درفش سرخ کمون پاريس برای ھميشه در پيشاپيش مبارزات کارگران سراسر جھان بر
افراشته خواھد ماند
بنفشه کمالی

" جه انعطاف پذيری ،چه ابتکار تاريخی ،چه فدارکاری  ،چه قدرت فداکاری در اين پارسيھا وجود دارد ...تاريخ
عظمتی شبيه اين سراغ ندارد " مارکس در ستايش کمون پاريس
او نمرده است،
او را کنار ديوار گذاشتند،
و ھزار بار تيربارانش کردند
و سياه-کاران عربده زنان،
پرچم خود را در کوچه-ھا گرداندند،
پرچمی که جالد از ميان لجن بيرون کشيد،
.و فرياد زد :اين است کيفر
اما با وجود سرکوب،
او نمرده است،
آری کمون جاودانه زنده است ) اوژن پواتيه (

"جوھر و عصارۀ کمون در آنجا نيست که معموال بورژواھا به دنبال آن می گردند  ،بلکه در آفرينش نوع خاصی از
دولت است " لنين
کارگران پاريس در  ١٨مارس  ١٨٧١اقدام به بر پايی اولين حکومت کارگری در تاريخ بشر و تشکيل کمون پاريس
دست زدند .اين اولين حکومت کارگری  ،تجربه سترگ  ،شور انگيز و فراموش ناشدنی با درسھای تاريخی و غير
قابل انکار برای طبقه کارگر از آن زمان تاکنون بوده و بی شک برای طبقه کارگر آينده ھم درسھای کم نظير و
تاريخی آن حفظ شده و و بکار خواھدآمد .
ياد و خاطره قھرمانيھای کموناردھای پاريس ھرگز توسط ھم طبقه ای ھای آنھا در سراسر جھان فراموش نخواھد
شد  .زيرا که برای اولين باردر تاريخ بشر ،کارگران و زحمتکشان دست به انقالبی برای رھايی خويش از يوغ
بندگی سر مايه زدند  .برای اولين بار جھان با طبقه کارگر خود آگاھی روبرو شد که نه در خود مانده بلکه برای
رھايی خود به پا خاسته بودو ميخواست که برای ھميشه از قيد زنجيرھای بردگی سر مايه رھا گردد .وبا بر قراری
نخستين حکومت کارگری به مصاف بورژوازی بر خاسته بود .ھر چند جنگی نابرابر بود و امکان شکست زياد ،
ولی کارگران قھرمان پاريس ترسی به دل و تزلزلی در جان نداشتند با اين کار خود به قول مارکس به عرش اعلی
رسيدند.و برای ايجاد جامعه ای با سامان نو و روبابط اجتماعی  ،اقتصادی و سياسی جديد دست به اقدامی شجاعانه
و غير قابل تصور زدند .ھر چند کمون سر کوب شد و موقتا به شکست انجاميد وبه قتل عام کمونارھای دلير
انجاميد و لی دستاوردھای آن برای طبقه کارگر و تکامل جھانبنی آن  ،ماترياليسم تاريخی وماتر ياليسم ديالکتيک
بسيار ارزنده و آموزنده بود و و به مارکسيسم عنای تازه و بيشتری بخشيد و به خودآگاھی و خود رھايی طبقه
کارگر ھمچنين

با نزديک شدن سالروز کمون پاريس تمامی کارگران و کمونيستھا از طرفی احساس تحسين نسبت به کمون و
يادگيری از کمون پاريس و بکار بستن درسھای گرانبھای آن را دارند و از طرف ديگر ی خشمی عظيم بر عليه سر
اصلی ِ◌ حاکم بر
کوب کنندگان کمون و اندوه فراوان برای سرنوشت کمونارھا در در آنھا بوجود ميآيد ..امااحساس
ِ
طبقه کارگر و مبارزان راه رھايی طبقه کارگر  ،احساس شادی و شعف وصف ناپذير و باليدن به عمل و شخصيت و
مبارزه کمونارھا بخاطر تحقق بخشيدن به آرزوی طبقه کارگر و ايجاد اولين حکومت کارگری در تاريخ ميباشد که
برای تمامی کارگران و کمونيستھا در سراسر جھان تجربه ای فراموش نشدنی بوده و ميباشد
