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زنان در كمون پاريس

»لوئيزميشل« ها در قيام
الوآ واﻻ  ،نقاش  ،نويسنده چندين اثر درباره كمون پاريس از جمله "خاكسپاري ژول والس"
ترجمه بهروز عارفي

زنان رخت شو ،صحاف ،سرآشپز ،روزنامه نگار  ...و زناني كه مخالفان شان آنان را » آتش
افروز« خطاب مي كردند ،شكوه مندانه در نبردهاي كمون شركت كردند :كساني كه اسلحه
در دست به راه افتادند ،كساني بودند كه سوداي ساختن جهاني عادﻻنه و شادتر را در سر
مي پروراندند .اين زنان ،از حق راي محروم بودند ،اما صداي شان در باشگاه هاي محله ها،
شنيده مي شد .اين زنان ،خواستار برابري دستمزد و ايجاد مهد كودك بودند و براي به
رسميت شناخته شدن » پيوند آزاد « تﻼش مي كردند .كمون را نابود كردند اما ايده ها و
ايده آل ها به زندگي خود ادامه دادند.

روز  ٢٦مارس  ٢٢٩١٦٧ ،١٨٧١راي دهنده پاريسي به سرصندوق هاي راي گيري رفتند تا شوراي شهر
»پاريس ،شهر آزاد« را انتخاب كنند .اكثريت انقﻼبي برنده انتخابات شد .تركيبي از سوسياليست ها،
بﻼنكيست ها وجمهوري خواهان راديكال يا ميانه رو مجلس جديد را تشكيل مي دهند  ،مجلسي كه در
كنار كارمندان ،صنعتگران مستقل ،روزنامه نگاران و پيشه وران آزاد تعداد كارگران يدي در آن بيشتر
است و اكثريت آن ها را مردان جوان تشكيل مي دهند .زنان كه از حق راي محروم اند ،غايب هستند.
شهروندان زن امكان ندارند تا در مورد »امور اجتماعي« قانون بگذرانند .باوجوداين ،زنان بسيار فعال و
متعهد هستند و همان طوري كه ژول والس مي گويد » :نشانه بارزي ست! هنگامي كه زنان مداخله مي
كنند ،آن گاه كه زن كدبانو شوهرش را ترغيب مي كند  ،هنگامي كه زني پرچم سياهي را كه بر باﻻي
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ديگ در اهتزاز است ،مي كَنَد تا ميان سنگ فرش ها بر زمين كوبد ،به اين معنا ست كه خورشيد بر فراز
شهري شورشي طلوع خواهد كرد.«(١) .

ده روز پيش از آن ،در شب بين  ١٧و  ١٨مارس  ،١٨٧١آدولف تي ير ،رئيس قوه مجريه ي جمهوري
فرانسه دستور داد تا توپ هاي گارد ملي را از ميدان توپخانه بوت-شومون ،محله باتينيول ،مونمارتر
بردارند ...دولت احتياط مي كرد .اما هزينه خريد اين توپ ها را مردم پاريس پرداخته بودند .گارد ملي
امتناع كرد .در ساعت  ٥و نيم صبح ،نظاميان در كوچه هاي پاريس پراكنده شدند .گزارش هاي نظامي
پشت سرهم فرستاده مي شد » :ساعت ده و بيست دقيقه ،جنب و جوش زياد در منطقه  ١٢پاريس.
گاردهاي ملي با ايجاد دو سنگر )باريكاد( خيابان روكت را مسدود كرده اند؛ نيروهاي ديگر به طرف
ميدان باستيل روان هستند ...ساعت  ١٠و نيم است .خبرهاي بسيار بد از مونمارتر مي رسد ،نيروهاي
نظامي نخواستند دخالت كنند .شورشيان كه ظاهرا آتش شان فروكش نكرده ،تپه ها ،اطاق ها و زندانيان
را دوباره در اختيار گرفتند «.(٢) .ناقوس خطر محله هاي مردمي پاريس از بِلويل تا مرزجهنم )دانفر
روشرو( مردم را به شورش بر مي انگيخت .در مونمارتر ،زنان و كودكان جانانه در مقابل افسران جوخه
خط ) اصطﻼح نظامي در مقابل ستون -م(  ٨٨مقاومت مي كردند .زنان خانه دار دهنه اسبان را مي
گرفتند و زين و يراق شان را پاره مي كردند و يكي از آن ها فرياد ميزد » :بر روي مردم تيراندازي
نكنيد!« » ،زنده باد سربازان به خط شده!«

