان و آب و هوايی پاک و آزادی، 
سار از اشک مادران و پدران و بستگان  نم

 .در غم عزيزان

ناخوش "  نام بی"  طبيعت هم در اين زمستان
هايی در حسرت آب؛ پرندگانی  تاالب:  بود
گور به هنگام  آشيان به هنگام زندگی، بی بی

هايی  تشنه، جنگل مرگ؛ رودهايی لب
درخت؛ حيواناتی منقرض و روبه  بی

هايی خشکيده؛ مزارعی  انقراض، چاه
 .يزرع؛ روستاهايی ويران لم

به بن بست "آری زمستانی که گذشت سال 
رسيدن و پنجه به ديوار کشيدن، سالی پر از 
درد و رنج و مصيبت برای مردم، سال 

تدبيری و تزوير، سال دروغ دروغ  بی
اما ما محکوم به اميدوار زيستن ...  دروغ

ها  هستيم، اميد داشته باشيم که از اين رنج
 )٢..." (عبور خواهيم کرد

 :چرا که

 

 نه"

 نوميْدمردم را

 .معادی مقدّر نيست               

 اميدانگيِز توست  چاووشیِ 

 گمان بی                               

 )٣" (.رساند که اين قافله را به وطن می

 

کشيده، اميد  روست که مردمان ستم و از همين
خواهی را  طلبی و آزادی اند و حق را واننهاده

با همين اميد است که اين مردمان .  نيز
در هر فرصتی، خشمگيِن مقهورناگشتنی، 

ها با اهريمنان پليد و  خروشان در آوردگاه
 .تبهکار بستهيدند

گير را  گونه که ويروسی جهان ای از آن ستيزه
به هيچ گرفت، چه رسد به داغ و درفش و 

. نيرنگ و دروغ حکومت و حکومتيان را

هايی چون  ای به رغم مکافات ستيزه
های انباشته،  های گسترده، زندان گورستان

های افراخته، نفير  دارهای افراشته، باتوم
 .سيرت ی فرومايگان پست ها و عربده گلوله

 : کنند آوا ترنم می اين مردمان آزاده و دلير هم

 

 ام من همدسِت توده"

 کند گسستِن زنجير را تا آن دَم که توطئه می

 خندد تا آن دَم که زيِر لب می

 زند دلش غنج می

 .کند و به ريِش جادوگر آِب دهن پرتاب می

 اما برادری ندارم 

ام که  هيچگاه برادری از آن دست نداشته
 :»آری«بگويد 

 ناکسی که به طاعون آری بگويد و

(".اش را بپذيرد ناِن آلوده دست  من هم" 
 ) ۴"(ام توده

 

به بار "  توطئه گسستن زنجير"گاه که  و آن
کار، نان، آزادی، حکومت "نشست،  و 

هستی يافت، در هر فصلی که بود، " شورايی
"کشيم شادمانه بانگ برمی زمستان سپری : 

 .، بهاران خجسته باد"شد
 
 )های کوچک غربت احمد شاملو، ترانه( - ١
از پيام اسماعيل بخشی به مناسبت (  -  ٢

 )٩٩فرارسيدن سال 
 )ی آسان، در اميد، احمد شاملو خطابه( - ٣
 )، احمد شاملو"صله مدايح بی( "-۴

 :خوانندگان گرامی نشريه کار

 در تاريخ)  ٩١٣( شماره بعدی نشريه کار 

 .منتشر می شود ١۴٠٠فرورين  ٩

 کمک های مالی
 

 

 سوئيس

 

 فرانک ٣٠ اکبر صفايی فراهانی علی

 فرانک ۴٠ )اسکندر(سيامک اسديان 

 فرانک ٣٠  حميد اشرف

 فرانک ۵٠  چی دمحم کاسه

 فرانک ۵٠   امير نبوی 

 

 دانمارک

 

 کرون ٢٠٠  هوشنگ احمدی

 کرون ٢٠٠  دکتر نريميسا

 

 سوئد

 

 کرون ٢٠٠ زندانی سياسی آزاد بايد گردد

 

 آلمان

 
 يورو ۵٠ !گرامی باد رزم رفقای سياهکل

 

 هلند

 

 رفيق دمحم هادی فاضلی

 يورو ۵٠٠از رزمندگان سياهکل              

 يورو ١٠٠فيلم پنجاهمين سالگرد سازمان   
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۴درصفحه   

١از صفحه   

به [  رفتند تا شهر پاريس را بگشايند،     نيز می
پاريس که غافلگير شده بود، به ]   همين دليل 

قدرت رسيدن اين گروه را تحمل کرد با اين شرط 
آشکار که قدرت آنان فقط در جهت دفاع ملی 

کارل مارکس،   -جنگ داخلی در فرانسه." (  باشد
 )ترجمه باقر پرهام

کشمکشی چندين ماهه ميان پرولتاريا و 
محض  به.  بورژوازی ضدانقالبی آغاز گرديد

اصطالح دفاع ملی تشکيل  که حکومت به اين
گرديد، دو تشکل مهم کارگری، فدراسيون اتاق 

های انترناسيونال  سنديکاهای کارگری و بخش
تصميم گرفتند برای مقابله با اقدامات ضدانقالبی 

های نظارت را در بيست بخش  بورژوازی، کميته
يک کميته مرکزی بيست بخش .  پاريس ايجاد کنند

ها  نيز با انتخاب مستقيم مردم در محالت و خيابان
برای دفاع از جمهوری تشکيل گرديد که در 

دسامبر ازجمله خواستار، الغای پليس  ١۵پوستر 
و انتقال وظايف آن به گارد ملی، تسليح عمومی 
خلق، انتخابی شدن کليه مناصب و مقامات شده 

طرح اين مطالبات بدانمعنا بود که هدف .  بود
پرولتاريای پاريس، در هم شکستن دولت 
بورژوائی است که شالوده آن را ارتش دائمی 
مجزا از مردم و بوروکراسی ممتاز مافوق مردم 

ازاين در هجدهم  داد و مارکس پيش تشکيل می
درهم شکستن آن )  ١٨۵٢(برومر لوئی بناپارت

 . بينی کرده بود را در انقالب آتی فرانسه پيش

طبقه کارگر که امپراتوری را سرنگون کرده 
های  بود، بورژوازی را واداشت که گردان

. جديدی از گارد ملی را در پاريس بپذيرد

. شدند می  هايی که اکثراً از کارگران تشکيل گردان

کارگران همچنين خواهان تشکيل کمون و ملی 
اکتبر، جمعيتی  ٣١در .  کردن برخی صنايع شدند

های کارگر و زحمتکش، برای  بزرگ از توده
تحقق مطالبات خود، شهرداری پاريس را به 

های انقالبی گارد ملی  گردان.  محاصره درآورد
باد کمون  ها شعار زنده نيز که بر پرچم آن

در اين اوضاع، .  ها پيوستند شده بود، به آن حک
کميته مرکزی بيست بخش که نقش اصلی را در 

ها بر عهده داشتند، تصميم گرفت  آن بالنکيست
کابينه را عزل و هيئتی را مأمور برگزاری 

با ورود مردم و گارد ملی به .  انتخابات کمون کند

کردن کارگران، آلبر کارگر و لوئی بالن، 
عنوان نماينده  سوسياليست پندار باف را به

بدين طريق .  کارگران وارد حکومت موقت کرد
يک ارگان سازش شکل گرفت که در آن 

بورژوازی و  نمايندگان بورژوازی، خرده
پرولتاريا حضور داشتند، هرچند که قدرت اصلی 

ای  قوانين ضد اتحاديه.   در دست بورژوازی بود
. ملغی شد و کارگران امتيازاتی به دست آوردند

که موقعيت خود را تحکيم  اما بورژوازی همين
آوردهای  کرد، دست به تعرض زد تا دست

پاسخ .  ها باز پس گيرد انقالبی کارگران را از آن
باريکاد  ۵٠٠.  کارگران، قيام مسلحانه ژوئن بود

قيام، يک قيام خالص .  در پاريس برپا شد
. روز به طول انجاميد ۵اين قيام .  کارگری بود

. مقاومت کارگران قهرمانانه و حماسی بود

با تمام .  بورژوازی جنايت را به نهايت رساند
 ١۵.  اش وارد جنگ با کارگران شد نيروی نظامی

سه هزار تن .  هزار کارگر کشته و زخمی شدند 
هزار کارگر نيز تبعيد  ١۵را پس از قيام کشتند و 

 .شدند

قيام ژوئن پرولتاريای پاريس سرکوب شد، اما 
کارگران تسليم نشدند و روحيه رزمنده 

نبرد در اشکالی .  پرولتاريای در هم نشکست
 .  ديگر ادامه يافت

مبارزات کارگران فرانسوی در اواخر حکومت 
لوئی بناپارت، با تکيه بر انبوهی از تجارب 
ارزشمند نبردهای طبقاتی قهرمانانه و حماسی 

شکست و .   گذشته، بار ديگر اعتال يافته بود
سپتامبر در سدان، با موج  ٢اسارت بناپارت در 

نوينی از تظاهرات کارگران برای سرنگونی 
امپراتوری و برقراری جمهوری همراه  شد و به 

کاخ بوربون به .  انجاميد ١٨٧٠سپتامبر  ۴انقالب 
. تصرف کارگران و زحمتکشان پاريس درآمد

کارگران اعالم جمهوری کردند و پرچم سرخ را 
از .  برفراز شهرداری پاريس به اهتزاز درآوردند

خواهان  سوی ديگر اما گروهی از جمهوری
های  بورژوای مجلس در اتحاد با جناح

طلب، برای خنثی کردن ابتکار عمل  سلطنت
کار شدند و با تشکيل  به انقالبی کارگران، دست

يک کابينه که خود را حکومت دفاع ملی 
 . ناميد، در شهرداری پاريس، مستقر شدند می

" داده بود که مارکس در خطابيه از  تحولی رخ

شورای عمومی انترناسيونال درباره جنگ داخلی 
به همه اعضاء انترناسيونال  ١٨٧١در فرانسه 

آن را در جمالت زير به "  در اروپا و آمريکا
 :تصوير کشيد

که کارگران  هنگامی ١٨٧٠سپتامبر  ۴در "
پاريس اعالم جمهوری کردند و از اين سر تا آن 

ای  صورت خودانگيخته تقريب به سر فرانسه هم به
با شادمانی از آن استقبال شد، دارو دسته دسيسه 
گری متشکل از وکالی مدافع جويای مقام با 

ير به عنوان دولتمدار و تروشو  همدستی تی
عنوان سردار، مقر شهرداری پاريس را به  به

[  تصرف خود درآورد ، ]در آن موقع ..... 
هنوز در ]  فرانسه[  رهبران حقيقی طبقه کارگر

ها  بردند و پروسی های بناپارتی به سر می زندان

از فتح باستيل تا .  تحوالت آن بر عهده داشتند
های انقالب، از مبارزه عليه  تشکيل کميته

حق انتخاب تا برپايی تظاهرات و   محدوديت
اعتصابات برای افزايش دستمزد و کاهش ساعات 
کار، از سنگربندی برای به زير کشيدن جناح 

، تشکيل کمون ١٧٩٢راست بورژوازی تا قيام 
انقالبی و به قدرت رسيدن جناح ژاکوبن، هيچ 
تحول سياسی مترقی بدون حضور و مداخله 

دليل نبود که  بی.  کارگران امکان نداشت
بورژوازی فرانسه برای مقابله با کارگران و 

قانون ضد  ١٨٩١ها، در  مهار مبارزات آن
کارگری لوشاپليه را تصويب نمود که اتحاد و 

 .  کرد اعتصاب را ممنوع اعالم می

در ادامه اين مبارزات، کارگران فرانسوی در 
های نيمه اول قرن  ها و انقالب ها، قيام  تمام شورش

تر از گذشته بر عهده  نوزدهم نيز نقشی فعال
آن نيروی اصلی که در انقالب ژوئيه .   گرفتند
های پاريس را سنگربندی کرد و  ، خيابان١٨٣٠

ها را برچيد، پرولتاريای  بساط سلطنت بوربن
  اما در آن ايام، طبقه کارگرهنوز به.  پاريس بود

آن درجه از رشد و آگاهی نرسيده بود که به اقدام 
سياسی مستقل روی آورد، هنوز به 

لذا با .  های بورژوائی اعتماد داشت اپوزيسيون
انتقال قدرت  به بورژوازی و خاندان اورلئان، 

ها تغيير  چيزی به نفع کارگران و مطالبات آن
ای بود به زودباوری و  اين رويداد، ضربه.  نکرد

. اعتماد کارگران به طبقات و اقشار غير کارگر

پس، طبقه کارگر به  اقدام سياسی مستقل  ازاين
، قيام ١٨٣١نخستين نشانه آن  در .  روی آورد
کارگر بافنده  ليون برای  ٣٠٠٠٠مسلحانه 

. افزايش دستمزد بود که چندين روز ادامه يافت

کارگران جنگيدند و شهر را به تصرف 
اين قيام با حدود هزار کشته و زخمی، .  درآوردند

به شکست انجاميد، اما کارگران ليون روحيه 
انقالبی خود را از دست ندادند و بار ديگر در 

اکنون اما اين قيام با .  به قيام روی آوردند١٨٣۴
در .   پرچم سرخ و شعار جمهوری همراه بود

پاريس نيز مبارزات کارگران در جريان بود و 
به سنگربندی و  ١٨٣٢تظاهرات کارگران در 
در بطن اين مبارزات، .  درگيری مسلحانه انجاميد

. يافت گرايش کارگران به سوسياليسم افزايش می

کارگران آگاه، طرفدار اگوست بالنکی و انقالب 
های  ، کارگران و توده ١٨۴٨در .  اجتماعی بودند

بورژوا عليه سلطنت لوئی فيليپ به قيام  خرده
صورت نيرويی  کارگران اين بار به.  روی آوردند

مستقل و قدرتمند با مطالبات ويژه خود وارد قيام 
شدند و با اولتيماتوم و تهديد، مجلس را وادار 

پرولتاريا، .  کردند جمهوری را اعالم کند
جمهوری را جمهوری اجتماعی اعالم کرد و 

گرچه .  خواستار به رسميت شناختن حق کار شد
محتوای جمهوری اجتماعی برای کارگران مبهم 
بود، اما ايده برابری اجتماعی از دوران انقالب 
کبير فرانسه و نظرات بابوف که خواهان انقالبی 
ديگر و برابری اجتماعی بود، در ميان کارگران 

بورژوازی ناگزير شد عجالتاً .  وجود داشت
برای آرام .  های کارگران را بپذيرد برخی خواسته

 کمون پاريس، 

 شکل سياسی رهايی اقتصادی کاراز قيد سرمايه 
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اما .  شهرداری، اعضای کابينه بازداشت شدند
خواهان، با  سرانجام با پادرميانی برخی جمهوری

يک توافق که ماده نخست آن برگزاری 
انتخابات کمون در اول نوامبر بود، شورش 

با پايان شورش، حکومت موقت .  پايان يافت
فقط به توافق عمل نکرد، بلکه سرکوب را  نه

تحت چنين شرايطی بديهی بود .  تشديد کرد
تظاهرات .  که نبرد طبقاتی تشديد خواهد شد

ژانويه،  ٢٢ها ادامه يافت و در  و درگيری
جمعيت کثيری از مردم پاريس، تظاهرات 

گروهی شهرداری را به .  بزرگی برپا کردند 
ها  گروهی نيز به زندان.  محاصره درآوردند

يورش بردند و دستگيرشدگان شورش اکتبر، 
يک درگيری .  ازجمله فلوران را آزاد کردند

مسلحانه در جلو شهرداری ميان نظاميان 
دولتی با گارد ملی رخ داد و تظاهرات پايان 

 . يافت

شد و  تر می باگذشت هرروز بحران عميق
کارگران با آمادگی بيشتری برای سرنگونی 

. آوردند  بورژوازی به مبارزه روی می

تظاهرات اواخر فوريه که به مناسبت 
چند روز با رژه  ١٨۴٨سالگرد انقالب 

های انقالبی گارد ملی ادامه داشت،  گردان
ای برای  حاکی از آن بود که جرقه

 .برافروخته شدن آتش انقالب کافی است

کابينه بورژوائی که در تالش بود، هرچه 
زودتر دست به تعرض عليه کارگران بزند، 
با تحقير، تمام شرايط صلح بيسمارک را 

فوريه بر آن  ١٢پذيرفت و مجلس بردو در 
ترين  ير فوری اکنون دولت تی.  مهر تائيد زد

وظيفه خود را برای سرکوب کارگران، خلع 
های انقالبی گارد  ها و انحالل گردان سالح آن

 . ملی قرارداد

ير برای خلع سالح  توطئه ضدانقالبی تی
کارگران، با اعزام واحدهای تنبيهی برای 

های متعلق به گارد ملی و  گرفتن توپ
بازداشت اعضای کميته مرکزی گارد ملی، 

الملل  کميته مرکزی بيست بخش و مجمع بين
مارس به مونماتر و  ١٧کارگران در شب 

ير در  اما تی.  ويل به مرحله اجرا درآمد بل
. رو گرديد اجرای اين توطئه با شکست روبه

ها هزار تن از کارگران به  مارس، ده ١٨در 
شهرداری پاريس را به .  ها ريختند خيابان

بعدازظهر همان روز، .  تصرف درآوردند
کميته مرکزی گارد ملی فرمان داد که 

های حومه پاريس به مرکز شهر  گردان
های وزارت جنگ، مرکز  بروند و ساختمان

ستاد گارد ملی و ديگر مؤسسات دولتی را 
سربازان ارتش دولتی نيز به .  تصرف کنند

شد و  جا سنگربندی  همه.  پيوستند مردم 
تا عصر آن . آمد های سرخ به اهتزاز در پرچم

انقالب .  روز تی ير به ورسای فرار کرد

پرولتری پيروز شده بود و قدرت سياسی در 
ها  دست کميته مرکزی گارد ملی که اکثر آن

 .  دادند، قرارگرفته بود را کارگران تشکيل می

کميته مرکزی گارد ملی که قدرت را به 
ای اعالم  دست گرفته بود، با انتشار بيانيه

خواستند  کرد، مردم پاريس يوغی را که می
. به گردنش بيندازند به دور انداخته است

پاريس و فرانسه بايد باهم بنيان ....
ای را که با همه متعلقاتش مورد  جمهوری

تحسين و تائيد است پی بريزند ، تنها 
ها  حکومتی که برای هميشه به دوران تهاجم

. های داخلی خاتمه خواهد داد و جنگ

ای  در مقاله.  نظامی ملغی شده است حکومت
 ١٨انقالب "مارس تحت عنوان  ٢١که در 

در روزنامه رسمی به چاپ رسيد، "  مارس
مارس را يک  ١٨کميته مرکزی، انقالب 

پرولترهای :"  انقالب پرولتری ناميد و گفت
ها و غدر  پايتخت در هنگامه عجز و ناتوانی

