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 کارل مارکس« گذشته را نباید تکرار کرد، آینده را باید ساخت.»... 

 

پایینی  هایلایه، کارگران و ۸۱۸۸اسفند(  ۸۱مارس ) ۸۱صدوپنجاه سال پیش در روز 

ی کاملِ ارتش آلمان را ماه محاصططرهی متوسططپ پاریس، شططکری که اکرمانانه شططشطبقه

و در بخش هایی در ر خاک فرانسه پشطتِ سطر نکاده بود، در شطرایکی که هنوز دشطم  د

تأسیس درپی دولتِ مواتِ جمکوری سومِ تازههای پیبود، به مقابله با توطئهشکر  یحومه

ه خود را بر پا کردند؛ انقلابی ک« انقلاب باشطططکوه»فرانسطططه پرداختنطد، و به اول مارکس 

ری، و گتلاش برای ایجاد نوعی دولت مسططتقل کاری  نخسططترغمِ عمر بسططیار کوتاهش به

م ونییکهای بعدی در نقاط مختلف جکان بود، و پس از هطا و انقلاببخشِ جنبشالکطام

آلِ بخشطی از پِِ سطوسطیالیست در کشورهای مختلف ازجمله ایدهارن کماکان الگوی 

 ایران است.

ار های بسیوافه ادامه داشته و کتابی کمون بیها دربارهدر طول ای  مدت، پژوهش

هطای مختلف ای  رویداد عییم را از زوایای گوناگون و ای در زبطانروشطططنگرانطهمکم و 

 مارکس در شورای یاند. برکنار از سطه خکابههای مختلف مورد تحلیل ارار دادهدیدگاه

 ۸جنگ داخلی در فرانسطططهاز سطططوی انگلس تحت عنوان  الملل اول که بعداًعمومی بی 

 ۸۱۸۸تاریخ کمون ر مورد کمون پطاریس، تری  کتط  مرج  داطدیمیمنتشطططر شطططد، از 

است که مارکس دستنویسِ آن را خوانده و تصحیح  ۸ی پروسپر اولیویه لیساگارِهنوشطته

منتشطر کرد. لیساگاره از  ۸۱۸۱و در کرده بود، و دخترش النور آن را به انگلیسطی ترجمه 

                                                      

۸ Karl Marx, (1977), The Civil War in France, in K. Marx and F. Engels, 

Selected Works, Vol. 2, Progress Publishers. 

 نشر مرکز، ۸۱۸۸جنگ داخلی در فرانسه باار پرهام،  :فارسی یترجمه

https://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1871/jange-
dakheli-faranseh.pdf  
۸ Prosper-Olivier Lissagaray, (1786), History of the Paris Commune 

of 1871, translated from French by Eleanor Marx, New Park 
Publications 
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های زمندگانِ سططنگرنگار دوران کمون و خود از رروزنامهرهبران کمون نبود، بلکه یک 

مشططاهدات و صططحبت با بازماندگان کمون تنییم  یهایش برپایهخیابانی بود و یادداشططت

لیساگاره با شکامت و صداات، حقیقت را گفته و سعی نکرده  ،اول النور مارکسشطد. به

های انقلاب بپرهیزد. خود او نیز بر ای  ها را پنکان سططازد و از طرک کردن فططعفکه خکا

سططازی و اکرمانوجه اصططد هیچبهها و دسططتاوردها، ت که فططم  سططتایش دلاوریوااعی

اسططکوره سططازی را نداشططته، تأکید کرده بود. او پس از شططکسططت کمون به تبعید رفت و 

، مارکس یخانوادهیِ ینارفطططارغم پندی با خانواده مارکس زندگی کرد و مدتی نیز به

ا خوبی توسطططپ بیژن هیرم  پور، ببهمامی و تبهنطامزد النور بود. خوشطططبختطانه ای  کتاب 

 ۸.دسترس است درویراستاری عباس فرد به فارسی بر گردانده شده و در اینترنت 

های مربوط به کمون اسططت، اسططناد و اعلامیه یکتاب مکم دیگرکه در واا  مجموعه

نوشطته یوجی  شول کیند است. متأسفانه در فارسی جز پند ترجمه،  ۸۱۸۸کمون پاریس 

محمد اافططی، بررسططی جدی در  یژلوبوفسططکایا ترجمه سیکمون پار کتاب و همچنی 

های نادایقی در مورد آن طرک مورد ای  رویداد مکم صطططورت نگرفته، و نیرات و بح 

اد   ساخت ِ ابعبا جزئیات بیشطتری برای روشط نهمکل ِ حافطر که عامدا شطود.شطده و می

ای هها، اسطناد دسطت اوِل کمون، نوشتهمختلفِ ای  رویداد عییم نوشطته شطده، از کتاب

ا اشاره هسطوسطیالیست، و مقالات معتبر دیگری که در زیرنویس و در مت  به آن نِامورخ

ای را در جکت تقویت جنبش های سازندهو بر ای  امید است که بح  ۸،شده، بکره برده

 ی ایران دام  زند.سوسیالیست

                                                      

 استاری عباس فردپور، ویرفارسی بیژن هیرم  یترجمه۸ 

https://bijan.hirmanpour.net/translations/tarikh-e-komoune-
paris/Commune-Lissagaray.pdf  

 ای اسامی مکم نیاز به اصلاک دارد. پاره تلفظ ارزنده یدر ای  ترجمه

۸ Eugene Schulkind (ed.), (1974), The Paris Commune of 1871: The 

view from the Left, Grove Press.  

https://bijan.hirmanpour.net/translations/tarikh-e-komoune-paris/Commune-Lissagaray.pdf
https://bijan.hirmanpour.net/translations/tarikh-e-komoune-paris/Commune-Lissagaray.pdf
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مکالعه، بررسی و ارزیابی ای  رویداد عییم و ای  نقکه عکفِ مکمِ تاریخِ پِ جکانی 

توان و باید از پند زاویه و در پند سکح مختلف مورد سنجش ارار داد؛ یکی آنچه را می

ه دست آورند، و دیگر آنچه کتوانستند بهخواسطتند، یکی آنچه که میکه کموناردها می

های کلی و مشخص در رابکه م دادند. سکح اول، یک سکح آرمانی است با خواستانجا

های زمانی، عینی و بطا آرزویِ رهایی و خودگردانیِ انسطططان؛ سطططکح دوم، به محدودیت

                                                      
-David A. Shafer, (2005), The Paris Commune: French politics, 
Culture and Society…, Palgrave. 
-K. Marx and F. Engels, (1980), On the Paris Commune, Progress 
Publishers. 
-K. Marx and F. Engels, (1972), Writings on the Paris Commune, 
edited by Hal Draper, Monthly Review Press. 
-John Hicks and Robert Tucker, (eds.) (1971), Revolution and 
Reaction; The Paris Commune of 1871, The University of Manchester 
Press. 
-John Merriman, (2014), Massacre: The Life and Death of the Paris 
Commune, Yale university Press. 
-V. I. Lenin, (1970), On the Paris Commune, Progress Publishers. 
-Leon Trotsky, (1972), Leon Trotsky on the Paris Commune, 
Pathfinder Press. 
-Rupert Christiansen, (1994), Paris Babylon: The Story of the Paris 
Commune, Viking. 
-Gay, L. Gullickson, ( 1996), Unruly Women of Paris: Images of the 
Commune, Cornell University Press.  
-John Milner, (2000), Art, War and Revolution in France, 1870-71, 
Yale University Press. 
-Alistair Horne, (1965), The Fall of Paris: The Siege and the 

Commune, St. Martin Press. 

-George Laronze, (1928), Histoire de la Commune de 1871. 
- Robert Tombs, (1999), The Paris Commune 1871, Longman. 
-Stewart Edwards, (1971), The Paris Commune 1871, Eyre and 
Spottiswoode. 
-Martin Philip Hohnson, (1996), The Paradise of Association: Political 
Culture and popular Organizations in the Paris Commune of 1871, 
University of Michigan Press.  
-Max Shachtman, (1920), “1871: The Paris Commune”, in The Little 
Red Library, No. 8, Marxist Internet Archive 
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-هایی که در آن شرایپ زمانیشود، محدودیتای که با آن مواجه بودند مربوط میذهنی

شططد؛ و سططکح سططوم به ها میهای آنها و آرمانمکانی مشططخص، مان  تحقخ خواسططت

کند. اکثر ها ربپ پیدا میها در اال  همان محدودیتدسطططتطاوردها و خکاهای ذهنیِ آن

دانند که فعالیت آلی میایدهدل و شطططکلِ جریانات پِ و افرادی که کمون پاریس را م

خود را باید بر اسطاس آن تنییم کنند، تأکیدشان بر سکح اول  امروزسطیاسطی و مبارزاتیِ 

ند. کنسططازی کرده و میبوده، و بی توجه به دو سططکح دیگر، از کمون پاریس اسططکوره

باید در  که مدتیآلِ بلندایدهعنوان حافر، فم  باور به سکح آرمانی کمون، به ینوشته

وپنجاهمی  درصطططدجکت آن مبارزه کرد، بر ای  تلاش اسطططت که ای  رویداد بزرا را 

 سالگردش، در هر سه سکح مورد بررسی ارار دهد.

