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نامۀ مارکس به ويلهلم ليبکنشت 
 

 1871 آوريل 6لندن 
ليبکنشت عزيز 

خبر آزادی تو و ببل و برانشوايگی ها به ما رسيد و موجب شادمانی شورای کل گرديد. 
به نظر می رسد که پاريسی ها مغلوب شده اند. تقصير خودشان است اما تقصيری که عمال از 

 اين فسقلی –خوش نيتی آنها ناشی می شود. کميتۀ مرکزی [گارد ملی] و بعدًا کمون به تيرس 
- آنها به نحوی ابلهانه مايل 1 فرصت دادند که نيروی خصم را متمرکز سازد زيرا: –بدنهاد 
 را شروع کنند. مثل اينکه تيرس با تالش خود برای خلع سالح قهرآميز جنگ داخلینبودند 

 که فقط برای آن –پاريس آنرا [جنگ داخلی را] آغاز نکرده بود، مثل اينکه مجلس ملی 
 فورًا به جمهوری –فراخوانده شده بود که دربارۀ جنگ يا صلح با پروسی ها تصميم بگيرد 

- بخاطر آنکه نسبت غصب قهرآميز به آنها داده نشود، لحظات 2اعالن جنگ نداده بود! 
گرانبهائی را تلف کردند (بايستی بعد از به زانو درآوردن ارتجاعيون در پاريس، بالفاصله به 

سوی ورسای پيشروی می کردند) با انتخابات کمون و سازماندهی آن و غيره موجب اتالف 
وقت شدند. 

از تمام مطالبی که تو در روزنامه ها راجع به وقايع پاريس می خوانی يک کلمه اش را هم نبايد 
باور کنی، همۀ آنها جعلی و دروغ اند. رذالت روزنامه نگاری بورژوائی هرگز اينطور سنگ 

تمام نگذاشته است. 
به هيچ وجه اين وجه مشخصۀ قضيه است که امپراتور آلمان واحد و پارلمان واحد در برلن 

 و هر نسيم ماليم پاريسی بيشتر از آنها  توجه برمی انگيزد. برای دنيای خارج وجود ندارند
شما بايد اتفاقات شاهزاده نشينهای دانوب را با دقت تعقيب کنيد. اگر انقالب در پاريس موقتًا 

 – گرچه در اينجا نيز جنبش را می توان فقط برای مدت کوتاهی فرونشاند –دچار شکست شود 
آنوقت جنگ جديدی از شرق اروپا شروع می شود و رومانی اولين بهانه را در اين مورد به 

دست تزار از خود راضی [الکساندر دوم] خواهد داد. بنابراين مواظب آن طرف باشيد. 
 
 

سخنرانی انگلس دربارۀ کمون پاريس 
 

شهروند انگلس گفت که می خواهد واقعيت ديگری را به استحضار برساند [و آن اينست که] 
اخيرًا جرايد از عجايبی که سازمان [انترناسيونال] آفريده است ماالمال شده اند. اما آخرين مطلب 

، منشی 1857عجيبی که يکی از روزنامه های پاريس گزارش می دهد، اينست که مارکس در 
مخصوص بيسمارک بوده است! 

انگلس چنين ادامه می دهد: شايسته نيست بدون آنکه اظهارنظری کرده باشيم، بگذاريم حوادث 
پاريس به سير خود ادامه بدهند. تا زمانی که کميتۀ مرکزی گارد ملی بر اوضاع مسلط بود 

موضوعات به خوبی برگزار می شد ولی بعد از انتخابات حرف بيش از عمل شده است [منظور 
 کمون است. بعد از پيروزی قيام خلق در پاريس، کميتۀ مرکزی 1871 مارس 26انتخابات 

 مارس قدرت را در دست داشت و بعد از اين انتخابات اختيارات خود را 28 تا 18گارد ملی از 
به کمون محول نمود]. تا وقتی ورسای ناتوان بود، بايد عملی برضد آن صورت می گرفت ولی 



اين فرصت به هدر داده شد و اکنون چنين به نظر می رسد که گويا ورسای تفوق حاصل کرده و 
پاريسی ها را به عقب می راند. مردم مدت زيادی تحمل آنرا خواهند کرد که به شکست سوق 

داده شوند. پاريسی ها ضعيف شده اند. فشنگهايشان تقريبًا بی نتيجه شليک شده، ذخيرۀ مواد 
غذائيشان ته کشيده است. تا زمانی که راهی از يک طرف باز باشد نمی توانند پاريس را از 
طريق بی غذائی مجبور به تسليم نمايند. فاور از قبول کمک پروس امتناع ورزيده است! در 

 مبارزه ظرف چهار روز به پايان رسيد ولی در آن زمان کارگران توپخانه 1848ژوئن 
نداشتند. امروز [مبارزه] به اين آسانی پايان نمی يابد. لوئی ناپلئون دستور داده بود که خيابانهای 

عريضی ساخته شوند تا بتوان کارگران را هدف گلولۀ توپ قرار داد ولی امروز اين وضع به 
نفع کارگران تمام شده است. امروز کارگرانند که می توانند از اين خيابانهای وسيع به سوی 

 به مراتب بهتر از تمام قيامهای قبلی ارگانيزه – نفر 200.000 –دشمن شليک کنند. کارگران 
می باشند. وضع خرابست و شانس موفقيت به خوبی دو هفته قبل نيست. 

 
 1871 آوريل 11

 
نامۀ مارکس به لودويگ کوگلمان 

 
 1871 آوريل 12لندن 

کوگلمان عزيز 
... ديروز به ما خبر رسيد که الفارگ (نه الورا) در حال حاضر در پاريس به سر می برد، 

خبری که به هيچ وجه ناراحت کننده نبود. 
اگر تو فصل آخر «هجدهم برومر» مرا دوباره مرور کنی، خواهی ديد که من در آنجا دربارۀ 

 نظامی –تالش بعدی انقالب فرانسه صحبت می کنم که ديگر مثل گذشته دستگاه بوروکراتيک 
 و اين پيش شرط هر درهم می کوبدرا از دستی به دست ديگر منتقل نخواهد کرد بلکه آنرا 

انقالب خلقی واقعی در قاره [اروپا] است. 
و اين کوششی است که رفقای پاريسی قهرمان ما به عمل می آورند. چه انعطاف پذيری، چه 

ابتکار تاريخی و چه قدرت فداکاری در اين پاريسی ها وجود دارد! آنها پس از تحمل شش ماه 
گرسنگی و بی خانمانی ايکه خيانت داخلی به مراتب بيشتر از دشمن خارجی مسبب آن بود، در 
زير سرنيزه های پروسی قيام می کنند، مثل اينکه اصال جنگی ميان فرانسه و آلمان اتفاق نيافتاده 

و دشمن در مقابل دروازه های پاريس نايستاده است! تاريخ عظمتی شبيه اين سراغ ندارد! آنها 
اگر شکست بخورند تقصير هيچ چيز ديگری جز «خوش قلبی» خودشان نيست. بعد از آنکه 

ونيوی و بعدًا بخش ارتجاعی گارد ملی پاريس ميدان را خالی کردند، آنها می بايستی بالفاصله 
به سوی ورسای پيشروی می کردند. لحظۀ مهم و حساسی بخاطر وجدان معذب به هدر رفت. 

 با تالش – اين فسقلی بدنهاد –، مثل اينکه تيرس جنگ داخلی را شروع کنندآنها نمی خواستند 
خود برای خلع سالح پاريس آنرا [جنگ داخلی را] قبال شروع نکرده بود! و اما اشتباه دوم آنها: 
کميتۀ مرکزی [گارد ملی] خيلی زود قدرت را تحويل داد تا ميدان را برای کمون باز بگذارد و 

 حتی اگر در –باز هم از روی عذاب وجدان «شرافتمندانه»! به هر تقدير قيام کنونی پاريس 
 شکوهمندانه ترين اقدامی است –مقابل گرگها، خوکها و سگهای رذل جامعۀ قديم نيز از پا درآيد 

که حزب ما از زمان قيام ژوئن به بعد انجام داده است. اين شيردالن پاريسی را با آن بزدالن 



 پروسی مقدس رومی با سيمای نقاب زده شان، با رنگ و بوی –امپراتوری آلمانی 
سربازخانه ای و کليسائی و اشرافيت شان و مخصوصًا با بی فرهنگی شان مقايسه کن. 