های طبقات حاکمه فهميدند که وقت  و خيانت
آن فرارسيده است تا با قبضه کردن امور 

پرولتاريا ." "  عمومی وضع را نجات بخشند
در مواجه با تهديد دائمی حقوقش و 

های  اعتنائی مطلق به همه خواسته بی
مشروعش و نيز در قبال ورشکستگی ميهن 
و برباد رفتن همه اميدهايش پی برد که 
وظيفه قاطع و حق مسلم او است که 
سرنوشت خود را به دست گيرد و با قبضه 
کردن قدرت، پيروزی اهداف خود را تأمين 

ژلوبوفسکايا، ترجمه   -کمون پاريس."(  نمايد
 )دمحم قاضی

اش، نيروهای مسلح  ير و کابينه با فرار تی
وابسته به بورژوازی و کارمندان دستگاه 

چيزی . دولتی نيز پاريس را ترک کرده بودند
ای جدا از مردم و  از نيروی مسلح حرفه

بوروکراسی مافوق مردم در پاريس باقی 
نمانده بود و دولت بورژوائی عمالً 

که تجمع  رغم اين به.  شکسته شده بود درهم
ضدانقالبيون در ورسای، خطری جدی برای 
انقالب کارگری بود، کميته مرکزی گارد 

ترين وظيفه خود را انتخابات  ملی فوری
مارس  ٢۶اين انتخابات در .  کمون قرارداد

مارس در ميان  ٢٨انجام گرفت  و روز 
غريو و شادی گارد ملی و جمعيتی که در 
مقابل شهرداری پاريس جمع شده بودند، 
کميته مرکزی گارد ملی، قدرت را به 

ً کار .  شورای کمون واگذار کرد کمون رسما
 . خود را آغاز کرد

کمون اکنون چه وظايفی در پيش داشت؟ 
آنچه در اين نوشته مدنظر است، وظايف 
سياسی است که در برابر کمون قرارگرفته 

 .بود

بر  ١٨٩١انگلس در مقدمه چاپ آلمانی 

 :کتاب جنگ داخلی اثر کارل مارکس نوشت

کمون يکسره به اين نتيجه رسيد که طبقه "  
کارگر، پس از دست يافتن به قدرت، 

تواند جامعه را به کمک همان ماشين  نمی
دولتی گذشته اداره کند، اين طبقه کارگر، 

که سلطه طبقاتی خودش را که  برای آن
تازگی به چنگ آورده بود دوباره از دست  به

سو، آن ماشين  بايست، از يک ندهد، می
سرکوب گذشته را که عليه خود او به کار 

شده بود از ميان بردارد، ولی از سوی  گرفته
ديگر تدابيری اتخاذ کند که قدرت تفويض 
شده به گماشتگان و کارمندانی که خود او 

کرد، همواره و  برای اداره جامعه مأمور می
کمون ....  بدون استثناء، پس گرفتنی باشد

ناپذير در  که به همين بالی اجتناب برای آن
شدن دولت  های پيشين، يعنی تبديل همه نظام

های دولتی از خدمتگزاری جامعه به  و اندام
خدايگان مسلط بر جامعه، دچار نشود، دو 

که  نخست اين.  وسيله کارآمد را به کاربرد
های اداری،  گزينش همه مقامات در دستگاه

قضائی و آموزشی را تابع انتخاب بر مبنای 
آراء عمومی کرد و درنتيجه، بنا را بر اين 
نهاد که آن مقامات در هرلحظه پس گرفتنی 

که دستمزد خدمات را، از  دوم اين.  باشند
ها، معادل همان  ترين تا باالترين آن پايين

دستمزدی قرارداد که ديگر کارگران دريافت 
باالترين دستمزدی که کمون .  داشتند می

سان  بدين.  فرانک بود ۶٠٠٠پرداخت کرد، 
جلو مسابقه برای دستيابی به مقامات و 

که  ضمن آن.  مناصب اداری گرفته شد
انتخاب شوندگان برای امور نمايندگی مردم 

وبالشان باز نبود و موظف بودند  دست
 ."حدودی را رعايت کنند

دولت، در واقعيت امر : "دهد انگلس ادامه می
چيزی جز ماشين سرکوب يک طبقه به دست 

ای ديگر نيست و اين حقيقتی است که  طبقه
در جمهوری دموکراتيک و نظام پادشاهی ، 

خالصه .  هر دو، به يک سان مصداق دارد
که دولت، در بهترين حالت، شری است  اين

که پرولتاريای پيروز در پيکار برای به 
از [  دست آوردن سلطه طبقاتی خود، آن را 

برد، شری که  به ارث می]   گذشته 
پرولتاريا، درست مانند کمون پاريس، از 

ترين زمان ممکن رها  مضار آن در کوتاه
ای از  که نسل تازه نخواهد شد، مگر آنگاه

ای  مردم، در شرايط اجتماعی تازه و آزادانه
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اند، چندان توانائی بيابند که  به بار آمده
ای را که  بتوانند تمامی اين زبالهُ بر انباشته

دولت نام دارد بروبند و از پيش پای 
(بردارند کارل -جنگ داخلی در قرانسه." 

 )مارکس، ترجمه باقر پرهام

دولت بورژوايی هر شکلی که به خود 
بگيرد، قدرت جمعی و متشکل طبقه 

. دار و ارگان سيادت طبقاتی آن است سرمايه

در يک جمهوری پارلمانی هم مثل هر شکل 
دار،  ديگر دولت بورژوايی، طبقه سرمايه

اراده سياسی و اتوريته خود را از طريق 
کند که ابزاری است برای  دولتی تحميل می

داشتن کارگران و استثمار  در انقياد نگه
 .کارمزدی

شالوده اين دولت اوالً، يک نيروی مسلح 
ای جدا از مردم، ارتش، پليس، به  حرفه

ها،  همراه ضمايم مادی آن نظير دادگاه
های اطالعاتی و جاسوسی  ها، سازمان زندان

ی  و غيره است که ابزارهای قهری طبقه
حاکم برای حفظ نظم موجود و سرکوب 

هر چه دولت متمرکزتر شده .  اند کارگران
ی طبقاتی حادتر شده  است، هر چه مبارزه

است، بر کميت اين نيروی سرکوب و نقش 
 .شده است ها در دولت افزوده آن

ثانياً، يک بوروکراسی، يک دستگاه عريض 
ها و  و طويل، پيچيده و تودرتويی از سازمان

مؤسساتی است که با يک ارتش بزرگ از 
داران  کارمندان، مقامات و منصب

مراتب و  غيرانتخابی، مبتنی بر سلسله
کار منظم، تبعيت از مافوق انتصابی،  تقسيم

حسب جايگاه در  های کالن به حقوق و پاداش
مراتب، با امتيازاتی ويژه و  اين سلسله

يافته است که  موقعيتی ممتاز، سازمان
کارکردها و وظايف مهم دولت را تنظيم 

وفتق   کند، امور روزمره بورژوازی رتق می
های داخلی و خارجی طبقه  نمايد، سياست می

برد، استثمار را در سطح  میحاکم را پيش 
دهد و از نظم موجود  کشوری سازمان می

اين بوروکراسی ممتاز و مافوق .  کند پاسداری می
مردم، هرگونه ابتکار عمل را از توده مردم 

 . کند برای حاکم شدن بر سرنوشت خود، سلب می

های  کمون پاريس با درهم شکستن اين شالوده

نظامی و بوروکراتيک دستگاه دولتی شکل گرفت 
و با همين اقدام به قول مارکس، شعار حکومت 

 . ارزان را هم عملی کرد

کمون شعار حکومت به بهای ارزان را ، که "   
های بورژوائی است، با الغاء  شعار همه انقالب

های دولتی، يعنی ارتش  دو سرچشمه اصلی هزينه
دائمی و دستگاه کارمندی دولت، عملی کرده 

 ."است

مارس اعالم  ٣٠های  کمون دريکی از فرمان
هيچ نيروی .  سربازگيری منسوخ است:"  کرد

جز نيروی گارد ملی نبايد به وجود بيايد  نظامی به
کليه شهروندان سالم و .  يا داخل پاريس بشود

." شوند واجد شرايط جزو گارد ملی محسوب می

اين فرمان به معنای تسليح عمومی خلق و انحالل 
کمون همچنين .   ارتش دائمی جدا از مردم بود

ازاين،  پيش.  پليس و ژاندارمری را منحل کرد
کميته مرکزی گارد ملی، پليس اخالق را نيز 

 .ملغی ساخته بود

ترين آزادی سياسی را که فرانسه به  کمون وسيع
تمام مقامات و .  خود ديده بود، معمول ساخت

مناصب از باال تا پائين انتخابی، پاسخگو و قابل 
 .عزل شدند

های عريض و طويل  جای وزارتخانه کمون به
دولت بورژوائی با ارتشی از کارمندان و مقامات 

دار  هايی را تشکيل داد که عهده  ممتاز، کميسيون
 ٣٠کمون در .  انجام امور عمومی مردم بودند

های  مارس تصميم گرفت که در رأس شهرداری
ها، اعضای منتخب همان بخش گمارده  بخش
اعضای کمون موظف شدند قوانينی را که  .  شوند

های مختلف  کردند، خود در کميسيون تصويب می
ً در  اجرای آن را بر عهده داشته باشند و مستقيما

 .کنندگان مسئول و پاسخگو باشند برابر انتخاب

کمون در فرمان اول آوريل، حداکثر حقوق 
فرانک در سال تعيين  ۶٠٠٠کارمندان کمون را 

نمود و اعالم کرد در يک جمهوری واقعاً 
های افتخاری  دمکراتيک نبايد محلی برای حقوق

 .و کالن وجود داشته باشد

کمون در فرمان سوم آوريل، جدائی کليسا از 
بودجه مراسم مذهبی را .  دولت را اعالم کرد

اموال منقول و غيرمنقول متعلق به .حذف کرد
بدين .  مجامع مذهبی، اموال ملی اعالم شدند
کمون .  طريق، مذهب امر خصوصی اعالم شد

بساط مذهب را از مدارس برچيد و کميسيون 
آموزش را موظف ساخت، ساختار نظام آموزشی 
را دگرگون سازد و مقدمات آموزش عمومی و 

 .رايگان را فراهم نمايد

آوريل دستور داده شد که هرگونه  ٨در  
دعا يا به جا آوردن آداب )  مراسم(عالمت،تصوير

همه آن چيزهايی که پرداختن "  شريعت، خالصه 
از "  شود ها به وجدان فردی افراد مربوط می به آن

 ."صحن مدارس برچيده شود

عنوان يک دولت کارگری با خصلت  کمون به
های کشورهای  انترناسيوناليستی، سوسياليست

ديگر جهان را به صفوف خود پذيرفت و اعالم 
پرچم کمون، پرچم جمهوری جهانی "  کرد 
 ."است

کمون با درهم شکستن ماشين دولتی کهنه ، دولتی 

ترين دمکراسی را  نوينی را بنيان گذارد که عالی
که تا آن زمان تاريخ بشريت به خود ديده بود، به 
ارمغان آورد و کارگران و زحمتکشان را بر 

اين دمکراسی .  سرنوشت خود حاکم کرد
پرولتری از اساس متمايز از دمکراسی 

ترين شکل دولت  در دمکراتيک.  بورژوائی بود
بورژوائی که همانا دمکراسی پارلمانی است، 

بار  مردم نقشی جز اين ندارند که هرچند سال يک
پای صندوق رأی بروند، نماينده مجلس يا  به

ها نيز پس از  جمهوری را برگزينند که آن رئيس
زنند، به  های خود پشت پا  انتخاب شدن، به وعده

نام مردم، عليه مردم تصميم بگيرند،  نه به 
از .  ها پاسخگو باشند و نه قابل عزل کننده انتخاب

ً منتخب  اين گذشته به فرض که نمايندگان واقعا
ترين  مردم باشند، حتی قدرتمندترين و راديکال

يابند،  ها راه  احزاب کارگری که به پارلمان
ها و  توانند نقشی تأثيرگذار بر سياست نمی

تصميمات، جز تصميمات در مورد برخی 
ها  پارلمان.  ها در شرايطی معين داشته باشند رفرم

تصميمات مهم .  مرکز حرف و وراجی هستند
کشور را بوروکراسی دستگاه دولتی و مقامات 

های  کنند و نه ارگان انتصابی آن اتخاذ و اجرا می
اين بوروکراسی که مانعی .  اصطالح انتخابی به

بر سر راه مداخله توده مردم در اداره امور و 
حاکميت بر سرنوشت خود است، چنان در خدمت 

يافته است که هر تغيير و  طبقه حاکم سازمان
ها،  گذاری، کابينه تحولی هم که در مجالس قانون

رُوسای جمهوری و حتی شکل دولت رخ دهد، 
کمترين تزلزلی در ارکان دولت بورژوايی، 

 . کند فرمانروايی و سلطه بورژوازی ايجاد نمی

ترين  پرولتاريای پاريس با آفرينش کمون، کامل
اما اين دمکراسی .  شکل دمکراسی را حاکم کرد

خصلت .  نيز عرصه حاکميت يک طبقه بود
از طريق کمون بود که پرولتاريا .  طبقاتی داشت

کوشيد فرمانروائی کند واتوريته و اراده  می
نه .  سياسی خود را بر بورژوازی تحميل نمايد

ً در جنگ با دارو دسته تی ير و کل  صرفا
که در کمون قوانينی  بورژوازی، بلکه حتی وقتی

خالف منافع بورژوازی تصويب و اجرا شد و 
شهرداران پاريس استعفا کردند، اراده طبقاتی 

بنابراين، .  کرد خود را بر بورژوازی تحميل می
کمون در همان حال، ابزار فرمانروائی سياسی، 
تحميل اراده طبقاتی و اعمال ديکتاتوری 

از همين روست که انگلس در .  پرولتاريا نيز بود
مقدمه بر چاپ آلمانی جنگ داخلی در فرانسه 

دمکرات عامی که اخيراً واژه  سوسيال”  :نوشت
ديکتاتوری پرولتاريا دوباره به گوشش خورده، 
از شنيدن آن به وحشتی سالمت بخش دچار شده 

بسيار خوب آقايان خيلی مايليد بدانيد اين .  است
ديکتاتوری چگونه چيزی است؟ نگاهی به کمون 

خواهيد ديد که اين همان .  پاريس بيندازيد
 ”.ديکتاتوری پرولتارياست

ترين  بنابراين کمون پاريس فقط مظهر عالی
دمکراسی نبود، مظهر ديکتاتوری پرولتاريا نيز 

کسی که ديکتاتوری پرولتاريا را نفی .  بود
حکومت کارگری .  کند کند، کمون را نفی می می

 . کند سوسياليسم را نفی می. کند را نفی می

مارکس در تشريح و اهميت اقدامات کمون در 
اما :  نوشت"  جنگ داخلی در فرانسه"اثر خود 

طبقه کارگر که قدرت را قبضه کرده بود 
توانست ماشين دولتی متمرکز موجود را که  نمی
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۵از صفحه   

 کمون پاريس، 

 شکل سياسی رهايی اقتصادی کاراز قيد سرمايه 

ابزار سلطه و ستمگری طبقه بورژوا، بردگی و 
های  اسارت کار در خدمت سرمايه بود با ارگان

نظامی آن، ارتش دائمی، پليس،   -بوروکراتيک 
دستگاه اداری، دستگاه قضائی و روحانيت ، 

کاری منظم و  حسب تقسيم هائی که  به ارگان
اند، را در  گرفته مراتب شکل دارای سلسله

خدمت پيشبرد منافع و اهداف خود به کار 
 .گيرد

. برابر نهاد مستقيم امپراتوری، کمون بود"  

که انقالب "  جمهوری اجتماعی "  آن ندای 
فوريه با آن به دست پرولتاريای پاريس 

پس ديگر بيانگر چيزی  درگرفته بود، ازاين
نوعی از جمهوری که  جز تمايلی مبهم به

بايست قالب پادشاهی سلطه طبقاتی  تنها می نه

بلکه ذات خود سلطه طبقاتی را براندازد، 
]  ای از موردبحث ما، نمونه[کمون.  نبود

 ."شده اين نوع جمهوری بود قالب داده

نخستين فرمان کمون در مورد الغاء ارتش "  
 . دائمی و جانشين کردن آن با مردم مسلح بود

کمون از مشاوران شهری که با رأی عمومی 
مردم در نواحی گوناگون شهر برگزيده 

اين افراد در .  شد شدند، تشکيل می می
ای پاسخگو بودند و مقام شان پس  هرلحظه

اکثريت اين اعضاء البته از .  گرفتنی بود
کارگران يا از نمايندگان سرشناس طبقه 

بايست نه يک اندام  کمون می.کارگر بودند
پارلمانی، بلکه يک هيات اجرائی و عمل 
کننده، يعنی اجرائی و قانونگذار در عين 

که  جای آن نيروی انتظامی، به.  حال باشد
همچنان ابزار حکومت مرکزی باشد، 

اش محروم گرديد  بيدرنگ از عناوين سياسی
و تبديل به ابزاری در دست کمون شد، 
ابزاری پاسخگو که در هرلحظه می توانست 

در مورد تمامی .  اش را از دست بدهد مقام
های خدمات اداری  کارکنان همه ديگر شاخه

کار عمومی در .  سان عمل شد نيز به همين
خدمت دستگاه اداری از خود اعضاء کمون 

ترين مرتبهُ دستگاه اداری،  گرفته تا پايين
بايستی با مزدی معادل مزد  کاری بود که می

های مرسوم  گيری رشوه.  کارگری انجام گيرد
و مداخل معمول مقامات عالی دولتی همراه 

خدمات .  گونه مقامات از بين رفتند با خود اين
پس ديگر در حکِم خصوصی  عمومی ازاين

موجوداتی مأمور از جانب حکومت مرکزی 
فقط دستگاه اداری  نه.  شدند تلقی نمی

ی اقداماتی که ابتکار  شهرداری بلکه همه
ها تا آن زمان از آِن دولت بود،  اقدام به آن