 

 ی تاریخیزمینه
خی تاری یبراراری کمون پاریس در شطططرایپ اسطططتثناییِ جنگ و محاصطططره بر زمینه

 ۸۸۷۸ی که به براراریِ اولی  کمون پاریس در های ابلمعینی اسططتوار بود. برکنار از زمینه

های ابل از انقلاب کبیر فرانسطه، سطپس به میراپ پرودون، مانیفست کمونیست، و انقلاب

، کودتططای ۸۱۸۸کمون سططططاز زمینططهاروپططا، انجططامیططد، یکی از نقططاطِ عکفِ مکم  ۸۱۸۱

جمکوری دوم فرانسطططه پططایططان داد و بططه بود کططه  ۸۱۸۸جمکور لوئی بنططاپططارت در رئیس

 یش برارار سطططاخت. برکنار از خاطرههایتها و جنایدوم را بطا تمطام حقارت امپراتوری

خواهی ، زمانی که جمکوری۸۱۸۱شطک سطرخوردگیِ از شکست انقلاب بیکمون اول، 

کرد، و تاریخیِ کموناردها سنگینی می یبر اثر اختلافات طبقاتی پندپاره شطد، بر حافیه

داد که با اسطططتقرار جمکوری، ای  وااعیت شطططکادت میخواهانِ انقلابی بر برای جمکوری

  ۸رسد.انقلاب به پایانِ خود نمی

                                                      

۸ David A. Shafer, … p.1 
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در  «مانیفسططتِ شططصططت نفر»های محدودتر، انتشططار عکف دیگر، اما با خواسططت نقکه

نفر از رهبران کارگری فرانسططه  ۱۶مناسططبت انتخابات همان سططال توسططپ بهبود که  ۸۱۱۸

 جنبِش اولی  بیان علنیِ »آن مقک  تأثیر محدودی داشت،  انتشطار یافته بود، و با آن که در

در ای   ۸«ی کارگر با هدفِ رهایی آن طبقه بود.گیریِ نمایندگان طبقهشطططکطلدر حطال 

ایم؛ رسیدهبه رهایی سطیاسطی همگانی از نیر ی أرما با براراری حخ ».... مانیفسطت آمده، 

زمان آن  ...رهایی دسطططت یابیمبه  اجتماعیحال پالش پیشِ روی ای  اسطططت که از نیر 

[ ۸۸۱۷های فراوان ]در ها و مقاومتی سطططوم با تلاشهایی که طبقهرسطططیطده کطه آزادی

اجتماعی  ییا رده« ی سومطبقه]»شطکروندان تعمیم داده شطود.  یدسطت آورده، به همهبه

سططوم، اصططکلاحی اسططت که یک کشططیش فرانسططوی ابل از انقلاب کبیر به کار گرفت و 

برای خود یک ملت کامل است و نیازی  -مردم عادی یا عوام  - ی سومه طبقهنوشت ک

دیگر، یعنی روحانیون و اشراف ندارد، و خواستار نمایندگی  یی دو طبقه«وزنِ مرده»به 

حقوق سططیاسططی »نفر بر ای  تأکید کرد که  ۱۶ها شططده بود.[ مانیفسططت مسططتقیم و برابرِ آن
 ای  مانیفسطت پس از طرک مسطائل و مشکلاتی« دارد. برابربرابر دلالت بر حقوق اجتماعی 

کند که برابرِی نوشططته شده ها روبرو بودند، اعلام میهاشطان با آنکه کارگران و خانواده

در اطانون در عمطل وجود نطدارد و کطارگران در مجلس نمطاینطده نطدارنطد، و خواسطططتار 

 شود. نمایندگی مستقیم کارگران می

الملل اول( در لندن تشکیل شد المللی کارگران )بی انجم  بی ، ۸۱۱۸در همان سال 

  تشکل ای یو بسیاری از همی  رهبران کارگری فرانسه نیز در آن شرکت کردند. برنامه

که آن  «اانون ده ساعت کار»مارکس تنییم کرد، فم  تبریکِ پیروزی بزرا  که نکایتاً

 عنوانتسطططخیر ادرت سطططیاسطططی به»انگاشطططته شطططده بود، بر « پیروزی در اصطططل»را یک 

                                                      

۸ Eugene Schulkind, … p. 61. 
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  تکیه انجم  نیز بر ای یکرد. اسططاسططنامهتأکید می« ی کارگرطبقه یتری  وظیفهبزرا

  ۸.«ی کارگر صورت گیردی کارگر باید به دست خود طبقهرهایی طبقه»داشت که 

 درصططد ۱۶ی بود و بیش از دارسططرمایه، کشططوری عمدتاً پیشططا۸۱۸۶فرانسططه در مقک  

 درصد ۸۶نکا تری  منکقه بود، تپیشرفتهپاریس که  سته به زمی  بودند. حتی درجمعیت واب

 داری بودند و متوسطططپسطططرمایهپیشطططاهای صطططنعتی عمدتاً جمعیت مزدبگیر بود. کارگاه

 ۸ی بود.دارسرمایهنفر بود که بیانگر سکح پایی ِ تولید  ۸ها حدود آن یاندازه

وی فرانس یشعبهدو ادرت فرانسطه و آلمان،  یگشطایانهی کشطورهادر جریان راابت

 3کرده بود. را منتشر« مانیفستِ فد جنگ»الملل با اوج گرفت  بحران بی  دو کشور، بی 

اما ناپلئون سوم  الملل نیز بلافاصله از سیاست فد جنگ حمایت کرد.آلمانی بی  یشطعبه

در  جلس )پایینی و سنا(احمقانه فری ِ تحریکات بیسمارک را خورد و با حمایت هر دو م

بطه پروس اعلطام جنگ داد، و بیسطططمارک با ایجاد ائتلاف با دیگر نواحی  ۸۱۸۶ یژوئیطه

درپی، پیهای کوتاهی وارد جنگ شطد. اوای آلمانی با کس  پیروزی یآلمان با فاصطله

سطختی شطکست دادند و در یکی از نبردها در دوم سپتامبر بهارتش امپراتوری فرانسطه را 

  ۸شخصِ ناپلئون سوم و بخش وسیعی از ارتش فرانسه را به اسارت در آوردند. ۸۱۸۶

پاریس رسطططیدند. وزارت  یهای جلودارِ ارتش آلمان به حومهسطططپتامبر واحد ۸۸در 

و دسططتِ راسططتیِ کار ککنه(، سططیاسططتمدار Adolphe Thiersیر )خارجه از آدولف تی

 هایادرت که با انگلسطططتان و دیگرگذاری خواسطططت اانونمجم   یفرانسطططه و نماینده

                                                      

   ۱۱-۷جلد اول، ش. سه انترناسیونال، خیتار(، ۸3۸۱ویلیام فاستر، ) ۸ 
۸ Frank, Jellineck, The Paris Commune of 1871, in Douglas Jenness, 

(1970), “Introduction”, Leon Trotsky on the Paris Commune, p. 6, 
Pathfinder Press  

3 Manifesto Against War Issued by Paris Section of the International, 

(July 1870), in Eugene Schulkind… p. 65. 

