
 

 
پيام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران: به نقل از   

١٣٩۶ ماه اردیبهشت ، ٢١۵شماره   
  
  
  لنين .ا .و
  

  یادبود کمون
  

پرولتاریای فرانسه به شيوه سنتی از طریق تظاهرات و  .گذرد چهل سال از زمان اعالم موجودیت کمون پاریس می

رامگاه شهيدان آهائی به  باز هم دسته گل ،مه اواخر دارد و می می را گرا١٨٧١ مارس ١٨یاد مردان انقالب  ،تجمعات

شود که تا پيروزی قطعی  ها بار دیگر سوگند یاد می گردد و بر مزار آن  هفته مه وحشتناک نثار میکمون و قربانيان

  .نامه شان آرام نگرفته و مبارزه خواهند کرد ها و تحقق کامل وصيت های آن ایده

 

بود کمون پاریس به لکه پرولتاریای تمام جهان با یادسبت است که نه تنها پرولتاریای فرانسه براستی به چه منا

  گردد؟ و ميراث کمون پاریس از چه چيز تشکيل می پردازند؟ بزرگداشت پيشگامان خود می

 

 جنگ بر ضد شکست در .را آگاهانه و با نقشه قبلی تدارک ندیده بود کس آن هيچ، کمون یک پدیده خود بخودی بود 

خشم توده ها نسبت به  ،اضمحالل خرده بورژوازی شيوع بيکاری در ميان پرولتاریا و) پاریس(مصائب ایام محاصره  ،آلمان

که  -غليان آرام در صفوف طبقه کارگر   - کفایتی کامل خود را به اثبات رسانده بودند که بی -طبقات باال و مقامات دولتی 

که موجب نگرانی  - ترکيب ارتجاعی مجلس ملی - کرد نظام اجتماعی دیگری را جستجو میاز وضع خود ناراضی بود و 

دست در دست هم دادند تا اهالی پاریس ، ها و خيلی چيزهای دیگر  همه این - نسبت به سرنوشت جمهوری شده بود

-د ملی و خرده بورژوازی راگدست که قدرت را به نحو غير منتظره ای به )انقالبی ( ، مارس تحریض نمایند١٨را به انقالب 

  .سپرد -که به طبقه کارگر ملحق شده بود 

  

قدرت معموًال در دست مالکين زمين و سرمایه داران ، وقت  نآتا   .ای بود که تا آن زمان در تاریخ رخ نداده بود این واقعه

وقتی مارس ١٨اما بعد از  .دادند  میاصطالح حکومت را تشکيله ها قرار داشت که ب یعنی در دست افراد مورد اعتماد آن

اوضاع مسلط شد و قدرت خلق بر  ،پاریس گریختنددولتی از امی و پليس و کارمندان ظدولت آقای تيرس همراه با قوای ن

تواند  نمی در آمده است اقتصادی تحت یوغ سرمایه که از نظر پرولتاریائی، در جامعه مدرنالبته .  افتادپرولتاریابه دست 

جنبش کمون همين جهت ه درست ب کند وحکومت ،  است را به سرمایه وصل کرده نآکه  زنجير هائی پاره کردنبدون 

 به بایستی شروع که می این معنی می گرفت به رنگ سوسياليستی به خودمی بایستی طور گریز ناپذیری ه ب

 اجتماعی موجود را نابود مینظام  شالودهو سلطه سرمایه  نموده و  بورژوازی سرنگون ساختن حکومتکوشش  برای 

  .ساخت

  

عليه که کمون جنگ  به اميد آن ميهنی نيز ای از متعصبين بود و عده غير مشخص در ابتدا کامًال ناهمگون واین جنبش 

 کاسب کاران جنبش مورد پشتيبانی. ملحق شدندبه آن  ،سوق خواهد داد فرجامی نيک به را از نو آغاز کرده وآلمان 

 شان در وضع، گشت نمیشان بخشيده   هایشد و اجاره باطل نمیشان   اگر سفته هایها این. رار گرفتخرده پا ق

را ببخشد ولی کمون و اجاره ها سفته ها را باطل اعالم کند  نداشت که دولت تصميم(گرفت  قرار میمعرض خطر 

ترسيدند مبادا مجلس  که می - واژخواهان بور  بخشی از جمهوری،الخره در ابتدای کاراو ب ).را انجام داد این کار برعکس

ها سمپاتی  نسبت به آن -بار دیگر رژیم سلطنتی را روی کار بياورد  )جوجه پونکر ها و مالکين خشن(ملی ارتجاعی 

 که در سال - )مخصوصًا صنعتگران(کردند  کارگران بازی می، البته طبيعتًا نقش اصلی را در این جنبش. دادند نشان می

ها به  ای از آن که عده یطوری ،شان صورت گرفته بود خر امپراطوری دوم تبليغات سوسياليستی موثری در ميانهای آ

  . انترناسيونال در آمده بودندتعضوی



 
عده ای  .خواهان بورژوا و خرده بورژوا ها بزودی از آن بریدند جمهوری .فقط کارگران بودند که تا آخر به کمون وفادار ماندند