ی اختيارات کمون قرار  پس در زمره ازآن
 .گرفت

محض برانداختن ارتش دائمی و نيروی  به
قدرت ]  اعمال[انتظامی، اين دو ابزار مادی 

در حکومت سابق، کمون همت بر آن 
]: يعنی[گماشت که ابزار معنوی سرکوب 

فرمانی در جهت .قدرت کشيشان را براندازد
جدائی کليسا و دولت و خلع مالکيت از همه 

های  ها به هياُت کليساها، البته در حدی که آن
زميندار و مالک تبديل شده بودند، صادر 

ها را به آرامش بازنشسته شدن  کشيش.  گرديد
و پرداختن به زندگی خصوصی برگرداندند، 
تا، همانند پيشينيان خود، يعنی حواريون با 
اتکا به صدقات و نذورات مؤمنان معاش 

ی  ورود به همه.  خود را بگذرانند
صورت رايگان  های آموزشی به مؤسسه

ی مردم آزاد شد، و خوِد آن  برای همه
مؤسسات نيز از هرگونه دخالت از سوی 

سان  بدين.  کليسا و دولت برکنار اعالم شدند
تنها آموزش در دسترس همگان قرار  نه

گرفت، خوِد علم نيز از قيد زنجيرهای  می
های طبقاتی و قدرت  داوری اسارت پيش

 .ها رها گرديد حکومتی بر آن

کارکنان دستگاه قضا از نقاب استقالل 
اش اين بود  نمايشی که تا آن زمان تنها فايده

ی  حقير آنان نسبت به همه  که بر سرسپردگی
ها نيز،  ی آن های گذشته، که به همه حکومت

يکی پس از ديگری، سوگند وفاداری خورده 
پا ]  روی آن[ازآن نيز  بودند، سوگندی که پس

ی استتار بکشد، خالص  گذاشتند، پرده می
عناوين هيات دادرسان و قضات نيز .  شدند

مانند ديگر همکاران خود در دستگاه اداری 
عمومی، تبديل به عناوين و مقامات انتخابی، 

 ."پاسخگو و پس گرفتنی شدند

حاال قدرتی متکی به ابتکار عمل کارگران و 
زحمتکشان و از پايين، اعمال حاکميت 

های مسلح، دولتی در حال زوال  مستقيم توده
گرفته بود که مارکس، آن را شکل  شکل

ای ناميد که رهايی  شده سياسی کشف
 .ساخت اقتصادی کار را ممکن می

اين نوع جديد دولت، که ديگر دولت به 
معنای معمول و مرسوم کلمه نبود، بلکه 
دولت در حال زوال و مرگ تدريجی بود، آن 
دولتی است که با وظائف انقالب اجتماعی 
کارگری برای دگرگونی اقتصادی جامعه و 

. استقرار نظمی کمونيستی انطباق داشت

توانست  کمون نوع جديد دولتی بود که می
اهرمی برای انقالب اقتصادی، برقراری 

. نظم سوسياليستی  و نابودی طبقات باشد

کمون پاريس البته نه در فرصت کوتاه عمر 
روز خود که همواره در معرض تهديد و  ٧٢

حمالت نظامی ضدانقالب بورژوائی قرار 
توانست اين وظيفه را انجام دهد و  داشت، می

شده، چنين  نه در محدوده يک شهر محاصره
ای است  مهم اما همان نکته.  چيزی ممکن بود

" کمون پاريس:  که مارکس بر آن تاکيد نمود

ای بود که  آمده دست شکل سياسی سرانجام به
از راه ]  از قيد سرمايه[رهايی اقتصادی کار 

 ."  پذير گردد آن ممکن بود تحقق

وضوح نشان داد که طبقه  تجربه کمون به
که بتواند به وظائف طبقاتی  کارگر برای اين

خود در انقالب اجتماعی برای استقرار 
تواند ماشين  نظمی کمونيستی عمل کند، نمی

دولتی حاضر و آماده موجود را تصرف کند 
کار  و در خدمت اهداف و مقاصد خود به

گيرد، بلکه بايد اين ماشين دولتی را که ابزار 
ستمگری و استبداد سرمايه و اسارت طبقه 

جای آن  کارگر است، تماماً در هم بشکند و به
دولتی را قرار دهد که کمون پاريس نمونه آن 
را به دست داد و نمونه ديگر آن نيز دولت 
شورائی کارگران روسيه در اکتبر 

ازاين گفته بود که  مارکس پيش.  بود١٩١٧
در يک انقالب کارگری، دستگاه دولتی 

کمون .  شکسته شود بورژوائی بايد درهم
پاريس اما اين را نيز نشان داد که چه چيزی 

ترين  اين بزرگ.  جايگزين آن خواهد شد
درسی است که پرولتاريای سراسر جهان از 
کمون پاريس آموخت و پرولتاريای ايران 

ترين دست آورد انقالبی  نيز بايد اين بزرگ
پرولتاريای فرانسه را پاس دارد و برای 

 .   وظيفه طبقاتی خود به کارگريد انجام
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 مبارزه برای حداقل دستمزد                        

 ميليون و پانصد هزار تومانی تازه آغاز شده است ١٢        

 
 

 

د ست که هر کارگری به عنوان دستمزد بايد بگير های زندگی يک خانوار را تامين کند، اين حداقلی هر کارگری بايد بتواند با دستمزد خود هزينه
ميليون و  ١٢تواند از  های خود پيشاپيش اعالم کرده بودند که اين حداقل نمی ها و اطالعيه های مستقل در بيانيه و بسياری از کارگران و تشکل

تپه تا تشکالت مستقل بازنشستگان  از سنديکاهای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و نيشکر هفت.  پانصد هزار تومان در ماه کمتر باشد
 .و معلمان، تا کارگران نفت و فوالد و ديگران، همگان بر اين خواست تاکيد کرده بودند

ميليون و  ١٢کارگران برای حداقل دستمزد   عنوان يک سازمان کمونيست و مدافع طبقه کارگر ، ضمن حمايت از خواست سازمان ما نيز به
داران سياست خود را پيش خواهد برد و  پانصد هزار تومانی بر اين تاکيد کرده بود که بدون اقدام عملی از سوی کارگران، دولت سرمايه

 .کارگران به خواست خود نخواهند رسيد

رو فراخوان مشترک خود برای تجمع اعتراضی در  اين ضرورتی بود که کارگران، بازنشستگان و معلمان نيز به آن رسيده بودند و از همين
ست که پاسداران  اين همان روزی.  عنوان حداقل مزد ماهانه منتشر کرده بودند اسفند را با خواست دوازده و نيم ميليون تومان به ١٧روز 

 .ها را که اين خواست را مطرح کرده بودند، وحشيانه مورد هجوم قرار دادند سرمايه، بازنشستگان، کارگران و ديگر حاميان آن

داران و دولت  داران و اين چيزی نيست که خوشايند سرمايه داری، پذيرش خواست کارگران يعنی سود کمتر برای سرمايه برای دولت سرمايه
بدستان، دولت دزدان و فاسدان، دولت  بدستان، دولت تفنگ ها باشد، دولتی که تمام ارکان آن در فساد غرق شده است، دولت چماق آن

 .داران سرمايه

سرعت بخشيد "  شورای عالی کار"داران در روزهای بعد از تهاجم به صفوف خواستاران مزد باالی خط فقر به جلسات نمايشی  دولت سرمايه
، دو ١۴٠٠داران و با فاصله بسيار نسبت به خواست کارگران و خط فقر، حداقل دستمزد کارگران را برای سال  و بر طبق خواست سرمايه

 .گونه به نمايش هر ساله تعيين مزد پايان داد هزار تومان اعالم کرد و اين ۶۵٠ميليون و 

"گفت"  شورای عالی کار"شريعتمداری وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعی پس از اعالم تصميم  ساعت با توافق کارفرمايان و  ۵پس از : 
 ۴باالی  ١۴٠٠در سال )  های شغلی با آيتم(درصد برای سال آينده رسيديم که حداقل دستمزد کارگران  ٣٩کارگران به افزايش حداقل دستمزد 

 ".ميليون تومان خواهد شد

های زير ده نفر، مناطق آزاد و ويژه شامل قانون کار و حداقل دستمزد مصوب  که بسياری از کارگران ساختمانی، کشاورزی، کارگاه جدا از آن
کنند، تنها همان  که باز بخش قابل توجهی از کارگرانی که براساس قرارداد موقت و مانند آن کار می شوند و جدا از آن نمی"  شورای عالی کار"

ميليونی نيز تنها حدود  ۴مانند حق مسکن، اوالد و خواربار محروم هستند، حتا دستمزد "  های شغلی آيتم"حداقل دستمزد را دريافت کرده و از 
 .های مستقل خواستار آن شده بودند ست که کارگران و ديگر تشکل درصد ميزانی ٣٠

اعتنا است و تا زمانی که  جمهوری اسالمی  جمهوری اسالمی با اين تصميم بار ديگر نشان داد که به خواست کارگران بی" شورای عالی کار"
 .در قدرت است اين روال ادامه خواهد يافت

اين تازه .  پايان نيافته و نبايد پايان يابد"  شورای عالی کار"اما مبارزه برای افزايش دستمزد با تعيين ميزان افزايش دستمزد کارگران توسط 
 .مبارزه برای نان، مبارزه برای کار، مبارزه برای آزادی. آغاز مبارزه است

آور مسکن، خوراکی، بهداشتی، آموزشی و  های سرسام ميليون و پانصد هزار تومانی نيز با توجه به هزينه ١٢واقعيت اين است که حتا دستمزد 
هزارتوان است، وقتی که بهای تنها يک تلفن معمولی هوشمند، کامپيوتر  ٣٠غيره هنوز بسيار پايين است، وقتی که قيمت يک کيلو مرغ باالی 

زند، وقتی که نيمی از جمعيت  ها ميليون تومان می های آموزشی در جهان معاصر است سر به ده و تبلت که امروز همگی از ضروريات برنامه
حتا شود ميزان افزايش تورم در سال آينده  بينی می شود، وقتی که پيش ها افزوده می چنان اجاره نشين هستند و سال به سال بر تعداد آن کشور هم

 .نيز يک گواه آن است ١۴٠٠از سال جاری نيز باالتر رود و بودجه سال 

ميليون تنها مبارزه طبقه کارگر نيست، مبارزه بازنشستگان نيز هست، مبارزه تمامی زحمتکشان جامعه  ١٢/    ۵مبارزه برای مزد حداقل 
ميليون و  ١٢مزد و حقوق هيچ کارگر، بازنشسته، معلم، پرستار و ديگر زحمتکشان جامعه نبايد از .  چون معلمان و پرستاران نيز هست هم

بايد به اين مبارزه ادامه داد، چرا که کارگران و ديگر زحمتکشان جامعه که امروز عموما زير خط فقر زندگی .  پانصد هزار تومان کمتر باشد
 .کنند، چيزی برای از دست دادن ندارند می

هزار تومانی،  ۶۵٠ميليون و  ٢در تصويب حداقل دستمزد "  شورای عالی کار"ضمن اعترض به اقدام ارگان دولتی )  اقليت(سازمان فدائيان 
 .کند ميليون تومان حمايت می ١٢/ ۵از خواست کارگران و ديگر زحمتکشان جامعه برای حد اقل مزد ماهانه 

تر کارگران و زحمتکشان و با  يابی به اين خواست، با اتحاد هر چه گسترده بر اين باور است که مبارزه برای دست)  اقليت(سازمان فدائيان 
 .  گيری از تمامی اشکال اعتراضی بايد ادامه يابد بهره

 .رزم مشترک، درمان نخواهد شد اين درد مشترک، بی
 

 برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

 داری نابود باد نظام سرمايه

 باد سوسياليسم زنده -باد آزادی زنده

 )اقليت(سازمان فدائيان 

 ١٣٩٩اسفند  ٢۴

 

 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 
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١از صفحه   

٨ 

٩درصفحه   

حق شهادت در قوانين مدنی، تغيير قوانين 
مالکيت و باالخره قانون طالق که حقوق برابر 
برای زن و مرد را در اين زمينه به رسميت 

قوانينی که .  شناخت، از جمله اين قوانين بودند می
های زنان بورژوا بود، اما  ی خواست در محدوده

با روی کار آمدن ناپلئون تقريبا تمامی اين 
برای رسيدن به .  دستاوردها نيز از بين رفتند

داری زنان  برابری حقوقی در مناسبات سرمايه
 .هنوز راهی طوالنی در پيش داشتند

اش به نفع  اگرچه تصويب اين قوانين در کليت
تمامی زنان بود، اما مساله اصلی زنان کارگر و 

ها حضور  تهيدست فرانسه که در آن سال
ها  آن.  ای در اعتراضات داشتند، نان بود برجسته

. بر آن باشند  فاقد اموالی بودند که نگران مالکيت

های فقير  مطالبه نان خواست فوری و اصلی توده
ديده فرانسه از جمله کارگران بود که منجر  و ستم

ها و اعتراضات متعددی در طول  به شورش
ها و  شورش.  گرديد ١٧٩۵تا  ١٧٨٩های  سال

اعتراضاتی که زنان نقش مهمی در آن داشتند به 
در اين "  ژرژ روده"نحوی که مورخی به نام 

و "  زنان نيروی الهام بخش بودند: "مورد نوشت
"يا مورخی ديگر نوشت  ۶و  ۵پيمايی  چه راه: 

پيمايی روزهای  اکتبر به سوی ورسای و چه راه
ژرمينال و پريريال که در مقياس محدودتری در 
سال سوم انقالب برگزار گرديد، به تمام معنا 

قيام برای نان، بدون شرکت .  روز زنان بودند
(باشد زنان غيرقابل تصور می  –تونی کليف " 

اعتراض زنان ).  مبارزه طبقاتی و رهايی زنان
رختشو به باال رفتن قيمت صابون يک نمونه 

داران را  ديگر از اعتراضات زنان است که مغازه
مجبور به فروش صابون به بهايی نمودند که خود 

 .تعيين کرده بودند

زنان عالوه بر شرکت در اعتراضات، با شرکت 
  ها و خواندن روزنامه ها و انجمن در کلوب

ترين  مهم.  های سياسی خود را باال بردند آگاهی
بود "  خواه انقالبی انجمن جمهوری"تشکل زنان 

تاسيس شد و رهبران اصلی  ١٧٩٣مه  ١٣که در 
(کلر الکوم"آن   "Claire Lacombe  ( هنرپيشه
(پولين لئون"و   "Pauline Leon  ( کارگر

های  ها پايگاه اين انجمن.  سازی بودند شکالت
قدرت تهيدستان جامعه در برابر قدرت حاکم به 

های حاکميت  نقش زنان در سال.  رفتند شمار می
ها از  چنان مهم گرديد که ژاکوبن ها آن ژاکوبن

جمله روبسپير را به هراس انداخت و حتا اقدام به 
های زنان را  دستگيری کلر الکوم کرده و انجمن

 .منحل کردند

وقتی که نمايندگان زنان به شورای عمومی کمون 
های زنان  پاريس رفتند تا به انحالل کلوب

خطاب به "  آناکساگوراس شومه"اعتراض کنند، 
از کی تا به حال مجاز شده است که : "آنان گفت

داری و گهواره  زنان از وظايف شريف خانه
فرزندان خود دست بکشند تا در مجامع عمومی 
حاضر شوند، سخنرانی کنند و در مقابل مجلس 

يک :  طبيعت به زن گفته است...  سنا تجمع کنند؟
زن باش، مراقبت دلسوزانه از کودک، جزئيات 

بخش مادری، اينها وظايف  داری، لذت امور خانه
جالب است که بعد از گذشت بيش از ".  تو هستند

دويست سال از آن روزها همين سخنان امروز از 
ای و ديگر مقامات مرتجع حاکم  دهان امثال خامنه

 .آيد در ايران بيرون می

بندی آن، زنان  در پی کمبود شديد نان و جيره
با شعار  ١٧٩۵مه  ٢٠بار ديگر در  پاريس يک

به خيابان ريختند که حکومت "  نان يا مرگ"
با استفاده  ١٧٨٩فرانسه برای اولين بار از سال 

از اسلحه تظاهرات زنان را سرکوب کرد، در پی 
زنان ديگر "  کنوانسيون"اين سرکوب با تصميم 
شان را نداشته و تنها  های حق شرکت در اجالس

در صورتی که همراه مردی بودند که کارت 
عنوان تماشاچی  هم به توانستند آن تابعيت داشت می

. های کنوانسيون حضور داشته باشند در اجالس

اگرچه حکومت توانست با اين سرکوب خشن 
زنان را به عقب براند اما با شروع انقالبات 

ی سی و چهل قرن نوزده، زنان بار ديگر به  دهه
عرصه مبارزات اجتماعی بازگشتند، بازگشتی 
که در ادامه به حضور قهرمانانه زنان در کمون 

مبارزاتی که تصوير جديدی از .  پاريس منجر شد
زن پاريسی ترسيم کرد، تصوير زنی کارگر، 

خواهد در  ناپذير که می زنی مبارز، زنی خستگی
نقش زنان .  تعيين سرنوشت خود نقش بازی کند

ها،  فشانی ها، جان در کمون پاريس و قهرمانی
چنان  ها در مبارزه، آن آن  شجاعت و اراده

پُررنگ و محکم بود که گزارشگر روزنامه 
اگر ملت : "نوشت ١٨٧١مه  ١٩تايمز در تاريخ 

شد،  فرانسه تنها از زنان فرانسوی تشکيل می
 ".آمد عجب ملت وحشتناکی از آب درمی

پس از شکست ارتش ناپلئون سوم از ارتش 
به محاصره  ١٨٧٠پروس، پاريس از سپتامبر 

ارتش پروس درآمد، محاصره پاريس شرايط 
تر ساخت و   اقتصادی ساکنان پاريس را وخيم

برای بسياری از مردان .  بيکاری شدت گرفت
فرانکی بود که  ١/  ۵پاريسی تنها منبع درآمد 

. کرد ها پرداخت می گارد ملی روزانه به آن

 ٣٠٠اعضای گارد ملی پاريس در اين زمان به 

 .هزار تن افزايش يافته بود

رئيس دولت خودخوانده فرانسه که در "  ير تی"
ورسای و در چند کيلومتری پاريس مستقر بود 
اما بر پاريس حاکم نبود، گارد ملی را مانع 

رو در  ديد و از اين گسترش نفوذ دولت خود می
مارس به نيروهای نظامی خود دستور  ١٨روز 

او اما نه تنها .  تصرف توپخانه گارد ملی را داد
در تصرف توپخانه گارد ملی شکست خورد، 
بلکه شکست او به برقراری دولت کمون در 

ی مارکس  گفته پاريس انجاميد، دولتی که به
ی نبرد طبقاتی توليدکننده بر ضد طبقات  زائيده"

