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 پیشگفتار                                                                      

 

نست که با رهبری پرولتاریا توا ایتودهنقاط عطف تاریخ سوسیالیسم است. جنبشی  رینمشهورتکمون پاریس ، یکی از 

امپریالیسم و  جانبههمه  گریمداخله طورهمینو  هاییلغزشبیش از دو ماه قدرت را دست گیرد. اما به سبب معدود 

ا ب خصوصبهقالب را نداشت و کمون ، سرسختی کامل یک ان درواقعبورژوازی ملی نتوانست به حیات خود ادامه دهد.

،  ، با انعطاف برخورد کرد و همینشهر را گرفت  گناهبیانقالبیون و حتی مردم  تکتکبا قساوت جان  بعدهادشمنانی که 

 نگارروزنامهرنه سدی یو ، مورخ و تحمیل شد. هاآنیکی از دالیل شکست کمون بود که پس از شش روز مقاومت بر 

ر به خاط فقطنهز واقعه کمون اعالم کرد : کمون پاریس مقام مهمی در تاریخ سوسیالیسم دارد.پس ا هاسالفرانسوی 

 بکند اما نکرد. توانستمیکه  کارهاییکه کرد بلکه برای  کارهایی

است  شدهنوشتهمتعددی  هایکتابدر مورد کمون پاریس که تنها پس از گذشت چند سال به یک حماسه تبدیل گردید 

کمون در کنار ستایش آن است. رهبر انقالب اکتبر ، کمون را از نقطه  هایاستراتژیزیر بیشتر نقد  هاینوشتهولی سلسله 

رای تا درسی باشد ب سازدمیو اشتباهاتی که کمون مرتکب شده را هویدا  دهدمیقرار  وتحلیلتجزیهنظرات مختلف مورد 

ری را مهیا زمینه براندازی دیکتاتوبیات کمون پاریس و انقالب اکتبر آتی تا با تکیه بر تجر هاینسلو انقالبیون  مبارزان

 سازند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 از کمون پاریس   هاییدرس                                                                    

 

باعث  تنهانهاپارتی درآمد.این رژیم سال زیر یوغ رژیم بن 81پایان داد، فرانسه برای  8181بعد از آنکه کودتا به انقالب 

موجب خفت و خواری ملی نیز گردید.پرولتاریا که بر ضد رژیم کهنه قد برافراشته بود ،دو خرابی اقتصاد کشور شد بلکه 

وظیفه را به عهده داشت :وظیفه عمومی ملی و وظیفه طبقاتی ،یعنی رهایی فرانسه از اشغال آلمان و رهایی سوسیالیستی 

 .پیوند میان این وظیفه بهترین وجه مشخصه کمون است.داریسرمایهاز چنگ  کارگران

بورژوازی در آن ایام دولت دفاع ملی را تشکیل داد و پرولتاریا مجبور بود تحت رهبری این دولت برای حفظ  استقالل 

.ولی ددیمیرا وظیفه خود  این دولت ، دولت خیانت ملی بود. که مبارزه با پرولتاریای پاریس درواقعتمام ملت بجنگد.

ز زمان امیهن پرستانه هنوز  هایاندیشهبود. متوجه این امر نشد.  شدهمسختوهمات وطن پرستانه  وسیلهبهپرولتاریا که 

 خطراعالماز این  ترمناسبو بر مغز سوسیالیست های کمون چیره بود، نامی  گرفتمیهجدهم مایه  قرن کبیرانقالب 

 است!( برای روزنامه خود پیدا نکرد. درخطرپدری بورژوایی )سرزمین 

و سوسیالیسم ، نهفته  پرستیوطناشتباهات شوم سوسیالیست های فرانسوی در همین ادغام وظایف متضاد یعنی 

به  پرولتاریای فرانسه هشدار داده بود که دستخوش 8181انترناسیونال ،در سپتامبر  در مانیفست ترپیشبود.مارکس 

یبنده ملی نگردند.در زمان انقالب کبیر،تغییرات عمیقی صورت گرفته بودند و اختالفات طبقاتی تشدید یافته فر هایایده

ارتجاع کل اروپا ، تمام ملت انقالبی را به هم پیوند داده بود، دیگر پرولتاریا به  برعلیهبودند ، و اگر در آن ایام مبارزه 

ع طبقات دیگر که در واقع دشمنان او هستند مرتبط بداند.مسئولیت خواری که منافع خود را با مناف دادنمیخود اجازه 

 است. داریسرمایهملی ،به گردن دولت بورژوازی است و وظیفه پرولتاریا مبارزه برای رهایی کار از یوغ 

ولت وس،دشد. بعد از عقد قرارداد ننگین صلح با پر برمالبورژوازی خیلی زود  پرستیوطندر عمل نیز ماهیت حقیقی 

خود پرداخت و دست به کار مقابله با  مسلح شدن کارگران پاریس که باعث ایجاد وحشت در ورسای  به وظیفه بال واسطه 

 او شده بودند گردید و کارگران با اعالم موجودیت کمون و جنگ داخلی به این سرکوب پاسخ دادند.

