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س ي"به راستی هم که تغييرات انجام شده توسط کمون در پاريس معجزه آسا بود. گويی کمترين نشانی از آن پار
بريتانيايی، مالکان ايرلندی هر نداران يدوره امپراتوری به چشم نميخورد. اين پاريس ديگر ميعادگاه زم هرزه

 شبی در ايرلند به سر نبرده، برده فروشان سابق و معامله چی های آمريکا، مالکان سابق رعايای وابسته به گز
 ميشد، شنيده نميشد که در و پنجره خانهزمين روسی و نجبای اراذل اش، نبود. ديگر جسدی در سرخانه ديده ن

  کسی را شبانه شکسته باشند، ..."  (مارکس، جنگ داخلی در فرانسه)

فقط در صورتی ميتوان به عمق و  اهميت اقدامات کمون پاريس پی برد که در نظر بگيريم کمون پاريس 
ارتش پروس (امپراطوری فقط دو ماه فرصت داشت. آن هم دو ماهی که شهر پاريس از يکطرف در محاصره 

آلمان) بود و از طرف ديگر زير بمباران شديد ارتش مرتجعينی بود که قبال از پاريس به ورسای عقب نشينی 
  کرده بودند و پاريس را شبانه روز می کوبيدند. 

در چنين شرايطی بود که کمون پاريس می بايست در عين حال هم در مقابل محاصره ارتش آلمان مقاومت 
د، هم با بمباران شبانه روزی مرتجعين ورسای مقابله ميکرد و هم به نيازهای انسانی يک شهر بزرگ ميکر

قحطی زده پاسخ ميداد و باالخره در متن اين آشفتگی نظامی و سياسی و در هم ريختگی اقتصادی، اقدامات 
  اصالحی مهمی در عرصه های مختلف زندگی انجام ميداد. 

ه کرد که "دولت دفاع ملی" (همان دولتی که به نام دفاع ملی وارد معامالت سياسی به اين وضعيت بايد اضاف
با بيسمارک عليه مردم فرانسه و کمون پاريس شده بود)، وقتی به ورسای عقب نشينی ميکرد تا ميتوانست 

انات امکانات مالی و لجستيکی و اداری و تخصصی شهر را با خود برده بود تا کموناردها را از همه امک
  اداره يک شهر محروم کند. 

د، برجسته، خيره کننده، منشهروندان آنچنان قدرتاقدامات کمون پاريس در زمينه حقوق عليرغم اين شرايط، 
 شمنان طبقاتيش تبليغات خصمانه دبود که  -آری نه کم سابقه بلکه بی سابقه  –سابقه  شفاف، مبتکرانه و بی

   در مقابل آن رنگ می بازد. 

  پردازم. بتفکيک  به اقدامات کمون بهخيلی کوتاه من اينجا ميخواهم 

  سياسی:

  اداره شورايی جامعه به جای حکومت باالی سر و در مقابل شهروندان

کمون پاريس اولين قيام کارگری نبود. در همه انقالبات جهان سرمايه داری پيش از کمون پاريس، کارگران 
طبقه  خود مختلف یقدرت سياسی به دست شاخه ها ،دوش مبارزه کارگرانحضور داشته اند اما هر بار بر 

هر کدام به يک مستقر شده اند که پراطوريها و سلطنتها و جمهوريهايی افتاده است. ام احزابشسرمايه دار و 
  ازمان داده اند. و بر اين اساس طبقه سرمايه دار بر کل جامعه را س سلطه طبقاتی سرمايه بر کارشکلی 

کارگری بود که طی آن طبقه کارگر به همراه و درراس توده های محروم و کمون پاريس اولين انقالب اما 
از مناسبات سياسی ميان شهروندان شکل تماما نوينی " را بدست گرفت و سياسی تقدرخود " اقشار خرده پا
   بوجود آورد.