 
 

نامه مارکس به لودويگ کوگلمان در هانور 
 

 1871 آوريل 17لندن 
کوگلمان عزيز 

نامه ات به موقع رسيد. من اين روزها سخت مشغولم و به اين جهت فقط چند کلمه [برايت می 
 و غيره 1849 ژوئن 13نويسم]. اينکه چگونه تو می توانی تظاهرات خرده بورژوائی از نوع 

را با مبارزات کنونی پاريس مقايسه کنی، برای من نامفهوم است. 
واضح است اگر قرار بود فقط تحت شرايط کامال حتمی و مساعدی به مبارزه دست يازيده شود، 

آن وقت تاريخ جهان خيلی ساده و بی دردسر ساخته می شد. از طرف ديگر اگر قرار بود که 
«تصادفها» نقشی بازی نکنند آنوقت [تاريخ جهان] طبيعتی بسيار عرفانی پيدا می کرد. طبيعی 

است که خود اين «تصادفها» مشمول سير کلی تکاملی می شوند و باز به وسيلۀ تصادفهای 
ديگری جبران می شوند. ولی شتاب و تأخير به حد بسيار زيادی با اين «تصادفها» مربوط می 
باشد، «تصادفی» که خصلت افرادی را که ابتدا در رأس جنبش قرار دارند مشخص می سازد، 

از اين جمله است: 
اين بار به هيچ وجه نبايد «تصادف» کامال نامساعد را در شرايط کلی جامعۀ فرانسه جستجو 

کرد بلکه بايد در حضور پروسی ها در فرانسه و استقرار آنها در نزديکی پاريس [جستجو 
کرد]. اينرا پاريسی ها خوب می دانستند. البته بورژواهای فرومايۀ ورسای نيز به خوبی به آن 

واقف بودند. درست به همين جهت آنها پاريسی ها را در مقابل اين آلترناتيو قرار می دهند که يا 
به مبارزه تن دردهند و يا بدون نبرد تسليم شوند. در حالت دوم يأس و دلسردی طبقۀ کارگر 

موجب فاجعۀ به مراتب بزرگتری می شد تا از ميان رفتن تعداد مشخصی از «رهبران». مبارزۀ 
طبقۀ کارگر با طبقۀ سرمايه دار و دولت آن در اثر مبارزۀ پاريس پا به مرحلۀ نوينی گذاشته 

است. جريان بالواسطۀ قضيه به هر نحو هم باشد، باز نقطۀ عطف جديدی حاصل خواهد شد که 
دارای اهميت تاريخی جهانی می باشد. 

 
 

نامۀ انگلس به کارلو ترزاگی در تورين 
 

 1872 ژانويۀ 14
 

چنين به نظر می رسد که از واژۀ «اتوريته» سوء استفاده های زيادی می شود. من چيزی 
اتوريته ای تر از انقالب نمی شناسم و وقتی با بمب و گلولۀ تفنگ برضد دشمن می جنگيم به 

نظر من يک عمل اتوريته ای انجام می دهيم. اگر در کمون پاريس کمی اتوريتۀ مرکزيت وجود 
داشت، در اين صورت می توانست بر بورژوازی پيروز شود. بعد از پيروزی می توانيم خود 

را به هر شکلی که مايليم متشکل سازيم. ولی به نظر من برای مبارزه ضروريست که تمام 



نيروهای خود را متشکل سازيم و آنرا متوجه نقطۀ حملۀ واحدی نمائيم. و اگر به من گفته شود 
که اين امر بدون اتوريته و مرکزيت امکان ندارد و اينها دو موضوع مطلقًا لعنتی می باشند، در 
اين صورت به نظر من آنهائی که بدين گونه سخن می گويند يا نمی دانند که انقالب چيست و يا 

 *0Fاينکه فقط در گفتار انقالبی هستند.
هر چه زودتر دربارۀ قضيه به من بنويسيد. 

 
سالم و برادری 
مخلص شما  ف. انگلس 
 

[در طرح دوم نامه چنين آمده است:] 
به نظر من چنين می آيد که از لفظ بازی مربوط به «اتوريته» و مرکزيت سوء استفاده های 

زيادی می شود. من چيزی اتوريته ای تر از يک انقالب سراغ ندارم و وقتی ارادۀ خود را به 
 در اين صورت به – مثل هر انقالب –وسيلۀ بمبها و گلوله های تفنگ به ديگران می قبوالنند 

نظر من اتوريته بکار برده می شود. کمبود اتوريته و مرکزيت بود که منجر به نابودی کمون 
شد. بعد از پيروزی، هر کاری که مايليد با اتوريته و غيره بکنيد ولی برای مبارزه بايد همۀ 

نيروهايمان را متشکل سازيم و آنها را بر روی نقطۀ حملۀ واحدی متمرکز نمائيم و اگر راجع به 
اتوريته و مرکزيت به عنوان دو [عامل] که تحت تمام شرايط ممکنه موضوعات لعنتی هستند 

سخن گفته شود، آنوقت به نظر من افرادی که چنين سخن می گويند يا نمی دانند يک انقالب 
چيست و يا آنکه انقالبيون جمله پردازی می باشند ... 

 
 

قطعنامۀ مجلس يادبود سالروز کمون پاريس 
 

 قطعنامۀ زير را تصويب کرده است: 1871 مارس 18مجلس يادبود سالروز 
 که انسانها را – مارس را بمثابۀ سپيده دم سرخ انقالب بزرگ سوسياليستی 18جنبش پر افتخار 

 تلقی می کند. –برای هميشه از رژيم طبقاتی نجات خواهد داد 
اعالم می دارد که: ديوانگی ها و جنايات طبقۀ بورژوا را که در تمام اروپا بر گرد محور نفرت 

 –از کارگران متحد شده اند و همچنين جامعۀ قديم را به هر شکل حکومتی که می خواهد باشد 
 محکوم می کند. –چه سلطنتی و چه جمهوری 

اعالم می دارد که: لشکرکشی همۀ حکومتها برعليه انترناسيونال و اقدامات تروريستی قاتلين 
ورسای و همچنين فاتحين پروسی آنها، دليل بی ارزشی موفقيت آنها بوده و مؤيد آنست که 

 که به وسيلۀ نيروهای –ارتشهای رزمندۀ پرولتاريای جهانی پشت سر پيش آهنگان قهرمان خود 
 ايستاده اند. –متحد تيرس و ويلهلم از پا درآمدند 

 
 توسط مارکس نوشته شده و از روی دستخط مارکس که به زبان 1872 مارس 18 تا 13اين قطعنامه بين 

فرانسه بوده و نزد دخترش ينی پيدا شده، ترجمه گشته است. 
 

                                                 
 انگلس در حاشيۀ آخرين جمله به زبان آلمانی اضافه کرده است:«اين کامال صادق نيست».  *



 فردريش انگلس –کارل مارکس 
 

پيام به رئيس مجمع اسالوها در رابطه با کمون پاريس 
 

شهروند! 
با کمال تأسف مجبوريم به اطالعتان برسانيم که امکان شرکت ما در ميتينگ شما وجود ندارد. 

وقتی کمون پاريس به وسيلۀ کشتار فجيعی که مدافعين «نظم» ترتيب داده بودند از پا درآمد، 
غالبين به سختی می توانستند حدس بزنند که در ظرف مدتی کمتر از ده سال حادثه ای در 

 که بعد از مبارزات طوالنی و شديد سرانجام و *1Fپترزبورِگ دوردست صورت خواهد گرفت
مسلمًا منجر به وجود آمدن يک کمون روسی خواهد شد. 

 که با محاصرۀ پاريس، –آنها همچنين به سختی می توانستند تصور کنند که پادشاه پروس 
بورژوازی حاکم [فرانسه] را مجبور به مسلح کردن خلق نموده و به اين ترتيب مقدمات کمون 

 ده سال بعد در پايتخت خودش در محاصرۀ سوسياليستها قرار خواهد –را آماده ساخته بود 
گرفت و فقط با اعالم حکومت نظامی در برلن پايتخت خود، قادر به حفظ تاج و تختش خواهد 

بود. 
حکومتهای قاره [اروپا] که پس از سقوط کمون، سازمان انترناسيونال کارگری را تحت تعقيب 

 اين حکومتها که معتقد –قرار داده و آنرا مجبور به تغيير شکل رسمی و ظاهری خود نمودند 
 به –بودند می توانند جنبش انترناسيونال کارگری را به وسيلۀ احکام و قوانين خاص نابود کنند 

زحمت می توانستند تصور کنند که همين جنبش انترناسيونال کارگری ده سال بعد نه تنها اروپا 
بلکه آمريکا را هم فرا خواهد گرفت و مبارزۀ مشترک در راه منافع مشترک و در برابر دشمن 

 که بيشتر و بيشتر از حدود –مشترک آنرا به صورت يک انترناسيونال کوشنده و با عظمت 
 متشکل خواهد ساخت. –اشکال ظاهری يک اتحاديه پا فراتر خواهد گذاشت 

به اين ترتيب کمونی که قدرتهای دنيای قديم معتقد به نابودی آن بودند، حياتی پرقدرت تر از هر 
زمان ديگر يافته است و به اين ترتيب ما می توانيم با شما هم صدا بشويم:« زنده باد کمون ». 

 
 1881 مارس 21ترجمه از دستنويس انگليسی مورخ 

 
 

پيام انگلس به کارگران فرانسه 
به مناسبت پانزدهمين سالروز کمون پاريس 

 
امشب کارگران تمام جهان به اتفاق شما سالروز درخشان ترين و غم انگيزترين مرحلۀ تکامل 

 طبقۀ کارگر برای اولين بار در تاريخ خود، در 1871پرولتاريا را جشن می گيرند. در سال 
يک پايتخت بزرگ، قدرت سياسی را در دست گرفت. اما متأسفانه همه چيز همچون رؤيايی به 
پايان رسيد! کمون پاريس از يکسو به وسيلۀ جيره خواران امپراتوری سابق فرانسه و از سوی 
ديگر به وسيلۀ پروسی ها در تنگنا قرار گرفت و به سرعت آنچنان در سيل بی مانندی از خون 

                                                 
 الکساندر دوم تزار روسيه به موجب حکم کميتۀ اجرائيۀ سازمان انقالبی 1881 در اول مارس  *

نارودناياوليا به قتل رسيد. 