 بود. بااین همه کمون نشانه درخشانی شدهتشکیلعددی کنده متپرا هایگروهکه پرولتاریای سوسیالیست از  باوجودی

حل  اتفاقبهباری آن ارائه داد که پرولتاریا درک کند که وظیفه دموکراتیکی را که بورژوازی فقط قادر به اعالم آن بود ،

راتیک ه دموکمشکل،با آسانی و با مهارت ب گذاریقانون گونههیچکند.پس از آنکه پرولتاریا قدرت را قبضه کرد ،بدون 

کردن نظام اجتماعی تحقق بخشید.بوروکراسی را از میان برد و حق انتخاب شدن کارمندان دولت را به عهده دولت 

 گذاشت.

ادره آنکه به مص جایبهتوقف کرد. راهنیمهرفتند.پرولتاریا در  میان ازالبته بر اثر اشتباهات ثمران پیروزی درخشان 

که در سرزمینی که به وسیله اجرای وظایف عمومی متحد شده ،  بردمین رویا به سر اموال غاضبین بپردازد ، در ای

وز را تصاحب نکرد، در میان سوسیالیست ها هن هابانکاز قبیل  مؤسساتیعدالت به واقعیت خواهد پیوست. مثال  ترینعالی

 بیش از حد پرولتاریا بود. ضروری لبیقخوش. اشتباه دوم ،کردمیتئوری پرودونی یعنی مبادله عادالنه و غیره حکومت 

قرار  رتأثیرا از نظر اخالقی تحت  هاآناین کار سعی کرد که  جایبهولی  کردمیبود که پرولتاریا دشمنان خود را نابود 



 آنکه پیروزی خود را در پاریس با حمله قاطعانه به جایبهداد .و  بهاکمدهد و به اهمیت اقدامات نظامی در جنگ داخلی 

نموده و برای هفته خونین  آوریجمعخود را  نیروهایورسای تکمیل کند ،مسامحه کرد و به دولت ورسای فرصت داد که 

 مجهز کند.

ائه جنبش پرولتری قرن نوزدهم را ار ترینبزرگتمتم اشتباهاتش ،شکوهمند ترین نمونه  باوجودبا این همه کمون پاریس 

در موقع حمله سپاه ورسای برعلیه  کارگراناریس ارج فراوان قائل بود. چنانچه مارکس برای اهمیت تاریخی کمون پداد.

ن نوع که ایشومی  تأثیر،در این صورت  گذاشتندمیپاریس بدون مبارزه سالح خود را به زمین  پرولتاریای مسلح شدن

قه کارگر که به طب بودمی ییضررهابیشتر از  مراتببهو دلسردی حاصله از آن  گذاشتمیضعف در جنبش پرولتاریا باقی 

کمون زیاد  قربانیانتحمل آن بود.هر اندازه هم که  به مجبورخود ،  هایسالحبه خاطر مبارزه برای دفاع مسلحانه از 

مون یعنی آنکه ک کندمیبوده باشد با این همه ،اهمیتی که این کار برای مبارزه طبقه پرولتاریا دارد ،اثر آن را خنثی 

،قدرت جنگ داخلی را نشان داد و توهمات میهن پرستانه را از میان  درآوردستی را در اروپا به حرکت جنبش سوسیالی

ملی بورژوازی خط بطالن کشید .کمون به پرولتاریای اروپا برد و به اعتقاد ساده لوحانه نسبت به کوشش های عمومی 

 .آموخت که باید وظایف جنبش سوسیالیستی را به طور دقیق مطرح سازد

از آن بهره خواهد برد.  تجربیاتی که پرولتاریا کسب کرده است به دست فراموشی سپرده نخواهد شد و طبقه کارگر

 از استفاده کرد. 8011که روسیه  در قیام دسامبر  طورهمان

لئونی اپانقالب روسیه وجود داشت و انقالب روسیه را آماده ساخت، شباهت مشخصی با مرحله یوغ ن ازکه پیش  ایمرحله

کشور را دستخوش خرابی اوضاع اقتصادی و خفت و خواری ملی ساخت.  ایدسته.در روسیه نیز ،دهدمیبر فرانسه نشان 

را به وجود نیاورده بود ،انقالب  ایتودهولی برای مدت مدیدی یعنی تا زمانی که تکامل اجتماعی شرایط یک جنبش 

. و د شدخلق خر هایتوده تفاوتیبیهای پیش از انقالب ،حمله مجرد  در متولد شود و علیرغم تمام قهرمانی  تواندنمی

نی را به بهترین اشکال مبارزاتی یع هاتودهو برنامه ریزی شده خود، کار سخت  وسیلهبهتنها سوسیال دموکراسی بود که 

 برای جنگ مسلحانه داخلی آموزش داد.و  ایتودهبرای اکسیون های 

عمومی ملی و میهن پرستانه را در پرولتاریای جوان از بین ببرد ،و بعد از آنکه  هایگرایششد موفق  دموکراسیسوسیال 

توهمات عمومی ملی اکتبر را به تزار تحمیل نماید ، پرولتاریا  رها  از   88در اثر مداخله بالواسطه اش موفق شد مانیفست 

نمایندگان سربازان متمرکز ساخت   شوراهایکارگری و  شوراهایی خود در هاتودهرا در تشکیالت  اشطبقاتینیروهای 

وجود دارد، پرولتاریای روسیه  8188زیادی که میان اهداف و وظایف انقالب روسیه و انقالب   هایتفاوتو بدون توجه به 

اریا  تمبارزاتی که کمون پاریس شالوده آن را ریخت ،یعنی همان جنگ داخلی متوسل شود. پرول هایشیوهباید به همان 

