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ِان، مردم   تودخانه او آننشینیِِ اتش  وتاا  به ها و عقبدنبال اعدامِ ژنرالبه

ه ها چید نفر کشییی دند. دت شنرانداز کرحرکت دتآمدند و چیدین پادگان تا شسییی نر به

از  ها بودند که شنراندزدند که این ژانداتمها فریاد مِمانده از پیجرهشدند، اربازان باقِ

 مقرکامل  طوتبهانقلابنون اطراف غروب «. باد جمهوت زنده»دادند کردند، و شییی ات مِ

 پرچم ارخ بر فراز آن به اه زاز دتآمد. اندکِ ب د ، و کردند همحاصر تا شهردات 

 

 ی موقت و تردیدهای مرکزی گارد ملی، ادارهکمیته
ماتس نسیییبت به  ۸۱ا  که پس از تغمِ بناننه، بهنام جانس   مرکز  با شرکنبِکمن ه

دید، اما با کسب قدت  نمِ  ضیروت  کسیب قدت  دوی ِ صادت کرد، خود تا آماده

دات موت تا عهدها  اداته ،ها  دتونِ قانع شیید که شا ان  ابا  شییهردات  نکمون بحث

 برا ماتس داییی وت ان  ابا  برا  کمون  ۸۱  مرکز  گاتد ملِ دت توز شیییود. کمن ه

 م روف بودند. « هافدتال»ها  ملِِ کمون، به نگاتدموت شهر تا صادت کرد. ا  اداته

ای اده حسییاس از   مرکز  تا دت آن یحظا  فوقها  کمن هن م  لف شردیداموتخ

ات دها با اای فاده از پنروز  بهاند؛ این که چرا آنزوایا  م  لف موتد بحث قرات داده

دویت، بلافاصیله به طرف وتاا  پنشرو  نرردند. گگاتد   نشینیِِ عجویانهآمده و عقب

حظه دت آن ی –برابر ننروها  شحت کی رل وتایییا  بود  ملِ پاتیس دت آن مقطع چیدین

ودند.[ یر باکثر ایربازان اتش  فرانسه هیوز دت ااات  آیمان و خات  از کی رل دویت شِ

هایِ که جیوب پاتیس تا دت محاصره داش ید ننز ش لنه با خرو  دویت از پاتیس، پادگان

وینه کل گاتد ملِ، شاتل ی  ا فرماندهشده و چهات پادگان به دات انقلابنون اف اده بود. ام

پادگانِ  ۸ماتس به این ایمت میووب شده بود، ۸۱ ، که همان توز Charles Lullierن

ه این پادگان هم ش لنه شیید قبلاًدت غرب پاتیس تا اِشییلال نررد.  اایی راشکیم م ن وایرین

ند یر تد کرده و شأکیر از او خواا ید دا وت اِشلال آن تا بدهد و شِها  شِبود، اما ژنرال

                                                      

۸ Olivier Lissagaray, … p.70 
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ماتس  ۸۱کرده بود کیه این پیادگان اهمن ِ نداتد. اما ایییرانجام او تا قانع کردند و توز 

ها این پادگان  هزات ایرباز آن قل ه تا به شورف دت آوتدند. یوینه دت گزات  خود همه

 این خطا  ااییی راشکیرِ بود که ب داً ۸تا ش لنه شیییده و دت اخ نات شیییهر اعلام کرده بود.

 خاطر این خطا بلافاصیله برکیاتشد. ب د از اقو ِ ههوییاکِ به کمون زد. گیوینه ب  ضیربه

تغم این خدمت ناخواایی ه، از اییو  دویت فرانسییه به زندان و اتدوگاه دت کمون هم به

 از مس  مرا  فرا اده شد.[یرِ 

ها  دویت خانهایملل خواایی ات اِشییلال وزات   بننها و اعضییا  شیی بهبلانرنسییت 

ا  از تهبران گاتد ملِ این بود که با حمله به وتایییا ، ممرن اایییت بودند. شرس عده

دود به موتیت خود تا محأگاتد م  علاوه بنشی ر اعضایر بناید. بهبنسیمات  به کمم شِ

 ا  ننز بر این باوت بودند که اعدام دو ژنرالکردند. عدهو نه کلِ فرانسه اتزیابِ مِ پاتیس

د که . دیگران بر این شووت بودناات فرانسه از پاتیس تا کم کرده  شانس حمایت بقنه

ات شیود، شیانس این که وتایا  واتد مراکره شود ززمانِ که ان  ابا  دموکراشنم برگ

 بنش ر خواهد بود. 