خفه شد که هرگز فراموش نخواهد شد. ارتجاع پيروز ديگر مرزی نمی شناخت و به نظر می 
رسيد که سوسياليسم در خون غرقه شده و پرولتاريا برای ابد به بردگی محکوم شده است. 

 سال از اين شکست گذشته است. در اين فاصله در تمام کشورها، قدرتی که در خدمت 15
اربابان زمين و پول قرار دارد، از هيچ اقدامی فروگذار نکرده است تا مگر آخرين حرکت 

عصيانی کارگران را نيز فلج نمايد. 
و دستاوردشان چه بوده است؟ 

 – پرحيات تر از هر زمان ديگر –به اطراف خود نگاه کنيد. سوسياليسم انقالبی کارگران 
امروز قدرتی شده است که در همه جا قدرتهای حاکم در مقابل آن به لرزه افتاده اند، خواه 

راديکالهای فرانسه و خواه بيسمارک، خواه سلطانهای بورس آمريکا و خواه تزار روسيه. 
البته اين تمام قضيه نيست. 

ما به نقطه ای رسيده ايم که همۀ دشمنان ما، به هر اقدامی هم که دست بزنند باز برخالف تمايل 
خودشان به نفع ما کار کرده اند. 

آنها تصور می کردند که می توانند انترناسيونال را نابود نمايند، اما امروز انترناسيونال اتحاديۀ 
پرولتارياست و برادری کارگران انقالبی کشورهای مختلف هزار بار محکم تر و پردامنه تر از 
دوران قبل از کمون است. انترناسيونال به معنی واقعی کلمه ديگر نيازی به تشکيالت ندارد و به 

وسيلۀ همکاری خودبخودی و مشتاقانۀ کارگران اروپا و آمريکا برجای مانده و نيرومندتر می 
شود. 

در آلمان، بيسمارک همۀ وسايل و حتی رذيالنه ترين وسيله را بکار برده است تا جنبش کارگری 
را درهم بکوبد. نتيجۀ آن: قبل از کمون با چهار نمايندۀ سوسيال دمکرات [در مجلس آلمان] سر 

 نفر [نمايندۀ سوسيال دمکرات] 15و کار داشت ولی پيگردهای او اين اثر را داشتند که اکنون 
انتخاب شده اند، و پرولتاريای آلمان، صدر اعظم بزرگ را به باد مسخره گرفته است، زيرا حتی 

اگر قرار بود جايزه ای به او [به بيسمارک] بدهند، نمی توانست بهتر از اين برای انقالب تبليغ 
کند. 

در فرانسه ليست انتخاباتی را به شما تحميل کرده اند. يعنی يک انتخابات بورژوائی به تمام معنی 
که خودشان اختراع کرده اند تا مطمئن باشند که صرفًا وکالی دادگستری، روزنامه نگاران و 

ساير ماجراجويان سياسی و بلندگويان سرمايه انتخاب می شوند. و اين سيستم انتخاباتی چه چيز 
را عايد قلمرو بورژوازی کرده است؟ در دامن پارلمان فرانسه يک حزب سوسياليستی کارگری 
را پرورده است که صرفًا ظهور آن در صحنه کافی بوده است تا موجب بروز گيجی و آشفتگی 

در صفوف تمام احزاب بورژوائی گردد. 
بنابراين ما در چنين مقطعی قرار داريم که هر رويدادی به نفع ما تمام می شود و خشن ترين 

اقدامات برای ممانعت از پيشروی پرولتاريا، فقط رژۀ پيروزی ما را تسريع خواهد کرد. دشمن 
مبارزه می کند و محکوم به آنست که به نفع ما مبارزه کند و اين کار را آنقدر خوب و کامل 

 از پرولتاريای –، از سينۀ هزاران کارگر 1886 مارس 18انجام داده است که امروز در 
معادن کاليفرنيا و اطراف آويرون [رودخانه ای در فرانسه] گرفته تا کارگران تبعيدی معادن 

 اين فرياد برمی خيزد: –سيبری 
زنده باد کمون! 

زنده باد اتحاديۀ انترناسيونال کارگری! 
 

  به وسيلۀ انگلس به زبان فرانسه نوشته شده است.1886 مارس 15اين مقاله در 



 
 

پيام انگلس به کارگران فرانسه 
 به مناسبت بيستمين سالروز کمون پاريس

 
 مارس 17لندن 

شهروندان زن و شهروندان مرد 
بيست سال پيش در چنين روزی، زحمتکشان پاريس همانند يک تن واحد در مقابل حملۀ 
جنايتکارانۀ بورژواها که تحت رهبری تيرس و يونکرها بودند برپا خاستند. اين دشمنان 

پرولتاريا وقتی مشاهده کردند که کارگران پاريس برای دفاع از حقوق خود، اسلحه به دست 
گرفته و متشکل شده اند، از وحشت به لرزه درآمدند. تيرس می خواست سالحهای آنها را از 

چنگشان خارج کند، سالحهائی که با آن شهامت برضد متجاوزين خارجی بکار برده بودند و می 
خواستند در آينده با شهامت باز هم بيشتری در مقابله با حمالت جيره خواران ورسای مورد 

استفاده قرار دهند. يونکرها و بورژواها بخاطر غلبه بر قيام کنندگان پاريس، برای گرفتن کمک 
دست تکدی به سوی پروس دراز کردند و از اين کمک نيز برخوردار شدند و پاريس بعد از 

يک مبارزۀ قهرمانانه در برابر قدرت نابرابر دشمن له شد و خلع سالح گرديد. 
اکنون بيست سال است که کارگران پاريس بی سالح می باشند و همه جا به همين منوال است. 

در تمام کشورهای متمدن، وسايل مادی دفاعی از پرولتاريا گرفته شده است. در همه جا دشمنان 
و استثمارکنندگان طبقۀ کارگر هستند که تمام قدرت مسلح نظامی را در اختيار دارند. 

و اين امر کار را به کجا کشانده است؟ 
 امروز اين ارتشها، هر چه – چون هر مرد به درد بخور وارد ارتش می شود –به آنجا که 

 [يعنی] ابزار –بيشتر بازتابی از احساسات و نظريات مردم شده اند، به آنجا که اين ارتشها 
 روز به روز [از نظر دولت] غيرقابل اعتمادتر می شوند. مردانی که در رأس –اصلی ستم 

دولتهای بزرگ قرار دارند، از هم اکنون بيمناکانه فرا رسيدن روزی را می بينند که در آن 
سربازان مسلح از کشتار برادران و پدران خود امتناع خواهند ورزيد. ما در پاريس شاهد اين 

امر بوده ايم و ديديم که چگونه جوليوس فری ويتنامی اين جسارت را به خرج داد که مدعی 
رياست جمهوری فرانسه بشود و امروز در برلن می بينيم که جانشين بيسمارک [کاپريوی]، از 

رايشتاگ خواستار وسايلی می شود که بتواند توسط درجه داران روحيۀ فرمانبرداری را در 
ارتش تثبيت نمايد، درجه دارانی که به وسيلۀ جوايز پولی خريداری شده اند و اين از آن جهت 

است که عدۀ زيادی از درجه داران، سوسياليست می باشند! 
وقتی چنين موضوعاتی روی می دهند، وقتی حتی در ارتش سايه روشنهای بامدادی ظاهر می 

شوند، آنوقت پايان دنيای قديم چندان دور نخواهد بود. 
اميد است که سرنوشتها تحقق يابند! اميد است که بورژوازی در حال زوال، کنار زده شود و يا 

مضمحل گردد. زنده باد پرولتاريا! زنده باد انقالب سوسياليستی انترناسيونال! 
 

ف. انگلس 
 1891 مارس 25

 



پيام انگلس به کارگران فرانسه 
 به مناسبت بيست و يکمين سالروز کمون پاريس

 
 1892 مارس 17لندن 

شهروندان زن و شهروندان مرد 
 سال است که مردم پاريس پرچم سرخ را برافراشته اند و اين هم اعالن جنگ به پرچم 21امروز 

سه رنگ فرانسه است که در ورسای در اهتزاز می باشد و هم [اعالن جنگ] به پرچم سه رنگ 
آلمان است که در استحکامات مناطق اشغالی پروس [در فرانسه] برافراشته شده است. 

پرچم سرخ، اين نقطۀ اوجی بود که پرولتاريای پاريس به آن رسيدند و اگر از فراز آن بنگريم 
هم غالب و هم مغلوب به يک اندازه از ميان رفته اند. 

آنچه به کمون عظمت تاريخی می بخشد خصلت ذاتی انترناسيونالی آنست، اعالن جنگ 
متهورانۀ آن به هر حرکت شووينيستی بورژوازی است. پرولتاريای کشورهای جهان در اين 

 خودشان را جشن *2F سپتامبر22 ژوئيه و 14باره اشتباه نکرده بودند. بورژواها می توانند 
 مارس خواهد بود. 18بگيرند ولی روز جشن پرولتاريا در همه جا و برای هميشه 

و به اين جهت است که بورژوازی ناپاک، انبوهی از اتهامات کثيف را بر مزار کمون ريخته 
است. و به همين جهت نيز اين واقعيتی است که سازمان کارگری انترناسيونال، تنها سازمانی 

می باشد که از نخستين روز با شورشيان پاريس بوده و تا آخرين روز و حتی بعد از آن نيز خود 
را از پرولتاريای مغلوب جدا ندانسته است. 