پرولتری جنبش هراسناک شده بودند و دیگران وقتی دیدند که جنبش محکوم به  -سوسياليستی  -انقالبی از خصلت 

فقط پرولتاریای فرانسه بود که بدون بيم و هراس و بطور   .کنار کشيدند ،باشد یک شکست غير قابل پيشگيری می

یعنی در راه  ،و جان سپردند ر آن مبارزه کردندها بودند که بخاط فقط آن .  پشتيبانی کردخودخستگی ناپذیری از حکومت 

  .به خاطر آینده بهتری برای همه زحمتکشان و رهائی طبقه کار گر

 

طور  ب- شد کس پشتيبانی نمی روزی خود تنها گذاشته شده بود و از جانب هيچدیکه از طرف متحدین  - کمون پاریس

تمام  ،کارخانه داران ،بورس بازان ،تمام مالکين ،زی فرانسهمجموعه بورژوا .ناپذیری محکوم به شکست شده بود اجتناب

این ائتالف بورژوازی که از طرف بيسمارک پشتيبانی  .دزدان بزرگ و کوچک و تمام استثمار گران بر ضد او متحد شدند

، ) ساخت آزاد،او برای سرکوب ساختن انقالب پاریس صد هزار سرباز فرانسوی را که در  اسارت آلمان بودند( شد می

ت را بر ضد پرولتاریای پاریس برانگيزد و نيمی از پاریس را در حلقه موفق شد که دهقانان و خرده بورژوا های ناآگاه ایاال

سنت ،ليون ،مارسی (در چندین شهر بزرگ فرانسه  )قشون آلمان اردو زده بودند ،در نيمه دیگر(هنين محاصره در آورد آ

هائی تشکيل دادند و برای کمک به  کمون ،ران به همين منوال برای قبضه کردن قدرتکارگ )دیژون و برخی دیگر،آتين 

به این ترتيب پاریس که ابتدا درفش قيام . ها به سرعت با ناکامی مواجه شدند اما این تالش .پاریس تالش کردند

  .کوم شودستد والجرم به سقوط حتمی محیمجبور شد که روی پای خود با ،پرولتری را برافراشته بود

  

  :باشد  اجتماعی الاقل مستلزم دو پيش شرط میدانقالب پيروزمن

  این دو پيش١٨٧١ولی در  .تکامل نيروهای مولده باید به سطح باالئی رسيده باشد و پرولتاریا باید آماده شده باشد

 بود ور خرده بورژوائیسرمایه داری فرانسه هنوز رشد ناچيزی داشت و فرانسه در آن زمان یک کش .شرط موجود نبودند

مادگی و تعليم  آ،از طرف دیگر یک حزب طبقه کارگر وجود نداشت، )دهقانان وخرده فروشان و غيره ،سرزمين پيشه وران(

 .موجود نبود -های آن نداشت  راه حل که در مجموع هنوز حتی تجسم روشنی از وظایف خود و -دراز مدت طبقه کارگر 

  ...های تعاونی وسيع نه یک تشکيالت جدی سياسی پرولتری وجود داشت و نه اتحادیه های کارگری و سازمان

 

فرصت الزم برای غور و تأمل بالمانع بر روی کارهای خودش و پرداختن به  ،البته چيزی که بيش از همه کمون فاقد آن بود

 ، بود که دولت مسقر در ورسای با پشتيبانی کل بورژوازیکمون تازه به زحمت دست بکار شده. تحقق برنامه هایش بود

  مه٢٨ تا ٢١ - له اول از خود دفاع نماید و تا آخر کاراز کرد و کمون مجبور بود که در وح پاریس را آغضد عمليات نظامی بر

  . دازدررا پيدا نکرد که به طور جدی بکار دیگری بپ  فرصت آن-

  

و با وجود کوتاه بودن طول حياتش کمون موفق به انجام اقداماتی شد که مفهوم ضمنًا عليرغم این شرایط نامساعد 

این  -کمون تسليح عمومی خلق را جانشين ارتش سنتی . سازند را به اندازه کافی مشخص می نآحقيقی و اهداف 

مری ای را که دولت به یعنی مست(کليسا را از دولت جدا کرد و بودجه های مذهبی  .نمود - ابزار بال اراده طبقات حاکمه

 به تعليم و تربيت خلق خصلت خالص جهانی بخشيد و به این وسيله به ژاندارم، حذف کرد )پرداخت ها می کشيش

مينه ز وقت موفق نشد تا در کمون بعلت ضيق . ضربه حساسی وارد ساخت،هائی که به لباس کشيش در آمده بودند

را به  با وضوح کامل خصلت آن، اما همان مقدار کمی هم که انجام داد،  های صرفًا اجتماعی کارهای زیادی انجام بدهد

سيستم جرایم پولی یعنی این ، کار شبانه  نانواها موقوف شد: عنوان حکومت خلق و حکومت کارگران نشان داد

ر مبنای آن تمام الخره آن تصویب نامه معروف صادر گردید که باملغی گردید و ب، تاراجگری که بصورت قانون در آمده بود