افع و من ایلحظهدر خدمت مصالح  هااینرا کنار  بگذارد ، که هنوز نباید  وسایل مبارزاتی  دانستمیبا بهره از تعلیم 

مداوم و روزمره او قرار دارد و برای ایام تدارک انقالب الزم است .ب هر حال ، پرولتاریا  هرگز نباید فراموش کند که 

.لحظاتی وجود دارند  که در گیردمی،شکل مبارزه  مسلحانه و جنگ داخلی به خود  مبازه طبقاتی تحت شرایط مشخصی

رای فرانسه ب پرولتاریای.این را سازدمیدشمن در میدان نبرد را ضروری  پروایبیآن ، منافع پرولتاریا نابود ساختن 

 ذاشت.صحه گ آن بربه نحو درخشانی  کمون نشان داده شد و پرولتاریای روسیه در قیام دسامبر خود وسیلهبهاولین بار 



طبقه کارگر  سرکوب شدند ولی قیام جدیدی فرا خواهد رسید که در آن ضعف  پرعظمت هایقیاماگرچه هر دوی این 

  قوای دشمنان پرولتاریا  نشان  داده خواهد شد و پرولتاریای سوسیالیست به پیروزی کامل نائل خواهد آمد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کمون پاریس یادبود                                            

 

سنتی از طریق تظاهرات و  یشیوه. پرولتاریای فرانسه به  گذردمیچهل سال از زمان  اعالم موجودیت  کمون پاریس 

مگاه شهیدان به آرا هاییگلدسته بازهمو اواخر مه ،  داردمیرا گرامی  8188مارس  81تجمعات یاد مردان انقالب 

 که تا پیروزی قطعی شودمیبار دیگر سوگند یاد  هاآنو بر مزار  گرددمیوحشتناک نثار   "هفت مه"کمون و قربانیان 

 آرام نگرفته و مبارزه خواهند کرد . شاننامهوصیتو تحقق کامل  هاآن هایایده

زرگداشت کمون پاریس به ب یادبودریای تمام جهان با بلکه پرولتاپرولتاریای فرانسه  تنهانهکه  راستی به چه دلیل است 

 ؟گرددمی؟ و میراث کمون پاریس از چه چیز تشکیل  پردازندمیپیشگامان خود 

شکست در جنگ با آلمان آن را آگاهانه و با نقشه قبلی تدارک ندیده بود.  کسهیچبود و  خودجوشکمون یک پدیده 

بقات نسبت به ط هاتودهخرده بورژوازی ، خشم  اضمحاللدر میان پرولتاریا و  ،مصائب ایام محاصره پاریس ،شیوع بیکاری

کامل خود را به اثبات رسانده بودند  باعث غلیان آرام در صفوف طبقه کارگر که از  کفایتیبیباال و مقامات دولتی  که 

ارتجاعی مجلس ملی که موجب  . و البته ترکیب کردمی وجوجستبودند و نظام اجتماعی دیگری را  ناراضیوضع خود 

هم دادند تا اهالی پاریس را به  دستبهدستو خیلی موارد دیگر  هاایننگرانی نسبت به سرنوشت جمهوری شد . تمام 

به دست گارد ملی و خرده بورژوایی که به  ایغیرمنتظرهتشویق کند. انقالبی که قدرت را به نحو  8188مارس  81انقالب 

 رده بود سپرد.طبقه کارگر نفوذ ک

  اندارسرمایهدر دست مالکین زمین و  معموالًبود که تا آن  زمان در تاریخ رخ نداده بود. تا آن وقت قدرت   ایواقعهاین 

مارس  81د از دادند. اما بعمیبدنه حکومت را تشکیل  اصطالحبهقرار داشت که  هاآنیعنی  در دست افراد مورد اعتماد 

وای نظامی و پلیس و کارمندان دولتی از پاریس گریختند ، خلق بر اوضاع مسلط شد. و قدرت به دولت همراه با ق وقت

بدون  واندتنمیاقتصادی تحت یوغ سرمایه درآمده است  ازنظرکه . البته در جامعه مدرن ،پرولتاریا افتاددست پرولتاریا 

 ورطبه. و درست به همین جهت جنبش کمون  که آن را به سرمایه وصل کرده است حکومت کند زنجیرهاییپاره کردن 

حکومت  برای سرنگون ساختن بایستمی.بدین معنی که  گرفتمیالزم بود که رنگ سوسیالیستی به خود  گریزناپذیری

 .ساختمیبورژوازی و سلطه سرمایه نموده و شالوده نظام اجتماعی موجود را نابود 

 لیهعاز متعصبین میهنی نیز به امید آنکه کمون جنگ  ایعدهص بود و و غیر مشخ ناهمگوناین جنبش در ابتدا کامال 

خرد  کارانکاسبآلمان را از نو آغاز کرده و به فرجامی نیک سوق خواهد داد به آن ملحق شدند.جنبش، مورد پشتیبانی 

. و دگرفتنمیقرار در وضعیت خطرناکی  شدنمیاگر سفته هایشان باطل، و اجاره هایشان بخشیده  هاآنپا قرار گرفت 

مبادا مجلس ملی ارتجاع بار دیگر رژیم  ترسیدندمیباالخره در ابتدای کار ،بخشی از جمهوری خواهان بورژوا که 

ران نقش اصلی را در این جنبش کارگ طبیعتاً. البته دادندمیسمپاتی نشان  هاآنسلطنتی را روی کار بیاورند نسبت به 

 طوریهبدر میانشان صورت گرفته بود. مؤثریآخر امپراطوری دوم تبلیغات سوسیالیستی  هایسالکه در  کردندمیبازی 

 به عضویت انترناسیونال درآمده بودند. هاآناز  ایعدهکه حتی 



خیلی زود از آن  و خرده بورژوا  بورژوافقط کارگران بودند که تا آخر به کمون وفادار ماندند. جمهوری خواهان 

ش محکوم که جنب دیدند  وقتیخصلت انقالبی سوسیالیستی پرولتری هراسناک شده بودند و دیگران از  ایعدهبریدند. 