بديهی است وقتی کمون از پا درآمد، انترناسيونال ديگر نمی توانست به حيات خود ادامه بدهد. 
با شعار «کمون را داغان کنيد» انترناسيونال نيز در تمام اروپا درهم کوبيده شد. 

اکنون بيست و يکسال از زمان بازپس گرفتن توپها در ارتفاعات مون مارتر می گذرد. نوزادانی 
 متولد شده بودند، اکنون به سن بلوغ رسيده اند و به شکرانۀ خرفتی و نابخردی 1871که در 

 شده اند، روش استفاده از سالح را می آموزند و فن متشکل ساختن خويش سربازطبقات حاکمه 
و دفاع مسلحانه از خود را فرا می گيرند. کمونی که اعالم کرده بودند مرده است و 

انترناسيونالی که گمان می کردند برای هميشه نابود کرده اند، پرحيات تر و بيست برابر 
 در ميان ما زنده است. از صدها نفر، هزاران نفر و از هزاران نفر، 1871نيرومندتر از 

ميليونها نفر به وجود آمده اند که به ندای ما پاسخ می دهند. اتحاديۀ پرولتاريای جهان که 
انترناسيونال اول توانسته بود آنرا پيش بينی و تدارک نمايد، امروز به صورت يک واقعيت 

 استحکامات 1871درآمده است و از اين هم بيشتر آنکه فرزندان سربازان پروسی که در 
اطراف پاريس کمون را اشغال کرده بودند، امروز ميليونها نفرشان در اولين صفوف مبارزه 
دوش به دوش فرزندان رزمندگان کمون، برای رهائی کامل و نهائی طبقۀ کارگر می جنگند. 

زنده باد کمون! 
زنده باد انقالب اجتماعی انترناسيونال! 

فردريش انگلس 
متن اصلی به زبان فرانسه نوشته شده است 
                                                 

 مردم پاريس به زندان باستيل يورش بردند و به اين ترتيب انقالب فرانسه آغاز گرديد. 1789 ژوئن 14 در  *
 اولين روز رژيم جمهوری فرانسه است که روز قبل به وسيلۀ کنگره اعالم شده بود و 1792 سپتامبر 22

 اين روز به عنوان اولين روز سال تقويم انقالبی فرانسه تعيين گرديد. 1793طبق تصويب کنگره در 



 
 

و . ا . لنين 
 

طرح يک سخنرانی آموزشی دربارۀ کمون 
 
 

- ترسيم تاريخی کمون: 1
فرانسه تحت حکومت ناپلئون سوم. شالودۀ امپرياليسم: بورژوازی ديگر نمی تواند و پرولتاريا 

) 1هنوز نمی تواند ... (
ماجراجوئی ناپلئون سوم، ضرورت بحران سازی، جنگها. 

. تضييقات عليه آن 1864. سازمان بين المللی کارگران 1848- رشد پرولتاريا بعد از ژوئن 2
توسط ناپلئون سوم. 

) و 16 ژوئيه بخش پاريس انترناسيونال، ص 12اعتراض کارگران فرانسه برعليه جنگ (
 ژوئيه در برانشوايگ، شمنيتس و بخش برلن 16کارگران آلمانی (تجمع کارگری در 

). 18انترناسيونال، ص 
. حقه بازهای ليبرال قدرت 1870 سپتامبر 4 و اعالم جمهوری در 1870 سپتامبر 2- سدان: 3

را در دست می گيرند. حقوقدانان ليبرال و سلطنت طلبان دورو: تيرس. 
- دولت دفاع ملی = دولت خيانت ملی. تروشو: «نقشه» برای دفاع از پاريس. کمدی دفاع. 4

 .1871 ژانويۀ 28قهرمانی کارگران پاريس، تسليم [فرانسه] در 
 روز تشکيل 8- بيسمارک به عنوان شرايط [صلح] دستور می دهد مجلس ملی بايد در عرض 5

) تا در رابطه با جنگ يا صلح تصميم بگيرد. توطئه های تيرس و سلطنت طلبان. 34گردد (ص 
 نفر 200 نفر بناپارتيست + 30 عضو = 630مجمع اشراف. مجلس ملی در بردو: 

 200 نفر سلطنت طلب (400 نفر راديکال) + 100 نفرشان ميانه رو و 100جمهوريخواه (
 نفر لژيتيمست). 200نفرشان اورلئانيست + 

مذاکرات تيرس با فالو. 
 سو» [واحد پول آنزمان 30- پاريس به پاخاست: انتصاب فرستادگان سلطنت طلب: کم شدن «6

فرانسه] از حقوق سربازان گارد ملی؛ در پاريس والنتين رئيس پليس فرماندۀ گارد ملی دولور 
)، انتقال مجلس ملی به ورسای، 2دو پاالدينس و غيره (نظير ترپوف و واسيل چيکف!) (

). 35سرکوبی روزنامه های جمهوريخواه و غيره. تحميل هزينۀ جنگ بر دوش تهيدستان (ص 
درگيری اجتناب ناپذير ميان سربازان مسلح پاريس و مجلس سلطنت طلب. 

 [به 1870 سپتامبر 9- اعالم خطر مارکس: دومين قطعنامۀ شورای کل انترناسيونال مورخ 7
 قرار گيرند»؛ با «تشکيالت طبقۀ خود» 1792اين مضمون که]:«نبايد تحت تأثير خاطرات ملی 

. اوگون 25کار کنيد، سرنگونی دولت را هدف خود قرار ندهيد («يک حماقت نااميدانه»): ص 
 همين مطلب 1870 سپتامبر 7دوپونت دبير انترناسيونال (شورای کل) برای فرانسه، در تاريخ 

را می نويسد. 



. بهانه های 1871 مارس 18- آخرين صحنۀ خيزش. قبضه کردن اسلحه های گارد ملی در 8
شيادانۀ تيرس. کوششی که به نتيجه نمی رسد. کميتۀ مرکزی گارد ملی موجوديت کمون را 

اعالم می کند. جنگ داخلی ميان کمون پاريس و حکومت ورسای آغاز می گردد. 
- خطوطی که در کمون وجود داشتند: 9

 نيز بالنکی در کتابش «نه خدا و نه ارباب» تئوری 1880الف) بالنکيستها: حتی در نوامبر 
مبارزۀ طبقاتی و متمايز ساختن منافع پرولتاريا از منافع ملی را مردود قلمداد می کند (او 

پرولتاريا و بورژوازی انقالبی را از هم تفکيک نمی کند). 
ب) پرودونيستها (موتوآليستها) [مبادله گرايان] که [معتقد به]«تشکيالت مبادله و اعتبار». 

عليرغم تئوريهای غلط ، غريزۀ انقالبی طبقۀ کارگر راه خود را تشخيص می دهد. 
- اقدامات سياسی کمون: 10

) انحالل ارتش دائمی. 1
) از بين بردن بوروکراسی الف) انتخابی شدن کليۀ مقامات رسمی ب) حقوقها نبايد بيش از 2

 فرانک [در سال] باشد. 6000
) تفکيک کليسا از دولت. (برنامۀ حداقل) 3
) رايج ساختن تحصيالت رايگان. (برنامۀ حداقل) 4

[با استقرار همکاری] کمون و دهقانان در عرض سه ماه همه چيز طور ديگری می شد! (ص 
49 – 50 (

کمون و انترناسيونال: [به قول] فرانکل درفش (پرچم جمهوری جهانی). 
- اقدامات اقتصادی کمون: 11

) ممنوع ساختن کار شبانه نانواها. 1
) لغو جرايم. 2
) در دست گرفتن کارخانه هايی که به آنها رسيدگی نشده بود و واگذار کردن آنها به سازمانهای 3

). 54تعاونی کارگری همراه با پرداخت خسارت بر اساس تشخيص کميسيون داوری (ص 
 ساعت کار روزانه به اجرا درنيامد. 8توضيح: بانکها را تصاحب نکردند. 

) پايان دادن به تصاحب اموال رهنی، صدور حکم عدم پرداخت [مال االجاره ها]. 4
- سقوط [کمون]. نواقص تشکيالتی. روش تدافعی. قرار و مدار ميان بيسمارک و تيرس 12

. 1871 مه 28 تا 21(نقش بيسمارک = آدمکش اجير شده). هفتۀ خون از 
). 66 – 65اقدامات وحشت آور [از قبيل] تبعيدها و غيره، افتراها (ص 

 نفر در خيابانها کشته شدند، سه هزار نفر در زندانها جان 20000[مجازات] کودکان و زنان ... 
 نفر را محکوم شدند (از 13700، 1875سپردند و غيره و غيره. دادگاههای نظامی تا ژانويۀ 

) 3 کودک) به تبعيد و زندان.(60 زن و 80جمله 
- درسها[ی کمون پاريس]: 13

بورژوازی از هيچ کاری ابا نمی کند. امروز ليبرال، راديکال و جمهوريخواه [است] و فردا 
خيانت و تيرباران [می کند]. 

 جنگ داخلی – مبارزۀ طبقاتی –تشکيالت مستقل پرولتاريا 
جنبش امروزی همگی ما بر شانۀ کمون بنا شده است. 

 
توضيحات 

 



- در مقدمه ای که انگلس بر کتاب «جنگ داخلی در فرانسه» نوشته است در پايان تجزيه و 1
 چنين می نويسد:« پرولتاريا هنوز قادر به 1848تحليل اوضاع فرانسه در بعد از قيام ژوئن 

حکومت بر فرانسه نبود ولی بورژوازی هم ديگر قادر به اين کار نبود.» اشارۀ لنين در اينجا به 
همين مطلب است. 