مند از برخورداری و تملک، يعنی خالصه  بهره
ای بود که  دست آمده شکل سياسی سرانجام به

رهايی اقتصادی کار از قيد سرمايه از راه آن 
 ".پذيرگردد ممکن بود تحقق

در آن روز زنان نقش مهمی در شکست توطئه 
زنان به ميان سربازان رفتند که .  داشتند"  ير تی"

برای تصرف توپخانه گارد ملی آمده و 
شان را به روی اعضای گارد ملی  های تفنگ

: ها خطاب به سربازان گفتند آن.  نشانه رفته بودند

خواهيد به روی ما، به روی برادران  آيا شما می"
خود، به روی شوهران و فرزندان ما شليک 

گونه بود که بسياری از سربازان  اين"  کنيد؟
زنده باد "های خود را پايين آوردند و فرياد  تفنگ

انداز شد و  در ميان زنان پاريسی طنين"  سربازان
ها سربازان را به پيوستن به صفوف گارد ملی  آن

 . تشويق کردند

داری  ، زمانی که هنوز سرمايه١٨٧١در سال 

های کوچک  چنان توسعه نيافته بود و کارگاه آن
کارگر زن  ۶٢٠٠٠زيادی وجود داشتند، حدود 

کارگرانی که در .  در پاريس مشغول به کار بودند
ساعت کار روزانه دستمزدی  ١۴تا  ١٢ازای 

. کردند برابر با نصف کارگران مرد دريافت می

) کارگر(در واقع مجموعه شرايط عينی زنان 

ترين و  ها را به راديکال پاريسی بود که آن
 .پيگيرترين مبارزان کمون تبديل کرد

های زنان  جا الزم است بر نقش سازمان در اين
در سازماندهی زنان در مبارزه برای ادامه بقای 

ها  ترين اين سازمان يکی از مهم.  کمون تاکيد کرد
اتحاديه زنان برای دفاع از پاريس و امداد به "

اين اتحاديه تشکيالت زنان .  بود"  مجروحين
انترناسيونال اول در فرانسه بود که در آوريل 

. گذاری شد توسط اليزابت ديميتريف پايه ١٨٧١

آوريل ديمتريف و ناتالی لومل فراخوانی  ١١
برای تشکيل اين اتحاديه منتشر کردند و همان 

ای که برگزار شد، اتحاديه را  شب در جلسه
 . گذاری کردند پايه

" اشراف"ديميتريف که خود دختر يکی از 

روسيه بود و با يک ازدواج ساختگی از روسيه 
گريخته و به سوئيس رفته بود، در لندن با 
مارکس مالقات کرد و با دختران وی نيز دوست 

اغلب اعضای اين اتحاديه کارگر بودند .  شد
چون خياط، کفاش، رخشتو، کالهدوز،  هم

زن، عطرساز،  مقواساز، قالبدوز، صحاف، بخيه
های  از جمله فعاليت.  جواهرساز و باالخره معلم

هايی در مناطق مختلف  اين اتحاديه تشکيل کميته
پاريس برای جلب زنان به کار دواطلبانه در 
اموری چون امدادهای پزشکی، کار در سنگرها، 

آوری  ها تا سازماندهی و مديريت جمع آشپزخانه
 .کمک مالی بود

به پيشنهاد ديمتريف مراکز توليدی که با فرار 
ها از پاريس تعطيل شده بودند، از  مالکان آن

اوايل آوريل به شکل تعاونی شروع به کار 
برخی از اين مراکز نيز از ماه مه کار .  کردند

ی سرشماری  زنان وظيفه.  خود را آغاز کردند
های خالی و انتخاب مسئول  زنان بيکار و کارگاه

ديمتريف در گزارش .  کارگاه را برعهده داشتند

 زنان کمون
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خود به کميسيون کار و مبادله که توسط کمون 
"ريزی شده بود، در اين رابطه نوشت پايه در : 

جريان رهايی کار از قيد استثمار سرمايه، تشکيل  
هايی سرانجام به کارگران امکان    چنين سازمان 

اين  .  خواهد داد که اداره امور را در دست بگيرند 
چنين    امر نه تنها مناسبات اجتماعی توليد، بلکه هم 

های    فعاليت ".  دهد   اشکال غيرانسانی کار را تغيير می 
بود که باعث شد زنان حتا نقش  "  اتحاديه زنان "

ی    اندازی و اداره   بيشتری نسبت به مردان در راه 
های    با تالش .  ها در شکل تعاونی داشته باشند   کارگاه 

های رختشويی، تجارت    کارگاه "  اتحاديه زنان "
های مصنوعی، مهمات،    سوزن، فراوری پَر، گل 

های شنی در خدمت اهداف کمون و    يونيفرم و کيسه 
مبارزات  .  بهبود رفاه ساکنان پاريس به راه افتادند 

زنان کمون و از جمله اقدامات اتحاديه زنان نشان  
دهند که زنان کمون چه درک عميقی از ستم    می 

 .طبقاتی و تبعيض جنسيتی در آن زمان داشتند 

های مختلف همراه با مردان    چنين در کلوب   زنان هم 
حضور داشتند و گاه اين حضور بيشتر از مردان  

که زنان هنوز به حق رای دست نيافته    با اين .  بود 
بودند، اما در برخی از مناطق و محالت پاريس که  

جريان غالب بودند،  "  انترناسيونال اول "هواداران  
ها مشارکت    زنان در اداره و سرپرستی شهرداری 

در واقع اگرچه زنان در انتخاب مقامات  .  داشتند 
اصلی کمون، به دليل عدم حق رای، شرکت  

های مردمی،    ها در تشکل   نداشتند، اما حضور آن 
هايی که در تمامی محالت پاريس شکل گرفته    تشکل 

ها در اين    بود و رأی و اعمال نظر مستقيم آن 
ها در    ها، بر وزن سياسی زنان و تاثير آن   تشکل 

برای همين بود  .  اقدامات و تصميمات کمون افزود 
طور خاص    که کمون به   رغم آن   که برای نمونه به 

هرگز قانونی برای پذيرش زنان در برخی مشاغل  
شدند    که تا پيش از آن مشاغل مردانه محسوب می 

خواست زنان برای    تصويب نکرد، اما در عمل به 
 .داد   ها تن    فعاليت در تمامی بخش 

های    در عمر کوتاه مدت کمون، زنان در عرصه 
چون تهيه غذا، لباس، اسلحه، مداوای    گوناگونی هم 

مجروحان، آموزش کودکان و باالخره با تفنگ در  
سنگرهای مقاومت در برابر ارتش ورسای حضور  

زنان در توليد اسلحه برای دفاع از کمون  .  داشتند 
هزار زن در    ٣ حدود  .  نقش محوری داشتند 

های توليد فشنگ مشغول به کار بودند،    کارگاه 
های شن را برعهده    زن کار دوختن کيسه   ١۵٠٠ 

سانتيم دستمزد    ٨ داشتند و به ازای دوخت هر کيسه  
سانتيم    ٢ گرفتند در حالی که پيش از کمون تنها    می 

 .گرفتند   دستمزد می 

های مهم فعاليت زنان، آموزش    يکی ديگر از عرصه 
کودک پاريسی يک    ٣ در آن زمان از هر  .  بود 

نيمی از  .  کودک از هرگونه آموزشی محروم بود 
هايی هم که از امکان تحصيل برخوردار بودند به    آن 

ها را    ی اين   کمون اما همه .  رفتند   مدارس کليساها می 
 .تغيير داد 

های مهمی در راستای آموزش رايگان و    کمون گام 
. برداشت )  مذهب (اجباری و بدور از نفوذ کليسا  

کمون به تحصيل دختران توجهی ويژه کرد و  
ای که کليه اعضای آن زن بودند    کميسيون ويژه 

برای نظارت بر حسن اجرای ايجاد مدارس دخترانه  
يک هنرستان فنی نيز برای دختران در  .  ايجاد شد 

چنين برای کمک به    هم .  پاريس تشکيل شد   ۶ منطقه  
ها برای ايجاد مهد    زنان کارگر، نخستين تالش 

 .ها صورت گرفت   کودک در مجاورت کارخانه 

فروش نگاه ديگری    چنين به زنان تن   زنان کمون هم 
ها به    داشتند و همين باعث شد تا تعدادی از آن 

صفوف مبارزان کمون پيوسته و در اين راه  
فروش    يکی از اين زنان تن "  آماندا . "جانفشانی کنند 

پيشنهاد تشکيل  "  سن سوران "بود که در کلوب  
لوئيز  .  فروش را داد   گردانی متشکل از زنان تن 

ترين رهبران زن    عنوان يکی از برجسته   ميشل به 
"فروش گفت   کمون در دفاع از زنان تن  چه کسی  : 

بيش از آنهايی حق خواهد داشت که قربانيان  
و جان خود را برای  ...  اند   انگيز دنيای کهنه   غم 

 ".کنند   جهانی نوين ايثار می 

از ديگر اقدامات کمون در رابطه با حقوق زنان  
توان به حق طالق و آزادی زندگی مشترک    می 

چنين کودکانی را که خارج از    کمون هم .  اشاره کرد 
های رسمی کليسايی بدنيا آمده بودند، مانند    ازدواج 

ديگر کودکان به شمار آورد و برای زنانی که  
شان در جنگ کشته شده بودند چه همسر    همسران 

ها    رسمی بودند و چه غير رسمی و فرزندان آن 
 .مستمری تعيين کرد 

در آخرين روزهای عمر کمون، زنان کمون با  
زنان کارگر  .  ها آفريدند   نظير خود حماسه   شجاعت کم 

در حالی که لباس کار بر تن داشتند، تمام روز و  
شب را به ايجاد استحکام و ساختن سنگر مشغول  

ها در همان جا جان خود را    شدند و بسياری از آن 
ها از جمله يک گردان    آن .  در راه کمون فدا کردند 

برپا کردند  "  بلوار کليشی "نفره زنان، را در    ١٢٠ 
ها    که قهرمانانه در دفاع از کمون جنگيد و اغلب آن 

در منطقه دهم  .  عام شدند   در  اين نبرد نابرابر قتل 
پاريس تعداد زيادی از زنان اسلحه بدست بالفاصله  

ی لوئيز    گفته   به .  توسط ارتش ورسای تيرباران شدند 
ها هزار زن مبارز در دفاع    ميشل در آن روزها ده 

در آن روزها بسياری از  .  از کمون مشارکت داشتند 
ای در کنار همسران و    زنان بدون هيچ محاکمه 

 . شان تيرباران شدند   و برادران     پدران 

زن به محاکمه کشيده    ١٠۵١ پس از شکست کمون  
ور    تن کارگر و پيشه   ٧۵۶ ها    شدند که از ميان آن 

صاحب    ٣٣ معلم،    ۴ زن شغلی نداشتند،    ٢۴۶ بودند،  
صاحب مغازه و تنها يک زن    ١١ هتل يا کافه،  

 .ها بود   مالک در ميان آن 

های    رفتار زنان طبقه حاکم با زنان کمون از نمونه 
ی تفاوت زنان ثروتمند با زنان کارگر و    برجسته 

در اين رابطه در  .  ها بود   های آن   ديده و خواست   ستم 
اثر تونی کليف  "  مبارزه طبقاتی و رهايی زن "کتاب  

"خوانيم   می  های    انتقام ورسائيان خصوصا خانم : 
ها چنانچه که گويی    آن ....  ورسائيان وحشتناک بود 

ها    برند، به جنازه   بخش بسر می   در گردش لذت 
شان آخرين پس    شدند با نوک چتر آفتابی   نزديک می 

زدند تا از ديدن    های پوشش اجساد را کنار می   مانده 
مورخی در سالگرد  ....  مردگان دلير لذت ببرند 

گزارشات حاکی است که زنان  :  کمون نوشت 
جنسان خود    ويژه عليه هم   پوش به   شيک 

 ".بارترين رفتار را داشتند   خشونت 

روز    ٧٢ (عمر کمون پاريس اگرچه بسيار کوتاه بود  
چنان    و نتوانست آن )  ١٨٧١ مه    ٢٨ مارس تا    ١٨ از  

که بايد روند تکاملی خود را طی کند، اما در همان  
مدت کوتاه نيز تاثيرات شگرفی از خود برجا  
. گذاشت که در تاريخ انقالبات کارگری ماندگار شد 

ی کمون عدم    کارانه   های محافظه   يکی از جنبه 
تصويب حق رای برای زنان بود، زنانی که نقش  

 .مهمی در پيروزی و برقراری کمون داشتند 

اين پارادوکس بيش از هر چيز نتيجه تاثيرات نظری  
پرودون بر بخشی از رهبران کمون بود، تاثيراتی  

ها و تفکرات پرولتاريای پيش از    که ريشه در سنت 
وری داشت که هنوز در    صنعتی شدن و دوران پيشه 

براساس سرشماری  .  فرانسه آن زمان گسترده بود 
درصد کارگران، کارگران    ۴۴ ، تنها  ١٨٧٢ سال  

کارخانه بود که بيش از    ١۵ تنها  .  صنعتی بودند 
ها مشغول به کار بودند و تعداد    کارگر در آن   ١٠٠ 

نفر    ۵٠ تا    ٢٠ کارگران در صدها کارخانه ديگر بين  
بار  : "ها پيش از کمون نوشته بود   مارکس سال .  بود 

های گذشته بسان کابوسی بر مغز    سنت همه نسل 
شود تا با ترس و    کند و سبب می   زندگان سنگينی می 

، تفکر  "لرز از ارواح گذشته مدد جويند 
بورژوايی پرودون که ريشه در صنعت    خرده 
وری و در واقع ماقبل صنعتی شدن داشت    پيشه 

همين تاثير را بر برخی از رهبران کمون داشت،  
از  .  نظراتی که در مورد زن بسيار ارتجاعی بودند 

جمله نظرات پرودون در مورد زن اين بود که  
طبيعت، زن را صرفا به عنوان يک وسيله  "

يعنی تنها فايده آن برای  .  بازتوليد برگزيده است 
به هر  ".  هاست   کردن بچه   جامعه زائيدن و بزرگ 

حال عمر کوتاه کمون اين اجازه را نداد تا کمون به  
 .تمامی ميراث مردگان را از دوش خود بردارد 

رغم نظرات ارتجاعی پرودون و تاثير آن بر    اما به 
بخشی از رهبران کمون، اين امر نتوانست مانع  

ها در پيروزی و    ی آن   حضور زنان و نقش برجسته 
يکی از  .  نظير کمون شود   دستاوردهای بی 

 .ترين رهبران زن کمون لوئير ميشل بود   برجسته 

بود  "  دوماهيس "مادر لوئيز خدمتکار قصر خانواده  
" زاده   کودکی حرام "اصطالح آن زمان    و لوئيز به 

بود، کودکی که خارج از روابط زناشويی بدنيا آمده  
بود، به همين دليل او نام خانوادگی مادرش يعنی  

لوئيز از همان ابتدا آرزو داشت  .  را برگزيد "  ميشل "
او  .  تا معلم شود و با پشتکار خود به اين هدف رسيد 

تحت تاثير جو سياسی فرانسه و شغل معلمی و  
معضالت آموزشی آن زمان و نقش کليسا، به مسائل  

های    سياسی گرايش پيدا کرد و با برخی از روزنامه 
او  .  اپوزيسيون آن زمان شروع به همکاری کرد 

چنين با ويکتور هوگو وارد مکاتبه شد و اشعار    هم 
چنين    لوئيز هم .  کرد   خود را با نام مستعار منتشر می 

. های آن زمان درآمد   به عضويت برخی از انجمن 

بحران سياسی در فرانسه    ١٨٧٠ وقتی که در سال  
های سياسی لوئيز نيز افزوده    اوج گرفت، بر فعاليت 

،  ١٨٧٠ با شروع محاصره پاريس در سپتامبر  .  شد 
لوئير رياست کميته مراقبت متشکل از زنان در  

جاست    در اين .  محله مون مارتر را برعهده گرفت 
شود و زندگی    آشنا می "  تئوفيل فره "که او با  

مشترکشان تا زمانی که پس از شکست کمون فره  
اش    های   او از فعاليت .  دستگير و اعدام شد ادامه يافت 

آوريل تا زمانی که    ٣ از  : "در دوران کمون نوشت 
نيروهای ورسای وارد پاريس شدند من تنها دو بار  
به مدت چند ساعت از صف گروهان جدا شدم،  

  ۶١ وقتی گردان  .  که به پاريس بيايم   هم برای اين   آن 

گشت در  من به آن تعلق داشتم به مقر بازمی که 
با "  شده های گم بچه"کنار ديگران بودم يعنی با 

های مون مارتر، در  ، با توپچی"پيشقراوالن"
 ".های بروير، در نويی ی ايسی، در تپه قلعه

های فاتح مادر او  پس از شکست کمون، ورسايی
کنند و لوئيز به دليل نگرانی از  را دستگير می

کند تا مادرش را  اعدام مادرش خود را معرفی می
از "  دادگاه"در  ١٨٧١او در دسامبر .  آزاد کنند

کند، اين زمانی بود که  ای می کمون دفاع جانانه

٨از صفحه   

 زنان کمون

  ١١درصفحه 
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رژيم بناپارتی خفت و خواری و سرافکندگی ملی را  
در چنين وضعيتی پرولتاری فرانسه  .  نيز دامن زد 

که بر ضد رژيم کهنه قد بر افراشته بود، دو وظيفه  
"مهم را به عهده داشت  وظيفه عمومی ملی و  : 

وظيفه طبقاتی، يعنی رهايی فرانسه از اِشغال آلمان  
و رهايی سوسياليستی کارگران از چنگ سرمايه  

پيوند ميان اين دو وظيفه، بهترين مشخصه  .  داری 
 ).لنين، درس هايی از کمون پاريس ". (کمون است 

کمون پاريس اين دو وظيفه مهم را که لنين به آن  
اشاره کرده است، در شرايط بی مانندی از رنج و  
سختی و دشواری های مبارزاتی، و در مدت زمان  

رهايی فرانسه از  .  کوتاه عمر خود، به انجام رساند 
اِشغال آلمان و رهايی سوسياليستی کارگران از يوغ  
سرمايه داری؛ آنگونه که لنين يادآور شده است،  
بهترين مشخصه کمون پاريس است و کمون با پيوند  
اين دو وظيفه بزرگ، درايت، استواری و شايستگی  

 . خود را در مسير اجرا و عملی شدن آن نشان داد 

کمون پاريس، نخستين حکومت کارگری و نمونه  
شکوهمندی از جنبش پرولتری در جهان و آفريننده  
دولتی نوين بود که چنانچه پيروزی آن استمرار می  
يافت، طبقه کارگر را قادر می ساخت تا گام های  
بزرگ بعدی را برای استقرار يک جامعه نوين  