۸ Olivier Pissagaray, … p. 14 
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طرف ماندند. بیها اما آن ۸ها را از فرانسططه جل  کند،اروپایی تماس بگیرد و حمایت آن

ی را یر با بیسمارک را داد. بیسمارک شرایپ سختانگلستان ترتی  ملااات تیبا ای  حال، 

پرداخت غرامت خواسططتار شططد، ازجمله الحاق بخشططی از سططرزمی ِ فرانسططه به آلمان و نیز 

 ۸تر کرد.تنگمحاصره را تنگ و  یسنگی . با رد ای  پیشنکاد، بیسمارک حلقه

 

 هاها و درگیریی دشمن: سازماندهیدر محاصره
تش ی ارخبر دسطتگیری امپراتور و شطکست مفتاحانه ۸۱۸۶در روز پکارم سطپتامبر 

هزار نفر به طرف مقر رسمی  3۶فرانسطه در شطکر پیچید. حوالی عصر جمعیتی نزدیک به 

امپراتور به راه افتادند و خواسطتار سطقوط امپراتوری شدند. ظرف پند ساعت نمایندگان 

العاده دفِ تحت کنترل ارار دادن شطططرایپ فوقگطذاری با هاطانونخواه مجم  جمکوری

انفجاری در پایتخت و پند شکر دیگر فرانسه، اعلام جمکوری کرده و دولت جدیدی را 

خواهان لیون و مارسِی پند ساعت ابل از پاریس اعلام جمکوری تشکیل دادند. جمکوری

لیات ر عمد کرده بودند. )در لیون میخائیل باکونی  آنارشطیسطت معروف روسططی شططخصاً 

اشطاره دارند که پذیرش سطری  جمکوری از سطوی اپوزیسیون ن امورخشطرکت داشطت.( 

مجلس پایینی دوران امپراتوری دوم  --)کر لِژیسلاتیو گذاریاانونخواه مجم  جمکوری

های فراوان همراه بود، و ترس با تردید شطططد(،همگانی مردان انتخاب میی أرکه با حخ 

 ویر های ارتشدنبال اولی  شطکستهپند هفته ابل در ماه اوت ب ها از اتفاای بود کهآن

داده بود؛ طرفداران اوگوست بلانکی به امیدِ براراریِ یک جمکوری انقلابی دست به ایام 

بططاری مواجططه شطططده بود، فططاجعططهزده بودنططد. هر پنططد کططه ای  حرکططت بططا شطططکسطططت 

ژه که خاطراتِ دوران انقلاب ویبهرو را به وحشطططت انداخته بود، همیانخواهطانِ جمکوری

 . با سقوط امپراتوریشطدزنده می کبیر، کمونِ اول پاریس، بیش از پیش در اذهان مردم 

                                                      

۸ Olivier Lissagaray, … p.18 

۸ Alistair Horne… 
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ود ویکتور جمله بآنگشططتند. از بسططیاری از تبعیدیان دوران ناپلئون سططوم به فرانسططه بازمی

ه اکار اجمعیت عییمی در ایستگ گشت.سطال از تبعید سطیاسی بازمی ۸۷هوگو که بعد از 

  ۸خواندند.های او را میجمعی شعردستهو  ندبا هیجان از او استقبال کرد

 

 دفاع ملیدولت 

پاریس، و رهبر  ی(، از بازماندگان جمکوری دوم، نمایندهJules Favreژول فاور ) 

( Leon Gambettaگذاری و لئون گامبتا )در مجم  اانون خواهاپوزیسططیونِ جمکوری

حوادپ  خواه، خواستارِ گذار پارلمانی به جمکوری بودند.از دیگر رهبران مکم جمکوری

سپتامبر سب  شد که عجولانه دولت مواتی را متشکل از نمایندگان پاریس تحت عنوان  ۸

گر خارجی، به وجود آورند. ای  اِشططط البا هدف بیرون راندن اوای « دولطت دفطام ملی»

ا ای بخواه بودند و هیچ رابکهلیبرال و یا مشطططروطه یتمامبطهخواه نمطاینطدگطانِ جمکوری

ها ایجاد تعادلی بی  جریاناتِ . هدف آنخواهان سوسیالیست و رادیکال نداشتندجمکوری

]فرماندارِ پاریس  (Jules Trochuژول تروشو ) لوئی رو ژنرالای راسطت و پِ بود، از

ز ارتش و گارد ملی[ را به ریاسططت دولتِ کل نیروهای مداف  پایتخت، اعم ا یو فرمانده

واه[ را خطلبان مشططروطهها ]سططلکنتموات انتخاب کردند تا حمایت نسططبی اورلئانیسططت

که پند روز ابل از زندان آزاد شده  را مترای نگارروزنامهیک نیز جل  کنند، و همزمان 

اما ای   ۸.وارد دولطت کردنطد، بطه آن امیطد که پِ هم از دولت موات حمایت کند بود

(، Auguste Blanquiبرای پِ رادیکال که رهبرانِ سرشناسی پون اگوست بلانکی )

( Charles Delescluze(، شططارل دو لِکلوز )Gustave Flourensگوسططتاو فلورانس )

 توانست جذابیت پندانی داشته باشد. داشت، نمی

                                                      

۸ Rupert Christiansen, … p.167. 

۸ David. A. Shafer, … pp. 29-31. 
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های مختلف تطاریخی و روزهای اولِ محاصطططره، گروه یدر آن لحیطه ،بطا ای  حطال

طل  به درجات مختلف تحت تأثیر احساسات ملی ارار گرفته خواه و سطلکنتجمکوری

کی از ی یبه مقاله واکنشدوستی به حدی بود که برای نمونه در وط بودند. احسطاسات 

در مورد اختلطافات طبقاتی،  یِزمطارسطططیپرخواننطده  یرهبران بطا نفوذِ پطِ در روزنطامطه

های کارگری بر علیه آن بروز کرد و انتشار روزنامه هم اک  اعترافات شدیدی در محله

خواهططانِ پططِ کططه هم از نیر ایططدئولوژیططک و هم تططاریخی بططا جطمطکوری  ۸شططططد.

خواهانی که در طول دوران خواهطانِ پطارلمطانی تفطاوت داشطططتنطد، از جمکوریجمکوری

ها از طرک بودند، و از ترس آنطلبان م در حطال ائتلطاف بطا سطططلکنتامپراتوریِ دوم مطدا

کردند، هیچ دل خوشططی نداشططتند. با ای  حال خواهانه پرهیز میعدالت گونه سططیاسططتهر

 ها در لحیات اولِ محاصره حمایت مشروطی از دولتِ دفام ملی نشان دادند. اکثر آن

 

 گارد ملی

بود. گارد ملی از اصطططل در « گارد ملی»ی  از تحولطات عمطده، ت ییر تطدریجیِ ترک

 ۱۸دوران انقلطاب کبیر برای حفظ ااتدار مجلس ملی به وجود آمده بود، اما در طول ای  

سال بسته به ت ییرات در ادرت سیاسی، نقش و ترکی  آن مت یر بود، و با توجه به ادرت 

 ناپلئون سوم ۸۱۸۶تان بورژوازی، وابسته به آن طبقه و تحت نفوذ آن ارار داشت. در تابس

ز تشکیل داده بود. پس اهای بورژوانشی  متشطکل از محله گردان گارد ملی، تماماً ۱۶ نیز

گردان جدید از همی  نواحی را بسططیک کرده  ۱۶سططقوط امپراتوری، دولت دفام ملی نیز 

 های مختلفهای جدیدی در محلهناپار گردانبهتر شدن شرایپِ محاصره، سختبود. با 

گردان  ۸۸۸ها به که عمدتاً محلات کارگری و اصناف بود، به وجود آمدند که تعداد آن

ها ههای محلهزار نفر رسید. پذیرفته شدن اصناف و کارگران به گردان 3۱۶با نزدیک به 

ها تمامی ای  گردان ،معنای مسطططلح شطططدن ای  طبقات بود. در طول دوران محاصطططرهبه

                                                      

۸ Stewart Edwards… p. 65, in David Shafer, … p.32. 
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ی بودند، اما با ت ییر اوفام، و شروم سازشِ دولت با ارتش کمابیش متحد دولت دفام مل

 .گذاشتگر آلمان، اوفام رو به ت ییر اش ال

هططا دولططت دفططام ملی بلططافططاصطططلططه بعططد از اعلططام جمکوری، برای هر یططک از نططاحیططه

هم خواه منصططوب کرد. پاریس یک شطکردار جمکوری یگانهبیسططتها(ی )اَروندیسطمان

های سططیاسططی متفاوت از سططوی جریانات و «کلوب»انقلاب کبیر،  ی دورانِزمان به شططیوه

های هطای مختلف برای دفطام و حفاظت از محلههطای اجتمطاعی مختلف در نطاحیطهگروه

 سطنتی تشططکیلاتی بود که از زمان انقلاب های سطیاسطی«کلوب]» شطدند.پایتخت ایجاد می

 کردند. ازجملهفا میهای کشططور ایکبیر وجود داشططت و نقش بسططیار مکمی در سططیاسططت

 ها بود.[ تری  نمونه آن در انقلاب کبیر کلوب ژاکوب مکم

منیور هببه وجود آمد. « های مراابتکمیته»پاریس  یگانهبیستدر هریک از نواحی 

شطططده، از میان اعلامهماهنگ کردن مقاومت مردمی و دفام از کشطططور و جمکوریِ تازه 

 بعداً تشطکیل شد، که« خواه بیسطت ناحیهزی جمکوریی مرککمیته»نمایندگان هر ناحیه 

ی مرکزی متشططکل از کمیتهای   ۸ت ییر داد.« هیئت نمایندگی بیسططت ناحیه»نام خود را به 

با  الملل اول بود، و در ابتدابخش فرانسططوی بی  یاعاطاجریانات مختلف، ازجمله ن افعال

 یه دیوید شِیفِر اشاره دارد، کمیتهکاما پنان ۸عملیات دولت دفام ملی هماهنگی داشت.