 روسيه تطبيق می دهد. ترپوف 1905- لنين جالدان کمون پاريس را با جالدان انقالب 2
فرماندار سن پترزبورگ و از مسئوالن سرکوب انقالب نخست روسيه بود. واسيل چيکف پرنس 

و ژنرال تزاری به سربازان دستور تيراندازی به تظاهرات مسالمت آميز کارگران سن 
 را داد. 1905) ژانويۀ 22(9پترزبورگ در 

 1896» اثر اوليور ليسا گارای، چاپ 1871- اين ارقام را لنين از کتاب «تاريخچۀ کمون 3
پاريس نقل کرده است. 

 
 

) 1 (درسهائی از کمون
 

 
 سال زير يوغ  رژيم ناپلئونی درآمد. 18 پايان داد، فرانسه 1848بعد از آنکه کودتا به انقالب 

اين رژيم نه تنها باعث خرابی اقتصاد کشور شد بلکه موجب خفت و خواری ملی [فرانسه] نيز 
گرديد. پرولتاريا که بر ضد رژيم کهنه قد برافراشته بود، دو وظيفه را به عهده گرفت: وظيفۀ 

عمومی ملی و وظيفۀ طبقاتی، يعنی رهائی فرانسه از اشغال آلمان و رهائی سوسياليستی 
کارگران از سرمايه داری. پيوند ميان اين دو وظيفه بهترين وجه مشخصۀ کمون است. 

بورژوازی در آن ايام «دولت دفاع ملی» را تشکيل داد و پرولتاريا مجبور بود تحت رهبری اين 
دولت برای استقالل ملی بجنگد. در واقع اين «دولت خيانت ملی» بود که مبارزه با پرولتاريای 

 که به وسيلۀ توهمات وطن پرستانه تخدير شده –پاريس را وظيفۀ خود می ديد. ولی پرولتاريا 
 مايه 18 متوجه اين امر نشد. انديشه های ميهن پرستانه هنوز از زمان انقالب کبير قرن –بود 

 که بدون شک يک –می گرفت و بر مغز سوسياليستهای کمون مستولی بود و مثال بالنکی 
 نامی مناسب تر از اين اعالم خطر –انقالبی و يکی از طرفداران آتشين سوسياليسم بود 

بورژوائی «سرزمين پدری در خطر است!» برای روزنامۀ خود پيدا نکرد. 
اشتباه شوم سوسياليستهای فرانسوی در همين ادغام وظايف متضاد يعنی وطن پرستی و 

 پرولتاريای 1870سوسياليسم، نهفته بود. مارکس قبال در مانيفست انترناسيونال، در سپتامبر 
). در زمان انقالب 2فرانسه را برحذر ساخته بود که دستخوش ايده های فريبندۀ ملی نگردند(

کبير، تغييرات عميقی صورت گرفته بودند و اختالفات طبقاتی تشديد يافته بودند، و اگر در آن 
ايام مبارزه برعليه ارتجاع سراسر اروپا، تمام ملت انقالبی را به هم جوش داده بود، حاال ديگر 
پرولتاريا نمی توانست منافع خود را با منافع طبقات ديگری که دشمن او هستند، مربوط بداند؛ 
مسئوليت خفت و خواری ملی، به گردن دولت بورژوازی است و هدف پرولتاريا اين است که 

برای رهائی کار از يوغ سرمايه داری، مبارزه کند. 
و در عمل ماهيت حقيقی «وطن پرستی» بورژوائی به زودی برمال شد. بعد از عقد قرارداد 
ننگين صلح با پروس، دولت ورسای به وظيفۀ بالواسطۀ خود پرداخت و دست بکار مقابله با 

 گرديد و کارگران با اعالم – که موجب وحشت او شده بودند –مسلح شدن کارگران پاريس 
موجوديت کمون و جنگ داخلی به آن پاسخ دادند. 



با وجودی که پرولتاريای سوسياليست از گروههای متعددی تشکيل يافته بود، مع الوصف کمون 
نمونۀ درخشانی برای آن ارائه داد که پرولتاريا چگونه می تواند با اتحاد، وظايف دمکراتيکی را 

 حل کند. بعد از آنکه پرولتاريا قدرت را – که بورژوازی فقط قادر به اعالم آن بوده است –
قبضه کرد، بدون هيچگونه قانون گذاری مشکل و پيچيده، به آسانی و بی پرده به دمکراتيک 

کردن نظام اجتماعی تحقق بخشيد، بوروکراسی را از ميان برد و همۀ مقامات رسمی را انتخابی 
کرد. 

البته بر اثر دو اشتباه، ثمرات پيروزی درخشان از بين رفتند. پرولتاريا در نيمۀ راه توقف کرد: 
بجای «سلب مالکيت از سلب مالکيت کنندگان»، در اين رؤيا به سر می برد که در سرزمينی که 

به وسيلۀ [اجرای] وظايف عمومی ملی، متحد شده است، عاليترين عدالت به حقيقت خواهد 
پيوست. مثال مؤسساتی از قبيل بانکها را تصاحب نکرد، و در ميان سوسياليستها هنوز تئوری 

پرودونی «مبادلۀ عادالنه» و غيره حکومت می کرد. اشتباه دوم خوش قلبی بيش از حد 
پرولتاريا بود: او می بايستی دشمنان خود را نابود می کرد ولی بجای اين کار سعی کرد که آنها 

را از نظر اخالقی تحت تأثير قرار دهد و به اهميت اقدامات مستقيم نظامی در جنگ داخلی کم 
بها داد و بجای آنکه پيروزی خود در پاريس را با حملۀ قاطعانه به ورسای تکميل نمايد، 

مسامحه کرد و به دولت ورسای فرصت داد که نيروهای ظلمت را جمع آوری نموده و برای 
هفتۀ خونين مه آماده نمايد. 

مع الوصف کمون پاريس با وجود همۀ اشتباهاتش، شکوهمندترين نمونۀ بزرگترين جنبش 
 را ارائه می دهد. مارکس برای اهميت تاريخی کمون پاريس ارج فراوان قائل 19پرولتری قرن 

بود. چنانچه کارگران هنگام تالش دار و دستۀ ورسای برای خلع سالح پرولتاريای پاريس بدون 
مبارزه سالح خود را به زمين می گذاشتند، در اين صورت تأثير شومی که اين نوع ضعف در 

جنبش پرولتاريا باقی می گذاشت و دلسردی حاصل از آن به مراتب بيشتر از ضررهائی می بود 
). هر قدر هم 3که طبقۀ کارگر در نبرد برای دفاع از سالحهای خود، مجبور به تحمل آن بود(

قربانی های کمون زياد بوده باشند مع الوصف اهميتی که اين کار برای مبارزۀ مجموعۀ 
پرولتاريا دارد، اثر آنرا خنثی می کند، يعنی آنکه کمون جنبش سوسياليستی را در اروپا به 
حرکت آورد، قدرت جنگ داخلی را نشان داد و توهمات ميهن پرستانه را از ميان برد و به 
اعتقاد ساده لوحانه نسبت به کوششهای مشترک ملی بورژوازی خط بطالن کشيد. کمون به 
پرولتاريای اروپا آموخت که بايد وظايف جنبش سوسياليستی را بطور دقيق مطرح سازد. 

تجربياتی که پرولتاريا کسب کرده است به دست فراموشی سپرده نخواهد شد. طبقۀ کارگر از 
] روسيه کرد. 1905آنها استفاده خواهد کرد، همانطور که در قيام دسامبر [

مرحله ای که پيش از انقالب روسيه وجود داشت و آنرا [انقالب روسيه را] آماده ساخت، شباهت 
مشخصی با مرحلۀ يوغ ناپلئونی بر فرانسه را نشان می دهد. در روسيه نيز حکومت مطلقۀ يک 

دار و دسته، کشور را دستخوش خرابی اوضاع اقتصادی و خفت و خواری ملی ساخت. ولی 
برای مدت مديدی يعنی تا زمانی که تکامل اجتماعی شرايط يک جنبش توده ای را به وجود 
نياورده بودند، انقالب نمی توانست بروز کند و عليرغم تمام قهرمانی های مرحلۀ پيش از 

انقالب، حمالت مجرد برعليه دولت در بی تفاوتی توده های خلق خرد می شدند. و تنها سوسيال 
دمکراسی بود که به وسيلۀ کار سخت و برنامه ريزی شدۀ خود، توده ها را برای اشکال عالی تر 

مبارزاتی يعنی آکسيونهای توده ای و جنگ مسلحانۀ داخلی، تربيت کرد. 
سوسيال دمکراتها موفق شدند گرايشهای «عمومی ملی» و «ميهن پرستانه» را در پرولتاريای 

 17جوان از بين ببرند، و بعد از آنکه در اثر مداخالت بالواسطه شان موفق شدند مانيفست 



) را به تزار تحميل نمايد، پرولتاريا به آن پرداخت که مرحلۀ گريز ناپذير بعدی انقالب 4اکتبر(
يعنی قيام مسلحانه را فعاالنه آماده سازد. [پرولتاريا] رها از توهمات «عمومی ملی» نيروهای 

 در شوراهای کارگری و شوراهای نمايندگان سربازان –طبقاتيش را در تشکيالت توده ای خود 
 متمرکز ساخت و عليرغم تفاوتهای زيادی که ميان اهداف و وظايف انقالب روسيه و –و غيره 
 که – وجود دارد، پرولتاريای روسيه می بايستی به همان شيوه های مبارزاتی 1871انقالب 

 متوسل می شد. [پرولتاريا] با –کمون پاريس شالودۀ آنرا ريخته است، يعنی جنگ داخلی 
استفاده از تعاليم کمون می دانست که همچنين نبايد وسايل مبارزاتی مسالمت آميز را کنار 

 اينها در خدمت منافع عادی روزمرۀ او قرار دارند و برای ايام تدارک انقالب الزم می –بگذارد 
 معهذا پرولتاريا هرگز نبايد فراموش کند که مبارزۀ طبقاتی تحت شرايط مشخصی، –باشند 

شکل مبارزۀ مسلحانه و جنگ داخلی را به خود می گيرد؛ لحظاتی وجود دارند که در آنها منافع 
پرولتاريا نابود ساختن بی پروای دشمن در ميدان نبرد را ضروری می سازد. اينرا پرولتاريای 

فرانسه برای اولين بار به وسيلۀ کمون نشان داد و پرولتاريای روسيه در قيام دسامبر خود به 
نحو درخشانی بر آن صحه گذاشت. 