های  به سازمان، ها را رها کرده و یا تعطيل نموده بودند شان آن ها و موسساتی که صاحبان قبلی هکارگا، کارخانه ها

که خصلت خود را بعنوان  در عين حال کمون برای آن و .ها را دوباره برای امر توليد بکار بياندازند تعاونی سپرده شدند تا آن

مقرر داشت که حقوق هيچيک از کارمندان اداری و دولتی ، مکراتيک و پرولتری به اثبات رسانده باشدیک حکومت واقعًا د

   ). روبل در ماه200کمتر از (فرانک باشد  6000نباید بيش از دستمزد عادی کارگران بوده و تحت هيچ عنوان نباید بيشتر از 



 
که بر اساس به نوکری گرفتن و  -  که کمون برای دنيای قدیمدادند ها به اندازه کافی شهادت از آن می تمام این اقدام

به این جهت جامعه سرمایه داری تا زمانی که پرچم سرخ پرولتاریا بر ، باشد خطر مرگباری می - استثمار بنا شده بود

 ت انقالبخواب راحتی نداشت و وقتی که سرانجام قهر متشکل دولتی موفق شد بر قدر، فراز شهر پاریس در اهتزاز بود

زانو در آمده ه ها ب پارتی که در مقابل آلمانهای بنا ن وقت ژنرال، آ تفوق حاصل نماید- که سازماندهی خوبی نداشت -

وقت پاریس هرگز شاهد آن  نآکشت و کشتاری که تا ، کردند بودند و فقط در برابر هموطنان مغلوب خود رجز خوانی می

 به قتل رسيدند و در ،صورت حيوان درآمده بودنده زار پاریسی بدست نظاميانی که بتقریبًا سی ه .به راه انداختند، نبود

ها  ها و یا تبعيد گاه هزاران نفر به زندان .بعدا اعدام شدند ها حدود چهل هزار نفر دستگير گشتند که تعداد زیادی از آن

ز دست داد و از آن جمله بهترین کارگران از و پاریس مجموعًا در حدود صد هزار نفر از فرزندان خود را ا فرستاده شدند

  .همه حرفه ها

  

، هایش از مردم کرد بعد از قتل عامی که بوسيله ژنرال، فسقلی خون آشام تيرس، بورژوازی خوشحال بود و رهبر آن

معنا  یولی این شعار بيشرمانه بورژوازی ب" !ایم حاال برای مدت زیادی از شر سوسياليزم خالص شده" :اعالم داشت که

ها بسر  ها و تبعيد گاه هنوز شش سال از سرکوبی کمون نگذشته بود و هنوز عده زیادی از رزمندگان آن در زندان .بود

نسل سوسياليستی جدیدی که از تجارب پيشينيان خود  .بردند که جنبش کارگری نوینی در فرانسه بوجود آمد می

درفشی را که از دست رزمندگان کمون بيرون آورده ، نشده بوداز شکست آن دچار هراس  وجه يچ هدرس گرفته ولی به

 متهورانه و ثابت قدم بسوی پيش "زنده باد کمون"و " !زنده باد انقالب اجتماعی"بدست گرفت و تحت شعار ، شده بود

 حاکمه را سيونی که بوسيله او گسترش یافته بود طبقاتسال بعد حزب کارگری جدید و آژیتاو باز چند  .به حرکت درآورد

  .آزاد نماید، بردند ها بسر می مجبور کرد که آن عده از اعضای کمون را که هنوز در زندان

  

خاطر یک ه زیرا کمون ب، دارند  یاد رزمندگان کمون را گرامی می، نه تنها کارگران فرانسه بلکه پرولتاریای تمام جهان

در ، کرد زحمتکش و تمام زجردیدگان و محرومين مبارزه میهای  بلکه برای آزادی کليه انسان، جنگيد  وظيفه ملی نمی

   .گذارد  به کمون پاریس به عنوان پيشتاز انقالب اجتماعی احترام می،کند کشد و مبارزه می هر کجا که پرولتاریا رنج می

  

و بيش از دو ماه قدرت را قبضه کرد ، های جهان که در یکی از پایتخت - دورنمای دولت کارگریش، تصویر زندگی و مرگ او

ها  ليونيها بر جرأت م همه این -پر شهامت پرولتاریا و مصائب بعد از شکست آن  سرنوشت رزمندگان ،در دست داشت

های پاریس عقب   غرش توپ.ها به سوسياليزم گردید ها را زنده کرد و موجب جلب عالقه آن اميدهای آن ،کارگر افزود

-شان بيدار کرد و در همه جا موجبات تشدید تبليغات انقالبی   از خواب عميقافتاده ترین اقشار پرولتاریا را نير

 درست به همين جهت است که کمون نمرده است و تا به امروز در وجود هر یک از ما زنده .سوسياليستی را فراهم آورد

  .است

  

امر پرولتاریای جهانی  ،امر رهائی کامل سياسی و اقتصادی زحمتکشان است ،امر کمون امر انقالب اجتماعی است

 .پذیر استست و به این مفهوم کمون نيستی ناا

 


