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  شھزاد سرمدی: نوشته از-توماج: فرستنده

 ٢٠١١اول جون 

 

  :ديدگاه

   صد و چھلمين سال حماسۀ کمون پاريس٢٠١١-١٨٧١
  

   :١٨٧١ یم

ھفته ای که کمون . پرولتاريای جھانی رزِم سرنوشت سازۀ اريس، ھفتخونين کمون پۀ پاريس در آتش و خون، ھفت

مشعل فروزان کمون، حکومت کارگران انقالبی پاريس، ھمچنان  .پاريس شکست خورد، اما راه سوسياليسم را گشود

اصالحات کمون، طراوت، مدرنيته وکارآمدی خود را . آزادی، برابری و برادری است الھام بخش مبارزان راه

 .کمون پاريس به ناباوری ھا و بيم و اميدھا پايان داد. حفظ کرده است چنانھم

کمونارھا در گورستان پرالشز پاريس  دوستداران کمون پاريس در پای ديواراز  صد ھا نفر ٢٠١١ مه ٢٨امروز 

مت کارگری پاريس ن نفس به حکوی که تا آخريئکمونارھا. نگه دارند گرد ھم می آيند تا ياد آخرين کمونارھا را زنده

پای ديوار  کشته و يا در نبردی تن به تن و نابرابر در کوچه پس کوچه ھای باريک اين گورستان، دار مانده و دروفا

 زمين مملو از ”: سراسر فرانسه نوشت  روزی که در پايان آن، آدولف تی ير به استانداران. کمون تيرباران شدند

 ” . درس عبرت استۀه مھيب ماياجساد کشته شدگان است، اما اين صحن

 .ميليونھا آری کمونارھا باز می گردند، نه به صورت ھزاران نفر، بلکه

 کمون پاريس ـ شھرآزاد

ھم چون ستاره  .برای دنيائی بھتر وعادالنه تر ايده آلی بود .آيا کمون پاريس آرمان شھر بود؟ ھرچه بود واقعی بود

پاريس شھر . و خفت و خواری خلقی مبارز و رزمنده درخشيد ست جنگ، گرسنگی، شکۀای سرخ در آسمان تير

 در. ی برای آزادی ، برابری و جمھوری سوسيال و جھانشمول بودئتوده ۀ دفاع مسلحان کارگر، شھرۀ رستاخيز طبق

برای مردم و توسط مردم  ی يعنی حکومت مردمئآزادی و دموکراسی توده ۀ  ، پاريس شھرگلباران، نمون١٨٧١بھار 

 .دبو

 .ديگر بدون نظم سرمايه داری ممکن است با کمون پاريس می توانيم سرخود را باال بگيريم و بگوئيم آری، جھانی
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مدرن، سازمان دھی جامعه و کار بر  کمون پاريس مظھر رفرم ھای سنجيده و اصالحات اساسی، روابط اجتماعی

شيوه ای انسانی و خالی از نظم، روابط و اقتصادی به  سسات صنعتی وؤبنای برابری واقعی و خودگردانی مم

 .بود ضوابط سرمايه داری

زنان در جامعه و برابری حقوق آنھا با  شکستن گيوتين و ممنوعيت اعدام و مجازات ھای غير انسانی، شرکت فعال

برای زنان و کودکان، جدائی جدی دين از دولت، دوری از تنگ  مردان، کم کردن ساعت کار و ممنوعيت کار شبانه

 شوونيستی، آزادی ھنری در تمام ابعاد آن، کارتئاتر ونقاشی، نويسندگی و شعر، برپائی نظری ھای ناسيوناليستی و

… وووزمان که الزم باشد،  انجمن ھا، کلوب ھا و سنديکاھا، کانديداتوری و انتخابات آزاد و عزل منتخابان در ھر

 .اين ھمه دست آوردھای کمون است

 .ی از نوع جديد بر پا کنندبود تا جمھوري توده ھای به پا خاسته و پرولترھای پاريسۀ کمون پاريس محصول اراد

 که به درستی رژيس دبره ازآن به عنوان کمون پاريس بانی حقوق بشر و اومانيسم واقعی بود ونه آن حقوق بشری

 .کند اد می ي“دين مدنی حقوق بشر“

نه سوسياليسم خرده بورژوائی . پيامبرگونه نبود تئوری ھای ناب، قالبی، خالص و پيش گوئی ھایۀ کمون پاريس زاد

 .زمينی بود که روی داد و نه سوسياليسم تخيلی بلکه واقعيتی

اصل پنج ح.اجتماعی و جھانشمول بود ی کارگر در جمھوريۀکمون پاريس نه آرمان شھربلکه حاصل پراکسيس طبق

ی و پرولتری در اروپا و نيز سوسياليسم ئتا انقالبات توده  قرن مبارزات آزادی خواھانه از دوران عصر روشنائی

 بابف ، سن سيمون، اگوست کنت، پرودن، بالنکی و در پايان انجمن بين المللی کارگران فرانسوی با تکيه برنظرات

 .بود

که به قول کارل مارکس رنگی از پير   و در پی جامعه ای نو بودکمون پاريس درغليان می جوشيد و می خروشيد

گان تاريخ و در پی رسای در جستجوی ارواح پليد گذشتحکومت و اما. کفتار زمان گذشته را با خود نداشته باشد

 .بود جمھوری پارلمانی

ھر کوی و برزن، ھزاران نفردر . شد  به خاک وخون کشيده١٨٧١ ی م٢١ـ٢٨ “  ھفته خونين”کمون پاريس طی 

در اين ھفته و روزھا بعد از آن ھرکس دستانش . ھم سوختند تر و خشک با. کمونار وغيرکمونار باھم قتل عام شدند

دست به باروت زده و کمونار است ، ھرکس کفش زرد رنگ ، مارِک گودينو، که کفش  سياه بود به اين معنی بود که

 .شد يعنی سرباز کمون پاريس محسوب شده و در جا اعدام میگارد ملی بود، به پا داشت، فدره  اونيفرم

سرمايه، تجاوز کند سرنوشت شھروندان  ھر کس به حريم مقدس: پيام سرمايه داری به کارگران نافرمان اين بود

بر سرش ريختند، از ھر سوی ، تا در . کردند و چه بی رحمانه کمون پاريس را نابود. پاريسی در انتظار اوست 

سالھا  اسناد و مدارک ھمين اتوپی دست نا يافتنی را تا. اش گفتند تا دست نا يافتنی جلوه کند اتوپی. فه اش کنندنطفه خ

فظ کرده و در ھر جنبش حرا  اما دست آوردھای آن ھمچنان اعتبار خود. پنھان کردند و به دست فراموشی سپردندش

 .دموکراتيک و انقالبی خود را نشان می دھد

 ٢٠١١  مه٢٨پاريس 

  