اگر چه اين دو قيام پرعظمت طبقۀ کارگر سرکوب شدند ولی قيام جديدی فرا خواهد رسيد که در 
آن ضعف قوای دشمنان پرولتاريا نشان داده خواهد شد و پرولتاريای سوسياليست به پيروزی 

کامل نائل خواهد آمد. 
 

 1908 مارس 23
 2منتشره در زاگرانيچينايا گازتا شمارۀ 

 13مجموعه آثار لنين جلد 
 

توضيحات 
 

 مارس 23، 2- مقالۀ «درسهای کمون» که در زاگرانيچينايا گازتا (روزنامۀ خارجه) شمارۀ 1
 منتشر شد، نقل سخنرانی لنين است. ويراستاران نشريه مقاله را با اين توضيح منتشر 1908

 مارس به مناسبت سه سالگرد پرولتری تشکيل 18کردند:«جلسه بين المللی در ژنو در روز 
 و 1848شده بود: بيست و پنجمين سالگرد وفات مارکس، شصتمين سالگرد انقالب مارس 

سالگرد کمون پاريس. رفيق لنين از طرف ح.س.د.ک.ر در جلسه دربارۀ اهميت کمون صحبت 
کرد.» 

زاگرانيچينايا گازتا روزنامه ای بود که توسط جمعی از مهاجرين روس در ژنو بين مارس و 
 منتشر می شد. 1908آوريل 

 .497، صفحه 1958، چاپ 1- منتخب آثار کارل مارکس و فردريش انگلس جلد 2
- برای اطالع از ارزيابی مارکس از نقش تاريخی کمون پاريس به عنوان پيشرو جامعۀ نوين 3

 مراجعه 1871 آوريل 17 و 12به کتاب «جنگ داخلی در فرانسه» و نامه ها به کوگلمان در 
نماييد. 

 است که در آن تزار که از انقالب وحشت زده شده بود، 1905 اکتبر 17- اشاره به مانيفست 4
به مردم قول آزاديهای مدنی و قانون اساسی (مشروطيت) را داد. 

 
 



يادبود کمون 
 
 

چهل سال از زمان اعالم موجوديت کمون پاريس می گذرد. پرولتاريای فرانسه به شيوۀ سنتی از 
 را گرامی می دارد. 1871 مارس 18طريق تظاهرات و تجمعات، ياد مردان و زنان انقالب 

اواخر مه، باز هم دسته گلهائی به آرامگاه کمونارها و قربانيان «هفته مه» وحشتناک نثار می 
های آنها و تحقق ه گردد و بر مزار آنها بار ديگر سوگند ياد می شود که تا پيروزی قطعی ايد

کامل وصيت نامه شان آرام نگرفته و مبارزه خواهند کرد. 
راستی چرا نه تنها پرولتاريای فرانسه بلکه پرولتاريای تمام جهان با يادبود زنان و مردان کمون 

پاريس به بزرگداشت نسل قبلی خود می پردازد؟ و ميراث کمون چه چيزی است؟ 
کمون يک پديدۀ خودبخودی بود. هيچ کس آنرا آگاهانه و با نقشۀ قبلی تدارک نديده بود. شکست 
در جنگ برضد آلمان، مصائب ايام محاصره [پاريس]، بيکاری در ميان پرولتاريا و اضمحالل 

ها نسبت به طبقات باال و مقامات دولتی که بی کفايتی کامل ه قشر پائين طبقات متوسط ، خشم تود
خود را به اثبات رسانده بودند، غليان آرام در صفوف طبقۀ کارگر که از وضع خود ناراضی 

بود و نظام اجتماعی ديگری را جستجو می کرد، ترکيب ارتجاعی مجلس ملی که موجب 
 همۀ اينها و خيلی چيزهای ديگر دست به دست –نگرانی نسبت به سرنوشت جمهوری شده بود 

 مارس تحريک نمايند، [انقالبی] که قدرت را به نحو 18هم دادند تا اهالی پاريس را به انقالب 
ای به دست گارد ملی، طبقۀ کارگر و خرده بورژوازی که به آن ملحق شده بود ه غير منتظر

سپرد. 
ای بود که تا آن زمان در تاريخ بی سابقه بود. تا آنوقت قدرت معموال در دست مالکين ه اين واقع

زمين و سرمايه داران يعنی در دست مأموران مورد اعتماد آنها قرار داشت که به اصطالح 
 مارس وقتی دولت آقای تيرس همراه قوای نظامی، 18دولت را تشکيل می دادند. اما بعد از 

پليس و کارمندان آن از پاريس گريختند، خلق بر اوضاع مسلط شد و قدرت به دست پرولتاريا 
افتاد. البته در جامعۀ مدرن، پرولتاريايی که از نظر اقتصادی تحت يوغ سرمايه درآمده است 

نمی تواند از نظر سياسی بدون پاره کردن زنجيرهائی که آنرا به سرمايه وصل کرده است 
حکومت کند و درست به همين جهت جنبش کمون بطور گريز ناپذيری می بايستی رنگ 

سوسياليستی به خود می گرفت، به اين معنی که می بايستی شروع به مبارزه برای سرنگون 
 نظام اجتماعی موجود را نابود می بنيانساختن حکومت بورژوازی و سلطۀ سرمايه نموده و 

ساخت. 
ای از متعصبين ميهنی نيز به اميد ه اين جنبش در ابتدا کامال سردرگم و غير مشخص بود و عد

آنکه کمون جنگ عليه آلمان را از نو آغاز کرده و به فرجامی نيک سوق خواهد داد، به آن 
ها و ه ملحق شدند. جنبش مورد پشتيبانی کاسب کاران خرده پا قرار گرفت که اگر پرداخت اجار

هايشان به تأخير نمی افتاد، خانه خراب می شدند (دولت تصميم نداشت که مهلت پرداختها ه سفت
را تمديد کند ولی کمون برعکس اين کار را برايشان انجام داد). و باالخره در ابتدای کار، بخشی 

 که می ترسيدند که مبادا مجلس ملی ارتجاعی («دهاتی ها» و –از جمهوريخواهان بورژوا 
 نسبت به آنها سمپاتی نشان می –مالکين خشن) بار ديگر رژيم سلطنتی را روی کار بياورد 

دادند. البته طبيعتًا نقش اصلی را در اين جنبش، کارگران بازی می کردند (مخصوصًا صنعت 
گران)  که در سالهای آخر امپراتوری دوم تبليغات سوسياليستی مؤثری در ميانشان صورت 

ای از آنها به عضويت انترناسيونال درآمده بودند. ه گرفته بود و عد



فقط کارگران بودند که تا آخر به کمون وفادار ماندند. جمهوريخواهان بورژوا و خرده 
 پرولتری جنبش – سوسياليستی –بورژوازی به زودی از آن بريدند: اولی ها از خصلت انقالبی 

هراسناک شده بودند و دومی ها وقتی ديدند که جنبش محکوم به يک شکست غيرقابل پيشگيری 
می باشد، کنار کشيدند. فقط پرولتاريای فرانسه بود که بدون بيم و هراس و بطور خستگی 

 پشتيبانی کرد، فقط آنها بودند که بخاطر آن مبارزه کردند و جان خودناپذيری از حکومت 
سپردند، يعنی در راه رهائی طبقۀ کارگر و بخاطر آيندۀ بهتری برای همۀ زحمتکشان. 

 که از طرف متحدين ديروزی خود تنها گذاشته شده بود و از جانب هيچ کس پشتيبانی –کمون 
 بطور اجتناب ناپذيری محکوم به شکست شده بود. مجموعۀ بورژوازی فرانسه، تمام –نمی شد 

زمين داران، بورس بازان، کارخانه داران، تمام دزدان بزرگ و کوچک و تمام استثمارگران 
برضد او متحد شدند. اين ائتالف بورژوائی که از طرف بيسمارک پشتيبانی می شد (او برای 
سرکوب ساختن پاريس انقالبی صد هزار سرباز فرانسوی را که در اسارت آلمان بودند، آزاد 
ساخت)، موفق شد که دهقانان و خرده بورژواهای ناآگاه اياالت را برضد پرولتاريای پاريس 

برانگيزد و نيمی از پاريس را در حلقۀ فوالدين محاصره درآورد (نيمۀ ديگر در محاصرۀ ارتش 
آلمان بود). در چندين شهر بزرگ فرانسه (مارسی، ليون، سنت آتين، ديژون و برخی ديگر) 

کارگران به همين منوال برای قبضه کردن قدرت، تشکيل کمون و کمک به پاريس تالش کردند، 
اما اين تالشها به سرعت با ناکامی مواجه شدند. به اين ترتيب پاريس که ابتدا درفش قيام 

پرولتری را برافراشته بود، مجبور شد که روی پای خود بايستد و الجرم به سقوط حتمی محکوم 
شود. 