شايد بهتر  –را "کشف" شکل جديدی ، آن مقطع شناخته شدهتا  "نمايندگی"در مقابل شکل پاريس، کمون 
  و مستقر کرد. -است بگوييم اختراع 

 و به جايش نيروی  از هر چيز خدمت نظام اجباری، ارتش و  نيروی انتظامی را منحل اعالم کرد قبل
 برای دوره ای حضور داشته باشند. سازمان داد که در آن همه شهروندان ميتوانستند را مسلح مردمی 

  که همچون انگل از شيره جان جامعه  بوروکراسی عريض و طويل با مقامات پردرآمدبه جای– 
 ند و به جامعه هم پاسخگو نبودند، کمون ارتزاق ميکرد –عمال از ثروت خلق شده توسط کارگران 

اداره جامعه را به يک امر ساده تبديل کرد که همه ميتوانند در آن شرکت کنند. به جای اليت سياسی 
، خود همان کارگران ثروت خلق شده توسط کارگران نداشتکاری جز سازمان دادن چپاول  ای که

   خود را بدست گرفتند.  شاناداره زندگيو شهروندان 
  کمون اعالم کرد همه مسئولين اداره جامعه در همه عرصه های زندگی اقتصادی و سياسی و

و اين بسيار مهم است  –بايد انتخاب شوند و مهمتر از اين و نظامی آموزشی و فرهنگی و قضايی 
 باشند. هر لحظه قابل عزل توسط انتخاب کنندگان –
شدن انتخاب  تبديلو نوآوری سياسی بود که ميتوانست يک تضمين عملی در مقابل  ابتکاريک اين  

  در خدمت جامعه به مقامی باالی سر و در مقابل جامعه بوجود بياورد.  شوندگان از مسئول
  کمون حقوقهای کالن و درآمدهای متنوع جانبی مقامات (مثل رشوه و کميسيون و پاداشهای کالن

ناظر بر هيچ مسئوليتی نبود) را لغو کرد و اعالم کرد که حقوق دريافتی هر  تحت عناوينی که عمال
 باالتر از حقوق يک کارگر باشد. مسئول منتخب نبايد 

رآمد کمون با اين ابتکار مانع تبديل شدن مسئوليت نمايندگی در خدمت جامعه به يک مقام سياسی پرد
 . در مقابل انتخاب کنندگان شد

ارائه داد. در نمايندگی نوع نظامهای تاکنونی پارلمانی دو اقدام ساده الگوی جديدی در مقابل کمون با اين 
پارلمانی، نماينده عمال از مردم مشروعيت ميگرفت تا برای مدت طوالنی همان مردم را از دخالت در 
تصميمات مربوط به زندگيشان محروم کند. به جای آنها تصميم بگيرد و در قبال تصميماتش کسی نتواند تا 

ب، نماينده عمال برای مدت طوالنی در مقابل انتخات کنندگان چهار يا پنج سال سلب نمايندگی کند. به اين ترتي
"مصونيت پارلمانی" پيدا ميکرد. الگوی کمون اين امکان را فراهم کرد که شهروند انتخاب کننده هرلحظه 

  متوجه شد نماينده اش خطا ميکند و عليه منافعش تصميم ميگيرد، عزلش کند. 

  اقتصادی: 
 زندگی کارگران و اقشار محروم و پايمال شدهاقدامات کمون برای بهبود 

  
 پايان دادن به جريمه کارگران!  

ميدانيم که دستمزد بخش بسيار کوچکی از ثروت خلق شده توسط کارگران است که در شکل پول به 
کارگران برميگردد تا خود و خانواده شان زنده بمانند و به سيکل توليد ارزش اضافی برای طبقه 
 سرمايه دار برگردند. سرمايه داران هميشه تالش کرده اند به انحاء مختلف از همين دستمزد هم
دزدی کنند. در مقطع کمون پاريس، دست سرمايه داران باز بود تا به بهانه های مختلف کارگران 



را جريمه کنند و بخشی از دستمزدشان را چپاول کنند. کمون به اين تعرض وتعدی آشکار طبقه 
  سرمايه دار نقطه پايان گذاشت. 