از  ناپذیرستگیخ طوربه، کنار کشیدند.فقط پرولتاریای بود که بدون بیم و هراس  باشدمیپیشگیری  غیرقابلبه شکستی 

ند و جان سپردند ، یعنی در راه رهایی طبقه بودند که به خاطر آن مبارزه کرد هاآنحکومت خود پشتیبانی کرد.فقط 

 بهتر برای زحمتکشان. ایآیندهکارگر و برای 

 رطوبه شدنمیپشتیبانی  کسهیچبود و از جانب  شدهگذاشتهکمون پاریس که از طرف  متحدان دیروزی خود تنها 

، تمام دارانکارخانهن ، بورس بازان، شکست شده بود. مجموعه بورژوازی فرانسه ، تمام مالکی بهمحکوم ناپذیریاجتناب

و تمام استثمارگران بر ضد او متحد شدند. این ائتالف بورژوازی که از جانب بیسمارک پشتیبانی بزرگ و کوچک  دزدهای

ا ر ایالت را بر ضد پرولتاریای پاریس برانگیزد و نیمی از  پاریس ناآگاه.موفق شد که دهقانان و خرده بورژواهای  شدمی

حلقه آهنین محاصره درآورد.در چندین شهر بزرگ فرانسه کارگران به همین منوال برای قبضه کردن قدرت ، کمون در 

با ناکامی مواجهه شدند.به این  سرعتبه هاتالشدادند و برای کمک به پاریس تالش کردند . ولی این  تشکیلهایی 

د ، مجبور شد که روی پای خود بایستد و الجرم به سقوط  بو برافراشتهترتیب پاریس که ابتدا درفش قیام پرولتری را 

االیی مولده باید به سطح ب نیروهای:تکامل  باشدمیاجتماعی مستلزم دو پیش شرط  پیروزمندانقالب حتمی محکوم شود. 

ز رشد فرانسه هنو داریسرمایهاین دو پیش شرط موجود نبودند . 8188رسیده باشد و پرولتاریا آماده باشد. ولی در 

،از طرف دیگر طبقه کارگر فاقد حزب  شدمیو فرانسه در آن زمان یک کشور خرده بورژوایی محسوب ناچیزی داشت 

آن  هایحلراهبود ،آمادگی و تعلیم درازمدت طبقه کارگر که در مجموع هنوز حتی تجسم روشنی از وظایف خود و 

 هایسازمانکارگری و  هایاتحادیهوجود داشت و نه  نداشت ، موجود نبود. نه یک تشکیالت جدی سیاسی پرولتری

 تعاونی گسترده.

 خود و پرداختن به تحقق کارهایبر روی  بالمانعو اندیشیدن  تأملبرای ضعف کمون ،فرصت الزم  تریناساسیالبته 

عملیات  کل بورژوازی،شده بود تا  دولت مستقر در ورسای با پشتیبانی  کاربهدست زحمتبهبود . کمون تازه  هایشبرنامه

مه   11تا  18 یعنی  نظامی بر ضد پاریس را آغاز کرد و کمون مجبور بود که در وهله اول از خود دفاع نماید و تا آخر کار

  جدی به کار دیگری بپردازد. طوربهفرصت آن  را پیدا نکرد که 

مون موفق به انجام اقداماتی شد که مفهوم کوتاه بودن طول حیاتش ک باوجودو  نامساعدعلیرغم این شرایط  ضمناً   

. کمون تسلیح عمومی خلق را جانشین ارتش سنتی ،این ابزار بال  سازدمیکافی مشخص  اندازهبهحقیقی و اهداف آن را 

ص خالت خلق به تعلیم و تربیمذهبی را حذف کرد .  هایبودجهاراده طبقات حاکمه نمود.کلیسا را از دولت جدا کرد ،  و 

به ژاندارم هایی که در لباس کشیش بودند ،ضربه حساسی وارد ساخت. کمون به علت ضیف  وسیلهبدیننی بخشید و  جها

که انجام داد.  کارهاییزیادی انجام دهد. اما همان مقدار  کارهایاجتماعی  صرفاًهای  درزمینهوقت موفق نشد تا 

اد. در این دوره :کار شبانه کارگران متوقف شد ،سیستم حکومت خلق و حکومت کارگران  نشان د عنوانبهخصلت آن را 

معروف صادر  نامهتصویبملغی گردید و باالخره آن  درآمدهقانون   صورتبهجرائم پولی یعنی همان تاراج گری که 

نموده  طیلرا رها کرده و یا تع هاآن شانقبلیکه صاحبان  مؤسساتیو  هاکارگاه،  هاکارخانهآن تمام  مبنایگردید که بر 

تولید بکار بی اندازند. و در عین حال کمون برای را دوباره برای  هاآنتعاونی سپرده شدند تا  هایسازمانبودند به 

رسانده باشد ، مقرر داشت که حقوق هیچ  اثباتدموکراتیک و پرولتری به  واقعاًیک حکومت  عنوانبهخصلت خود را  آنکه



 0111و تحت هیچ عنوان نباید بیشتر   از دستمزد عادی کارگران بوده تربیشنباید یک از کارمندان اداری و دولتی 

 فرانک باشد.