کمون شکل تاريخی  .  کمونيستی با استواری بردارد 
و معينی از دولت کارگری با مختصات ويژه  
منحصر به فرد بود که در عمر کوتاه دو ماه و چند  
روز خود، مجموعه ای از اقدامات انقالبی را به  

اقدامات کمون، نشان از تولد  .  مرحله اجرا گذاشت 
مناسبات اجتماعی نوينی دارد که اگر ادامه می  
يافت، می توانست به رهايی نهايی بشريت از  

در اين  .  بربريت نظام سرمايه داری منجر شود 
نوشتار با نگاهی گذرا به مجموعه ای از مصوبات  
و اقدامات انقالبی کمون پاريس اشاره خواهيم  

 . داشت 

تشکيل گارد ملی، نخستين اقدام انقالبی کارگران  
پاريس بود، که از روزهای پيش از استقرار کمون  

مارس    ١٨ در سپيده دم  .  سازماندهی شده بود 
، وقتی کارگران پاريس با شهامت و جسارت  ١٨٧١ 

و از خود گذشتگی بی نظيری با طنين فريادهای  
زنده باد کمون، بورژوازی را سرنگون کردند،  
کميته مرکزی گارد ملی تمام قدرت را در دست  

گردان    ٢١۵ کميته مرکزی، که در آن هنگام  .  گرفت 
متشکل را تحت فرماندهی داشت، در نخستين فرمان  
. خود، تسخير تمام مراکز مهم دولتی را صادر کرد 

اش، که    با صدور اين فرمان، بورژوازی و نماينده 
ناميده  "  اين فسقلی بدنهاد تی ير "مارکس آنان را  

پس از تصرف  .   است، به ورسای متواری شدند 
شهرداری، به فاصله چند ساعت، نخستين جلسه  
کميته مرکزی گارد ملی، در تاالر شهرداری پاريس  

اعالم رسمی سرنگونی دولت  .  برگزار شد 
بورژوازی، نخستين اقدام کميته مرکزی گارد ملی  

پس از اعالم سرنگونی دولت  .  در اين نشست بود 
بورژوايی، با اولين قطعنامه اين نشست، فرمان لغو  
حکومت نظامی و آزادی کليه زندانيان سياسی  

 . صادر شد 

کمون از همان روزهای اول، پايه های قدرت  
بورژوازی را نشانه گرفت و با قاطعيت، عليه  
بورژوازی و ماشين سرکوب بوروکراتيک اش  

در طی چند روز ارتش دائمی، پليس  .  وارد عمل شد 
و ژاندارمری منحل شدند و مردم مسلح در گارد  
. ملی وظيقه حراست از انقالب را بر عهده گرفتند 

نيروی انتظامی بی درنگ از عناوين سياسی اش  
محروم گرديد و به ابزاری در دست کمون تبديل  

ابزاری مسئول و پاسخگو که با قصور از  .  شد 
اصلی که  .  وظايف خود، به فوريت عزل می شدند 

به فوريت درمورد تمامی کارکنان و در تمامی  
 .شاخه های خدماتی اداری به يک سان عمل شد 

اقدام بعدی کميته مرکزی گارد ملی، صدور فرمان  
انتخابات آزاد بود که از تمام مردم خواسته شد در آن  

مارس، انتخابات کمون برگزار    ٢۶ در  .  شرکت کنند 
مارس    ٢٨ کميته مرکزی گارد ملی، که تا  .  شد 

وظايف حکومتی را انجام می داد، پس از انجام  
انتخابات، در اقدامی زود هنگام اختيارات خود را به  
کمون تفويض کرد و کمون عهده دار اجرای  

کمون از مجموعه  .  اقدامات کميته مرکزی شد 
مشاوران شهری که با رای عمومی مردم در نواحی  

اکثريت  .  مختلف شهر برگزيده شده بودند، تشکيل شد 
اين اعضاء البته از کارگران  يا از نمايندگان  
سرشناس طبقه کارگر بودند و وظايف شان نه  
صرفا قانون گذاری که در عين حال اجرای قانون  

در واقع اعضای کمون، در همان حال که  .  هم بود 
قانونی را تصويب می کردند، خود در کميسيون  
های مختلف وظيفه اجرای آن را نيز بر عهده  

مراجعه به  : "يا آنگونه که مارکس گفته است .  داشتند 
آرای عمومی را می بايست به صورتی درآورد که  
همچون ابزاری در خدمت مردم، آن هم مردمی که  

کمون  ...در قالب کمون سازمان يافته بودند، در آيد 
می بايست نه يک اقدام پارلمانی، بلکه هيئت اجرايی  
و عمل کننده يعنی اجرايی و قانون گذاری در عين  

کارل مارکس -جنگ داخلی در فرانسه  ". (حال باشد 
 ).ترجمه باقر پرهام  -

لذا، بر خالف سيستم پارلمانی حکومت سابق، به  
جای اينکه مردم هر سه يا شش سال جمع شوند و  

" نماينده "يکی از اعضای طبقه حاکم را به عنوان  

خود در پارلمان برگزينند، اينبار نمايندگان منتخب  
در مقابل مردم، نه فقط موظف به پاسخگويی بودند،  
بلکه هر زمان هم که در انجام وظايف خود کوتاهی  

 . می کردند، از مقام خود عزل می شدند 

مارس، کمون فرمان انحالل نظام وظيفه    ٣٠ در  
اجباری را صادر کرد و به جای آن، گارد ملی،  
متشکل از توده های مسلح را بوجود آورد که همه  
. افراد می توانستند داوطلبانه در آن شرکت کنند 

کمون انتخابی بودن تمام مقامات رسمی را تصويب  
کمون اعالم کرد که در يک جمهوری واقعا  .  کرد 

دمکراتيک، نبايد جايی برای حقوق های افتخاری و  
حقوق ها  .  حقوق های کالن وجود داشته باشد 

  .هزار فرانک در سال تعيين شد   ۶ حداکثر تا سقف  

کمون، در عين حال دو شغله بودن کارمندان در  
بدين سان  .  دستگاه های دولتی را ممنوع اعالم کرد 

کمون پاريس، با اجرای فرامين اوليه خود، شعار  
های    حکومت ارزان را که شعار همه انقالب 

بورژوايی است، با الغاء دو سرچشمه اصلی  
های دولتی، يعنی ارتش دائمی و دستگاه    هزينه 

 . کارمندی دولت، عملی کرد 

به فرمان کمون، کار عمومی در خدمت دستگاه  

اداری، از خود اعضای کمون گرفته تا پائين ترين  
مرتبه دستگاه اداری، کاری بود که می بايست با  

رشوه  .  مزدی معادل مزد کارگری انجام می شد 
گيری های مرسوم و مداخله گری معمول مقامات  
. عالی دولتی همراه با خود اين مقامات از بين رفتند 

خدمات عمومی، از اين پس، ديگر در حکم ملک  
از جانب حکومت    مأمور خصوصی موجوداتی  

نه فقط دستگاه اداری  .  مرکزی تلقی نمی شدند 
شهرداری، بلکه همه اقداماتی که ابتکار اقدام به آن  

دولت بود، از آن پس در زمره  ها تا آن زمان از آن  
  .اختيارات کمون قرار گرفت 

"در واقع، راز حقيقی کمون در اين بود که  اين  : 
کمون، اساسا حکومتی بود از آن طبقه کارگر،  
زائيده نبرد طبقاتی توليد کننده بر ضد طبقات بهره  
مند از برخوداری و تملک، يعنی خالصه، شکل  
سياسی سرانجام به دست آمده ای که رهايی  
. اقتصادی کار از راه آن ممکن بود تحقق پذير گردد 

سلطه سياسی توليد کننده نمی تواند تا ابدی شدن  
بنابر اين  .  بردگی اجتماعی او همزيستی داشته باشد 

کمون می بايست در حکم اهرمی باشد برای بر  
افکندن پايه های اقتصادی وجود طبقات، و بر  

از قيد  [با رها شدن کار  .  افکندن خود سلطه طبقاتی 
، هر آدمی به کارکن تبديل می شود و کار  ]سرمايه 

توليدی ديگر صفتی نيست که به طبقه معينی نسبت  
(داده شود  کارل    –جنگ داخلی در فرانسه  ". 

 )ترجمه باقر پرهام  -مارکس 

لذا، درهم شکستن تمامی ابزارهای مادی و معنوی  
دستگاه سرکوب و بوروکراتيک بورژوازی يکی  
. پس از ديگری در دستور کار کمون قرار گرفت 

پس از صدور فرمان انحالل ارتش دائمی و نيروی  
انتظامی، اين دو بازوی مادی اعمال قدرت و  
سرکوب در حکومت سابق، کمون به حذف ابزار  
معنوی سرکوب، يعنی قدرت کشيشان همت  

فرمان جدايی کامل کليسا از دولت، از جمله  .  گماشت 
با  .  مصوبات بعدی کمون بود، که به فوريت اجرا شد 

خلع مالکيت  "صدور فرمان جدايی کليسا از دولت،  
از کليسا ها، در حدی که آن ها به هيئت های زمين  

 . ، به اجرا در آمد "دار و مالک تبديل شده بودند 

کشيشان را به آرامش بازنشسته  "اين فرمان کمون،  
شدن و پرداختن به زندگی خصوصی برگرداند، تا،  
همانند پيشينيان خود يعنی حواريان با اتکا به  

. معاش خود را بگذرانند مؤمنان  صدقات و نذورات  

آموزشی به صورت رايگان برای    مؤسسه های همه  
مؤسسات نيز از  عموم مردم آزاد شد و خود آن  

هرگونه دخالت از سوی کليسا و دولت برکنار اعالم  
بدين سان، نه تنها آموزش در دسترس همگان  .  شدند 

قرار گرفت، بلکه خود علم نيز از قيد زنجيرهای  
اسارت پيش داوری های طبقاتی و قدرت حکومتی  

 در گرامی داشت صد و پنجاهمين سالگرد کمون پاريس

 زنده باد اقدامات انقالبی کمون 

١از صفحه   

١١درصفحه   
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نوامبر  ٢٨چندی از اعدام تئوفيل فره در 
کالدونيای "او را به تبعيد به "  دادگاه. "گذشت می

او .  کند از مستعمرات فرانسه محکوم می"  جديد
در کالدونيای جديد نيز از مبارزه دست نکشيد و 
از حقوق بوميان و نيز اعراب الجزايری که به 

کند و در  کالدونيا تبعيد شده بودند، دفاع می
جا بار ديگر شغل آموزگاری را برای  همان

ها از تبعيد  او پس از سال.  گيرد بوميان از سر می
گردد و تا آخر عمر به مبارزات خود ادامه  بازمی

دهد و به همين دليل بارها دستگير و زندانی  می
شود، در يکی از اين موارد او از مارس  می

 .شود زندانی می ١٨٨۶تا ژانويه  ١٨٨٣

بود، از "  ورسايی"کنت هريسون که خود يک 
ای از نظرات خود را  لوئيز خواست تا خالصه

درباره کمون و آينده در اختيار وی قرار دهد تا 
خواست تهيه  او در کتابی که درباره کمون می

هريسون نظر و در واقع پاسخ .  کند، منتشر نمايد
لوئيز به درخواست او را در کتاب خود به نام 

های جديد يک معاون  کمون، يادداشت"
 .منتشر کرد ١٨٩١در سال " فرماندهی

لوئيز در پاسخ به درخواست هريسون به نکات 
در بخشی از .  بسيار ظريف و جالبی اشاره دارد

"خوانيم پاسخ او می ی خشم  کمون پاريس زاده: 
لياقتی کسانی بود  عليه بزدلی، عليه خيانت و بی

که آن روزها حکومت را در دست داشتند و 
آزادی که از . کنند چنان حکومت می امروز نيز هم

ی روزگار، دربند بوده  بيست سال پيش، هميشه
مارس، درست در حالی که  ١٨منفجر شد و در 

کرديم جان خود را برای آزادی فدا  فکر می
 .کنيم، کنترل اوضاع در دست ما قرار گرفت می

دانند که  اند می را زيسته ١٨٧١ی  آنان که حماسه
چقدر فراوان بودند مردم خشمگين که به صفوف 

ی پيشرفت بود،  زمانه زمانه.  انقالبيون پيوستند
وزيد و عالوه بر اين، حکومت  طوفان آزادی می

 ١٨قدر منفور بود که کمون تنها با مبارزه  آن

 .مارس توانست مستقر شود

اما کمون که از هر طرف با خطر محاصره شده 
هايی هم روبرو  بود و طولی نکشيد که با خيانت

توانست به حيات خود ادامه دهد،  گرديد، نمی
که از همان نخستين روزها به تصرف  مگر آن

اين ايده، اقليت بود و تا .  ورسای دست بزند
 ".ها بوده است امروز حق با اقليت

 

١٠از صفحه   

 زنان کمون

 –جنگ داخلی در فرانسه  (".  حاکم بر آن رها گرديد 

 )ترجمه باقر پرهام  -کارل مارکس 

کمون بودجه انجام مراسم مذهبی را حذف و اموال  
کمون بساط مذهب  .  مجامع مذهبی را مصادره کرد 

را از مدارس برچيد و کميسيون آموزش را موظف  
کرد تا نظام آموزشی قبلی را که در انطباق با منافع  
بورژوازی و کليسا سازماندهی شده بود، دگرگون  

کمون وسيع ترين آزادی های سياسی را که  .  سازد 
. فرانسه تا آن زمان به خود ديده بود، معمول ساخت 

بدين سان نوع کاملی از دمکراسی شکل گرفت که  
 .   نمونه آن در تاريخ بشريت وجود نداشت 

پس از صدور فرمان جدايی کليسا از دولت، نوبت  
به کارکنان دستگاه قضايی رسيد تا به گفته مارکس،  
پرده استتار از استقالل نمايشی و سرسپردگی  

"کارکنان آنان برداشته شود  کارکنان دستگاه قضا  . 
از نقاب استقالل نمايشی که تا آن زمان فايده اش اين  
بود که بر سرسپردگی حقيرانه آنان نسبت به همه  
حکومت های گذشته، که به همه آنان نيز، يکی پس  
از ديگری، سوگند وفاداری خورده بودند، سوگندی  
که پس از آن زير پا می گذاشتند، پرده استتاری  

عناوين هيئت دادرسان و  .  بکشد؛ خالص شدند 
قضات نيز، مانند ديگر همکاران اداری عمومی،  
تبديل به عناوين و مقامات انتخابی، پاسخگو و پس  

کارل    –جنگ داخلی در فرانسه  ".(گرفتنی شدند 
 )ترجمه باقر پرهام  -مارکس 

در واقع، کمون ارگان های قديمی قضائی را از بين  
برد و سنتهای ارتجاعی و قانونی حاکم بر اين  

کمون مشخص کرد که  .  دستگاه را منحل اعالم کرد 
قضات بايد توسط مردم انتخاب شده و دادستان های  

 .کل نيز مستقيما از جانب کمون منصوب گردند 

الغای اجاره خانه های عقب افتاده سه ماه گذشته،  
يک ديگر از اقدامات کمون به نفع کارگرانی بود که  
دست کم در سه ماه گذشته به دليل در اختيار نداشتن  

کمون از  .  ابزار و مواد خام، کار نکرده بودند 
اتوريته انقالبی خود استفاده کرد و اجاره خانه های  

با اين ايده که  .  پرداخت نشده سه ماه قبل را لغو کرد 
مالکين هم بايد در بهای گزاقی که فرانسه در اين  

 . مدت پرداخته است، اندکی سهيم باشند 

برپايی قصابی شهرداری يکی ديگر از اقدامات  
در وضعيتی  .  رفاهی کمون برای فقرا و بيکاران بود 

که بانک ها راه کمک مالی به کمون را بسته بودند،  
در شرايطی که فقر و فالکت و بی پولی زندگی  
کارگران و توده مردم را فرا گرفته بود، عملی  
کردن اين کار؛ اگرچه برای برخی از قصابی ها  
خوشآيند نبود، خصوصا آن دسته از قصابی هايی  
که خود واسطه هايی بودند و از اين راه ارتزاق می  
کردند، اما اعضای کمون اين ايده را عملی کردند تا  
فقرا دست کم بتوانند يک يا دو بار در هفته چيز  

قصابی  .  ديگری غير از يک تکه نان بخورند 
شهرداری از طريق يارانه ای که کمون در  

ممنوعيت  .  اختيارش قرار داده بود، تامين می شد 
کار شبانه نانوايی ها از جمله ديگر تصميماتی بود  
که کمون به درخواست کارگران نانوايی که ديگر  
نمی خواستند شب ها کار کنند در توافق با آنها،  

 .اتخاذ کرد 

آوريل در ميان شادمانی عمومی،    ۶ کمون، در  
دستگاه گيوتين را که مظهر سرکوب و قتل و اعدام  

دولت های بوژوازی بود در انظار عمومی به آتش  
آوريل، با    ١٢ کشيد و شش روز بعد، در روز  

تصميمی شجاعانه، ستون واندوم را که مظهر ميهن  
پرستی افراطی و نماد ناسيوناليسم و شوونيسم  

 . افراطی فرانسه بود، به آتش کشيد 

کمون پاريس با انجام حجم بزرگی از اقدامات  
روز، سرانجام در خون    ٧٢ سترگ خود، پس از  

،  "هفته خونين "در  .  کموناردهای خود غوطه ور شد 
هزار زن و مرد و کودک به دست بورژوازی    ٣٠ 

هزار تن دستگير،    ۴۵ ورسای قتل عام شدند، حدود  
. که بسياری از آنان بعدا اعدام، تبعيد يا زندانی شدند 

کافی بود که پاريسی ها و تمام فرانسه و تمام  
کارگران جهان دريابند که بورژوازی برای  
پاسداری از منافع طبقاتی اش از هيچ عملی برای  
کشتار کودکان و زنان و مردان، کوتاهی نخواهد  

 .کرد 

در بزرگداشت صد و پنجاهمين سالگرد کمون  
پاريس و در گرامی داشت ياد و خاطره تابناک زنان  
و مردان و کموناردهايی که در دفاع از ارزش های  
واالی کمون و در دفاع از منافع کارگران و  
زحمتکشان در خون خود غلطيدند، اين نوشتار را با  

 .  گفتاری از لنين به پايان می رسانيم 

با وجود اينکه پرولتاريای سوسياليست از گروه  "
های پراکنده متعددی تشکيل شده بود، با اين همه  
کمون نشانه درخشانی برای آن ارائه داد که  
پرولتاريا درک کند که وظيفه دموکراتيکی را که  
بورژوازی فقط قادر به اعالم آن بود، به اتفاق حل  