 
 تعطيلی گروخانه ها! 

پا برای تامين نيازهای ابتدايی زندگيشان، وسايل و ابزار تعداد زيادی از کارگران و اقشار خرده 
که داشتند را در گروخانه ها به گرو ميگذاشتند تا از خطر مرگ از گرسنگی رها  کار و هر امکانی

. گروخانه هايی که عمال در نقش ابزاری برای اخاذی و خالی کردن جيب کارگران و محرومين شوند
ه ها را تعرض به حقوق و حيثيت و حرمت شخصی کارگران و عمل ميکردند. کمون اين گروخان

 متناقض با حق کارکنان بر ابزار کارخود اعالم کرد و دستور داد همه اين گرو خانه ها تعطيل شوند
آزاد شوند و به صاحبانشان بانکهای رهنی به گرو گذاشته شده در گروخانه ها و  همه اموال و

   برگردانده شوند. 
 

 و لغو بهره های نزولخواران بانکی تعويق بدهيها!  
جامعه سرمايه داری نه تنها تالش ميکند دستمزد کارگران را در پايين ترين سطح ممکن نگه  دارد؛ 

حمله ميکند (در  -از جمله جريمه  –نه تنها به همين دستمزد اعالم شده کارگران هم به طرق مختلف 
ايران البته همين دستمزدها را هم نمی پردازد)؛  بلکه به هزار شکل کارگران را بدهکار نظم حاکم 

 ناگزير ميشوندنگه ميدارد. کارگرانی که دستمزدشان کفاف زندگی خود و خانواده شان را نميدهد، 
بخشی از دستمزد خود را در شکل  اگزير ميشوند؛ نبدهکار بانکها و موسسات وام دهی سرمايه باشند

نه تنها کمون دستور داد اين وامها تحويل چپاولگران حاکم دهند تا ماه را به سرانجام برسانند.  بهره
تا و نزول اين بدهی ها هم  نين بهره بلکه همچ تا سه سال ديگر به تعويق افتدا سررسيد کليه بدهی ه

  سه سال ديگر لغو شود.
 

 ن حق دارند استراحت کنند!کارگرا 
کمون پاريس دستور داد سمبل کار طوالنی و مشقت بار و سخت بودند.  1871نانواها در پاريس 

کار شب نانواها بايد ممنوع شود و عمال در همان عمر کوتاهش به اين رنج و مشقت نانوايان پايان 
  داد. 

 
 ت جامعه است!يکار و تامين معيشت حق شهروندان و مسئول 

در مقطع تشکيل کمون پاريس، پليس و نيروهای سرکوب کنترل کاريابی را در دست داشتند. پليس 
که رسما و عمال ارگان سرکوب شورشهای کارگری بود، در عين حال در نقش اداره کاريابی عمل 

 برای جاسوسی و کنترل وسرکوب بازبه پليس محول شده بود چون دستش را   ميکرد. اين نقش
  ميگذاشت. 

و نيروهای سرکوب درآورد و به دست نمايندگان از کنترل پليس را  "اداره کاريابیکمون پاريس "
  در شهرداريهای ناحيه های مختلف پاريس سپرد.

  
 !دسترسی به مواد غذايی حق شهروندان است 



در حاليکه گرسنگان شهر در محاصره نيروهای پروس از اليکه فقر و گرسنگی بيداد ميکرد، در ح
يکطرف و نيروهای ورسای از طرف ديگر ناگزير بودن از حيواناتی مثل موش و گربه وسگ رفع 

. کنترل محتکران سرمايه دار و غيرقابل دسترس بود گرسنگی کنند، انبارهای پر از مواد غذايی در 
ميان مردم گرسنه  را مصادره کرد و درانبار شده يی غذاکمون درب انبارها را باز کرد و مواد 

 تقسيم کرد. 