در  ١٨مارس  ١٨٧١کارگران و زحمتکشان پاريس توانستند با نبردی بی امان وبا فداکاری و شور و شوقی بی
نظير در مقابل بورژوازی فرانسه که تا به دندان مسلح بود ،قدرت را به دست گرفته و در  ٢٨مارس  ١٨٧١اولين
دولت کارگری را به نام جاودانی « کمون پاريس « تاسيس نمايند.در به انجام رسيدن اين واقعه تاريخی  *١ ،زنان
کارگر و انقالبی پاريسی نقش بسيار فراموش ناشدنی و فداکارانه و مسئوالنه و مھم و ارزنده ای داشتند
در کتاب جاودانه مارکس به نام « مبارزۀ طبقاتی در فرانسه « او در بارۀ اين واقعه بزرگ نوشت  « :در سپيده دم
 ١٨مارس  ،پاريس با شنيدن فرياد رعد آسای زنده باد کمون از خواب بيدار شد .ببينيم اين کمون چگونه چيزی
است ؟ اين ابولھولی که شنيدن نام آن خاطرۀ بورژواھا را آشفته ميسازد چيست ؟ در بيانيۀ  ١٨مارس کميته مرکزی
چنين آمده است « :پرولتاريای پايتخت که شاھد ناتوانائی ھا و خيانتھای طبقات حاکم بودند  ،در يافتند که ساعت
موعود برای آنکه آنان با بدست گرفتن زمام امور کشور را از وضع فعلی برھانند فرا رسيده است.پرولتاريا دريافت
ی اين سرنوشت
که وظيفه اجتناب ناپذيرو مطلق اوست که سرنوشت خويش را به دست گيرد و با تملکِ قدرت،پيروز ِ
.راتضمين کند"
فرارسيدن زمينه ھای اين قيام دردوران جنگ فرانسه باپروس فراھم شده بود .روز  ٢٨ژانويه  ١٨٧١شھر پاريس
دربرابرفشارنيروھای آلمانی به فرماندھی بيسمارک سقوط کرد.کارگران وزحمتکشان پاريس برای دفاع
ازشھردرارگانی بنام گاردملی متشکل ومسلح شده بودند.ولی بعدازسقوط پاريس دربرابرنيروھای پروسی،حکومت
سالح کارگران وزحمتکشان پاريس براَمد
.جمھوری فرانسه درصدد خلع
ِ
کارگران و نيروھای مسلح متشکل درگارد ملی ازخلع سالح شدن امتناع ورزيدند و دست به داير کردن دولت مورد
نظر خود)کمون پاريس ( زدند .متاسفانه عمر اين اولين دولت کارگری بسيار کوتاه بود و از  ١٨مارس  ١٨٧١تا
 ٢٩می ھمان سال بيشتر ادامه پيدا نکرد و به طرز ددمنشانه ای مورد ھجوم نيروھای مسلح بورژوازی )ورسای (
 .قرار گرفت ودر يک نبرد سخت و نابرابر توسط نيروھای ضد انقالب به خاک و خون کشيده شد
کمونارھای دليرتااَخرين لحظه باچنگ ودندان ازانقالب و دولت کارگری دفاع کردند.زن،مردوکودک  ،قھرمانانه
درخيابانھاوکوچه ھای پاريس سنگرساختند،به مصاف بابورژوازی تادندان مسلح شده رفتند  .زنان با شجاعت و
دالوری ھای بی نظری نقش زيادی در پيروزی کمون پاريس ايفا کردند.صدھانفرازاَنھا زن ومرد وکودک درگورستان
پرالشزدرپاريس درپای ديواری که بنام ديوارکمونارھا معروف است با گلولۀ نيروھای ارتجاعی دولت فرانسه اعدام
.شدند
درمجموع بيش ازھزاران نفرازکارگران،زحمتکشان وانقالبيون پاريس ومدافعان کمون پاريس دراين نبرد نابرابربه
دست نيروھای ارتجاع به خاک و خون کشيده شدندوھزاران نفرديگرکه به اسارت دراَمدندو بعدازشکنجه ھا وتحمل
.سختی ھای فراوان به مناطق مستعمرۀ فرانسه تبعيدشدند
نظير طبقۀ کارگرفرانسه را در کتاب »جنگ داخلی در فرانسه »بطور مفصل و با ديدی عميق
مارکس اين تجربۀ بی
ِ