جوخه  ٨٨با جمعيت اعﻼم برادري مي كند .لوئيز ميشل با تفنگي در زير پالتوش به ميان مي آيد :ما
مصمم و به سرعت جلو مي رفتيم و مي دانستيم كه باﻻي تپه ارتشي منظم در حال نبرد است .ما آماده
مرگ براي آزادي بوديم .ما مانند وزنه برداران بوديم .ما از پا مي افتاديم ولي پاريس بر مي خاست.
توده مردم درلحظه هاي خاصي ،پيشگام اقيانوس انساني هستند .نور سفيدي تپه ]مونماتر[ را در بر گرفته
بود ،سحرگاه باشكوه رهائي بود ) (...اين مرگ نبود كه در تپه انتظار ما را مي كشيد ) (...بلكه يك
پيروزي غافلگيرانه مردمي بود «.ژنرال ها كلود مارتَن لوكُنت و ژاك لئونار توما )معروف به كلمان توما(،
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اسيران سربازان شورشي ،در كوچه روزيه تيرباران شدند .از نگاه لوئيز ميشل » ،انقﻼب شده بود .لوكنت،
هنگامي كه براي بار سوم دستور آتش مي داد ،دستگير شد و به كوچه روزيه هدايت شد و در آن جا به
كلمان –توما ملحق شد .فرد اخير هنگامي كه با لباس شخصي از باريكادهاي مونمارتر بازديد مي كرد،
شناسائي شد .پيرو قوانين جنگي ،اين دو مي بايست كشته مي شدند (...) .شب  ١٨مارس ،افسراني كه
همراه لوكنت زنداني شده بودند ،آزاد شدند« ).(٣

گاستون دا كوستا كه در آن زمان همراه شورشيان بود ،در خاطرات خود خواسته دانه هاي خوب را از
علف هاي هرزه مجزا كند» :تا زماني كه سربازان از پا افتادند  ،زنان برتري داشتند .دركوچه روزيه به
هنگام كشتار  ،بيشترآنان ناپديد شدند «.اما بر عكس تصويري كه مخالفان كمون ارائه مي دهند ،او كه
يك كمونار است ،عقب نشيني نمي كند» :باوجود اين ،در ميان اين جمعيت بسيار درهم آميخته كه
زندانيان خيابان شاتو روژ را تا محله "تپه ها" هدايت مي كردند ،فوج ترسناك دختران مطيع و نافرمان
) (...كه از هتل ها ،كافه ها و روسپي خانه ها بيرون مي آمدند ،جاي همسران و مادران را گرفته بود ).(...
بازوبه بازوي مدافعان "خط" ]مقدم جبهه[ ،اين زنان طبقه دون و اندوه ناك از روسپيگري ،به همراه فوج
قوادان ،بر موج انقﻼبي سوار شدند و اكنون در همه پيشخوان كافه ها ،فرياد شادي شان به رغم فقرشان
از اين شكست ]دشمن[ سرمست اند (...) .حاﻻ ،به اين جمع ،چند زن فقيرِ مايوس از وضعيت زيان بار فقر
را بيافزائيد كه در تقاطع كوچه اودون ،گوشت اسبِ افسرِي را كه لحظاتي پيش از آن كشته شده و هنوز
گرم است ،تكه تكه مي كنند .همه اين زن ها ،در كوچه هاي مونمارتر پخش مي شدند ودر مستي و جنون
نفرت بارشان گردش مي كردند ومشايعت مشمئزكننده اي از لوكُنت فلك زده و افسرانش  ،هنگامي كه
با عذاب از تپه باﻻ مي رفتند ،به عمل آوردند«.(٤) .