  :آزاديهای سياسی

مانع آزاديهای سياسی د؛ راه انداخته بو وسيعی حکومت ورسای يک نظام جاسوسی و کنترل و تفتيش عقايد
دست ژاندارمهايش را برای سوزاندن و از بين  ميشد؛ مثل فعاليت تبليغی و سياسی و انتشار روزنامه و غيره

 کنترل ميکرد؛ نامه ها و پستهای رسيده از پاريس را  نتشر شده در پاريس بازگذاشته بود؛بردن نشريات م
ان شهرهای مختلف در فرانسه ميشد و کال تا هر کجا دستش ميرسيد راههای تنفس حتی مانع تجمع نمايندگ

  سياسی را می بست. 

س که امکان عملی همه اين اقدامات  عليه روزنامه های دشمن را داشت، تا ميتوانست از آن کمون پاري
اجتناب کرد. تا آنجا که به شهروندان پاريس در محاصره مربوط است، دوران کوتاه حيات کمون پاريس 

ادبی بدون  سرشار از بحث و اظهار نظر و انتشار روزنامه و فعاليتهای سياسی و بروز خالقيتهای سياسی و
  سانسور و مميزی و تفتيش و کنترل فکری و سياسی بود.  

  :مقابله با اعدام

  

  صحنه به آتش کشيدن گيوتين در مقابل مجسمه ولتر

انقالب کبير بورژوايی فرانسه گيوتين را تحويل جامعه داد. دستگاهی که به مثابه بهترين ابزار قتل در 
کارگری کمون پاريس اين سمبل توحش سرمايه داری را به آتش  خدمت کشتار به کار گرفته شد. انقالب

  کشيد.



شور و شوق و در ميان  در مقابل مجسمه ولتر در ميدان بزرگی از پاريساين ماشين جنايت به ابتکار کمون 
  وزانده شد. شهروندان س شادیو 

  زد.  –قتل عمد دولتی  –کمون با اين کار شورانگيزش دست به تاريخی ترين اقدام عليه اعدام 

  ب و کليسا از زندگی عمومی کوتاه:دست مذه

"کشيشها را به آرامش بازنشسته شدن و پرداختن به زندگی خصوصی برگرداندند، تا همانند پيشينيان خود يعنی 
  در فرانسه) جنگ داخلی  ،مارکس(حواريان، با اتکا به صدقات و نذورات مومنان معاش خود را بگذرانند." 

نهادها و  را از کليسا دست دين و تماما شخصی و خصوصی افراد اعالم کرد. را امر و دين مذهبکمون 
 برای تحقق اين امر: کوتاه کرد. یقضايی و آموزشسازمانهای دولتی،  از سيستم 

   ِدر هر شکل آن را ممنوع  مقاصد مذهبیبه کليسا ها و و هرکونه کمک دولتی  هرگونه کمک مالی
 کرد.

   که از چپاول ثروت جامعه باال کشيده بودند و از قبلش به مالکين بزرگ تبديل تمام اموال کليساها
 نفع رفع نيازهای جامعه مصادره کرد.  شده بودند را به 

  به آموزش و پرورش ومدارس را از تسلط کليسا و مذهب رها کرد. مقرر کرد که هر چيزی که
از بايد ) البته اينجا مشخصا و اساسا دين مورد نظر است(و ی وجدان فردی تعلق دارد" "حوزه

دستور داد هرگونه نشانه، تصوير، دگم و دعای مذهبی  کمون کنار گذاشته شوند. یمحيطهای آموزش
 از مدارس بيرون رانده شوند. 

مرد، کودک و شهروندان، حق ابتدايی همه کمون آموزش مجانی رها از دست درازی مذهب را 
  اعالم کرد.فرانسوی و غيرفرانسوی، کارگر و غير کارگرپير، 

از نشانه های  استفادهخود همين فرانسه تازه در  از کمون پاريس سال 150توجه کنيد که بعد از 
از سکوالريسم  درجهحتی همين غرب در کشورهای ديگر  مذهبی در مدارس ممنوع شده است.