 شیدنک بند به و استثمار اساس بر که قدیم دنیای برای کمون که دادمی آن از شهادت کافی اندازهبه اقدامات این تمامی

 هرش فراز بر پرولتاریا سرخ پرچم که زمانی تا یدارسرمایه جامعه جهت همین به.باشدمی مرگباری خطر بود بناشده

 و بودند درآمده زانوبه هاآلمان مقابل در که بناپارتی هایژنرال وقت آن.نداشت راحتی خواب ، بود اهتزاز در پاریس

 دیدهن خود به زمان آن تا پاریس که انداختند راه به کشتاری ، کردندمی رجزخوانی خود مغلوب وطنانهم برابر در فقط

 که ندگشت دستگیر نفر هزار چهل حدود در و رسیدند قتل به خودرنده نظامیان دست به پاریسی هزار سی به قریب.بود

 مجموع در و شدند فرستاده هاتبعیدگاه یا و هازندان به تن هزاران.شدند سپرده اعدام جوخه دست به هاآن بیشتر

 .را کارگرانش بهترین طورهمین و داد دست زا را خود فرزندان از نفر هزار صد حدود پاریس

 ت،گرف انجام هایشژنرال وسیلهبه که عامیقتل از پس( یر تی) آشامخون یکوتوله آن رهبر و بود خوشحال بورژوازی

 .ایمشده خالص سوسیالیسم شر از زیادی مدت برای حاال: که کرد اعالم

 از زیادی عده هنوز و بود نگذشته کمون سرکوب از سال شش نوزه.بود معنابی بورژوازی شرمانهبی شعار این ولی

 نسل.آمد وجود به فرانسه در نوینی کارگری جنبش که بردندمی سر به هاتبعیدگاه و هازندان در آن رزمندگان

 نگشته هراس دچار آن شکست از وجه هیچ به ولی گرفته درس خود پیشین تجارب از که جدیدی سوسیالیستی

 و( اجتماعی انقالب بادزنده) شعار تحت و گرفت دست به آورد بیرون کمون رزمندگان دست از که را بود،درفشی

 او لهوسیبه که آژیتاسیونی و کارگری حزب بعد سال چند باز و.درآمد حرکت به متهورانه و قدمثابت( کمون بادزنده)

 .کرد کمون زندانی افراد از ایعده آزادسازی به مجبور را حاکمه طبقات بود یافته گسترش

 یک خاطر به کمون زیرا دارندمی گرامی را کمون رزمندگان یاد ، جهان تمام پرولتاریای بلکه فرانسه کارگران تنهانه

 جاک هر در.کرد مبارزه محرومین و دیدگان زجر تمام و زحمتکش هایانسان همه آزادی برای بلکه نجنگید ملی وسیله

 تصویر.گذاردمی احترام اجتماعی انقالب پیشتاز عنوانبه پاریس کمون به ،کندمی مبارزه و دکشمی رنج پرولتاریا که

 در ماه دو از بیش و کرد قبضه را قدرت جهان هایپایتخت از دریکی ،که اشکارگری دولت دورنمای ، او مرگ و زندگی

 کارگر هامیلیون جرئت به هااین همه ، نآ شکست از پس مصائب و پرولتاریا شهامت پر رزمندگان سرنوشت داشت، دست

 نتری افتاده عقب پاریس هایتوپ غرش.گردید سوسیالیسم به هاآن عالقه موجب و کرد زنده را هاآن امیدهای ، افزود

 فراهم را سوسیالیستی_انقالبی تبلیغات تشدید موجبات جاهمه در و کرد بیدار عمیقشان خواب از نیز را پرولتاریا اقشار

 .است زنده ما تکتک وجود در امروز تا و است نمرده کمون که است جهت همین به درست. وردآ

 با و است جهانی پرولتاریای امر و زحمتکشان اقتصادی و سیاسی کامل رهایی امر.است اجتماعی انقالب ،امر کمون امر

 .است ناپذیر نیستی کمون ، مفاهیم این

 

  

 



 

 

 

 کوگلمان به مارکس هاینامه                                                                          

 

 در ار ارزیابی این اگر و.دهدمی تشکیل را کوگلمان به او هاینامه محتویات کالم جان پاریس کمون از مارکس ارزیابی

 عدب که پلخانف. داشت خواهد یخاص آموزندگی ، دهیم قرار روسیه دموکرات سوسیال حزب راست جناح برداشت مقابل

 با را دخو و کرده نفسی شکست!.( شدندمی متوسل اسلحه به نباید:) کشید فریاد ظرفیتیکم فرط از 8011 دسامبر از

 .کرد متوقف را انقالب منوال همین به 8181 سال در هم مارکس که گویدمی و کندمی مقایسه مارکس

 و ودخ میان پلخانف که ایمقایسه که داشت نظر در باید اما. شد انقالب مانع منوال همان به مارکس که است درست این

 .بناشده ایزمینه چه بر آوردمی عمل به مارکس

 شداره پرولتاریا به وجه هیچ به تنهانه روسیه، در انقالبی موج نخستین اوج نقطه از پیش ماه یک 8011 دسامبر در پلخانف