هایی بود که در اولی  ادم ای داد و در واا  های خود را گسططترش میمرکزی خواسططت

نواحی مرکزی  ی)ای  کمیتهشططد. شططکر برداشططته میامور  یخودمختارانه یجکت اداره

 اشتباه نشود.( تشکیل شد مرکزیِ گارد ملی که بعداً یبا کمیتهگانه بیست

ها و دهات فرانسه، تمامِ شکرک های، اوای آلمان با ردِ خواست۸۱۸۶پتامبر س ۸۷در 

های ارتباطی را با سایر نقاط فرانسه اک  کرد. شایعات اطراف پاریس را اِش ال و تمام راه

های ی مرکزی ناحیهکمیته یهای آلمان، رابکهمربوط به امکان تسطلیم شطدن به خواست

                                                      

۸ Eugene Schulkind, … p. 89. 

۸ Martin Philip Johnson… p.22, in David Shafer, … p.35. 
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سططویِ فران یی مرکزی با شططعبهشططدت تیره سططاخت. کمیتهبهوات پاریس را با دولت م

الملططل کططه خود را تنکططا مططداف  کططارگران پنططد کططه بی ل در ارتبطاط بود، هرالملطل اوبی 

زی در ی مرکی مرکزی حفظ کند. کمیتهکرد فاصططله را با کمیتهدانسططت، سططعی میمی

راتی در مقابل شکرداری به راه سپتامبر در اعتراض به امکان سازش دولت، تیاه ۸۷همان 

انتشار  «شطکست انقلابی دشم »خود را دایر بر فطرورت « مانیفسطت»نیز  انداخت، و بعداً

 یکططارانططهسططططازشهططای ی مرکزی در مقططابططل گرایشداد. تنططد شططططدن لح  کمیتططه

ویژه بهکطار، بطاز حال و هوای دوران انقلاب کبیر محطافیطهرو و میطانطهخواهطانِ جمکوری

ردند، ارار کرا بر« ترور» یهای پِ به رهبری روبسپییر، دورهای که کلوب ژاکوب دوره

 کرد.های هم پِ و هم راست زنده میدر خاطره

 

 الملل و مارکسبین یاولیه واکنش

کرد و از طریخ گیری میپیداططت بططهدور پیشطططرفططت اوفططططام را  مططارکس کططه از

دریافت  ات رااطلاعآخری  اره خواهد شطططد، مرت  ها اشطططاش که در زیر به آننزدیکان

 یهشد. در دومی  خکابوفام اگزارش پیشرفت  یتکیهمور أمالملل کرد، از طرف بی می

الملل که پند روز بعد از سططرنگونی امپراتوری دوم در ماه سططپتامبر شططورای مرکزی بی 

ار سختی در شرایپ بسیی کارگر فرانسه د که طبقهبونوشته شد، به کارگران هشدار داده 

هر تلاشططی برعلیه دولت جدید در بحران حافططر، زمانی که دشططم  پشططت »ارار دارد، و 

کرد که خکابه افطططافه می« هطای پطاریس اسطططت، یک نابِخردیِ نومیدانه اسطططت.دروازه

عنوان شطططکروند انجام دهند؛ اما هم زمان نباید کارگران فرانسطططه باید وظایف خود را به»

]کمون اول[ را در سطططر داشطططته باشطططند، آن طور که دهقانانِ  ۸۸۷۸ملیِ  تخاطرا فری ِ

اولی  امپراتوری را خوردند. ]اشاره به حمایت دهقانان از ناپلئون خاطراتِ فرانسوی فری ِ 

برخورِد کارگران و  یاست.[ برکنار از مقایسه ۸۱۸۸سوم در براراریِ امپراتوری دوم در 

کند، ، خکابه افافه می۸۱۸۱دهقانان فرانسه بعد از انقلاب های ن پاریس با سطیاستامبارز

بگذارید  .نباید به دنبال تکرار گذشطته باشند، بلکه باید آینده را بسازندها ]کارگران[ آن»
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 یرا به سطططودِ سطططازماندهی طبقههای جمکوری امکاناتِ آزادیو مصطططمم  آرامها که آن

)تمام  ۸«ها وابسططته اسططت.آن خِرَدِخود، بکبود بخشططند.... سططرنوشططتِ جمکوری به توان و 

عملکرد دولت دفام ملی و  یها از م  اسططت.( وافططح اسططت که بعد از مشططاهدهتأکید

 ۱مارکس پندان دوام نیاورد. )در  یهای آن، ای  برخورد اولیهها و سطططرکوبسطططازش

الملل مبنی بر بی  یمطارس، مطارکس خکطابطه ۸۱م ، سطططه هفتطه بعطد از ایطا۸۱۸۸آوریطل 

 .(دکرهمبستگی و حمایت از مردم پاریس را منتشر 

مطذاکرات نکایی با آلمان در ورسطططای که در اِشططط ال بیسطططمارک بود انجام گرفت. 

عبور از خپ محاصره را بدهند تا به  ییر اجازهبیسطمارک به ارتش دسطتور داد که به تی

علاوه بر آلزاس و لورن، از فرانسطططه نمه میلیارد فرانک غرامت  ورسطططای بیاید. بیسطططمارک

یر با واگذاری آلزاس و بخشطی از لورن موافقت کرد به شرط آن که میزان خواسطت. تی

ل با یر که در اصطططاشطططاره دارند که تین امورخغرامت به پنک میلیارد فرانک تقلیل یابد. 

خت شود و سوافخ حالش دگرگون میاعلان جنگ ناپلئون سطوم مخالف بود، به هنگام ت

 دهد!داری میکند، طوری که بیسمارک به او دلگریه می

محاصره، انتخابات  یادامه یهای مردم بود، به بکانهدولت که شطاهد رشطد نارفایتی

ه ی مرکزی فططم  اعتراض بشططکر پاریس و انتخابات ملی را به تعویخ انداخت. اما کمیته

های ر را انجام داد. وحشطططت دولت از نزدیک شطططدن کمیتهای  تصطططمیم، انتخابات شطططک

رو دسططتور داد که گارد ملی حخ مداخله در ای از های گارد ملی بود، وها به گردانناحیه

نفر از فرماندهان  ۸۸۶دفاعی بپردازد. فردای آن روز مور اسطیاست را ندارد و تنکا باید به 

مایت از انتخابات شطططکر دسطططت به های کارگری و اصطططناف در حگطارد ملی از نطاحیطه

                                                      

۸ Karl Marx, (1977), “Second Address of the General Council of the 

International Working Men’s Association on the Franco-Prussian 
War”, in K. Marx and F. Engels, Selected Works, Vol 2, …, p. 200. 

   .۸۸-۸۶نشر مرکز، صص ، ۸۱۸۸جنگ داخلی در فرانسه فارسی، باار پرهام،  یترجمه
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 ۸۶ار شطططد، اما تنکا حدود زنوامبر انتخابات شططورای شططکر برگ پنجمپیمایی زدند. در راه

 شرکت کردند.ن آکنندگان در انتخاب درصد

 

 هامقاومت، کمبودها و سختی یادامه
اریس پ یمحاصططره و گسططترش فقر و گرسططنگی، نمایندگان بیسططت ناحیه یبا ادامه

ولت کفایتی دولت موات تأکید داشت. پاسخ دبیرا منتشر کردند که بر « سرخ یاعلامیه»

ها دو ماه بعد در کمون کنندگان اعلامیه بود )بسططیاری از آناماططانفر از  ۸۸۶دسططتگیری 

ه خکاب د. بیانیبوسرکوب خونی  مبارزی  گارد ملی تدارک دیدن انتخاب شدند(، و نیز 

را ]پس از سطططقوط امپراتوری[ به مور اپرسطططد آیا ای  دولت که زمام می به مردم پاریس

هزار  ۸۶۶خوانیم ما دسطططت گرفته، به وظایف خود عمل کردها پاسطططخ منفی اسطططت. می

جای تدارک اسلحه و مکمات به ههزار پروسی، و دولت ب ۸۶۶ یایم در محاصرهجنگنده

پاریس هرگز ای  خفت و شرم را شطود که مردم فکر مذاکره با دشطم  اسطت. افطافه می

ل انحلاو الملل، پاریس بی  ینفر از رهبران شعبه ۸۸ یدستگیری و محاکمه ۸پذیرند.نمی

مخفی در آورد، و نیمهآن از طرف دولت فرانسططه، ای  بخش از تشططکیلات را به شططکل 

 در کمون نقش فعالی یافتند. ها بعداًتعدادی از آن

 

 ها و کبوتران قاصدبالن

کارات ها به ابتکامل پاریس با دیگر نقاط فرانسطططه، پاریسطططی یخطاطر اک  رابکهبطه 

ها اسططتفاده از بال  و از کبوتران ااصططد بود. پندی  تری  آنمکمزدند که دسططت مختلفی 

سطططازی به راه افتاد و از طریخ آن مکاتبات مکم تشطططکیلاتی و خانوادگی بال  یکارخانه

های عصرِ کمون به زیبایی ای  وااعیتشاوان، نقاش همیر لویی دو پیگرفت. صورت می

                                                      

۸  The “Red Poster”, Delegation of the Twenty Arrondissement, 

(January 6, 1971), in Eugene Schulkind… pp.85-86. 
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جال  آن که در آن موا  فرانسویان نوعی دستگاه میکروفیلم  ۸سخت را به تصویر کشید.