ده روز بعد ،روز  ٢٨مارس ،كمون پاريس »به نام خلق« در ميدان شهرداري اعﻼم شد .جشن باشكوه
بود .براي بزرگداشت رويداد ،توپ ها به غرش درآمدند .ناقوس ها خاموش شدند .ويكتورين بروشه مي
نويسد » :اين بار ،كمون را ايجاد كرديم! ) (...پس از آن همه شكست ،بينوائي و سوگ ،آرامشي برقرار
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شد ،همه خوشحال بودند ) (...زنان مسئول غذاخوري ها در راس گردان در حال استراحت ،با لباس هاي
گوناگون به مسلسل ها تكيه داده بودند ) (...يكي از اعضاي كمون ،نام نمايندگان مردم را اعﻼم كرد ،همه
با هم ،فرياد زدند "زنده باد كمون" ).«(٥

زنان در مجلس كمون عضو نيستند .آنان تظاهرات مي كنند ،كميته هاي )محﻼت و مراقبت( خود را
سازمان مي دهند ،خطابه ها و مانيفست ها را مي نويسند ،اين زنان راننده آمبوﻻنس  ،زنان دست فروش
كه به گردان هاي هم پيمانان ]فدرِه[ براي دفاع از قلعه »ايسي« و »وانـو« پيوسته اند ،بزودي از
باريكادهاي »هفته خونين« دفاع خواهند كرد.

روز  ١١آوريل ،فراخوان »گروهي از شهروندان« در روزنامه رسمي )كمون( منتشر شد» :پاريس بلوكه
شده ،پاريس را بمباران مي كنند (...) ...آيا بيگانگان دوباره به فرانسه هجوم آورده اند ؟ ) (...نه ،اين
دشمنان ،اين قاتﻼن مردم و آزادي ،فرانسوي هستند! (...) ...آن ها ديدند كه مردم فرياد زنان قيام
كردند " :بدون حق  ،وظيفه وجود ندارد ،و بدون وظيفه ،حق وجود ندارد"! ) (...ما كار مي خواهيم ،ولي
براي بهره مندي از ثمرات آن ...نه استثمار ،نه ارباب! ...كار و رفاه براي همه ،حكومت مردم به دست
خود مردم ،كمون ،يا زندگي آزاد با كار و يا مرگ در حال مبارزه!"«

روز  ١٢اوريل ،در »فرياد خلق« چنين نوشته شد» :ضروري ست كه كمون فورا پاي زنان را به سه عرصه
زير باز كند :عمليات مسلحانه ،امداد زخمي ها ،اجاق هاي متحرك .زنان به صورت انبوه اين تصميم را
خواهند پذيرفت و از تب مقدسي كه دل ها را گرم مي كند ،شاد خواهند شد«.

روز  ١٤آوريل ،اتحاديه زنان براي دفاع از پاريس و امداد از زخمي ها در »روزنامه رسمي« نوشت» :اين
وظيفه و حق همه است كه براي آرمان بزرگ مردم ،براي انقﻼب پيكار كنند (...) .كمون نماينده اصل
بزرگي است كه خواهان از بين بردن همه امتيازها و همه نابرابري ها و طرفدار حفظ مطالبات عادﻻنه،
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بدون تمايزات جنسي است .تمايزاتي كه به اين جهت ايجاد و حفظ شده كه تامين امتيازات طبقات حاكم
به اين آنتاگونيسم نياز دارد«..

