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  كمون پاريس هميشه زنده است ! 

  از كمون بياموزيم !

  رحمت خوشكدامن

  

  1397اسفند 
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وضعيتي استثنائي با فريادهاي  و قهرمانانه در نظير پاريس با شهامتي بي كارگرانِ ١٨٧١مارس  ١٨درسپيده دم 

دان گر ٢١٥  لحظهكميته مركزي گارد ملي كه در آن  كنند. حكومت بورژوازي را سرنگون مي  زنده باد كمون

 گيرد و فرمان تسخير تمام مراكز مهم دولتي را تمام قدرت را در دست مي  ،متشكل را تحت فرمان خود داشت

شوند و از آنجا براي  به ورساي متواري مي »ير تي اين فسقلي بدنهاد«اش  هبورژوازي و نمايند  كند. صادر مي

 .كنند شان تالش مي رفته ازدست گردانيدن حكومت بازپس

 ند ساعتي از تصرف آن نگذشته بود،كميته مركزي گارد ملي در اولين جلسه خود در تاالر شهرداري كه چ  

خود فرمان لغو حكومت نظامي و آزادي تمام زندانيان  ی نامه و در اولين قطع ،سرنگوني دولت بورژوازي را اعالم

با قاطعيتي باورنكردني  دتوان مي در قدرت بود،كوتاهي كه بسيار در فاصله كمون، . كند سياسي را صادر مي

از كمون . شين سركوب بوروكراتيكش انجام دهداقدامات وسيعي را بر عليه نظام ضد انساني بورژوازي و ما

 .گيرد ميهاي قدرت دولتي بورژوازي را نشانه  همان روزهاي اول پايه

خواهد كه در  كند و از تمام مردم مي را صادر مي فرمان انتخابات آزاد ،كميته مركزي گارد ملي پس از چند روز

كه تا آن روز وظايف حكومتي را  گردد. كميته مركزي مارس انتخابات كمون برگزار مي ٢٨آن شركت كنند. در 

را  نظام وظيفه ،كمون مارس ٣٠دهد. در  داد، پس از صدور فرمان انحالل ارتش و پليس استعفا مي انجام مي

اجازه  وهستند آورد كه همه افراد قادر به شركت در آن  بوجود مي جاي آن گارد ملي را هو بكند  منحل اعالم مي

كه تبعيضي بين تمام مقامات  كند و براي اين تمام مقامات رسمي را تصويب مي بودنِ انتخابي .رندداسالح  حملِ

جدائي كليسا از دولت را  ندتوا ميگيرد. كمون  فرانك در نظر مي ٦٠٠٠ها را تا  و اعضاي كمون قائل نشوند حقوق

تحصيالت رايگان براي تمام شهروندان و هاي مالي دولت به كليسا را نيز حذف كند  كمك و ،سازمان دهد

 نمايد. نانوايان را ممنوع اعالم مي ي كند و كار شبانه را باطل مي نشده هاي پرداخت كمون اجاره خانه  بوجود آورد.

كشد. و شش روز بعد يعني  دستگاه گيوتين را در انظار به آتش مي ،ي عمومي مردمآوريل در ميان شادمان ٦در 

 افراطي و نماد ناسيوناليسمِ پرستيِ اش ستون واندوم را كه مظهر ميهن آوريل با تصميم شجاعانه ١٢در روز 

نيز به آتش  ،بود ساخته شده ،شده غنيمت گرفته هاي به كردن توپ با ذوب ١٨٠٩هاي  پس از جنگ و افراطي بود

 كشد. مي
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نفر را  ٢٨تنها  ،نماينده منتخب كمون ٨٦گيرد كه از بين  همه اين اقدامات در حالي از طرف كمون صورت مي

نمايندگان و ) نفر ٢٩بورژازي ( هنمايندگان وابسته به خرد ،نفر) ٨دادند و بقيه از كارمندان ( كارگران تشكيل مي