انقالب پيروزمند اجتماعی الاقل مستلزم دو پيش شرط می باشد: تکامل نيروهای مولده بايد به 
 اين دو پيش شرط 1871سطح باالئی رسيده باشد و پرولتاريا به اندازۀ کافی آماده باشد. ولی در 

موجود نبودند. سرمايه داری فرانسه هنوز رشد ناچيزی داشت و فرانسه در آن زمان عمدتًا يک 
کشور خرده بورژوائی بود (سرزمين پيشه وران، دهقانان و خرده فروشان و غيره). از طرف 

 که در –ديگر يک حزب طبقۀ کارگر وجود نداشت، آمادگی و تعليم دراز مدت طبقۀ کارگر 
 موجود نبود. نه يک –مجموع هنوز حتی تجسم روشنی از وظايف خود و راه حلهای آن نداشت 

تشکيالت جدی سياسی پرولتری وجود داشت و نه اتحاديه های کارگری و سازمانهای تعاونی 
وسيع ... 

 فرصت الزم برای بررسی کردن –البته چيزی که بيش از همه کمون فاقد آن بود زمان بود 
وضعيت و پرداختن به تحقق برنامه هايش بود. [کمون] تازه به زحمت دست بکار شده بود که 

دولت مستقر در ورسای با پشتيبانی کل بورژوازی، عمليات نظامی بر ضد پاريس را آغاز کرد. 
 مه، 28 تا 21کمون مجبور بود که قبل از هر چيز روی دفاع از خود تمرکز کند و تا آخر کار، 

فرصت آنرا پيدا نکرد که بطور جدی به کار ديگری بپردازد. 
ضمنًا عليرغم اين شرايط نامساعد و با وجود کوتاه بودن طول حياتش، کمون موفق به انجام 
اقداماتی شد که اهميت حقيقی و اهداف آنرا به اندازۀ کافی مشخص می سازند. کمون تسليح 

 نمود. کليسا را از – اين ابزار بی ارادۀ طبقات حاکمه –عمومی خلق را جايگزين ارتش دائمی 
دولت جدا کرد و بودجه های مذهبی (يعنی مستمری ای را که دولت به کشيشها می پرداخت) 

حذف کرد، به تعليم و تربيت عمومی خصلت خالص غيرمذهبی بخشيد و به اين وسيله به 
ژاندارمهائی که به لباس کشيش درآمده بودند، ضربۀ حساسی وارد ساخت. کمون موفق نشد تا 
در زمينه های صرفًا اجتماعی کارهای زيادی انجام بدهد اما همان مقدار کمی هم که انجام داد، 
با وضوح کامل خصلت آنرا به عنوان حکومت خلق و حکومت کارگران نشان داد. کار شبانۀ 



نانواها موقوف شد، سيستم جرايم پولی يعنی اين دزدی از کارگران که به صورت قانون درآمده 
بود، ملغی گرديد و باالخره آن تصويب نامۀ معروف صادر گرديد که بر مبنای آن تمام 

کارخانه ها، کارگاهها و مؤسساتی که صاحبان قبليشان آنها را تعطيل نموده بودند، به تعاونيهای 
کارگری سپرده شدند تا آنها را برای ادامۀ توليد بکار بياندازند. و در عين حال کمون برای آنکه 

خصلت خود را به عنوان يک حکومت واقعًا دمکراتيک و پرولتری به اثبات رسانده باشد، مقرر 
داشت که حقوق هيچ يک از کارمندان اداری و دولتی، بدون توجه به مقام آنها، نبايد بيش از 

 فرانک باشد (کمتر از 6000دستمزد عادی يک کارگر بوده و تحت هيچ عنوان نبايد بيشتر از 
 روبل در ماه). 200

 که بر اساس –تمام اين اقدامات به اندازۀ کافی شهادت از آن می دادند که کمون برای دنيای قديم 
 خطر مرگباری می باشد. به اين جهت جامعۀ –به نوکری گرفتن و استثمار بنا شده بود 

بورژوائی تا زمانی که پرچم سرخ پرولتاريا بر فراز شهر پاريس در اهتزاز بود، خواب راحتی 
نداشت. و وقتی که سرانجام قهر متشکل دولتی موفق شد بر قدرت انقالب که سازماندهی خوبی 
نداشت تفوق حاصل نمايد، آنوقت ژنرالهای بناپارتيست که در مقابل آلمانها به زانو درآمده بودند 

 Meller ها و Rennenkampfو فقط در برابر هم وطنان مغلوب خود شجاع شده بودند، آن 
Zakomelsky 3F* های فرانسوی، کشت و کشتاری که تا آنوقت پاريس هرگز شاهد آن نبود، به

 پاريسی به دست نظاميان ددمنش، به قتل رسيدند و در حدود 30000راه انداختند. تقريبًا 
 نفر دستگير گشتند که بسياری از آنها بعدًا اعدام شدند، هزاران نفر به زندانها و يا 45000

 نفر از بهترين مردم خود را از 100000تبعيدگاهها فرستاده شدند. پاريس مجموعًا در حدود 
دست داد و از آن جمله جمعی از بهترين کارگران از همۀ حرفه ها. 

بورژوازی خوشحال بود و رهبر آن، فسقلی خون آشام تيرس، بعد از اينکه به همراه ژنرالهايش 
پرولتاريای پاريس را به خون کشيد، اعالم داشت که:«حاال برای مدت زيادی از شر سوسياليسم 

خالص شديم!». ولی اين فرياد بورژوازی بيهوده بود. هنوز شش سال از سرکوبی کمون 
نگذشته بود و هنوز عدۀ زيادی از قهرمانان آن در زندانها و تبعيدگاهها به سر می بردند که 

جنبش نوين طبقۀ کارگر در فرانسه به وجود آمد. نسل سوسياليست جديدی که از تجارب 
پيشينيان خود درس گرفته ولی به هيچ وجه از شکست آنها دلسرد نشده بود، درفشی را که از 
دست رزمندگان کمون افتاده بود، به دست گرفت و آنرا متهورانه و ثابت قدم پيش برد. شعار 

آنها «زنده باد انقالب اجتماعی!» و «زنده باد کمون!» بود و چند سال بعد حزب کارگری جديد 
و آژيتاسيونی که به وسيلۀ او در کشور گسترش يافته بود طبقات حاکمه را مجبور کرد که آن 

عده از کمونارها را که هنوز به وسيلۀ دولت در زندانها حفظ شده بودند را آزاد نمايد. 
نه تنها کارگران فرانسه بلکه پرولتاريای تمام جهان، ياد رزمندگان کمون را گرامی می دارند 

زيرا کمون بخاطر يک هدف محلی يا کوته بينانۀ ملی نمی جنگيد بلکه برای آزادی کليۀ 
انسانهای زحمتکش و تمام زجرديدگان و محرومين مبارزه می کرد. در هر کجا که پرولتاريا 
رنج می کشد و مبارزه می کند، به کمون پاريس به عنوان پيشتاز انقالب اجتماعی احترام می 

 که در يکی از پايتختهای جهان، –گذارد. حماسۀ زندگی و مرگ او، دورنمای دولت کارگريش 
 مشاهدۀ اين مبارزۀ قهرمانانۀ پرولتاريا و –قدرت را قبضه کرد و بيش از دو ماه در دست دشت 

 همۀ اينها بر روحيۀ ميليونها کارگر افزود، اميدهای آنها را زنده –مصائب بعد از شکست آن 

                                                 
*  Rennenkampf  و  Meller-Zakomelsky ژنرالهای رژيم تزاری بودند که بخاطر جنايات بی رحمانه 

 بدنام شده بودند. 1907 تا 1905شان طی سالهای انقالب 



کرد و موجب جلب عالقۀ آنها به سوسياليسم گرديد. غرش توپهای پاريس عقب افتاده ترين اقشار 
پرولتاريا را نيز از خواب عميقشان بيدار کرد و در همه جا موجبات تشديد تبليغات انقالبی 

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

آرمان کمون آرمان انقالب اجتماعی است، آرمان رهائی کامل سياسی و اقتصادی زحمتکشان 
است، آرمان پرولتاريای همۀ جهان است و به اين مفهوم نيستی ناپذير است. 

 
 1911) آوريل 28(15

 5 و 4منتشره در رابوچايا گازتا شمارۀ 
 17مجموعه آثار لنين جلد 

 
 

دربارۀ نامه های مارکس به کوگلمان 
 

بخشی از «مقدمه برای ترجمۀ روسی نامه های کارل مارکس به دکتر کوگلمان» 
 
 

ارزيابی مارکس از کمون پاريس جان کالم محتويات نامه های او به کوگلمان را تشکيل می دهد. 
و اگر اين ارزيابی را در مقابل [ارزيابی] جناح راست حزب سوسيال دمکرات روسيه قرار 

 از روی بزدلی فرياد 1905دهيم، آموزندگی خاصی خواهد داشت. پلخانف که بعد از دسامبر 
برآورده بود که:«نبايد به اسلحه متوسل می شدند!» شکست نفسی کرده و خود را با مارکس 

 به همين منوال [انقالب را] ترمز 1870مقايسه می کند و [می گويد] که مارکس هم در سال 
کرده بود. 