پس از آنکه پرولتاريا قدرت را قبضه کرد،  .  کند 
بدون هيچ گونه قانون گذاری مشکل، با آسانی و با  
مهارت به دموکراتيک کردن نظام اجتماعی تحقق  

بوروکراسی را از ميان برد و حق انتخاب  .  بخشيد 
البته  .  شدن کارمندان دولت را به عهده دولت گذاشت 

بر اثر اشتباهات پی در پی، پيروزی درخشان از  
به  .  کارگران در نيمه راه توقف کردند .  ميان رفت 

جای آنکه به مصادره اموال غاصبين بپردازند در  
به سر می بردند که در سرزمينی که زير    يا ؤ اين ر 

پرچم اجرای وظايف عمومی متحد شده اند، عالی  
طبقه کارگر  .  ترين عدالت به واقعيت خواهد پيوست 

از قبيل بانک ها را تصاحب    برای مثال مؤسساتی 
در ميان سوسياليست ها، هنوز تئوری  .  نکرد 

. پرودونی يعنی مبادله عادالنه و غيره حاکم بود 

. اشتباه دوم، خوش قلبی بيش از حد پرولتاريا بود 

ضروری بود که پرولتاريا دشمنان خود را نابود می  
کرد ولی به جای اين کار سعی کرد که آن ها را از  
نظر اخالقی تحت تاثير قرار دهد و به اهميت  

و به  .  اقدامات نظامی در جنگ داخلی کم بها داد 
جای آنکه پيروزی خود را در پاريس با حمله  
قاطعانه به ورساری تکميل کند، مسامحه کرد و به  
دولت ورسای فرصت داد که نيروهای خود را جمع  

 .آوری نموده و برای هفته خونين مجهز کند 

با اين همه، کمون پاريس با وجود تمام اشتباهاتش،  
شکوهمندترين نمونه از بزرگترين جنبش کارگری  

مارکس برای اهميت  .  قرن نوزدهم را ارائه داد 
چنانچه  .  تاريخی کمون پاريس ارج فراوانی قائل بود 

کارگران در موقع حمله سپاه ورسای بر عليه مسلح  
شدن پرولتاريای پاريس، بدون مبارزه سالح خود را  
بر زمين می گذاشتند، در اين صورت تائير شومی  

که اين نوع ضعف در جنبش پرولتاريا باقی می  
گذاشت و دلسردی حاصله از آن به مراتب بيشتر از  
ضررهايی می بود که به طبقه کارگر به خاطر  
مبارزه برای دفاع مسلحانه از خود مجبور به تحمل  

هر اندازه هم که قربانيان کمون زياد بوده  .  آن بود 
باشد، اهميتی که اين کار برای مبارزه طبقه  
پرولتاريا دارد، اثر آن را خنثی می کند؛ يعنی  
کمون، جنبش سوسياليستی را در اروپا به حرکت  
در آورد، قدرت جنگ داخلی را نشان داد و توهمات  
ميهن پرستانه را از ميان برد و به اعتقاد ساده  
لوحانه نسبت به کوشش های عمومی سرمايه داری  

کمون به پرولتاريای اروپا  .  ملی خط بطالن کشيد 
آموخت که بايد وظايف جنبش سوسياليستی را به  

(طور دقيق مطرح سازد  درس هايی از کمون  ". 
 )  ترجمه و تنظيم احمد آزادی جو  -لنين  -پاريس 

    

 

 

 در گرامی داشت صد و پنجاهمين سالگرد کمون پاريس

 زنده باد اقدامات انقالبی کمون 
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  ١٣درصفحه 

 .کنکاش و بررسی قرار دهد 

فرانسه انقالبات متعددی را از سر گذرانده است که  
ترين آن به موضوع بحث اين مقاله، انقالب    نزديک 
در اين انقالب رژيم سلطنتی  .  است    ١٨۴٨ فوريه  

اين جمهوری اما  .  سرنگون و جمهوری برقرارشد 
در روزهای ژوئن همان سال در خون پرولتاريای  
پاريس خفه شد وبجای آن يک جمهوری خالص  

لوئی بناپارت برادرزاده ناپلئون  .  پارلمانی مستقر شد 
جمهور فرانسه شده    رئيس   ١٨۴٨ دسامبر    ١٠ که از  

پارلمان  .  دست به کودتا زد   ١٨۵١ بود، دوم دسامبر  
را تعطيل و بسياری از نمايندگان آن را بازداشت  

نظامی، رهبران    وی با اعالم حکومت .  کرد 
خواه فرانسه را نيز    سوسياليست و جمهوری 

سرانجام در دوم  .  بازداشت و يا تبعيد کرد 
لوئی بناپارت جمهوری را به خاک    ١٨۵٢ دسامبر 

سپرد و بنام ناپلئون سوم، امپراتور فرانسه بر تخت  
 .نشست 

رژيم    ١٨٧٠ سپتامبر    ۴ سال بعد در انقالب  ١٨  
سلطنتی بناپارت به دست کارگران و زحمتکشان  

کارگران پاريس در جريان اين  .  سرنگون شد 
جمهوری اعالم  .  انقالب، خود را مسلح کردند 

دولت پروس درحال حمله به پاريس  .شد 
که رهبران حقيقی طبقه کارگر هنوز در    درحالی .بود 

ها بودند، دولت    ها و پروسی   های بناپارتيست   زندان 
حکومت  "جديد قدرت را به دست گرفت و خود را  

"خواند "  دفاع ملی  تالش کرد  "  حکومت دفاع ملی . 
استقالل  "پرولتاريا را تحت رهبری خود برای حفظ  

. به جنگ عليه پروس متجاوز بکشاند "  ملی 

پرولتاريا اما درتدارک انقالب کارگری بود و  
خواهان از    جمهوری .  رفت تا جهانی را فتح کند   می 

ترس انقالب کارگری به دامان سلطنت و بدتر از آن  
زودی روشن    به .  به دامان دشمن خارجی پناه بردند 

حکومت  "چيزی جز "  حکومت دفاع ملی "شد که  
کننده بود، نه    آنچه مهم و تعيين .نيست "  خيانت ملی 

درهمان شب  .  بلکه منافع طبقاتی بود "  وظيفه ملی "
." اعالم جمهوری، نقشه تسليم حکومت برمال شد 

اصطالح حکومت    وزير خارجه اين به "  ژول فاور 
دفاع ملی اقرار کرد آنچه او عليه آن برخاسته است  

. اند   سربازان پروسی نيستند بلکه کارگران پاريسی 

برای کارگر فرانسوی نيز پيروزی بر پروس  
دار    متجاوز، چيزی جز پيروزی بر سرمايه 

به محض اعالم جمهوری درفرانسه،  .  فرانسوی نبود 
فدراسيون اتاق سنديکاهای کارگری و سران  

های انترناسيونال در پاريس يک اجالس    بخش 
مشترک تشکيل دادند تا اوضاع را مورد بررسی و  
مطالبات کارگران را درمقابل حکومت جديد  

در ادامه همين تالش ها، مذاکره با يکی  .  قراردهند 
اين مذاکرات البته  .از اعضای دولت راسازمان دادند 

نمی توانست نتايجی دربرداشته باشد اما اهميت اين  
تالش ها دراين بود که ازاين پس آن ها به پرچم  

اجالس مشترک دو  .مبارزه کارگران تبديل شدند 
تشکل کارگری همچنين تصميم گرفت که درهريک  

نام کميته های    از بيست بخش پاريس کميته هايی به 
شکل گيری اين کميته ها و  .نظارت ايجاد شود 

درادامه، انتخاب کميته مرکزی بيست بخش ، نقش  
بسيار مهمی در مبارزات سياسی و کارگری چه قبل  
ازکمون چه درزمان شکل گيری کمون و چه در  

گارد  "  کارگران پاريسی که در .درون کمون داشت  
خود را مسلح کرده بودند، کنترل اوضاع را  "   ملی 

در همين زمان تشکيل  .  در محالت به دست گرفتند 
فدراسيون گارد ملی و انتخاب يک کميته مرکزی،  

دهی مسلح کارگران    توانست نقش مهمی در سازمان 
و همچنين در جهت ايجاد اتحاد ميان نيروهای  
. دموکراتيک برای مبارزه عليه دولت جديد،ايفا کند 

حکومت دفاع  "اکتبر بالنکی و فلوران، افراد    ٣١ 
را در ساختمان شهرداری پاريس بازداشت  "  ملی 

شدگان در قبال اين وعده که    اما بازداشت .  کردند 
قدرت غصبی خود را در کمونی که در پاريس  

اما  .انتخاب خواهد شد واگذار خواهند کرد، آزاد شدند 
بجای عمل به اين وعده، حمله عليه گارد ملی را  

دولت جديد درزمينٔه مسائل داخلی  .  سازمان دادند 
کفايتی    بی .  های بناپارت را پيشه کرد   عمالً سياست 

اين دولت و مسامحه آشکار با دشمن خارجی  عموم  
مردم  .  های مردم را خشمگين ساخته بود   توده 

ژانويه    ٢٢ و    ١٨٧٠ دسامبر سال    ٣١ ناراضی در  
شدت    دست به قيام زدند که هردو قيام به   ١٨٧١ 

ژانويه دولت فرانسه به صلح    ٢٨ .  سرکوب شد 
"تحقيرآميز تن داد  نشانده    که دست "  ير   تی . 

بورژوازی بزرگ فرانسه بود زمام امور را به  
فوريه قرارداد صلح ورسای    ١۶ دست گرفت و در  

جا    گارد ملی تجديد سازمان يافته، همه .را امضا کرد  
. حضور و مراقبت از پاريس را بر عهده داشت 

درصدد بازداشت کميته  "  ير   تی "مارس   ١٨ روز  
نيروهای  .  مرکزی گارد ملی و خلع سالح آن برآمد 

مسلح از تيراندازی به روی کارگران مسلح در گارد  
تالش ضدانقالب باشکست روبرو  .ملی امتناع کردند 

گارد ملی به حمله دست زد و مؤسسات دولتی  .  شد 
ير    دارو دسته تی .  را يکی پس از ديگری تسخير کرد 

  ١٨٧١ مارس سال    ١٨ روز  .  به ورسای فرار کرد 

پرچم سرخ انقالب پرولتری برفراز تاالر شهرداری  
به اهتزاز درآمد و کميته مرکزی گارد ملی نقش  

 .دولت موقت را بر عهده گرفت 

کميته مرکزی گارد ملی در نخستين اطالعيه خود  
خلق پاريس يوغی را  :  مارس اعالم کرد   ١٩ مورخ  
خواستند به گردنش بيندازند به دور انداخته    که می 

است و از مردم پاريس خواست خود را برای  
نفر    ٢٠ اطالعيه به امضای  .  انتخاب کمون آماده کنند 

ی تنظيم و    از اعضای کميته مرکزی که در آن لحظه 
انتشار در تاالر شهرداری بودند رسيده بود بدين  

آسی، بيليوره، فرا، بابيک،مورو، دوپن،  :شرح 
وارلن،بورسيه، مرتيه،گوهيه، الوالت، ژورد،  
روسو،لوليه، بالنشه،گروالر، بارو،ژرم، فابر،  

 .پورژه 

تعداد اعضای کميته مرکزی گارد ملی بيشتر از اين  
در ساير اسناد انتشاريافته کميته مرکزی اسامی  .  بود 

آنتوان آرنو،  :شود به شرح زير   ديگری نيز ديده می 
آرنولد، آندينيو، بويی، برژره، کاستيونی، شوتو،  
هانری فرتونه، گديه، ژوسلن، ليسبن، مالژورنال،  

،   )  پسر (  پرودم،  رانويه،  ويار،  فلوری،  آوان  
 )٢ .(گره ليه 

های    مطبوعات ارتجاعی فرانسه و همه رسانه 
گرفتند    بورژوائی اروپا بانگ برآورده و خرده می 

که درميان اين افراد هيچ سياستمدار معروف و  
انگلس در جلسه مجمع  .  مشهوری وجود ندارد 

مارس در لندن    ٢١ عمومی انترناسيونال که  
شهر در دست ملت  "  شده بود گفت   تشکيل 

حتی يک نفر از اعضای کميته مرکزی از  ...است 
در بين ايشان نه فليکس پيا هست و  .  مشاهير نيست 

نه کسانی از قماش او، ولی همه درميان طبقه کارگر  
 )٣ ".(های سرشناسی هستند   آدم 

کميته مرکزی گارد ملی که اکنون وظيفه دولت  
عضو    ۴٠ گرفته بود حدود    موقت را برعهده 

های پاريسی    ها اعضای حوزه   نفر آز آن   ١۵ .داشت 
انترناسيونال اول که تنها حدود  .انترناسيونال بودند 

هايی را    گذشت، فعاليت   شش سال از موجوديتش می 
هايی    در شهرهای مهم اروپا سازمان داده و حوزه 

های پاريسی انترناسيونال در    حوزه .ايجاد کرده بود 
های انقالبی در پاريس، در گارد ملی و    تمام فعاليت 

در کميته مرکزی آن، در بيست بخش پاريس و  
بيشتر اعضای  .  بعدتر در کمون نقش فعالی داشتند 

کارگرانی که  .  کميته مرکزی گارد ملی  کارگر بودند 
کار خويش را رها کرده ، اسلحه برداشته بودند تا  

ريزی    نخستين حکومت کارگری را در جهان پايه 
 .کنند 

آندره برژه، کارگر چاپخانه و پيرو بالنکی بود که  
های خود تا مقام ژنرالی در    به خاطر شايستگی 
گير    ، کارگر قالب )پسر (آوان .  کمون ارتقا يافت 

آسی سازمانده    آلفونس .نظام شد   فرمانده سواره 
اعتصاب معدنچيان کروزو، عضو کميته مرکزی  
ً به   گارد ملی و عضو انترناسيونال بود، بعدا
عضويت کمون درآمد و در کميته نجات ملی نيز  

رانويه، کارگر تزيينات از  .نقش مهمی ايفا کرد 
محبوبيت زيادی در محالت کارگر نشين برخوردار  
بود و به عضويت کميته مرکزی بيست بخش  

. آندينيو کارگر خياط و عضو انترناسيونال بود .درآمد 

دوپن کارگر بوجاری و مالژورنال کارگر صحاف  
شارالمورو کارگر کاله دوز و مؤسس  .  بود 

سنديکای کارگران کاله دوز ،عضو انترناسيونال،  
عضو کميته مرکزی بيست بخش و کميته مرکزی  

ژوزف مرتيه، شاگرد معمار، طرفدار  .گارد ملی بود 
بالنکی، عضو کميته مرکزی گارد ملی و بعداً  

"عضو کمون شد  که نقش مهمی در دولت  "  ويار . 
و  موقت داشت عضو کميته مرکزی گارد ملی 

"  بيليوره ."عضو کميته مرکزی بيست بخش بود 

کارگر  "  ژورم "کارگر نقاش، عضو انترناسيونال،  
نجار، نئوژاکوبن و عضو کميته مرکزی گارد ملی  

کارگر صحاف يکی از مبارزان  "  وارلن ."بود 
. برجسته جنبش کارگری فرانسه و انترناسيونال بود 

او سخنرانی ماهر و مبلغی زبردست و از  
های    کنندگان اصلی شورای فدرال حوزه   اداره 

پاريسی انترناسيونال بود و  در بسياری از  
های آن نيز شرکت جست،عضو کميته    کنگره 

مرکزی گارد ملی و بعدتر در رأس کميسيون  
کارگر  "  دووال ."دارائی کمون قرار گرفت 

گر، پيرو مکتب بالنکی، منشی شورای فدرال    ريخته 
های پاريسی انترناسيونال و رئيس سنديکای    حوزه 

ريخته گران، عضو کميته مرکزی بيست بخش و  
"کميته مرکزی گارد ملی بود  پيرو مکتب  "ژورد . 