در باشگاه هائي كه در كليساها و گاهي انحصارا براي زنان بازشده ،آزادي بيان حاكم است .بر سر هر
موضوعي بحث و سخنراني آزاد است :دفاع از انقﻼب ،آموزش دختران ،برابري دستمزدها ،قانون هاي
اجتماعي ،پيوند آزاد ]زناشوئي[ ،ضعف هاي مردان ،پايان استثمار در كار ...روزسوم مه ،هنگام افتتاح
باشگاه انقﻼب اجتماعي در كليساي پر از جمعيت سن ميشل در محله باتينيول گفته شد» :احساس مي
كرديم كه شوهران ماهنگام عزيمت براي مبارزه به خاطر كمون ،نطفه نيرومندي از ايده هاي انقﻼبي را
در منزل به جا گذاشته اند« .جماعت با سرود عزيمت و مارسييز آن جا را ترك كردند .دستور جلسه
بعدي چنين بود» :زن در كليسا و زن در انقﻼب« ).(٦
پل دو فونتولييو ،تعميد ديده در سنگاب غسل تعميد) بنيتيه( ورساي با قلمي نيش دار  ،آن چه ديده و
شنيده را به شكلي متهم كننده روي كاغذ مي آورد» :باشگاه الوآ – بين سخنرانان زن )براي كار برد واژه
پوزش مي خواهم( (...) ،شهروند وﻻنتَن ،زني هرجائي است ،كه روز  ٢٢مه مخ "حامي" اش را تركاند چرا
كه او نمي خواست به سنگر برود .و شهروند مورِل كه پنج بار محكوم شده بود ) (...گفت » :من مي خواهم
كه براي يكسره كردن كار ،همه راهبه ها را در رودخانه سن پرت كنيم ،در بيمارستان ها  ،برخي از اين
ها به زخمي هاي كمون )فدرِه ها( زهر مي دهند« .كليساي سن ﻻمبِر در خيابان وژيرار ،باشگاه زنان ميهن
پرست  -رياست نشست وژيرار با يك زن اتريشي به نام رايدنهرِث بود (...) ،از آن فضل فروش هائي
كه به جرم تعدي به عفت جامعه در وين محكوم شده بود ،البته مانند يك عنوان افتخارآميز به آن مي
باليد (...) .در باشگاه رهائي در كليساي ترينيته (...) -فقط زن ها شركت داشتند .دستور روز شامل" :از
چه وسائلي بايد براي جان تازه بخشيدن به جامعه استفاده كرد" .يك زن سي ساله گفت " :آن زخم
اجتماعي كه بايد ابتدا ترميم كرد ،زخم ارباب هائي است كه كارگران را استثمار كرده و از عرق آن ها
ثروتمند مي شوند .نبايد هيچ اربابي وجود داشته باشد كه كارگر را به مثابه ماشين توليد بنگرد! بايستي
كارگران به هم بپيوندند  ،بايد كه كارگران نيروي كار خود را به اشتراك بگذارند و در اين صورت است
كه خوشبخت خواهند شد .از ديگر عيب هاي جامعه كنوني ،ثروتمندان هستند كه وقت شان را به
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آشاميدن و تفريح مي گذرانند ،بدون اين كه زحمتي به خود بدهند .بايد آن ها و نيز كشيش ها و راهبه
ها را ريشه كن كرد .ما زماني خوشبخت خواهيم شد كه نه ارباب داشته باشيم ،نه ثروتمند و نه
كشيش!« .باشگاه سن سولپيس (...) -دختر يك زن فرمانبردار به نام گابريل مي گويد» :بايد كشيش ها را
اعدام كرد؛ اين ها مانع آن هستند كه ما به دلخواه مان زندگي كنيم .زناني كه براي اعتراف به كليسا مي
روند ،اشتباه مي كنند  ،من در اين باره چيزهائي مي دانم .من از همه زن ها مي خواهم كه از دست همه
كشيش ها خﻼص شوند و پوزه آن ها را به خاك بمالند! آن گاه كه كشيشي وجود نداشته باشد ،ما
خوشبخت خواهيم شد (...) «.لوئيز ميشل ،خشمگين تر از همه ،خشن تر از همه خطاب به شنوندگان در
نشست حوزه  ١٧با صداي بلند مي گفت» :روز بزرگ فرارسيده است .روز تعيين كننده براي رهائي و يا
براي بردگي پرولتاريا .اما ،جسور باشيد شهروندان؛ نيرو داشته باشيد زنان شهروند ،آن گاه پاريس از آن
ما خواهد بود؛ آري ،سوگند مي خورم ،پاريس مال ما خواهد بود و يا پاريسي وجود نخواهد داشت! اين