ادی از ها بتوانند تعداد زیکرد تا کبوترها را کوپک میدر اختیار داشتند که اسناد و نامه

باران، توپلحیات سطططخت محاصطططره و  ها را در هر پرواز با خود حمل کنند. در آنآن

کرد که تنکا ها را امیدوار میداد و آنها روحیه میخروج و ورودِ کبوتران بطه پطاریسطططی

شد، تر میکمها از محاصره و رسیدن زمستان، پرواز کبوتران کم و نیستند. با گذشت ماه

ه بود آذواه بود کمکم دیگر، کم یسپرد. مسئلهو نومیدی میس أیو امید جای خود را به 

ها شد. بلانکی در شروم درگیریشدیدتر میصطناف اهای کارگرنشطی  و عمدتاً در ناحیه

نگی و تدریک گرسهفطروری را داده بود که به آن توجه نشطد. بالام ابندی پیشطنکاد جیره

 یافت. فقر گسترش می

                                                      

۸ John Milner, … p. 84, 96. 
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 دمرسی پاریس یشاوان، موزه، اثر پی یِر دو ۸۱۸۸، «کبوتر ااصد»، و «بال »

 

بسطططیاری از ثروتمندان پاریس شطططکر را ترک کرده بودند، و  شطططروم محاصطططره ابط

ها ودپند که کمبکماکان امکانات خوبی داشتند، هر بورژواهایی که در شکر مانده بودند،

 گرفت.ها را نیز تاحدی میدام  آن
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 بندی غذاجیرهگرسنگی و 

بندی کرد. گوشططت هم جیرهدرآمد، گندم را کم دولت از ترس شططورش خانوارهای

های شططد. شططکرداریها میبندی شططد، اما پون بر آن کنترلی نبود نصططی  ثروتمندترجیره

ر په مصرف آن دآنمناطخ فقیرنشی  هم شروم به توزی  سوپ و غذاهای دیگر کردند. 

ای داشت، شراب بود که حتی با شکم گرسنه تاحدودی سطابقهبیدوران محاصطره رشطد 

روز  ۱۶دولت، شکر تا حدود  یکرد. با محاسطبهها را جبران میدر آمدکمکمبود کالری 

ها گوشت اس  زودی رستورانبهکشید. آذواه داشطت، اما محاصره بیش از آن طول می

گوشت موش صحرایی محاصره حتی واخر او پس از مدتی گوشطت گربه و سگ، و در 

س های مخصوص فرانسوی در صورت غذاهای خود گنجانده بودند. تخمی  زده را با سطم

ها ذبح و خورده هزار اسطط  در آغاز محاصططره، دو سططوم آن ۸۶۶شططود که از حدود می

شطططدنطد. در حوالی دسطططامبر، بطار وحش پطاریس اعلطام کرد کطه دیگر امکان نگکداری 

رو بسطططیاری از ای برنطد. ازهطا نیز از گرسطططنگی رنک میحیوانطات را نطدارد، پرا کطه آن

های ثروتمند های محلهها را به رسطططتورانهای آنحیوانات وحشطططی را کشطططتند و لاشطططه

 فروختند. 

درپی در شططکر پیهای ها بود، و باراندر زمسططتانی که از بدِ حادثه از سططردتری  سططال

رم دیگر افافه شد. بسیاری برای گ سطیلاب راه انداخته بود، مشطکل سوخت نیز به مسائل

ومیر نوزادان و مراکندند. ها را میهای پوبی پارکداشطططت  منزل، درختان و نردهنگه

آذواه اجناس و می  أتدرآمد برای کمهای فقیر و کرد. خانوادهداد میبی خوردگانسططال

ه بود، گرو ها را دولت ایجاد کردرهنی که بخشی از آنهای سطسهؤمخود را در ل یوسطا

تا پایان جنگ حخ فروش سطططسطططات ؤمگذاشطططتند. دولت اانونی گذرانده بود که ای  می

 اجناس مردم را ندارند.

ساختند. کارگران پاریس در شطرایپ سطخت محاصره جوک هم میها، ی ای با همه

شططان در سططگکه با  ییکند مربوط به زن و شططوهر بورژوامورخی به جوکی اشططاره می

خورند. کشند و میبودند. با تمام شدن آذواه و فشار گرسنگی، سگ را میپاریس مانده 
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س کند و با افسططومانده نگاه میباایهای شططود، زن به اسططتخوانواتی خوردنشطان تمام می

 ۸داشت!گوید، آه اگر سگ عزیزشان زنده بود، په غذای خوبی میمی

در آوردند و دولت موات در ای  میان اوای آلمان مناطخ بیشتری را به تصرف خود 

 بس با بیسمارکآتشبرای  یر مجدداًکرد. آدولف تیسازش می یفرانسطه خود را آماده

ی کنند که در ای  مقک ، اعترافطات تنکا محدود به طبقهاشطاره مین امورخملااات کرد. 

ها نبود، و سطططایر ااشطططار و طبقات ازجمله هطای گطارد ملی محلطات آنکطارگر و گردان

 ورِحا با اماهای دولت سخت عصبانی بودند. های گارد ملیِ بورژوا نیز از سازشگردان

 .ازدولت برخاستند تیها به حماگردان  یصحنه، ا در یانقلاب خواهانیجمکور یندهیفزا

 انتخابات سراسری و عفو عمومی داد. یدولت وعده

 

 خواهان انقلابیجمهوری

کاری دولت موات سخت برآشفته بودند. دولت خواهان انقلابی از سطازشجمکوری

کفایتی و ناتوانی خود را نشان داده بود، بیتنکا در دفام از کشور نهموات در اذهان مردم 

 بلکه نالایقی خود را در تعدیلِ مشکلِ گرسنگی و فقر و توزی  سوخت نمایش داده بود.

 

 اکتبر ۱۳شورش 

هایی را در تندی از شططارل دو لِکلوز در روزنامه علیه دولت، شططورش یانتشططار مقاله

 که از« خواهی سططرخجمکوری»گذاران ، از پایهسنقاط مختلف دام  زد. گوسططتاو فلوران

اکتبر شطورش  3۸تیراندازان شطده بود، در تک یتبعید به پاریس بازگشطته بود، و فرمانده

کی وفخ به فرار شد. اگوست بلانر کرد، اما مدیگری ایجاد کرد. دولت موات او را دستگی

به پا کرد، با سطقوط امپراتوری کلوب سیاسی خود را به  ۸۱۸۶هایی که در کنار از ایامبر

 کنترل شکر پاریس را به دست گرفت.  لحیاتی اکتبر برای  3۸وجود آورد، و در 

                                                      

۸ Rupert Christiansen… p. 233 
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بخشطططی از  ل و کرد، و زمطانی که با اعتراض عفو عمومی را تلویحطاً یدولطت وعطده

ه ها دست داشتند، محاکمنمایندگان مواجه شد، اعلام کرد که تنکا کسانی که در شورش

در مورد ای  سؤال که آیا به  ،برای حفظ ظاهر و کس  حمایت مردم خواهند شطد. فمناً

بسطططیطار بطالای ی أرو بطا  پرسطططی برگزار کردهمطهدولطت و ارتش اعتمطاد دارنطد یطا نطه، 

 یارار گرفت. اما از ترس نفوذ پِ در پاریس، دولت اجازهید أیتدهنطدگطان مورد یأر

برگزاری انتخابات شططکرداری )کمون( پاریس را نداد و به جای آن انتخابات شططکردارانِ 

  نوبت و در پندی ای  انتخابات اما متفاوت بود پاریس را اعلام کرد. یگانهبیستنواحیِ 

 خاطر شرکتههای کارگری بده در ناحیهو تکرار شطد، پرا که شکرداران انتخاب ش ل و

  های ابلی در زندان بودند!در شورش

مانده نشان اایبهای الملل بالا گرفته بود. صورتجلسهفرانسوی بی  یها در شطعبهبح 

کت کند تر حرااطعانهبایست الملل میای اعاطا بر ای  باور بودند که بی دهد که پارهمی

توانسطتند از همان اول ادرت را به دست گیرند. ارگران میو ای  تصطور را داشطتند که ک

الملل درک درسططتی از نقش بی »شططود که می ، طرک۸۱۸۸ یژانویه ۸۷ یدر جلسططه مثلاً

سپتامبر ]روزی که خبر دستگیری ناپلئون سوم و  ۸بایست در خود نداشطت. کارگران می

 الملل از ادرت وااعی خودارتش به پاریس رسططیده بود[ ادرت را به دسططت گیرند... بی 

سپتامبر  ۸وافح بود که ای  تصورات توهمی بیش نبود و کارگران در  ۸«بی خبر است...