 خاستگاه طبقاتی برپادارندگان کمون 

 های سياسی درون آن و گرايش
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١٢از صفحه   

 .مارس کمون پاريس رسماً اعالم شد   ٢٨ 

ها    عالوه بر حضور کارگران در کمون که تعداد آن 
رسيد و بسياری از نمايندگان برجسته    نفر می   ٢۵ به  

،  "ژوانار "،  "دووال "،  "وارلن "جنبش کارگری مانند 
(  فرانکل " و  "  سرايه "،  )کارگر مجارستانی " 

ديگران، در آن حضور داشتند، روشنفکران  
کاران،    نگاران، کارمندان، صنعت   انقالبی، روزنامه 

مالکان و حتی بازرگانان نيز به    وران، خرده   پيشه 
در کمون گروه کوچکی از  .  يافته بودند   کمون راه 

بورژوازی راديکال حضور داشت که از    خرده 
خواه به شمار    نمايندگان بورژوازی جمهوری 

رفتند و خواهان جمهوری بودند اما نظری به    می 
عالوه  .  تغييرات و اصالحات عميق اجتماعی نداشتند 

نفره مرکب از شهرداران    ١۵ براين يک گروه  
های پاريس که ليبرال و    قديمی و معاونان بخش 

اينان  .  يافته بودند   کار بودند نيز به کمون راه   محافظه 
به آن دليل شرکت در انتخابات کمون را پذيرفته  
بودند که بتوانند اکثريت را به دست آورند و  
شهرداری پاريس را در مقابل کميته مرکزی گارد  

گروه همراه با چند تن ديگر که    اين  .  ملی علم کنند 
نمايندگان بورژوازی بزرگ و متوسط بودند و جمعاً  

تدريج تا اواسط آوريل از    شدند، به   نفری می   بيست 
نتيجه انتخابات تکميلی  .  ترکيب کمون خارج شدند 

آوريل برگزار شد به نحوی بود که    ١۶ کمون که  
ً بيش از   کارگر و در همين حدود    ٣٠ مجموعا

 .روشنفکر انقالبی در ترکيب کمون حضور داشتند 

های سياسی  ترين و تأثيرگذارترين گروه عمده
حاضر در کمون که اعضايشان در مبارزات 
پاريس نقش فعالی داشتند و از پشتيبانی مردم و 
  کارگران پاريس نيز برخوردار بودند،عبارت

ها،  ها، نئوژاکوبن بودند از پرودونيست
 .ها و انترناسيونال بالنکيست

. نماينده داشتند ٢٢در کمون  ها پرودونيست

حال عضو انترناسيونال  ها درعين بسياری از آن
های راست حاضر در  پرودونيست.  هم بودند

های  کمون معتقد بودند که با بسط و توسعه شرکت
های تعاونی،  ها و ساير سازمان تعاونی و بانک

گيرد و  طبقه کارگر نحوه اداره امور را فرا می
ً به سوسياليسم منتهی می . شود اين پروسه تدريجا

های چپ که بيشترشان عضو  پرودونيست
. خواندند   اشتراکی می "انترناسيونال بودند، خود را  

" مالن "های راست و    نماينده پرودونيست "  آلبرتسز "

های  چپ و هردو    نماينده شاخص پرودونيست 
در اثر خود تحت  "  مالن . "عضو انترناسيونال بودند 

عنوان سومين شکست پرولتاريای فرانسه که بعد از  
سقوط کمون نوشته است، ضمن تشريح عقايد  

های  عضو    سياسی و اجتماعی پرودونيست 
انترناسيونال و منتخب به نمايندگی کمون نوشته  

در فلسفه، ما معتقد به علوم تجربی هستيم،  :"  است 
در سوسياليسم مالکيت اشتراکی ابزار کار را  
خواهانيم که با برابری از نقطه شروع، گسترش  

دشمنان طبقه کارگر در پاريس غلبه کرد و به  
يافت اما از ادامه تعرضی که    پيروزی قطعی دست 

به آن خوبی آغاز کرده بود دست کشيد در حمله به  
. ورسای و ويران ساختن کنام ضدانقالب تعلل نمود 

کميته مرکزی آشکارا از جنگ داخلی اجتناب  
 .کرد   می 

روزنامه پرودونی در نخستين شماره  "  الکمون "
مارس از پايان عصر انقالب و    ٢٠ خود مورخ  

آگوسن  ."غيرممکن شدن جنگ داخلی سخن گفت 
نظر    نگار زبده پرودونی صرف   روزنامه "  ورمول 

نمودن از جنگ داخلی وآشتی عمومی را موعظه  
کارگر رنگرز که در آن زمان  "  بنوامالن . "کرد   می 

طلبانه    به باکونيست ها نزديک بود، روشی تسليم 
اتخاذ نموده و تا آنجا پيش رفت که حتی پيشنهاد  

ژول  ."واگذاری قدرت به حريف را مطرح کرد 
نويسنده زبردست و دموکرات با گرايش  "  والس 

ً به عضويت کمون درآمد و به   سوسياليستی که بعدا
هيچ جريانی وابستگی نداشت از مصائب جنگ  

ها    از اين نمونه افکار و انديشه .داخلی وحشت داشت 
و اظهارنظرها درميان اعضای کميته مرکزی و قبل  

موضوعی که  .  ها فراوان بود   از همه پرودونيست 
روشنی ناتوانی نظری ، آشفتگی و سردرگمی آن    به 

های پاريسی    فدراسيون حوزه .  کرد   هارا عيان می 
انتر ناسيونال نيز نقش فعالی در اين مورد ايفا  

درکل، گرايش عمومی و غالب کميته  .  نکردند 
مرکزی گارد ملی، نرمش و عطوفت نسبت به  

 .خيالی بود   دشمن توأم با نوعی خوش 

کميته مرکزی گارد ملی در انتقال قدرت به کمون  
داد اما    ای از خود نشان می   العاده   آشکارا شتاب فوق 

به خاطر خرابکاری بورژوازی ارتجاعی و  
و     ٢٣ مارس به    ٢٢ شهرداران، انتخابات کمون از  

در طی تمام اين چند  .  مارس منتقل شد   ٢۶ سپس به 
روز جسورتر و اقدامات    روز، ضدانقالب روزبه 

شد و تصميم نداشت در    خرابکار نه آن بيشتر می 
جا شهردارها    همه .  پاريس اسلحه را بر زمين بگذارد 

ير            عليه کميته مرکز تبليغ نموده و با عوامل تی 
مستقر در گران هتل اعالم همبستگی نمودند که البته  
. کميته مرکزی به خود آمد و بساطشان را برچيد 

  ٢۵ (کميته مرکزی در اعالميه روز قبل از انتخابت 

از مردم پاريس دعوت کرد کارگران را به  )  مارس 
سرانجام انتخابات کمون  .  نمايندگی انتخاب کنند 

 .فرارسيد 

 های درونی کمون پاريس   انتخابات، اعضا و گرايش 

رغم خرابکاری ضدانقالب و تحريم    علی 
نشين، بقيه پاريس با    انتخابات،جز در مناطق اعيان 

در  .  شور و حرارت به استقبال انتخابات کمون رفت 
دهندگان در    رأی "  سنت آنتوان "  ها مانند   برخی محله 
که بردوش    نفره درحالی   ۶٠٠ --٧٠٠ صفوف  

پای    شد به   های سرخ حمل می   قراوالنشان پرچم   پيش 
در بين  .  صندوق رأی رفتند و به نامزدها رأی دادند 

های انقالبی و اعضای    نامزدهای کمون، دموکرات 
روزنامه  .  انترناسيونال، بيش از ديگران بودند 

که مشی سياسی بسيار نزديکی با  "  لوپردوشن "
بالنکيست ها داشت، فهرستی از نامزدهای بيست  
بخش پاريس را منتشر نمود که در رأس فهرست  

کميته  .شد   ها، نام بالنکی ديده می   هريک از بخش 
  ٩٠ مرکزی گارد ملی مقرر نمود کمون مرکب از 

مارس انتخابات کمون برگزار و    ٢۶ .عضو باشد 

پرودون، عضو کميته مرکزی گارد ملی بود که در  
" آنتوان آرنو ."انقالب نقش افتخارآميزی داشت 

دانشجوی پزشکی،  "  ايل اود ."نگار بود   روزنامه 
نگار ، طرفدار بالنکی    کارگر چاپخانه ، روزنامه 

همکاری  )  وطن درخطر (ها   بود و با روزنامه آن 
وی عضو کميته مرکزی بيست بخش،  .  کرد   می 

عضو کميته مرکزی گارد ملی بود که تا درجه  
فرمانده کل نيروهای    ٣ ژنرالی ارتقا يافت و يکی از  

صاحب يک  "  ژول نيکال ."مسلح پاريس شناخته شد 
عطر فروشی محقر، فرانسوی لهستانی االصل و از  

او  .  ترين اعضای کميته مرکزی گارد ملی بود   مسن 
های    پيرو پرودون، عضو شورای فدرال حوزه 

پاريسی انترناسيونال، عضو کميته مرکزی بيست  
ساير  .  بخش و عضو کميته مرکزی گارد ملی بود 

اعضای کميته مرکزی گارد ملی مانند  
،  "، ليسبن "هانری فورتونه "،  "ژرژآرنولد "
و بسيار کسان ديگر  "  بويی "، "گروالر "،  "برونل "

نيز همه در شهر و محل زندگی و يا در محالت  
خوبی سرشناس و موردتوجه و احترام    کارگری به 

طور استثنايی عنصر    البته به .  کارگران بودند 
مشکوکی نيز توانسته بود در اين کميته نفوذ کند به  

که بعدها معلوم شد پليس مخفی  )  پوری "(بالنشه "نام  
درهرحال ترکيب کميته مرکزی گارد ملی  .است 

گرچه نامتجانس اما معرف پاريس کار و زحمت  
 .بود 

تر    کميته مرکزی گارد ملی عجله داشت هرچه زود 
رو در    ازاين .  قدرت سياسی را به کمون واگذار نمايد 

  ٢٢ مارس فرمان انتخابات کمون برای روز    ١٩ 

در اين فرمان چنين  .  مارس را صادر کرد 
داند اين    شده بود؛ کميته مرکزی الزم می   تصريح 

محض اينکه کمون به    انتخابات را انجام دهد و به 
وجود آمد، زمام اداره امور را به کمون تفويض و  
. کليه اختيارات خود را به کمون منتقل خواهد کرد 

در کميته مرکزی افرادی وجود داشتند که اين کميته  
در  .  دانستند   را حتی در جايگاه يک دولت موقت نمی 

کميته مرکزی درک واحدی درباره حدود وظايف و  
در اين کميته، سه گروه  .  اختيارات آن وجود نداشت 

ها و    عمده سياسی يعنی بالنکيست ها، نئو ژاکوبن 
ها حضور داشتند که همگی از اين    پرودونيست 

ترکيب نامتجانس کميته  .  فرمان حمايت کردند 
نوعی سطح بلوغ سياسی    مرکزی درواقع به 

عمده اقدامات  .  داد   پرولتاريای فرانسه را بازتاب می 
های کميته مرکزی از تئوری سوسياليسم    و فعاليت 

علمی که اکثر اعضای آن شناخت و درک دقيق و  
گرفت بلکه اساساً    درستی از آن نداشتند الهام نمی 

های    ملهم از غريزه انقالبی کارگران و توده 
زحمتکشی بود که به قيام و انقالب روی آورده  

نظريات مارکس و انگلس در مورد  .  بودند 
های درخشانشان از    سوسياليسم علمی و تحليل 

انقالبات گذشته، هنوز موردمطالعه کارگران  
در کميته  .  ها قرار نگرفته بود   فرانسوی و رهبران آن 

مرکزی البته بودند افرادی که از ضرورت حمله به  
گفتند اما اوالً در اقليت بودند و ثانياً    ورسای سخن می 

کميته مرکزی بيست بخش  .  آن را پيگيری نکردند 
نيز در عين آنکه به کميته مرکزی گارد ملی فشار  

تری    آورد دست به اقدامات شديدتر و جسورانه   می 
. کرد   بزند اما از کميته مرکزی گارد ملی حمايت می 

مارس بر    ١٨ ازآنکه در   کميته مرکزی گارد ملی پس 

 خاستگاه طبقاتی برپادارندگان کمون 

 های سياسی درون آن و گرايش
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١٣از صفحه   

١۵درصفحه   

. کردند   ها را تکرار می   حرارت حرف پرودونيست 

  ١۶ رأی موافق و    ٢۶ اين فرمان البته درنهايت با  

در مورد بانک فرانسه و  .  رأی مخالف تصويب شد 
شدت    ها به   استفاده از موجودی آن نيز پرودونيست 

"مخالف بودند  های مشهور که    از پرودونيست "  بله . 
نماينده کمون در بانک فرانسه بود، حفظ و حراست  

دانست و از اين وحشت    از بانک را وظيفه خود می 
او  !  اندازی کند   داشت که کمون به بانک فرانسه دست 

براين نظر بود که حتی صرف حضور افراد گارد  
های بانک، برای سيستم پولی    ملی در ساختمان 

"کشور عاقبت بدی دارد  از طرف کمون به  "  بله . 
بانک فرانسه رفته بود که شرايط کمون را به  

معاون بانک ديکته کند اما در عمل  "  دوپلوک "
زمانی که پول موجود در  .  عکس اين اتفاق افتاد 

شهرداری پاريس ته کشيد، دوپلوک از دادن مساعده  
به کمون بدون اجازه دولت ورسای امتناع ورزيد و  
کمون برای پرداخت مقرری افراد گارد ملی، هزينه  

اين  .  ها و غيره با مشکل روبرو شد   بيمارستان 
ها و اختالفات در مورد ساير تصميمات و    نظرگاه 
ها کمون نيز وجود داشت و مشمول مسائل    فرمان 

سازمانی و ساختار تشکيالتی کمون  و نحوه مقابله  
 .شد   با دشمن و غيره نيز می 

مارس    ٢٩ برای بهتر اداره کردن جامعه، کمون در  
کميسيون يا کميته  تشکيل داد يک کميسيون    ١٠ 

کميسيون ديگر    ٩ اجرايی برای رهبری عمومی و  
ها، دادگستری،    ارتش، خواروبار، دارايی :  برای 

کار، امنيت اجتماعی، صنايع و مبادالت، روابط  
ها    خرابکاری .  خارجی، فرهنگ و خدمات اجتماعی 

و حمالت فزاينده ضدانقالب، تحرک بيشتر، واکنش  
در اول  .  طلبيد   تری را می   تر و تشکل چابک   سريع 

بجای کميته اجرايی يک کميته تحت    ١٨٧١ ماه می  
عضو کمون    ۵ عنوان کميته نجات ملی مرکب از  

تشکيل شد که نسبت به کميته اجرايی قبلی و نيز  
ها، دارای حقوق و اختيارات بيشتری    ساير کميته 

ها با اين تصميم نيز مخالفت    البته پرودونيست .  بود 
ها    کردند حتی يک نفر از بالنکيست ها نيز با آن 

ها نظرشان اين بود که    پرودونيست .  آواز شد   هم 
زور متوسل    کمون نبايد نسبت به دشمنان خود به 

 .شود 

با تشديد مشکالت و حمالت ضد انقالب، ياران  
جمهوری  .  اندک کمون را ترک کردند   راه اندک   نيمه 

ها    اولی .  بورژوازی از انقالب بريدند   خواهان و خرده 
سوسياليستی و پرولتری جنبش    -از خصلت انقالبی 

ها وقتی ديدند کمون    هراسناک شده بودند و دومی 
به يک شکست غيرقابل پيشگيری است کنار    محکوم 
افسر ارتش سابق بود که وابستگی  "  راسل ."  کشيدند 

چندانی به انقالبيون نداشت و به خاطر تخصصی که  
عنوان نماينده کمون در وزارت جنگ قرار    داشت به 

وی بدون مشورت با کميته نجات ملی با  .  گرفت 
ها،    در روزنامه "   دژ ايسی "انتشار علنی خبر سقوط  

های کمون را    طور غيرمستقيم ضعف   درواقع به 
 اختالفات بر سر نحوه .  برای دشمن فاش ساخت 

برخورد با وی، برکناری، جايگزينی و بازداشت  
وی، همراه با يورش ضدانقالب به پاريس انقالبی  

در اختالفات اقليت و اکثريت، اقليت با  .  باال گرفت 
ای که انتشار بيرونی يافت    تنظيم و انتشار بيانيه 

در بحبوحه  .  ها افزود   برشدت تضادها و کشمکش 
هزار سرباز فرانسوی    ۶٠ تشديد اختالفات بود که  

اسير ارتش پروس، از اسارت آزاد شدند تا ارتش  
ير را تکميل و کمون پاريس را موردحمله    تی 

ماه می، ارتش    ٢١ .  گسترده و نهايی قرار دهند 
گارد ملی و  .  صدهزارنفره ورسای وارد پاريس شد 

گونه    عنوان مسلک سياسی هيچ   بالنکيسم به .  داشت 
کرد جز اينکه کمونيسم    نظريه معينی را عرضه نمی 

داری، انقالب را در برابر دولت    را در برابر سرمايه 
لنين  .  داد   دينی را در مقابل مذهب قرار می   و بی 
:" ها نوشت   در مورد آن )    ١٩٠۶ سال  (بعدها 

ای است که منکر مبارزه طبقاتی    بالنکيسم نظريه 
خواهد بردگی مزدوری را نه از    بالنکيسم می .  است 

راه مبارزه طبقاتی پرولتاريا، بلکه از طريق  
چينی اقليت کوچکی از روشنفکران از بين    توطئه 

 .".ببرد 

نماينده    ٢١   )انترناسيونال (  المللی کارگران   مجمع بين 
بيشتر اعضای انترناسيونال که به  .  در کمون داشت 

شده بودند کارگر بودند که در    نمايندگی کمون انتخاب 
پاريس يا شهرهای ديگر فرانسه در مبارزات و  

از  .  اجتماعات کارگری حضور و نقش فعالی داشتند 
"اند   آن جمله  ،  "مالن "،  "آسی "،  "لو فرانسه : 

بخش ديگری از اعضای  .  و غيره "  آوريان "
شده بودند،    انترناسيونال که به نمايندگی کمون انتخاب 

يا آموزگار  )  آرنو،ورمرل، ژول والس (نگار   روزنامه 
برخی اعضای  ).  وردور،ژول آليکس (بودند مانند  

شده بودند    انترناسيونال که به نمايندگی کمون انتخاب 
های مختلف سوسياليستی که در    حال به فرقه   درعين 

ها،    انترناسيونال وجود داشت مانند پرودونيست 
. بالنکيست ها و بيشتر به نئوژاکوبن ها تعلق داشتند 

اعضای  .های مارکس اندک بودند   پيروان انديشه 
انترناسيونال اگرچه اصل انقالب اجتماعی را مقدم  

دانستند اما اعضای منتخب در کمون    بر هر چيز می 
درباره نحوه اجرای اين انقالب تصور روشنی  

 .نداشتند 

نظرهايی که    با اين ترکيب نيروهای کمون و اختالف 
ميان اعضای آن وجود داشت، مدت زيادی نگذشت  

گيری دو فراکسيون    که اين اختالفات منجر به شکل 
فراکسيون اکثريت مرکب از  .  اکثريت و اقليت شد 

باوجودآنکه  .  نئوژاکوبن ها و بالنکيست ها بود 
اختالفات سياسی عميقی ميان اين دو گرايش وجود  
داشت اما اين دو جريان سياسی در بسياری از  

مارس و کمون عقايد    ١٨ مسائل تاکتيکی انقالب  
  ١٧٩٣ اکثريت با الهام از انقالب  .  مشابهی داشتند 

خواست يک دولت متمرکز و مقتدر به    فرانسه می 
های انقالبی    وجود آورد و امور جامعه را با روش 

اما فراکسيون اقليت که هسته مرکزی آن  .  اداره کند 
دادند، بر ضد هرگونه    ها تشکيل می   را پرودونيست 

قدرت متمرکز و مخالف هرگونه شدت عمل انقالبی  
اختالفات درونی کمون با توجه به فشارها و  .  بود 

ها و حمالت ضد انقالبيون ورسای به    خرابکاری 
اين  .  شد   تر می   روز بيشتر و پررنگ   پاريس، روزبه 

اختالفات که بر سر هر موضوع و اقدام عملی  
داد، گاه حتی مانع پيشرفت    مهمی خود را نشان می 

برای ارائه تصويری روشن تنها  .شد   کار کمون می 
 .کنيم   به دو نمونه اشاره می 

فرمان کمون راجع به جدا کردن کليسا از  
دولت،حذف بودجه مربوط به انجام مراسم مذهبی و  

های دينی و    توقيف اموال منقول و غيرمنقول جمعيت 
نيز گفتگو درباره انتشار اين فرمان باعث مشاجرات  

ها با حرارت    پرودونيست .  شديدی در کمون شد 
کردند و    عجيبی از مصونيت اموال کليسا دفاع می 

مخالف انتشار اين فرمان بودند و جالب اينکه  
بسياری از اعضای انترناسيونال کمون نيز باهمان  

کامل هر موجود بشری و آزاد همگان را تأمين  
های چپ عضو کمون    درميان پرودونيست ."  کند   می 

شدند    نيز پيدا می "  اوژن وارلن "معدود افرادی مانند  
که شرکت طبقه کارگر در مبارزه  سياسی را درک  

 . کردند   می 

نماينده در کمون داشتند و    ٣٠   نئوژاکوبن ها 
"ها بيشتر بود   تعدادشان از ساير گروه  " دلسکلوز . 