براي مردم ،مسئله مرگ يا زندگي ست« ).(٧
با ورود نيروهاي ورساي به پاريس در  ٢١مه " ،١٨٧١هفته خونين" آغاز شد ،.به قول ويكتور بروشه.
"شب هاي مصيبت باري بود كه زنگ آن هفت بار در گوشمان به صدا در آمد» ." .شنبه  ،٢٧تيراندازي
شديد ما را به ستوه آورده ،هرج و مرجي به وجود مي آيد ،جمعيت فرياد زنان مي رسند" :بخشي از
بلويل را تسخير كرده اند ،شهرداري را رها كرده اند و كوچه ها انباشته از كشته و زخمي ست .از هر سو
به طرف ما تيراندازي مي كنند؛ هم پيمانان )كمونارها( و داوطلبان مثل شير مي جنگند« .با پرچمي
برافراشته آماده نبرد نهائي مي شويم؛ تكه پاره هاي گردان ها همه جا پخش شده است (...) .ظهر روز
 ، ٢٨آخرين گلوله توپ كمونارها از بلندي هاي كوچه پاريس شليك مي شود؛ گلوله ئي پر از مواد
منفجره آخرين نفس هاي كمون ميرا را در فضا مي پراكند .رويا پايان يافت ،شكار انسان شروع شد!
دستگيري ها! و كشتارها! نيز).«(٨
و لوئيز ميشل جمع بندي مي كند» :من با جوخه  ٦١به گورستان مونمارتر مي روم تا در آن جا موضع
بگيريم ) (...شب فرارسيده بود ،ما يك مشت مصمم بوديم .گلوله هاي توپ با فاصله هاي منظم مي
رسيدند ،گوئي بسان ضربه هاي يك ساعت ديواري ،ساعت مرگ .در آن شب روشن ،همه چيز آغشته
به بوي عطر گل ها بود ،مرمر ها زنده به نظر مي آمدند (...) .زنان با پرچم سرخ در دست گذشتند؛ آن
ها در ميدان "بﻼنش" سنگر زده بودند .در ميان آن ها اليزابت دميترِيف ،مادام لو مل ،مالوينا پولُن،
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بﻼنش لوفور ،اكسكوفون ،آندره لئو ]نام مستعار ويكتوار لئودين بِرا ،روزنامه نگار[ از گردان باتينيول
بودند .بيش از ده هزار زن در روزهاي مه ،پراكنده ولي در كنارهم ،براي آزادي مي جنگيدند (...) .افسانه
هاي گيج كننده اي درباره " آتش افروزان" )نفت پاش ها( پراكنده شده بود .هيچ "نفت پاشي" در ميان
نبود ،زناني بودند كه چون شير مي جنگيدند ،من فقط خودم را ديدم كه فرياد ميزدم :آتش! آتش در
برابر اين هيوﻻها! اين ها نه جنگنده ها ،بلكه مادران بينوائي بودند كه گمان مي بردند در محله هاي
مورد تهاجم ،با نشان دادن چند ديگ خود را نجات خواهند داد ،با تظاهر به اين كه دنبال غذا براي
كودكان خردسال خود مي گردند )مثﻼ يك جعبه شير( ،زناني بودند كه به آن ها به چشم آتش افروز و
نفت بر مي نگريستند و آن ها را به ديوار تكيه داده اعدام ميكردند ! ) (...ورساي كفن سرخ خونين
عظيمي بر روي پاريس انداخته بود؛ اما هنوز گوشه اي از جسد را نمي پوشاند .مسلسل ها در پادگان ها
بي وقفه به رگبار مي بستند  .مثل هنگام شكار آدم مي كشتند؛ اين يك قصابي انساني بود :كساني را كه
كامﻼ كشته نشده اند ،ايستاده مانده اند يا با تكيه به ديوار مي دوند ،براي تفريح مي كشند (...) .كساني
كه به دنبال ارتش منظم به محل قتل عام مي رسيدند ،ديدند كه پس از مرگ كمون  ،حتي پيش از
حمله مگسان بر جسدها  ،غول هائي ظاهر شدند به شكل زن ،كه با غضب و يا فقط به خاطر جنون يا
تشنه خون بودن كه به گذشته دور بر مي گشت با لباس هائي آراسته در ميان كشته ها ميلوليدند و با
نوك چترزنانه شان چشمان خونين را جستجو مي كردند .برخي را كه به جاي آتش افروز ها گرفته
بودند ،در همان جا همراه بقيه تيرباران كردند )«.(٩
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