 انقالب را ترمز کرده بود. اما ببنيم چه در دره ای بين مارکس و نيزاين درست است که مارکس 
پلخانف در تشبيه پلخانف وجود دارد! 

 يک ماه قبل از نقطۀ اوج نخستين موج انقالبی در روسيه، نه تنها به 1905پلخانف در نوامبر 
بايد طريق هيچ وجه به پرولتاريا هشدار نداد، بلکه مستقيمًا از اين ضرورت سخن می گفت که 

. اما وقتی يک ماه بعد، مبارزه آغاز استفاده از سالحها را آموخت و خود را مسلح ساخت
گرديد، پلخانف بی درنگ و بدون آنکه از اهميت اين مبارزه، از نقش آن در سير کلی حوادث و 
از ارتباط آن با اشکال مبارزاتی قبلی حتی کمترين تجزيه و تحليلی کرده باشد، شروع به آن می 
کند که نقش روشنفکر پشيمان را بازی کند و اعالم می کند:«نبايد به اسلحه متوسل می شدند». 

، شش ماه قبل از کمون، به کارگران فرانسوی مستقيمًا هشدار داد و 1870مارکس در سپتامبر 
 توهمات از قبل است. او حماقت نااميدانهضمن يک پيام انترناسيونال نوشت: شورش يک 

 بود آشکار نمود. او قادر بود 1792ناسيوناليستی ای را که در رابطه با امکان جنبشی به مفهوم 
 بلکه ماهها قبل از وقوع حادثه بگويد:«به اسلحه متوسل نشويد». بعدکه نه 

 در مارس – اعالم داشته بود نااميدانه که مارکس در سپتامبر آنرا –با وجود اين وقتی اين اقدام 
 رو به تحقق گذاشت، رفتار مارکس چگونه بود؟ 1871



آيا مارکس نيز (مثل پلخانف در مورد حوادث دسامبر) از اين موضوع استفاده کرد تا مخالفين 
 «مفتضح نمايد»؟ – که کمون را رهبری می کردند –خود يعنی پرودونيستها و بالنکيستها را 

آيا شروع به آن کرد که مثل يک معلم غرولند کند و [بگويد]:«من به شما گفتم، به شما هشدار 
دادم؛ اين چيزی است که از رمانتيزم شما، از حرفهای انقالبی شما حاصل می شود؟ آيا 

همانطور که پلخانف با روش استادمآبانۀ يک تنگ نظر از خود راضی، رزمندگان دسامبر را 
سرزنش کرده است او نيز در پايان کار به اعضای کمون گفته بود «نبايد به اسلحه متوسل می 

شديد»؟ 
 نامۀ پرشوری به کوگلمان می نويسد، نامه ای که ما با اشتياق 1871 آوريل 12نه. مارکس در 

زينت بخش ديوار اطاق هر سوسيال دمکرات روسی، هر کارگر اهل مطالعۀ روسيه می کنيم. 
، 1871، قيام را يک حماقت نااميدانه ناميده بود؛ ولی در آوريل 1870مارکس که در سپتامبر 

از آنجا که شاهد يک جنبش توده ای بود، توجه دقيق خود را نسبت به شرکت کنندگان در اين 
 معطوف می – که در تاريخ جهانی جنبش انقالبی گامی بسوی پيش برداشته بودند –حادثۀ عظيم 

دارد. 
 نظامی، و نه – است برای درهم شکستن دستگاه بوروکراتيک تالشیمارکس می گويد اين 

 که به وسيلۀ –انتقال آن از اين دست به آن دست. و از «قهرمانی» کارگران پاريسی 
 ستايش می کند و می نويسد:«چه انعطاف پذيری، –پرودونيستها و بالنکيستها رهبری می شدند 

چه ابتکار تاريخی، چه فداکاری و و چه قدرت فداکاری در اين پاريسی ها وجود دارد! ... تاريخ 
عظمتی شبيه اين سراغ ندارد.» 

 توده ها را باالتر از هر چيز قرار می دهد. راستی چه خوب بود اگر ابتکار تاريخیمارکس 
سوسيال دمکراتهای ما از مارکس می آموختند که چگونه قدر ابتکار تاريخی کارگران و دهقانان 

 را بدانند! 1905روسی در اکتبر و دسامبر 
تقدير متفکر بزرگ جهان قبل از تجلی ابتکار تاريخی توده ها [با اين امر نموده] و اينکه شش 

ماه پيش از وقوع حادثه ناکامی آن را پيش بينی کرده بود را با بيان بی روح، مرده و تنگ 
نظرانه [پلخانف مبنی بر اينکه] «نبايد به اسلحه متوسل می شدند» مقايسه کنيد. آيا اين دو از 

زمين تا آسمان با هم فاصله ندارند؟ 
 که او با شور و اشتياق خاص خود در لندن، – در مبارزۀ توده ای شرکت کنندهمارکس مانند يک 

 از عمل بالواسطۀ پاريسی های «شجاع و بی پروا» که «آماده اند –تبعيدگاهش شاهد آن بود 
توفان برپا کنند» انتقاد می کند. 

راستی که چگونه در آن ايام خردمندان «واقع بين» مارکسيست امروزی ما، که در روسيۀ 
، رمانتيزم انقالبی را از بيخ و بن مورد لعن و نفرين قرار می دهند، 1907 و 1906سالهای 

مارکس را مورد تمسخر قرار داده بودند! و چگونه آن ماترياليست، اقتصاددان و دشمن 
خيالپردازی را که با نظر تکريم به «تالش» شيردالن می نگريست، به باد استهزاء گرفته بودند! 

 چه اشکها يا لبخندهائی از روی تحقير يا ترحم، برای گرايشهای انقالبی و *4Fافراد در غالف
خيالپردازانه و غيرۀ او، همچنين برای تقدير او از جنبشی که می خواست به آسمان يورش برد، 

سرازير می کردند! 

                                                 
 اشاره به کتاب «مردی در غالف» اثر چخوف است.  *



 اشکال مبارزۀ تکنيک که از مطرح کردن – **5Fمارکس به حکمت «بانی خردمند نه گانه»
 وقعی نگذاشت و برعکس درست مسائل تکنيکی قيام را –انقالبی در سطح باالتر می هراسد 

بررسی کرد. برای او اين سؤال مطرح بود: دفاع يا حمله؟ مثل اينکه عمليات جنگی، پشت 
دروازه های لندن جريان دارند. و پاسخ می دهد که حتمًا بايد حمله کرد:«بايد بالفاصله به طرف 

ورسای پيشروی می کردند ...» 
 يعنی چند هفته قبل از کشتار بزرگ ماه مه نوشت ... 1871و اين جمله را در آوريل 

) به «اقدام جنون آميز و بی اميد» 1870[از نظر مارکس] همان شورشيانی که (در سپتامبر 
دست زده بودند، حاال «بايد بالفاصله به طرف ورسای پيشروی می کردند». 

، برای دفاع در مقابل اولين ضرباتی که به آزاديهای به 1905[و از نظر پلخانف] در دسامبر 
دست آورده شده وارد می آمد:«نبايد به اسلحه متوسل می شدند» ... 

واقعًا که پلخانف بی جهت خودش را با مارکس مقايسه نمی کرد! 
مارکس انتقاد تکنيکی خود را چنين ادامه می دهد:«اشتباه دوم: کميتۀ مرکزی قدرت را خيلی 

 است، چون موضوع رهبری نظامیزود تحويل داد ...» (توجه داشته باشيد که در اينجا منظور 
بر سر کميتۀ مرکزی گارد ملی بود). 

 يک پرولتاريا را از يک قيام زودرس برحذر می داشت ولی برای شيردالن رهبرانمارکس 
 توده ها بود، توده هائی که عليرغم تئوريهای غلط و نبردمشاور عملی بود، يک شرکت کننده در 

 ارتقاء دادند. به مرحلۀ باالتری جنبش را تماماشتباهات بالنکی و پرودون 
 حتی اگر در مقابل گرگها، خوکها و –او [مارکس] می نويسد:«به هر تقدير قيام کنونی پاريس 

سگهای رذل جامعۀ قديم از پا درآيد، شکوهمندترين عملی است که حزب ما از زمان قيام ژوئن 
به بعد انجام داده است.» 

 اشتباه کمون را از پرولتاريا مخفی نگاه داشته باشد، اثری را وقف حتی يکمارکس بدون آنکه 
 بهترين رهنمود دهنده برای يورش به تا به امروز عمل آنها می نمايد که شکوهمندتريناين 

 راديکال است. خوکهای«آسمان» و وحشت انگيزترين کابوس برای ليبرالها و 
] می کند که عمال کتاب مقدس کادتها شده 1905و پلخانف «اثری» را وقف حوادث دسامبر [

است. 
آری، بی جهت نبود که پلخانف خودش را با مارکس مقايسه می کرد! 
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 ی اثر نويسندۀ هجو نويس، سالتيکف شچردين است.ه ا اشاره به «بانی خردمند نه گانه» تيتر افسان
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