ترين انقالبيون فرانسه و از رهبران    يکی از قديمی 
های مهم اين مکتب    ها و شخصيت   مشهور نئوژاکوبن 

شرکت    ١٨۴٨ و    ١٨٣٠ وی در انقالب  .  سياسی بود 
به    ١٨۵٣ سال  .  بارها دستگير و زندانی شد .  داشت 

زندان با اعمال شاقه محکوم و به گابن در گويان  
به فرانسه بازگشت و    ١٨۶٠ سال  .فرانسه منتقل شد 

  ٢۶ در  .  مبارزه با رژيم بناپارتی را ازسر گرفت 

از دو بخش پاريس به نمايندگی  "  دلسکلوز "  مارس 
نئو ژاکوبن ها از طرفداران  .  کمون انتخاب شد 

پروپاقرص  تمرکز و جمهوری واحد و غيرقابل  
شعارشان آزادی برابری و برادری  .  تجزيه بودند 

. بود اما درک درستی از سوسياليسم نداشتند 

بورژوازی و    تنها از حمايت خرده   وجود نه   بااين 
روشنفکران، بلکه از پشتيبانی بخش مهمی از طبقه  

 .کارگر نيز برخوردار بودند 

. نماينده در کمون داشتند   ١٣   بالنکيست ها 

دانستند    می "   با بوف "بالنکيست ها خود را طرفدار 
. کردند   و هرگونه سازش با بورژوازی را رد می 

ناپذيری با    دشمنی آشتی "  بالنکی "شخص  
در تمام  .شده بود   بارها زندانی .  داری داشت   سرمايه 

سال از    ۴١ دوره کمون در زندان بود و رويهمرفته  
های    بالنکيست .  عمر خويش را در زندان گذراند 

های مبارز و شجاع و مورد اعتماد و    کمون، انسان 
"احترام کارگران پاريس بودند  " گوستاوفلوران . 

در محالت کارگر  "  بل ويل "فرمانده گردان تيرانداز  
گر    کارگر ريخته "  دووال . "نشين پاريس محبوب بود 

حال عضو شورای فدرال پاريسی    که درعين 
انترناسيونال  و همچنين عضو کميته مرکزی بيست  
بخش و نيز عضو کميته مرکزی گارد ملی بود که  

. ای شرکت و نقش فعالی داشت   های توده   در تمام قيام 

وی در رأس ستونی از نيروهای گارد ملی، سوم  
آوريل به ورسای حمله کرد اما به اسارت درآمد و  

ای، درجا تيرباران شد و با    گونه محاکمه   بدون هيچ 
ها    بالنکيست .  به خاک افتاد "  باد کمون   زنده "فرياد  

زدند اما    ها دم از عدالت می   نيز مانند پرودونيست 
ها طرفدار ديکتاتوری اقليت    برخالف پرودونيست 

انقالبی و حتی ديکتاتوری يک فرد بودند تا پيروزی  
عنوان يک مکتب    بالنکيسم به .  انقالب تأمين شود 

رايج سوسياليستی در آن زمان، در بين روشنفکران  
های بسيار کهنه و عميقی    انقالبی و کارگران ريشه 

 خاستگاه طبقاتی برپادارندگان کمون 

 های سياسی درون آن و گرايش
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سختی موردانتقاد    ها را به   پرودون و هواداران آن 
او سرکردگان تندرو را از قيام نابهنگام و  .  قرارداد 

پيش از موعد بر حذرمی داشت ولی برای شيردالن  
رزم، يک مشاور صميمی و عملی    پرولتاريا يک هم 

کننده درنبرد بود و    ، يک شريک مبارزه و شرکت 
. بارها شکوه و عظمت کمون را تحسين کرد 

هرتقدير قيام    به :"  مارکس در نامه به کوگلمان نوشت 
ها    ها، خوک   کنونی پاريس حتی اگر در مقابل گرگ 

های رذل جامعه قديم ازپادرآيد،    و سگ 
شکوهمندترين عملی است که حزب ما از زمان قيام  

 )١١ "(ژوئن به بعد انجام داده است 

در وصف اين شکوهمندترين جنبش پرولتاريای  
سال پيش دنيای استثمارگران را به    ١۵٠ جهان که  

  ١۵٠ در  .  لرزه افکند، سخن ناگفته هنوز بسيار است 

سالگی قهرمانی پرولتاريای پاريس، خاطره کمون  
داريم و مقاله را با بخش پايانی مطلب    را گرامی می 

سالگی يادبود گراميداشت کمون به پايان    ۴٠ لنين در  
 .بريم   می 

تنها کارگران فرانسه بلکه پرولتاريای تمام    نه "  
. دارند   جهان، ياد رزمندگان کمون را گرامی می 

بينانه    زيرا کمون به خاطر يک هدف محلی يا کوته 
های    جنگيد بلکه برای آزادی کليه انسان   ملی نمی 

زحمتکش و تمام زجرديدگان و محرومان مبارزه  
کشد و    در هرکجا که پرولتاريا رنج می .  کرد   می 

عنوان پيشتاز    کند به کمون پاريس به   مبارزه می 
حماسه زندگی و  .  گذارد   انقالب اجتماعی احترام می 

که دريکی از     -مرگ او، دورنمای دولت کارگرش  
های جهان، قدرت را قبضه کرد و بيش از    پايتخت 

مشاهده اين مبارزه    –دو ماه در دست داشت  
 –قهرمانانه پرولتاريا و مصائب بعد از شکست آن  

ها کارگر افزود،    ها بر روحيه ميليون   همه اين 
ها را زنده کرد و موجب جلب عالقه    اميدهای آن 

های پاريس،    غّرش توپ .  ها به سوسياليسم گرديد   آن 
ترين اقشار پرولتاريا را نيز از خواب    افتاده   عقب 

جا موجبات تشديد    عميقشان بيدار کرد و در همه 
درست  .  تبليغات انقالبی سوسياليستی را فراهم آورد 

به همين جهت است که آرمان کمون نمرده است و تا  
 .به امروز در وجود هريک از ما زنده است 

آرمان کمون آرمان انقالب اجتماعی است، آرمان  
رهايی کامل سياسی و اقتصادی زحمتکشان است،  
آرمان پرولتاريای همه جهان است و به اين مفهوم  

 )١٢ " (نيستی ناپذيراست 
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نظيری رويدادهای پاريس را    مارکس که با دقت کم  
به ليبکنشت    ١٨٧١ آوريل    ١۶ کرد    دنبال می 

پاريسيان شکست خواهند خورد و اين  :"  نوشت 
. شکست محرز است و تقصير خودشان هم هست 

روی ايشان    طورکلی ناشی از زياده   تقصيری که به 
ابتدا کميته مرکزی و  .  در شرافت و درستی است 

ير بدجنس فرصت    زاده تی   سپس کمون به آن حرام 
دادند که نيروهای دشمن را متمرکز کند به دو  
جهت؛ نخست آنکه از روی حماقت نخواستند جنگ  

صرف اينکه متهمشان نکنند    دوم به ...  داخلی راه بيفتد 
بجای آنکه پس از  .  اند   که از قدرت سوءاستفاده کرده 
) در ميدان واندوم (  شکست ارتجاع در پاريس 

بالفاصله به ورسای حمله کنند و کار دشمن را  
يکسره سازند، با مشغول شدن به انتخابات کمون که  

وقت زيادی    دهی و ساير کارهای آن   سازمان 
 ) ٧ "(بهايی را تلف کردند   خواست وقت گران   می 

رغم همه اشتباهات و کمبودهای    کمون پاريس اما به 
رغم شکستی که البته در حين    بخشا ناگزيرش و به 

نفس و آخرين قطره خون، بر کارگران    نبرد تاآخرين 
ترين تالش    ترين و مهم   پاريس تحميل شد، بزرگ 

دم سرخ    افتخارآميز پرولتاريا برای رهايی و سپيده 
انقالب سوسياليستی بود برای نجات هميشگی طبقه  

کمون حماسه افتخارآميز  .  کارگر از شر نظام طبقاتی 
پرولتاريای پاريس بود برای نجات بشريت ،  
بشريتی که تا آن روز هرگز نظير آن را نديده و  

کارل مارکس بيست سال قبل از آن در  .  نشنيده بود 
هيجده برومر  "نوشته بسيار مهم و پرمحتوای خود  

اگر ردای امپراتوری  :"  نوشته بود "  لويی بناپارت 
سرانجام به دوش بناپارت افتد، مجسمه مسين ناپلئون  

اين  )  ٨ "(از فراز ستون واندوم به زير خواهد افتاد 
بينی و نظر داهيانه مارکس را کمون محقق    پيش 
 .کرد 

کمون البته يکدست نبود و چنانکه اشاره شد از   
حزب اخص پرولتری مسلح به سوسياليسم علمی  

های خرده بورژوايی و    حضور گروه .  محروم بود 
انحراف نظری  .  غير کارگری در آن پررنگ بود 

بسياری از اعضا و برپادارندگان کمون و حضور  
ها    بسيار قوی بالنکيست ها، پرودونيست 

ها کمون يک    رغم همه اين   انکار بود، اما به   غيرقابل 
. حکومت کارگری و حکومت طبقه کارگر بود 

مارکس دو روز بعد از شکست کمون در اين مورد  
طور عمده، حکومت طبقه کارگر    کمون به :"  نوشت 

و نتيجه جنگ طبقاتی طبقه توليدکنندگان عليه طبقه  
ای بود که    کمون همان شکل سياسی .  غاصبان بود 

ساخت، اين شکل    رهايی اقتصادی کار را ممکن می 
مارکس در کتاب  )  ٩ ."(سياسی باالخره پيداشده بود 

نظيری از    بندی بی   جنگ داخلی در فرانسه که جمع 
کمون پاريس است، در مورد ترکيب نيروهای  
طبقاتی کمون و نقش و وزن پرولتاريا در آن  

ً کارگر يا  "گويد   می  اکثريت اعضای کمون طبيعتا
مارکس  )  ١٠ "(نمايندگان تأييدشده طبقه کارگر بودند 

معتقد بود که کمون زير نفوذ طبقه کارگر پاريسی  
. فعال درصحنه و زير نفوذ و سلطه پرولتارياست 

های آنارشيستی    رغم اختالفاتش با گرايش   مارکس به 
درون انترناسيونال و کمون اما در اظهارنظرهای  
خود نسبت به کمون و برپادارندگان کمون وابسته به  

ها هرگز از جاده انصاف خارج    اين گرايش 
مارکس نظريات، خطاها، اشتباهات بالنکی،  .نشد 

کارگران در  .  پاريس انقالبی يک هفته مقامت کرد 
تمام مناطق پاريس تا آخرين قطره خون خويش از  

کموناردهای شجاع و جسور در  .  کمون دفاع کردند 
ير جالد به راهزنان    تی ."  پرالشز حماسه آفريدند 

بناپارتيستش گفته بود از طرف دولت اجازه دارند  
.  ۴ "(که از پاريس تاخرخره انتقام بگيرند   ( ٣٠  

هزار نفر بازداشت    ۴۵ .هزار پاريسی به قتل رسيدند 
ها بعداً به جوخه مرگ سپرده    شدند که بسياری از آن 

ها    ها و تبعيدگاه   هزاران نفر ديگر به زندان .  شدند 
ً  .  منتقل شدند  هزار نفر از    ١٠٠ پاريس مجموعا

های سرسبد خود و ازجمله    بهترين مردم و گل 
. ها را از دست داد   بهترين کارگران از همه حرفه 

کمون پاريس در خون کارگران و زحمتکشان غرق  
در برخی ديگر از شهرهای فرانسه مانند ليون،  .  شد 

های انقالبی اعالم    مارسی، تولوز و غيره نيز کمون 
. شد که البته بيش از چند روز دوام نياوردند 

 .ترين آن مارسی  فقط ده روز دوام آورد   طوالنی 

کمون پاريس نخستين حکومت کارگری جهان با  
ها و شرايطی که آن را    توجه به مجموعه کاستی 

ويژه در غياب يک    احاطه کرده بود، ازجمله و به 
حزب کارگری جدی پرولتری مجهز به سوسياليسم  
علمی و با طبقه کارگری که هنوز آموزش الزم و  

توانست    کافی برای برپائی جامعه جديد نداشت، نمی 
های زيادی از    گرچه تالش .  به شکست منجر نشود 

جانب مارکس و طرفدارانش در انترناسيونال و  
کمون برای ارتقاء آگاهی سوسياليستی طبقه کارگر  

های مارکس و انگلس که    صورت گرفت، اما ايده 
بايستی برای تدارک انقالب اجتماعی و    پرولتاريا می 

سوسياليستی خود را به آن تجهيز کند، هنوز درميان  
زمانی که کارگران  .  کارگران رواج الزم نيافته بود 

مارس قدرت سياسی را به دست    ١٨ پاريس در  
گرفتند، از عمر انترناسيونال که مارکس آن را  

ضمن  .  تأسيس کرده بود  تنها شش سال گذشته بود 
ها درگير    اينکه مارکس و انگلس در آن سال 

مشکالت و انحرافات گوناگونی در درون  
های    کمون پاريس و حوزه .  انترناسيونال بودند 

های    وتاز فرقه   پاريسی انترناسيونال عرصه تاخت 
نه در  .  های غير پرولتری بود   مختلف سوسياليست 

ها، طرفداران مارکس    کمون و نه در اين حوزه 
هايی که    علی رغم تالش .  هنوز قدرت فائقه نبودند 

برای ترويج سوسياليسم مارکسی درميان کارگران   
ها در يک حزب سياسی    و گردآوردن سوسياليست 

. ها بجايی نرسيد   پرولتری انجام شد، اما اين تالش 

هيچ درک صحيح و مشترکی از سوسياليسم درميان  
های مختلف درون کمون و از جامعه جديدی    گرايش 

کمون به قول  .  که بايد ساخته شود وجود نداشت 
ً و به "  لنين  طور ناخودآگاه به وجود آمد و    دفعتا
کس آن را آگاهانه و از روی نقشه مهيا نکرده    هيچ 
 )۵ "(بود 

کميته مرکزی گارد ملی چنانکه گفته شد پس از  
پيروزی کارگران بر ضدانقالب پاريس و پيش از  
آنکه دولت جديد خود را اندکی تثبيت کند يا الاقل  
کار دشمن را که به ورسای گريخته بود يکسره  

مارکس اين اقدام را  .  سازد، قدرت را به کمون سپرد 
کميته  "اشتباه خواند و در نامه به کوگلمان نوشت 

مرکزی خيلی زود اختيارات خود را لغو کرد تا آن  
را به کمون بسپارد، بازهم يک وسواس بسيار  

 )۶ "(مورد شرافتی   بی 
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١٢درصفحه   

، پاريس ١٨٧١مارس سال  ١٨در صبح روز "  
از خواب "  باد کمون زنده"  با صدای رعدآسای

 ١٨آنگاه کمون، از درون انقالب )١"(بيدار شد

مارس برآمد و تنها ده روز بعد، کمون پاريس 
ً اعالم موجوديت کرد  ١۵٠که  باوجود آن.  رسما

سال از آن رويداد و ابتکار تاريخی کارگران و 
شده است، اما گذشت اين  زحمتکشان سپری

ای از اهميت و عظمت  ساليان دراز حتی ذره
. کمون و قهرمانی کارگران پاريسی نکاسته است

کمون پاريس نخستين انقالب پرولتری و نخستين 
حکومت کارگری در جهان بود که پرولتاريای 
تمام کشورها را به تحسين واداشت، جسم و جان 
جنبش طبقاتی کارگران را سرشار از اميدواری 

حال، خشم و غضب  و رزمجويی ساخت و درعين
پايان بورژوازی را در سراسر جهان  بی

روز بيشتر  ٧٢کمون پاريس گرچه .  برانگيخت
)   ١٨٧١می  ٢٨مارس تا  ١٨از (  دوام نياورد

ها و دستاوردهای عظيمی برای  اما درس
. پرولترهای سراسر جهان به ارمغان آورد

درباره دستاوردهای کمون پاريس، مختصات و 

١۶ 
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های نخستين حکومت کارگری جهان و  شاخصه
اقدامات آن، تاکنون مطالب زيادی انتشاريافته 

در همين شماره نشريه کار نيز مقاالتی به .  است
پيرامون .  اند يافته اين موضوعات اختصاص

برپادارندگان کمون، سازندگان کمون، کسانی که 
در کمون و برای کمون تا آخرين قطره خون خويش  

های    جنگيدند ، پيرامون خاستگاه افراد و گرايش 
سياسی که در کمون نقش داشتند و آن را رهبری  

اين مقاله تالش  .  شده است   تر سخن گفته   کردند اما کم   
دارد کمون پاريس را از اين زاويه مشخص، مورد  

 خاستگاه طبقاتی برپادارندگان کمون 

 های سياسی درون آن و گرايش

برابر  با  ٢٠١٩های تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
 بر روی شبکه تلويزيونی ١٣٩٧ماه  بهمن ١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 

بدين " وی شورا تی/ وی  کومله تی"ای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماهواره
 :قرار است

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماهواره 

 عمودیپوالريزاسيون 

 :های تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه

 شب  ١١تا  ٩از ساعت :  دوشنبه

 عصر ۵تا  ٣صبح و ساعت  ١١تا  ٩ساعت -بامداد  ۵تا   ٣ساعت بازپخش : شنبه سه

 

  شب  ١١تا  ٩از ساعت : چهارشنبه

 عصر ۵تا  ٣صبح و ساعت  ١١تا  ٩ساعت -بامداد  ۵تا   ٣ساعت بازپخش : پنجشنبه

 شب  ١١تا  ٩از ساعت :  جمعه

 شب ١٠تا  ٩از ساعت  : شنبه
 عصر ۵تا  ٣صبح و ساعت  ١١تا  ٩ساعت  -بامداد ۵تا   ٣ساعت بازپخش : شنبه

 صبح ١٠تا  ٩بامداد، ساعت  ۴تا  ٣ساعات بازپخش : يکشنبه

 بعدازظهر ۴تا  ٣و ساعت  

: ، شماره تلفنcom.gmail@tv.Shora: آدرس ايميل
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