 اما.کرد مسلح را خود و آموخت را هاسالح از استفاده طرح باید که گفتمی سخن ضرورت این از مستقیماً بلکه ، نداد

 یکل سیر در آن نقش و مبارزه این اهمیت از آنکه بدون و درنگ بی ،پلخانف گردید آغاز مبارزه ، بعد ماه یک وقتی

 نقش هک کندمی آن به شروع باشد، کرده تحلیلی و تجزیه ترینکم حتی قبلی مبارزات اشکال با آن ارتباطات و حوادث

 «شدندمی متوسل اسلحه به نباید:»کندمی اعالم و کند بازی را کننده استغفار روشنفکر

 انترناسیونال پیام یک ضمن و داد هشدار مستقیماً فرانسه کارگران به ، کمون از قبل ماه شش 8181 سپتامبر مارکس

 8801 هوممف به جنبش امکان با رابطه در که را انترناسیونالیستی ماتتوه قبل از او.«است دیوانگی یک شورش:»نوشت

 «شوید توسلم اسلحه به نباید»بگوید؛ حادثه وقوع از قبل که است ضروری بلکه بعد نباید که دانستمی و نمود کشف بود

 گذاشت، تحقق به رو 8188 مارس در ، بود داشته اعالم ثمربی را آن سپتامبر در مارکس که اقدام این وقتی این وجود با

 ؟ بود چگونه مارکس رفتار

 کند؟ بدنام را اه بالنکیست و ها پرودونیست یعنی خود مخالفین تا کرد استفاده موضوع این از پلخانف مثل نیز مارکس آیا

 رسیدید ودخ سمرمانتی به حاال و دادم هشدار شما به ، گفتم شما به ؛من کند غرولند معلم یک مثل که کرد آن به شروع آیا

  ؟ بردید پی خود انقالبی های فانتزی به و

 و تاس کرده سرزنش را دسامبر رزمندگان ، راضی خود از نظرتنگ یک ی مابانه استاد روش با پلخانف که طورهمان آیا

 ؟شدندمی متوسل اسلحه به بود؛نباید گفته کمون اعضای کار پایان در نیز او

 ره  اتاق دیوار بخشزینت اشتیاق با ما که اینامه ، نویسدمی کوگلمان به شوری پر نامه 8188آوریل 81 در مارکس. نه

 .کنیممی مطالعه اهل کارگر هر ، روسی دموکرات سوسیال



 یک ، خلقی جنبش یک شاهد که ازآنجا ،8188 آوریل در بود، خوانده دیوانگی یک را قیام 8181 سپتامبر در که مارکس

 جنبش انیجه تاریخ در که عظیم حادثه این در کنندگانشرکت به نسبت را خود تمرکز و توجه بیشتر بود، ایتوده جنبش

 .داردمی معطوف ، بود برداشته پیش سویبه گامی انقالبی

 دست به دست این از دستگاه این تا ، نظامی- بوروکراسی دستگاه شکستن درهم برای است تالشی این گویدمی مارکس

 سرایی ماسهح واقعاً شدندمی رهبری ها بالنکیست و ها پرودونیست وسیلهبه که پاریس کارگران برای و. ودنش منتقل دیگر

 ودوج هاپاریسی در ایگذشتگی خود از و فداکاری عجب ، تاریخی ایانگیزه چه ، پذیرانعطاف چه»؛گویدمی و کندمی

 .ندارد سراغ را عظمت این شبیه  اینمونه تاریخ.دارد

 در ما های دمکرات سوسیال اگر بود خوب چه راستی.دهدمی قرار چیز هر از باالتر را هاتوده تاریخی انگیزه کسمار

 .!گرفتندمی یاد مارکس از 8011 دسامبر و اکتبر در روسی دهقانان و کارگران تاریخی انگیزه از ارزیابی با رابطه

 و ناکهول حادثه وقوع از پیش ماه شش و هاتوده تاریخی نگیزها تجلی از قبل جهان متفکر ترینبزرگ که مخالفتی آیا

 ندارد؟ فاصله آسمان تا زمین از ، پلخانف نظرانهتنگ مرده و روحبی بیان با آن، بینیپیش

 واسطه بال عمل از و بود آن شاهد  لندن ، تبعیدگاهش از اشتیاق شور با ایتوده مبارزات حامی عنوانبه مارکس

 . کندمی انتقاد «زده وهم و جسور» یردلش هایپاریسی

 و8010 هایسال یروسیه در که هایی مارکسیست نام به ما امروزی بینواقع خردمندان ایام آن در چگونه که راستی

 و.دادندمی قرار تمسخر مورد را مارکس ، بودند داده قرار نفرین و لعن مورد بن و بیخ از را انقالبی رمانتیسم ، 8018

 استهزا دبا به ، نگریست وی شیردالن به تکریم نظر با که را پردازیخیال دشمن و اقتصاددان ماتریالیست، آن چگونه

 زا پردازانه خیال و گرانه طغیان هایگرایش درباره ، ترحم یا تحقیرآمیز خنده روی از هاییاشک چه  و.بودند گرفته

 (.8)کردند سرازیر قوطی در خود چشمان

 و نگذاشت وقتی.داشت هراس انقالبی مبارزه شکل بهترین توصیف از که( 1)گانهنه خردمند بانی حکمت به مارکس