و تيز بين شکافته و آن را از زاويه ھای گوناگون مورد تجزيه و تحليل قرار داده است  ،در عين حال چھرۀ کريه
بورژوازی فرانسه و متحدان آن را به درستی و بطور بارزی افشاء نموده و درنھايت رسالت تاريخی طبقۀ کارگر را
 .بر عليه بورژوازی به صراحت و روشنی ترسيم نموده است

کتا ِ
ب »جنگ داخلی در فرانسه »گنجينۀ عظيمی برای درک کمون پاريس و درسھای تاريخی آن ميباشد  .مارکس به
اھميت »انترناسيو ناليستی« کمون در بخش ديگری از اين کتاب تاکيد کرده و نوشته « کمون در عين حال حکومت
کارگری و از اين بابت  ،آن حکومت انترناسيوناليستی به معنای کامل کلمه بود .در زير نظارت ارتش پروس که دو
ايالت فرانسوی را به آلمان ملحق کرده بود ،کارگران سراسر جھان را به کارگران فرانسوی می پيوست  ،کمون نيز
حضور اتباع بيگانه را در صفوف خودبرای کسب افتخار مردن در راه آرمانی جاودانه پذيرفته است  ) .مارکس چنگ
)داخلی در فرانسه
برای مارکس کمون پاريس شکل مقدماتی حاکميت طبقۀ کارگريعنی ديکتاتوری پرولتاريابودونشان دھندۀ قھرانقالبی
.محرومان دربرابرستم گران،استثمارگران ودشمنان اَزادی بود
کارھای اساسی کمون به اختصار :فرمان لغوارتش وپليس دائمی وژاندارمری.تنھا نيروی مسلح مليشيايی بود که
متشکل ازکارگران،زحمتکشان ونيروھای انقالبی ميشد.فرمان مصادرۀ اموال کليساھاواستفاده از کليساھابه عنوان
محلی برای جلسات سياسی،فرمان تحصيل مجانی.اصل انتخابی بودن ھمۀ کارمندان دولتی وعزل و نصب اَنھا
.درھرزمان وبه ارادۀ شورای کمون.سوزاندن وازبين بردن وسائل گيوتين وشکنجه
لغوحکم اعدام.جدايی دين ازحکومت ومدرسه،آزادی بی قيد وشرط..سطح دستمزدھابه سطح دستمزدکارگران
رسيد.کمون ازمشاوران شھری که بارای عمومی مردم در نواحی گوناگون برگزيده ميشدند تشکيل ميشد .اين افراد
نمايندگان
درھرلحظه بايدپاسخگو ميبودند و مقامشان پس گرفتنی بود .اکثريت اعضای شورای کمون ازکارگران،يا
ِ
.سرشناس طبقۀ کارگربودند
اھميت کمون در اين بود که طبقۀ کارگربرای اولين بار سيستم حکومتی خويش را بنيان نھاد و باالتر و مھمترازھمه
تجربه کردو اينکه او را به نيرو ،توان و قدرت بی نظيرخودواقف گرداند وپرچم سرخ انقالب پرولتريی انترناسيو
ناليستی را بر افراشت و به ھمراه دومين انقالب پرولتری جھان يعنی انقالب اکتبر طبقه کارگر جھان را اميدوار به
پرچم کمون پرچم جمھوری پرولتری جھانی است.
اين امرکرد که انقالب پرولتری امکان پذير می باشد .زيرا که ِ .
ياد ،درسھا و خاطرۀ کمون پاريس  ،اولين دولت کارگری جھان گرامی باد
زنده باد کمون
بر قرار باد انقالب اجتماعی
banafshekamali@gmail.com
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 *١اليزو تا دميتر وا ) روسی ( ميشل لو ئيز ) فرانسوی ( ناتالی لو مل ) فرانسوی  ،دبير اتحاديه
زن مبارزی که برای تحقق و بر پا
زنان پاريس در کمون ( و زنان بيشمارپاريسی  -کموناردھای ِ
پايی کمون پاريس از ھيچ جانفشانی و کوشش دريغ نورزيدند و تا آخرين لحظه به دفاع از کمون
پاريس پرداختند .ياداين رفقای زن برای ھميشه جاود انه و فراموش نشدنی است