 .اند شدهتركيب ) نفر ٢١( سياسي بورژوازي

را به  اي رترين دموكراسييگ ، اما دراين مدت كوتاه با اقداماتي كه انجام داد پيروز بيشتر نبود ٧٢عمر كمون 

. كمون درعمل نشان داد كه طبقه كارگر براي سابقه بوده است نمايش گذاشت كه در تاريخ جنبش كارگري بي

بورژوازي،  ببرد و از طرفي ديگر بجاي ماشين بوروكراتيكهاي دولت بورژوازي را ازبين  كه از يك طرف پايه آن

كردن تمام نهادهاي سياسي و اقتصادي  ماشين بوروكراتيك ديگري را جايگزين آن نكند، راهي جز دموكراتيك

 ندارد.  …و

د. گاه و مبنايش آراء عمومي بود. كمون نماينده ملت بو راستي دموكراتيك بود، قدرتي كه تكيه هكمون قدرتي ب

كلمه نبود. شري بود كه از جامعه بورژوازي به ارث رسيده بود كه  ازاين جنبه ديگر دولت به معناي خاصِ

آن  كه زماني فرا برسد كه تا آن« .توانست رها گردد ترين زمان نمي در كوتاه »مضار آن«سادگي طبقه كارگر از  هب

رها  ئي بنام دولتگردد كه خود را از قيد خوان يغمااست، قادر به آن  بزرگ شده ،نسلي كه در شرايط جديد و آزاد

 )١( »سازد.

داشت. كمون اولين تجربه كارگران  ي كارگران گام برمييكارگري بود كه براي رها در يك كالم كمون دولت

 ؛شد تر مي النيطو عمرش ند،داشت كه شايد اگر آنها نبود ، به همراهخطاهاي بزرگي نيز ،اي كه خود بود. تجربه

. ازميان شد كارگران اروپا را به ياري و همبستگي با خود بكشاند و مسير ديگري را طي كند يا شايد موفق مي

 هاي كمون، دوخطاي مهم آن را مي توان چنين بيان كرد:خطا

سراسيمه به  نهاآنمايندگان  وشكنند  ميسياسي سرمايه داران را در هم ي كه نمايندگ خطاي اول: كارگران با آن

كنند. بدين خاطر بورژوازي  ها) حمله نمي گاه آنها (بانك ترين تكيه كنند، از نظر اقتصادي به مهم ورساي فرار مي

كمون  شكستنِ نيروهاي الزم را برعليه كمون سازماندهي كند و خود را براي درهم شود با خيالي آسوده موفق مي

 آماده سازد.

را  قدرت و خيلي زود يابد ميمارس را درن ١٨از قيام  پس طراريضشرايط ا  ،مليخطاي دوم: كميته مركزي گارد 

در آنجا سنگر  ير تي  كه ،بجاي تمركز و حمله به ورساي كه شود مي . اين امر باعثكند ميبه كمون محول 
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بورژوازي وقت الزم را براي  شود ميكه همين امر باعث  . چنانكندكمون اتالف وقت  با انتخابات ،بود گرفته

 .دست آورد بهحمله به پاريس 

به «: گويد كند و مي اي به ليبكنشت به همين موضوع اشاره مي روز پس از قيام كارگران در نامه ١٨ماركس   

نيتي آنها ناشي  . تقصير خودشان است اما تقصيري كه عمأل از خوشاند ها مغلوب شده رسد كه پاريسي نظر مي

فرصت دادند كه نيروي خصم  –بدنهاد  اين فسقليِ –ير  كميته مركزي (گارد ملي) و بعدأ كمون به تي .شود مي

ر با تالش ي كه تي آنها به نحوي ابلهانه مايل نبودند جنگ داخلي را شروع كنند. مثل اين -١را متمركز سازد زيرا: 

فورأ به  –كه مجلس ملي  نكرده بود، مثل اين جنگ داخلي را) آغاز، آنرا (پاريس آميزِقهر خود براي خلع سالحِ

لحظات گرانبهائي را  نشود، قهرآميز به آنها داده كه نسبت غصبِ خاطر آن هب -٢جمهوري اعالن جنگ نداده بود! 