 ، جنگی اتعملی  که انگار دفاع؟ یا حمله: بود مطرح سؤال این برایش.کرد بررسی را قیام تکنیکی مسائل درست برعکس

 لهبالفاص باید»نویسدمی و وچراچون بدون هاست؛حمل چنین سؤال این به وی پاسخ و دارد جریان لندن هایدروازه پشت

 « کردندمی روی پیش ورسای طرفبه

 .نوشت مه ماه بزرگ خونریزی از قبل هفته چند یعنی 8188 آوریل در را جمله این و

 ورسای طرفبه داشت ضرورت حال بودند، زدهدست آمیزیجنون اقدام به او قول به که شورشیانی همان مارکس ازنظر

 .کنند پیشروی

 شدمی وارد آمده دست به هایآزادی به که ضرباتی اولین مقابل در دفاع برای ،8011 دسامبر در پلخانف ازنظر اما

 .شدندمی متوسل سالح به نباید

 !کردنمی مقایسه مارکس با را خود جهتبی پلخانف که واقعاً

 ...«داد تحویل زود خیلی را قدرت مرکزی دوم؛کمیته اشتباه: »افزایدمی چنین خود تکنیکی انتقاد در مارکس



 وی.بود عملی مشاور یک ، پرولتاریا شیردالن برای ولی داشتمی حذر بر زودرس قیام یک از را رهبران مارکس

 رودونپ و بالنکی اشتباهات و غلط هایتئوری به اعتنا بدون که ییهاتوده بود، هاتوده نبرد در ایکنندهشرکت همچون

 .دادند ارتقا باالتر ایمرحله به ار جنبش تمام

 یدهپوس جامعه رذل هایسگ و هاخوک ، هاگرگ مقابل در اگر حتی ، پاریس کنونی قیام تقدیر هر به»؛نویسدمی مارکس

 .«است داده انجام بعد به پاریس ژوئن شورش زمان از ما حزب که است عملی شکوهمندترین.درآید پا از قدیم

 آنان ندشکوهم عمل این وقف را اثری ، باشد داشته نگاه مخفی پرولتاریا از را کمون اشتباه یک حتی آنکه بدون مارکس

 هایخوک و هالیبرال برای کابوس ترین زا وحشت و شیردالن برای دهنده رهنمود بهترین امروز به تا که نمایدمی

 .است رادیکال

 .است شده کادتها مقدس کتاب تقریباً که کندمی اثری وقف را خود وقت ،8011 دسامبر با رابطه در پلخانف و

 !کردمی مقایسه مارکس با را خودش پلخانف که نبود جهتبی بله.. بله

 مانتیسمر با بینیواقع مغایرات اساس بر موضوع بودن نتیجهبی به و کرده تردید  ابراز مارکس پاسخ در کوگلمان ظاهراً

 .بود کرده مقایسه 8180 ژوئن8۱ در هاپاریسی جویانه مسلمت تظاهرات با نییع دیگری قیام با را کمون داده تذکراتی

 و حتمی کامالً شرایط تحت فقط بود قرار اگر است واضح:»کندمی تأکید قاطعیت با کوگلمان جواب در بالفاصله مارکس

 .«تگرفمی شکل دردسربی و ساده خیلی جهان تاریخ وقتآن ، شود یازیده دست مبارزه به مساعد

 همگام هاآن با خواهدمی مارکس ، کنندمی قیام هاتوده وقتی ولی نامید جنون یک را قیام 8181 سپتامبر در مارکس

 کدر او.کند قرائت هاآن برای را تعالیمی مابانه منشی آنکه نه بگیرد تعلیم مبارزه جریان از هاآن با همراه و شود

 واقعیت وا. نومیدانه بینی خرده یک یا است بازی شارالتان یا قبلی مطلق و دقیق حسابگری پایه بر تالش که کندمی

 یدگاهد از را تاریخ مارکس. داندمی چیز همه مافوق را کارگر طبقه سازتاریخ انگیزه و کامل جانبازی و قهرمانانه شهامت

 دریچه از نه و اندساخته تاریخ ، باشند داشته را حتمی هایشانس روی حسابگری امکان آنکه بدون که بیندمی هاییآن

 توسلم اسلحه به نباید بود، بینیپیش قابل آسانیبه این»؛ دگوین می مابانه واعظ که گیریخرده روشنفکران چشم

 «شدندمی

 که موضوعی برای حتی ، هاتوده نومیدانه مبارزه هاآن در که دارد وجود تاریخ در لحظاتی که بود برده پی مارکس

 ارزاتمب برای هاآن بیشتر آمادگی و هاتوده این بیشتر آموزش موجب تا است الزم ، باشند نداشته هم یتموفق شانس

 .گردد آینده

 به طفق هم آن ، کنندمی قول نقل مارکس از ناحق به ولی اشتیاق با که ما امروزی مارکسیست اصطالحبه حضرات برای

 صورت این به مسائل ،طرح را آینده نمودن بنا کفایت نه و باشند رفتهگ عاریت به را گذشته از او ارزیابی آنکه خاطر

 تا شد کار به دست 8011 دسامبر از پس پلخانف وقتی.هستند بیگانه اصول با حتی هاآن آری.است نامفهوم کامالً برایشان

. کندمی مطرح را ئلهمس این درست مارکس ولی.بود نکرده فکر موضوع این به هم لحظهیک حتی کند متوقف را انقالب

 .است کرده قلمداد دیوانگی را قیام 8181 سپتامبر در او خود که کند فراموش وجه هیچ به آنکه بدون