پارلمانی و دولتهای حاکم  ميشود. پارلمانهای به و نگرانی محافل پاريس هم موجب حيرت کمون 
رد که اين نحوه برخودر باره اين موضوع هستند وز هم مشغول بحثهای کشاف اصطالح سکوالر هن

بر بخورد و امامان مرتجعين اسالمی ممکن است به ريش و قبای  مدارسبه حضور مذهب در 
  جماعت را آزرده خاطر کند! 

 ادگستری و قضاوت سيستم قضايی و قانونگذاری، دحيت و کليسا را در حضور و دخالت مذهب و مسي
 ممنوع کرد.

کمون پاريس برای رهايی از دخالت دين در زندگی عمومی مردم، به آموزش و مدارس اکتفا نکرد. 
 مذهب آن را ملک طلق خود ميدانست. سراغ يکی از مهمترين عرصه های زندگی اجتماعی رفت که

اين آن و ميدانيم که . از دست درازی مذهب مصون کردرا  قوانين و قضاوت قانونگذاری وکمون 
عرصه ای است که به خاطر حضو مسلط مذهب و کليسا گسترده ترين جنايتها در حق توده های 

  ستمديده اعمال شده است. 



 "را تخريب کرد. "محراب ندامت 
نت طلبان شکست خورده در سلطرا "محراب ندامت" "محراب ندامت" ديگر چه اعجوبه ای است؟ 

در . ساخته بودند 16از "گناه" اعدام لوئی  مردم انقالب کبير فرانسه برای استغفار و طلب آمرزش
"محراب ندامت" محلی بود برای انتقام سياسی طبقه بورژوا از مردمی که عليه سلطنت لويی واقع 

  قيام کرده بودند. 
کمون با تخريب "محراب ندامت"، طبقه حاکم را از يک "امامزاده" تحقير و خودشکنی و آزار 

  سياسی و روانی مردم محروم کرد. 

  کمون: اقدامات ديگر

  کمون مقرر کرد که به همسران جانباختگان "گارد ملی" (همان نيروی مسلح مردمی)، مستقل از
 اينکه درچه نوع رابطه ای قرار داشتند، مستمری پرداخت شود. 

از نظر کمون جامعه در قبال اين همسران مسئول است و حق کنکاش در زندگيشان ندارد که آيا با 
  همسرانشان ازدواج شرعی داشته اند يا هر نوع رابطه ديگر. 

کمون با اين کارش در حقيقت حق و حقوق زنان در جامعه را از نوع رابطه با همسرانش جدا کرد 
 دواج را با ازدواج همطراز اعالم کرد. و به اين معنا رابطه خارج از از

  سالگی مستمری پرداخت شود. اينجا هم تصريح  18کمون مقرر کرد برای کودکان جانباختگان تا
ازدواج  –کرد که اين حق قطعی کودکان است مستقل از اينکه اين کودکان حاصل چه نوع رابطه ای 

 باشند. -يا  رابطه ای خارج از ازدواج 
بازماندگان جنگ عليه ارتجاع متمرکز در ورسای، فقط مختص همسران و کودکان توجه کمون به 

  جانباختگان "گارد ملی" نبود. 
" را به خاطر مياورد نجات عمومی"رئيس دبيرخانه ليساگاره در کتاب "تاريخ کمون پاريس" سخنان 

  :که گزارش داده بود
هستند نان فرستاده است. زنان بيوه به تن از همسران کسانی که مشغول کشتن ما  92کمون برای " 

 و از همه يتيمان مراقبت ميکند."! هيچ حزبی تعلق ندارند. جمهوری برای همه درماندگان نان دارد
  بايد در مقابل اين درجه از انسانيت کمون پاريس و کموناردها کاله از سر برداشت! 