س طور که در بالا آمد، مارکدر مواعیتی نبودند که بتوانند ادرت را کس  کنند، و همان

مارکس های دیگر به برخورد ادامهها هشططدار داد. )در هم درسططت در همان مقک  به آن

 هد شد.(ااشاره خو

محاصططره و  یکرد، ادامهحسططاس میاای گیر افتاده بود که دولت موات در مخمصططه

ممک  است شرایپ انقلابی و ایام را فراهم کند. از سوی دیگر تنکا راه وفام ابدتر شطدن 

                                                      

۸ “Excerpts from Minutes of the Meeting of the Federal Council of 

Paris section of the International”, in Eugene Schulkind, … PP. 94-5. 
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های بیسمارک بود که آن نیز خشم و ایاِم پایان دادن به محاصره، تسلیم شدن به خواست

ای را به با اسططتفاده از گارد ملی حمله ۸۱۸۸ یرو در ژانویهای انگیخت. ازم را بر میمرد

 گرفت ِ ورسطططای که مقر سطططر فرماندهیپسیکی از مناطخ تحت کنترل آلمان به امید باز

 وجه شانس پیروزی نداشت وهیچبهاوای آلمان شده بود، تدارک دید. دلیل ای  نبرد که 

انس ، ی، روپرت کریستنامورخآمد، روش  نیست. یکی از مینوعی خودکشی به حساب 

 ها امکان حمله بهآوردند که به آنهای سرخِ گارد ملی مدام فشار میگوید که گردانمی

که  کندکردند. او سؤال میکفایتی محکوم میبیخپِ محاصطره داده شطود و دولت را به 

ان اول جبکه زبرد ملیِ رادیکال به خپ آیا ای  طرحی بود که با همل دادنِ ای  بخش از گا

نویسططد که مورخ دیگری، اسططتیوارد اِدواردز، می ۸ها صططدمه بزنداها را ببندد و به آنآن

ای ای  حمله به شطططکل مفتاطططحانه ۸های بورژوایی بود.گردان یخپ اول حمله برعکده

که  تروشططوشططکسططت خورد و سططربازانی که زنده مانده بودند عق  نشططینی کردند. ژنرال 

  برایش نمانده بود استعفا داد.ی یآبرو

 

 ژانویه و سرکوبِ چپ ۲۲شورشِ 

نفر از افراد گارد ملی سطططرخ به طرف زندانی که  3۶۶پس از ای  شططکسططت، حدود 

 پیمایی کرده و او راراههای اکتبر در آن زندانی بود، گوسططتاو فلورانس از زمان شططورش

ی رشکردا ها در مقابلجمعیت بزرگی به ابتکار بلانکیستآزاد کردند. فردای آن روز نیز 

یر دسططت به تیاهرات زدند و خواسططتار سططرنگونی های تیاجتمام کرده، برعلیه سططازش

نفر  حدود سططیسططوی مردم آتش گشططودند و هنیروهای حکومت ب دولت موات شططدند.

دولت  ژانویه به تحریک خود ۸۸معتقدند که شطططورش ن امورخای پاره 3کشططته شططدند.

                                                      

۸ Rupert Christiansen, …. P.258. 

۸ Steward Edwards, … p. 113. 

3 Olivier Lissagaray, … , and, John Hicks and Robert Tucker, … p.xvii. 
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اتفاق افتاد، و دولت اصطططد داشطططت با ای  کار با یک تیر دو نشطططان بزند؛ از یک طرف 

ای برای سطرکوب پِ داشطته باشد، و از سوی دیگر توافخ صلح با آلمان را تسری  بکانه

ها های آنخواهان پِ و کلوببعطد از ای  روز بود که دولت حمله به جمکوری ۸کنطد.

عمد یا غیر عمد  ۸.توایف کردروزنامه را  ۸۸ری را زندانی و ، تعداد بیشطتدکررا تشطدید 

خواهان فرانسه، امری بود که بیسمارک از آن به نف  بودن ای  در گیری خونی ِ جمکوری

خود اسططتفاده کرده، و طرفِ فرانسططویِ خود را که هم در جنگ شططکسططت خورده و هم 

 دپار اختلافات داخلی شده بود، وادار به مذاکره کند. 

وحدت آلمان را فراهم آورده بود،  یبیسطططمطارک کطه در جریان همی  جنگ زمینه

کرد که برای تحقیر فرانسطططه، در حاطططور جم  بزرگی از پنان احسطططاس ادرت میآن

عنوان امپراتور آلماِن متحد و گذاریِ ویلکلم اول، پادشاه پروس را بهاشراف آلمانی، تاج

 .دکرار زگکاخ ورسای بر یینهیآر تالار رایشِ دومِ، در خاک فرانسه، د ایصرِ

 

 خواهانهای داخلی جمهوریتشدیدِ درگیری

ز بس اآتشنکایی با بیسطططمارک به ورسطططای رفت، اما شطططرایپ  یفاور برای مذاکره

یر مذاکره کرده بود ت ییری نکرد. برکنار از خواسطططتِ خل  سطططلاک ارتش و په که تیآن

پیروزی خود را در  یپذیرفت که ارتش آلمان رژهمیپرداخت خسطططارت، فرانسطططه باید 

بس اعلططام شطططد. حتی در میططان آتشژانویططه  ۸۱هططای پططاریس انجططام دهططد. در خیططابططان

خواهانِ لیبرال در دولتِ موات نیز اختلاف افتاد. ازجمله گامبتا تصطططمیم گرفت جمکوری

از ای  اختلاف  خواهان سطوسطیالیسططتاز دولت اسطتعفا دهد، اما از ترس آن که جمکوری

یف ها در طبس را پذیرفت. تشططدید درگیریآتشبکره برند، از ای  کار منصططرف شططد و 

خواهان ایدئولوژیک و سطططیاسطططی بی  جمکوری یخواهطان و افزایش فاصطططلهجمکوری

                                                      

۸ David A. Shafer, … pp. 53-4 

۸ John Hicks and Robert Tucker, … p. xvii 
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خواهانِ پِ و شطططدند، و جمکوریمی ترو راسطططت راسطططترو که میانهکار و محطافیطه

 داد که صرف اعلام جمکوریشدند، بار دیگر نشان میسوسیالیست که پِ و پِ تر می

 کند.مسئله را حل نمی لزوماً

 

 انتخابات مجلس ملی

بس، فرانسططه اجازه یافته بود که انتخابات مجم  ملی آتش ینامهتوافخدر بخشططی از 

لام . با اعدکنار زگصطططلح بر یمجلس ملی( را برای تصطططوی  معاهده گذاری )بعداًاانون

ای هها مقاومتپاریس پس از ماه یجنگ به پایان رسططیده بود و محاصططره عملاًبس آتش

برپیده شد، اما اوای آلمان هنوز در خاک فرانسه بود. دولت  ها عملاًپاریسی یاکرمانانه

خ در تاری عجولانه دست به کار انتخابات شد، و آن را ظرف ده روزپس از اعلام سراسری

ید أیتبرای  پرسطططیهمهاز انتخابات کسططط  برگزاری نوعی  کرد. هدفار زگفوریه بر  ۱

ها هزار سرباز فرانسوی که یا اسیر آلمان ۸۶۶بس بود. حدود ید آتشأیتعملکرد دولت و 

بودند و یا به بلژیک و سططویس فرار کرده بودند، در انتخابات شططرکت نداشططتند. ارتش 

کرد. در مناطخ حی مداخله میآلمطانِ در بسطططیطاری نقاط فرانسطططه نیز در انتخابات آن نوا

رو انهمیخواهان ای جمکوریبس بود. پارهآتشآزادشطططده نیز، تبلی طات به نف  طرفدارانِ 

مجلس ازجمله گامبتا خواسطتار محروم کردن کسانی بودند که در دوران امپراتوری دوم 

 نقش سیاسی داشتند، اما به جایی نرسید. 