 با ای و دهند تن مبارزه به یا که داده قرار آلترناتیو این مقابل در را هاپاریسی ، ورسای رجاله بورژواهای»؛نویسدمی او

 «شدمی تریبزرگ بسیار فاجعه موجب کارگر طبقه دلسردی و یاس دوم لتحا در.درآیند زانوبه شدن تسلیم

 تسیاس به راجع کوگلمان به خود هاینامه ضمن مارکس که تعالیمی از اجمالی بررسی به خواهیممی ترتیب این به

 . دهیم خاتمه است داده ما به پرولتاریا شایسته

 دالنهشیر کمون کارگران همچون است، قادر که کرد خواهد ثابت راتک به بازهم و کرد ثابت باریک روسیه کارگر طبقه

 .کند عمل

    8018 فوریه8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  پرولتاریا دیکتاتوری و بورژوایی دموکراسی درباره                                                  

 

 یهاتوده که دانندمی زیرا گیرندمی جشن الفاظ با را پاریس کمون ، نامندمی سوسیالیست را خود که کسانیهمه

 محدود ارزش و تاریخی بودن مشروط پاریس کمون. دارند کمون به نسبت صادقانه و فراوان سمپاتی کارگری

 مترقیانه بسیار ضوابط دارای وسطا قرون با مقایسه مقام در درواقع که را بورژوایی دموکراسی و بورژوایی پارلمانتاریسم

 اتفاقاً.داد اننش روشنیبه ، باشندمی ناپذیراجتناب رادیکال تغییر یک به ناگزیر پرولتاریا انقالب دوران در ولی بود ای

 رانهگ استثمار خصلت کمون از خود تحلیل و تجزیه ضمن ، بود واقف کمون تاریخی اهمیت به کس هر از بیش که مارکس

 دهرچن هک باشندمی برخوردار حق این از کشستم طبقات آن تحت که را یبورژوای پارلمانتاریسم و بورژوایی دموکراسی

 سرکوب و الپایم بگوییم بهتر و نمایندگی پارلمان در را مردم» باید حاکمه طبقه عضو کدام که کنند تعیین باریک سال

 راه انجهانی همه چشم مقابل در و است فراگرفته را جهان سراسر ، شوراها جنبش کهاکنون اتفاقا.رساند اثبات به.« کند

 و اندبرده یاد از را پاریس کمون دقیق هایآموزش و مشخص تجارب ، سوسیالیسم به خائنین ، دهندمی ادامه را کمون

 .ستا بوده پارلمانتاری غیر ضابطه یک که کنندمی تکرار «عام طوربه دموکراسی» مورد در بورژوازی کهنه هایبنجل

 ی،ادار سازمان و حکومتی دستگاه شدن پاشیدهازهم برای که بود کوششی از عبارت کمون این ، گذشته هااین همه از

 ایتوده خودمختار تشکیالت یک و برکند بن و بیخ از را آن که بود کرده سعی و کردمی مبارزه پلیسی و نظامی قضایی،

 بورژوا هایجمهوری تمام.سازد آن یگزینجا نداشت معنایی برایش مجریه قوه از مقننه قوه تفکیک که را کارگری

 جمهوری ، سوسیالیسم به خائنین جانب از حقیقت کشیدن مسخره به با که آلمان جمهوری ازجمله و ما عصر دموکراتیک

 و جار که است شدهداده نشان وضوحبه و آشکارا. کنندمی حفظ را دولتی دستگاه این ، شوندمی معرفی پرولتری

 امتیازات و بورژوازی از دفاع جز چیزی درواقع ، است افتاده راه به طوربه دموکراسی از دفاع برای که جنجالی

 .نیست آن استثمارگرانه

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 کمون پاریس و وظایف دیکتاتوری پرولتاریا                                                        

 

قالبی در یک حکومت ان بورژوازینمایندگان پرولتاریای سوسیالیست با خرده  که شرکت آموزدمیاین مطلب مسلم به ما 

ه ک دهدمی. از این گذشته مطلب همچنان به ما نشان باشدمیحتی تحت شرایط معینی الزم  مجاز،و کامالًاصول  ازنظر

موکراتیک و نه آنکه وظیفه واقعی که کمون الزم بود انجام دهد ،پیش از هر چیز عبارت بود از آنکه دیکتاتوری د

ا اخطار این مطلب به م درنهایتدیکتاتوری سوسیالیستی را تحقق بخشد. یعنی آنکه )برنامه حداقل( ما را اجرا نماید.و 

 هبکه اگر بخواهیم از کمون پاریس بیاموزیم ،نباید اشتباهات آن را تکرار کنیم.کمون بانک فرانسه را تصاحب نکرد،به 

نامه روشنی نداشت.ما باید گام هایمان را بر طبق عملی پیروزمندانه آن، که نشان دهنده راه حمله ور نشد و بر ورسای

آن را  هایحلراهاخذ کنیم،نباید تک تک  8188صحیح است برداریم.نباید صرفا نام کمون را از مبارزین پر افتخار سال 

طبق ه و عملی را مطرح کنیم که با موفقیت روسیه منبرنامه ریزی شد هایحلراهتقلید کنیم.بلکه باید با وضوح  بستهچشم

 باشد و در کالم ،دیکتاتوری دموکراتیک انقالبی پرولتاریا و دهقانان عنوان شود. 

 

 

 