  کارخانه ها در دستور قرار داد. در کمون تالشهايی را برای ايجاد نخستين مهد کودکها در کنار
 بعضی از شهرداريها تغذيه مجانی کودکان در مدارس آغاز شد.  

  کمون به طور جدی به آموزش زنان و به ويژه تحصيل دختران توجه کرد. برای تضمين حسن
 اجرای اين تصميمات، کميسيونهايی ايجاد کرد که همه اعضايش زن بودند. 

 تصميمات قدرت حاکم، تصميم گرفت اصل شفافيت را اجرا کند و برای  کمون در مقابل سری بودن
اجرای آن همه اقدامات و گفته هايش را منشتر ميکرد و شهروندان را در جريان همه نواقصش قرار 

 ميداد.
 بزير کشيد. کمون ستون واندوم را 

 



  
  سمبل شوينيسم امپراطوری ناپلئون بناپارت –صحنه به زير کشيدن ستون واندم 

 19ستون واندم را بورژوازی فرانسه از توپهای ذوب شده بعد از فتوحات ناپلئون در دهه اول قرن 
شوينيسم، برتری طلبی و نفرت ملی نژادی امپراطوری ناپلئون برپا کرده بود. اين ستون مظهر 

اعالم کرده بود، اين سمبل نژادپرستی و برتری بناپارت بود. کمون که خود را "جمهوری جهانی" 
 و تحقير ملی را بزير کشيد و افتخار اعالم برابری انسانها را نصيب خود کرد. 

  : اقتصادی يک اقدام ويژه

يک قدم مهم در زمينه انتقال "مالکيت" ابزار توليد بدست کارگران و جامعه و اداره شورايی  پاريس کمون
فرار کرده  که سرمايه داران و مالکينش ياليست تمام کارخانه هايی برداشت. اعالم کرد اين کارخانه ها را 

توسط با هدف تخريب شرايط برای کمون کارخانه ها را تعطيل کرده اند آماده شود و همه انها عمدا  اند و يا
   کارگران متشکل در تعاونيها اداره شوند.

ويژه کمون در بخشهای بعدی تمرکز خواهيم کرد. همينجا کوتاه يادآوری ميکنم که از نظر  در باره اين اقدام
مارکس اين اقدام کمون گامی بود که ميتوانست آنچنان تحول يابد که به سمت پايان دادن به نظام سرمايه 

  داری پيش برود. الزم است در بخش پايانی اين سلسله نوشته ها به اين بحث بازگرديم.

جدا از دستاوردها و درسهای کمون پاريس برای جنبش کارگری و جنبش برای عدالت و آزادی وبرابری 
که در بخش پايانی به آن خواهيم پرداخت، بحث مربوط به کمون پاريس ناقص خواهد بود اگر به دو جلوه 

  بسيار مهم از دو ماه حضور کمون پاريس در زندگی مردم نپردازيم:

  . کمون و خشونت. 2  اليسم.. کمون و ناسيون1

هر دوی اين موضوعات نشان دهنده دو دنيای عميقا متفاوت ميان کمپ سرمايه داری از يکطرف و کمپ 
  کارگران و کمون پاريسش از طرف ديگر است. 



اگر ورسای، محل تمرکز طبقه سرمايه دار فرانسه به رهبری تی ير، مظهر شوينيسم و و ناسيوناليسم و 
برابر شهروندان،  حقوقعدالت، برابری، مظهر پاريس کمون پاريس کارگران و  بود؛ وت شونت و قساخ

جهانشمول بودن حق انسانها و در يک کلمه مظهررهايی بشريت از اسارت و نابرابری وخرافات مذهبی و 
  ملی و غيره بود. 

پايانی به درسهای و در بخش کمون پاريس و ناسيوناليسم، کمون پاريس و خشونت  در دو بخش بعدی به
  خواهيم پرداخت. *کمون پاريس 

 ادامه دارد ...