طلبطان )عمدتاً کرسطططی را سطططلکنطت ۸۶۶کرسطططی مجلس،  ۱۸۸انگیز آن کطه از غم

روی داده بود، دهقانان  ۸۱۸۱خواه( اِشططط ال کردند. نییر همان اتفاای که در مشطططروططه

را به  خود یکارانهمحافیه یآراسطراسر فرانسه که هر گز دل خوشی از پاریس نداشتند، 

، که آن متوسططپ پاریس یپایینی طبقه هایلایهها ریخته بودند. اکثر کارگران و صططندوق

کردند که همطه در دوران طولطانی محطاصطططره رنک برده و مقاومت کرده بودند، حس می

 . است ها خیانت کردهراحتی به آنبهدولت موات 
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 یخواهان پِ و سططوسططیالیسططت نیز در انتخابات شططرکت کردند. اعلامیهجمکوری

 از طرف« برای مجلس ملی 'وسطیالیست انقلابیسط'کاندیدای  ۸3انتخاب »مشطترکی برای 

هطای کطارگری، و هیئت الملطل(، فطدراسطططیون اتحطادیطهالمللی کطارگران )بی انجم  بی 

 ۸3های انتشطططار یافت. خواسطططته ۸۱۸۸ یفوریه  ۱ پاریس، در ینمایندگی بیسطططت ناحیه

جمکوری موجودیت کی یشططراالف: تحت هیچ » :کاندیدا در اعلامیه شططامل موارد زیربود

فططرورت ادرت سططیاسططی برای کارگران؛ پ: سططرنگونیِ  :نباید به زیر سططؤال رود؛ ب

ز ای که آزادی سططیاسططی اجمکوریالیگارشططی دولتی و فئودالیسططم صططنعتی؛ ت: اسططتقرار 

جملطه واگطذاری ابزار تولیطد به کارگران، همانکور که آناز  –طریخ عطدالطت اجتمطاعی 

]باز اشاره به  ۸«، تاطمی  کند.دکردهقانان تقسطیم  زمی  را بی  ۸۸۷۸جمکوری ]اول[ در 

 هایهای پِ در مقابل دولت مرکزی فرانسطططه سطططیاسطططتکمون اول پاریس که ژاکوب 

 رادیکالی را در پیش گرفتند.[

 

 یِرتیبه قدرت رسیدنِ 

رو نیز وارد مجلس شطططدند. راابت اصطططلی برای رهبری بی  میطانهخواهطان جمکوری

، اما بیشطططتری آوردی أریر و لئون گطامبتطا بود. بطا آن کطه گطامبتطا در پاریس آدولف تی

لح را صطط یمجلس با اکثریت آرا معاهده یر در مناطخ دیگر بیشطتر بود.تی یآرامجموعه 

م عیتی حدود یک و نیتصططوی  کرد، که از دسططت رفت  آلزاس و بخشططی از لورن با جم

  ای نمایندگان مجلس ازجمله ویکتور هوگو استعفا دادند.میلیون، بخشی از آن بود. پاره

عنوان به یر را، و تیدکرااتدارِ دولت دفام ملی را به مجلس ملی منتقل  یمجلس کلیه

او از ه بود. ای فرانسمداران حرفهسیاستتری  کشطتهیر از کاربرگزید. ]تی« رئیس دولت»

ها پایان داد، و بعد از بود که به سطططلکنت بوربون ۸۱3۶ یهای اصطططلی انقلاب ژوییهمکره

                                                      

۸ “Wall Poster for Election of 43 ‘Revolutionary Socialist’ Candidates 

to the National Assembly”, February 8th 1871), in Eugene Schulkind, 
…pp.87-88. 
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وزیر شده بود، و هم نخستبار بود. پند ۸۱۸۱مکم دوره انقلاب ن مداراسیاستهم از آن

جمکور نقش داشت، و هم با امپراتوری عنوان رئیسدر به ادرت رسطیدن ناپلئون سطوم به

ستقرار مجلس با ا ه و به تبعید فرستاده شده بود.[ )ای  مجلس نمایندگان بعداًاو مقابله کرد

 نام گرفت.(« مجلس ملی»سنا، رسما 

 

 شود دشمن می یجنگ داخلی جانشینِ محاصره 

م فرانسه را نشان داد. در خود پاریس ه یانتخابات تفاوت اسطاسی بی  پاریس و بقیه

ت ییر و تحولات زیادی روی داد و اکثر کسططانی که پس از پایان محاصططره امکان خارج 

وسپ مت یبالایی طبقه هایلایهشطدن از پاریس را داشطتند، و عمدتاً از ااشار بورژوازی و 

های ملی ناحیه هزار نفر از گارد ۸۸۶بودنطد، شطططکر را ترک کرده بودند، ازجمله حدود 

 زیژوابورخردهپایینی  هایلایهبورژوازی. جمعیت پاریس عمدتاً متشططکل از کارگران و 

 بورژوا نیز مانده بودند.های دهخانواشده بود. تنکا معدودی از 

مجلس جدید که به احساسات و خشمِ مردم پاریس نسبت به رژیم جدید وااف بود، 

، ل و آمیز بود. از اولی  اوانی تحریککه آگاهانه سططلسططله اوانینی را به تصططوی  رسططاند 

علاوه مکلت ابلیِ بههای رهنی بود. ممنوعیطت فروش اجنطاس امطانی مردم در فروشطططگطاه

ها را نیز ل و کرد، و فرصطططت کوتاهی برای بازپرداخت ها، دیون و سطططفتهپرداخت کرایه

آمد درمکبر خانوارهای  ها تعیی  کرد. وافطح بود که ای  اوانی  جدید فشطار بیشتریآن

کرد. به علاوه مجلس تحت ای  عنوان که جنگ تمام شده ]در حالی که ارتش تحمیل می

ها شد. آلمان کماکان در خاک فرانسه بود[ خواستار انحلال گارد ملی و اک  مستمری آن

اکتبر را  3۸ن شطططورش احکومطت شطططش روزنامه را تعکیل کرد. دادگاه نیامی که متکم

کرد، پندی  نفر ازجمله فلورانس و بلانکی را به مرا محکوم کرد. به اولِ مه میمحطاک
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خواه، و انقلابی. لیساگاره همه از ای  مجلس فربه خوردند، اعم از بورژوازی، جمکوری

  ۸«هاست.آمد که دولتِ خارجیای [ مجلس، دشم  خونی پاریس... به نیر می»]

 

 ی مرکزی گارد ملیکمیته

ی مرکزی گارد کمیته»گارد ملی گرد هم آمدند و  عاوهزار  3فوریه حدود  ۸۸در  

تشکیل  پاریس یگانهبیسترا متشکل از سه فرستاده )نماینده( از هر یک از نواحی « ملی

کارگری نبود، و تنکا  پِ بود، اما تماماً نفره فططم  آن که تماماً ۱۶ی هیتکمدادند. ]ای  

 ی مرکزی نقش دولتِ سکحکارگر بودند. ظرف مدت کوتاهی کمیته ها وااعاًنفر آن 3۷

ز کرد. یکی ااز فرمان مجلس ملی سطططر پیچی می شطططکر پاریس را به خود گرفت، و عملاً

ن پیروزی اوای آلما یرِژهبرگزاری دولت به  یی مرکزی اجازهموارد عصططبانیتِ کمیته

ارد شود، اما آگاهانه متوجه شد که گ بود. کمیته ابتدا تصطمیم گرفت که مان  از ای  کار

ای جهمانده امکان ای  مقابله را ندارد، و ممک  اسطططت حمام خون به راه افتد. بملی بطاای

سططیر آمیز به آن برخورد کنند. در مگرفته شططد که مردم با سططکوت تحقیر مقابله تصططمیم

ا یدان کونکورد را بهای مپشمانِ مجسمه نمادی طور هها را بستند، و بحرکت تمام م ازه

هایی که باز مانده و به کند، که م ازهگولیکسطططون اشطططاره میسطططیاه پوشطططاندند.  یپارپه

روشططی فتَ مردم ارار گرفتند، و زنانِ  یمورد حمله ها جنس فروخته بودند، بعداًپروسططی

سرانجام در روز  ۸ و شلاق خوردند. ندشدها هم خوابگی کرده بودند، تنبیه که با پروسی

هزار سطططرباز آلمانی از خیابان شطططانزلیزه و از اِتوال عبور کردند، و از  3۶اول ماه مارس، 

 .دندکرهای کارگرنشی  پرهیز گذر از محله

 

 دستگیری بلانکی

                                                      

۸ Olivier Lissagaray, … p. 59. 

۸ Gay, L. Gullickson, … p. 16 
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ده رکدولت از ترس مردم پاریس، مقر مجلس ملی و دولت را به ورسطططای منتقل  ابلاً

 ۸۸ها شطططود، و هم پندان دور از پاریس نباشطططد. در آن احتمالی یبود، تا هم مان  حمله

ار کرد، خبردجا اسطططتراحت میآنخاطر بیماری در هیر از محلی کطه بلانکی بمطارس، تی

 شد، و با یورشی او را دستگیر و زندانی کرد. 