كردند) با  سوي ورساي پيشروي مي ، بالفاصله بهارتجاعيون در پاريس تلف كردند (بايستي بعد از به زانودرآوردنِ

 )٢( ».مون و سازماندهي آن و غيره موجب اتالف وقت شدندانتخابات ك

در ماه مه  كند. سوي پاريس پيشروي مي هقدم به قدم ب وخود را سازمان دهد  شود بورژوازي موفق مي

ولي بورژوازي  ،ندكن آفريني سنگر به سنگر مقاومت مي كارگران باحماسه .شود جمعي شروع مي كشتارهاي دسته

كنند.  آورد. محالت كارگرنشين با قهرماني مقاومت مي تصرف درمي سنگرهاي كارگري را بهقدم به قدم 

الزم  عملِ سرعت تفنگ«ديگر  .زند ار به كشتار كودكان و زنان و مردان دست ميو بورژوازي با خشونتي ديوانه

پيمانان در  د. ديوار همكر خوردگان را يكجا نابود مي ، و مسلسل بود كه صدها تن از شكسترا در كشتن نداشت

يا ولي گو ،هاي مردم بود، همچون شاهدي درعين حال خاموش عام توده ز، كه جايگاه آخرين قتلرالشگورستان پِ

پرولتاريا براي دفاع از حقوق خود از  محض ايستادگيِ ي حاكم قادر است به بر ميزان غيظ و نفرتي كه طبقه

روشني  چهره حيواني و ضد بشري بورژوازي را كارگران در كمون به )٣( ».پاست دهد، هنوز بر سرِ خويشتن نشان

. كشتار بيش از پنهان نگه دارد  هاي متعددي توانست خود را در زير نقاب اي كه ديگر نمي . چهرهبينند مي

تبعيد ، اعدام نمودند اًنفر كه بسياري از آنها را بعد ٤٥٠٠٠دستگيري حدود   و »تن زن و مرد و كودك ٣٠٠٠٠«

ها و تمام فرانسه و تمام كارگران جهان دريابند كه بورژوازي  كافي بود كه پاريسي هزاران نفر، انداختنِ زندان و به

 اش از هيچ عملي براي كشتار كودكان و زنان و مردان كوتاهي نخواهد كرد. براي پاسداري از منافع طبقاتي
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 اما نتوانستند راهي را كه آنها به كارگرانِ ها روانه كردند. ه تبعيدگاهها انداختند، ب چال كموناردها را كشتند، به سياه

شان، براي هميشه  پاريس، با كمون نام كارگرانِ«زنيم:  كه ما فرياد مي از بين ببرند. از اينروست ،دادند جهان نشان

 احترامسرشار از  ،شدگانش كشتهي  تمام ياد خواهد شد. خاطره ي نوين با احترامِ آور پرافتخار جامعه به عنوان پيام

اش زدند از هم اكنون به چرخ  كه دست به نابودي و آنان ؛ي كارگر براي هميشه باقي خواهدماند در قلب طبقه

شان كفايت  شان با هم نيز براي آمرزش گناهان ي كشيشان اند و دعاي همه عذاب و مذمت تاريخ بسته شده

 )٤( »نخواهد كرد.

                                  زنده باد كمون!

  

 :ها يادداشت

 .٢٥ص  ،سچفخا  ترجمه ،١٨٩١از مقدمه انگلس بر كتاب جنگ داخلي در فرانسه -١

 .از جزوه در باره كمون ،به ويلهلم ليبكنشت ل ماركساز نامه كار-٢

 .٣٨ص ،ترجمه باقرپرهام ،١٨٩١ازمقدمه انگلس بر كتاب جنگ داخلي در فرانسه -٣

  .١٥٢ص ،ترجمه باقرپرهام ،كارل ماركس ،كتاب جنگ داخلي در فرانسهاز -٤
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