 

 مارس ۳۱قیام 
 ۸۶۶ی مرکزی دست به اادام بسیار مکمی زده بود و بینی احتمال حمله، کمیتهپیشبا 

و ، پلاس دِ ومژمطانطده در پطاریس را بطه مناطخ کارگری نییر مم  مارتر، بلویل، بطاایتوپ 

د[ در ها ]که با پول مردم پاریس تکیه شده بواکثر ای  توپبود.  کردهپلاس دیتالی منتقل 

یر ها شطططد. تیدولت در پند نوبت خواسطططتارِ بازپس دادن توپممون مارتر ارار داشطططت. 

ن ابارزمپاریس وارد کند. ن امبارزجدی به  یمواعیت را مناس  دید که به ای  بکانه فربه

ود را الملل نمایندگان خبی  یای در کار خواهد بود. شططعبهکردند که حملهبینی میپیش

اعلام کرد که اولی  گلوله از  زی رسططماًی مرککمیته»برای مشططورت احاططار کرده بود. 

 ۸.«دکرجان  مردم شلیک نخواهد شد، و تنکا در صورت تعرض از خود دفام خواهند 

به  هزار سرباز و ژاندارم ۱مارس نیروی نیامی متشکل از  ۸۱صبح روز  3در سطاعت 

 سطططرعت گارد ملی محافظ را غافلگیر وبهها در مم  مارت حمله و محطل نگکطداریِ توپ

از  ابل یشططود، وگارد ملی کشططته می یاعاططاخل  سططلاک کردند. در ای  جریان یکی از 

مون شکید کی  نخست)او « خوشطحالم... که زنده ماندم و انقلاب را دیدم.»مرا گفته بود 

ونیم صططبح با احسططاس پیروزی پنکنیروهای دولتی حدود سططاعت  ۸پاریس المداد شططد.(

ها پسططباندند، اما به یر را به دیوارهای پیروزی تیاعلامیهآسططا وارد مم  مارتر شططدند، برق

جه تدریک متوهها را حمل کنند! مردم آن حوالی بکافی اسطط  نداشططتند که توپ یاندازه

                                                      

۸ Olivier Lissagaray, … p. 61.  
۸ Steward Edwards, p.138, in David Shafer, … p. 60. 
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لوی شان به جکودکانشدند و اجتمام کردند. زنان با نیروهای دولتی می ییورش شطبانه

. آنکا آورندبه وجود می« سنگرانسانی»ها و گارد ملی یک صطف سطربازان رفته و بی  آن

شطططلیک  ،های خودتانروی ما، خواهران و برادران و بچههپرسطططند آیا باز سطططربازان می

 Claudeکلمد لمکمنت ) رسطططد. ژنراللحیطات هیجطانی بطه اوج خود می ۸خواهیطد کردا

Lecomte) و  و مردم کنندخودداری میدهد، اما سططربازان از تیراندازی فرمان آتش می

کند. زنان ال را دسطططتگیر میکشطططنطد. جمعیت ژنرارتشطططیطان یکطدیگر را در آغوش می

با رسططیدن خبر  ۸کنند.ها جدا میها را از توپروند و اسطط ها میسطوی توپهزنان بفریاد

فرمان  یرها، تیبار ارتش به مم  مارت، ایام مردم و پیوسططت  سططربازان به آنفاجعهی حمله

یر، فاور، و تیهمراه با خروج  3کند.های ارتش از پاریس را صططادر میتمام نیرو یتخلیه

ارتش، جمعیت عییمی از بورژوازی پاریس نیز به ورسای فرار کرد، طوری که جمعیت 

 ۸هزار نفر رسید. ۸۸۶هزار نفر به  ۸۶ورسای از 

 ژورنالرسطططمی  یای در روزنامهی مرکزی گارد ملی بیانیهمارس، کمیته ۸۱دنبال به
بود. ]گفتنی  مثابه یک دولت کارگریهکه بیانگر مواف  طبقاتیِ آن بد کرمنتشر  امفیسطیِل

عنوان مارس، به ۸۱ی رسمی دولت فرانسه بود، که با پیروزیِ است که ای  روزنامه، نشریه

ها و فعالیت داد و در زمان تشطططکیل کمون هم بیانیه یارگان رسطططمی دولت انقلابی ادامه

ی مرکزی گططارد ملی ازجملططه اعلططام کمیتططه یکرد.[ در بیططانیططهمنعکس مینیرات آن را 

، به «مکفایتی و خیانِت طبقات حاکبیپرولتاریایِ پایتخت، در رودررویی با »شود که می

، و «امورِ عمومی را به دست گیرد یآن فرا رسیده که اداره یلحیه»ای  نتیجه رسیده که 
                                                      

۸ Edith Thomas, (1973), “The Women of the Commune”, in John 

Hicks and Robert Tucker, … pp. 29-31. 
۸ Gay La. Gullickson, … pp. 28-29. 

3 Olivier Lissagaray, …pp. 66-67  برای جزئیات بیشططتر نگاه کنید به فصططل سططوم کتاب

 لیساگاره.

۸ Steward Edwards, p. 167, in David Shafer, … p.66. 
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]ای   ۸«ادرت دولتی را تصططاح  کند.»پیروزی،  برای تعیی  سططرنوشططتِ خود و تاططمی ِ

به آن اشططاره خواهد  الملل که بعداًسططوم بی  یسططت که مارکس در خکابهایهمان نکته

ر تواند دولت حافی کارگر نمیشطد، به آن انتقاد کرد، و نیرِ معروف خود را، که طبقه

  ۸.[دکرطرک  و آماده را در اختیار گیرد و در راه مقاصد خود به کار بندد،

 

 هااعدام ژنرال

نشطینی ارتش از پاریس، سطرنوشطت ژنرال لمکمنت را پرمخاطره کرد. شکردار مم  عق 

بططه  ( کططه مورد احترام هم بود ]بعططداGeorges Clemenceauًمطارتر، ژرژ کلِمطانسطططو )

وزیری فرانسطه رسطید[ نتوانست وساطت کند. گارد ملی ژنرال را از مردم تحویل نخسطت

. در سططاعت پنک بعدازظکر، تعدادی از سططربازان پیشططی ِ کردگرفت و به محل امنی منتقل 

(، را کططه حططال Clement Thomas، ژنطرال کطلطمططان تومططا )۸۱۸۱دوران انطقطلططاب 

ر دوران آن انقلاب از ااتلیِ  بسیاری از کارگران روی شده بود، اما دمیانهخواه جمکوری

یر ی کرده و بلافاصله او را دستگیآن دوران بود، در میان جمعیت در لباس شخصی شناسا

. دکرشطططد، منتقل نگکداری می  لمکمنتکردنطد. گارد ملی او را به همان محلی که ژنرال 

شد و بیشتر به هیجان تر میجمعیت در اطراف محل نگکداری دو ژنرال، بزرا و بزرا

 زودیدرپی گارد ملیِ محافظ و اعلام ای  که ای  دو بهپیهای رغم درخواستآمد. بهمی

ها سطططربازان هم بودند، به محل نیامی خواهند شطططد، جمعیت که در میان آن یمحاکمه

حمله کردند. ژنرال کِلِمان توما را به وسطططپ حیات کشطططاندند و بیسطططت تفنگچی ردیف 

ریه و و او را که گ ندشططکسططتژنرال لمکمنت را اقِ تا یاو را تیرباران کردند. پنجرهشططدند و 

                                                      

۸ Journal Officiel, (March 21, 1871) “The Revolution of March 18th”, in 

Eugene Schulkind, …. pp. 105-106 

۸ Karl Marx, (1977), The Civil War in France, in K. Marx and F. Engels, 

Selected Works, Vol. 2, …, p. 217. 
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آغاز ورسای  یکه با حمله جنگ داخلی ۸کرد بیرون کشطیدند و به تیر بستند.التماس می

 .، دیگر غیر اابلِ برگشت بودشده بود

 

*** 

 

کمون،  یمرکزی گططارد ملی، برارار یدر بخش دوم، براراری کمیتططه

کمون، اادامات کمون،  یعاطططااانتخابات کمون، سطططاختارِ کمون، ترکی  

 ها،ورسای، هفته خونی  و پایان کمون، و محاکمه یاختلافات درونی، حمله

 .شدخواهد بررسی 

                                                      

۸ Olivier Liddagaray, … p. 68, and David A. Shafer, …. pp. 61-62, 

among others. 