 

 بانک فرانسه نزدکردن حساب  باز
ف دویت تا برعهده یا  وظا  مرکز  پاتهشیا برقرات  دوییت می  ب شیییهر، کمن ه

  مرکز  هزات بنرات بود، و کمن ه ۰۳۳اایییاایییِ دت آن یحظه، وجود   گرفت. مسییی له

فراییی یاده بود، و ماموتینِ مربوطه خزانه تا دت ِ یداتاهن  ِ تا برا  میراکره بیه وزات  

صیدوق دت وتاا  بود، و هن ت اعزامِ به امند موایحه  ها قرات دادند. اما کلندِآن اخ نات

خانه تا تها بنشییی ر کاتکیان وزات  داتایِ هم وزات  2ها پرهنز کرد.از شیییرسییی ن قفل

                                                      

۸ Olivier Lissagaray, … p. 87 

2 Rupert Christiansen, … pp. 290-91 
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کرده و تف ه بودند. پس از آن به اییراب بانم فرانسییه تف ید، و با باتون توشدایلد، ت نس 

از او خواای ید که یم حساب اع بات  برا  دویت پاتیس  ۸د.بانم، واتد مراکره شیدن

 2  مرکز  بانم تا مویییادته نرید.کیه کمن یه ه شیییدازا  آن قول دادبیاز کیید، و بیه

انااِ دخایت نداتد، و شما دویت موت اتوشدایلد زیرکانه ضیمن ابراز این که بانم دت 

ها نو یم منلنون فرانم به آ ها این حساب تا باز کرددو فاک وِ پاتیس هس ند، برا  آن

ها بنن داد، و دت خواات کرد که تاندِ آن از طرف شهردات  داده شود. همان توز پول

ه کزمانِ هم که کمون برقرات شییید، چیان ۰پاتیس شوزیع شییید.  گانهبنسیییتها  ناحنه

 اشاته خواهد شد، همنن اناات اازشراتانه نسبت به بانم ادامه یافت.

 

 نانتخابات کمو
طوت که تابر  شود. آنات زگماتس بر 22اب دا قرات بود که ان  ابا  بسنات اریع و دت 

 ان  ابا  اخ لاف نظر زیاد بود. ژتژ کِلمانسو شهرداتِ ات ِ زبرگشومز اشاته داتد، دت موتد 

ست؟ چن   مرکز  ایاال کرده بود که خوااییت شما دقنقاً تادیرال مون ماتشر از کمن ه

ماییدگان شیییود شا ن برگزات  مرکز  مایل بود که ان  ابا  هر چه زودشر اکثریت کمن ه

دادند که برا  جلب حمایت اکثریت، این کی رل تا دت دات گنرند، اما شرجنح مِ ،مردم

ِِ نگرا  قرات گرف ه باشد. ضمیاًند أیشان  اباشِ باشید که از نظر قانونِ موتد  ن افرات عموم

ا  دیگر از اعضییا بر این باوت بودند که پاتیس ایر نقا  فرانسیه ننز بودند. اما پاتهمردمِ ای

یر مجلس ملِ و ایایر نقا  فرانسه نداتد. ژان باشنست منلِند أیشانقلاب کرده و نناز  به 

پاتیس  به دیگران    ، ایوایناینسیتِ ایرشیاس و نماییدهJean-Baptiste Milliereن

ما فرانسه تا بر علنه ش  س تا از فرانسیه مس قل کیند، دویت همههشیدات داد که اگر پاتی

                                                      

۸ Max Shachtman, (1920), … p.20 

2 David A. Shafer, … p. 65 

۰ Olivier, Lissagaray, p.86 
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  اگکه شواییا اتش  و گاتد ملِِ ایای ۸۱۸۱خواهد شیوتاند، و اییرنوشیت قنام ماه ژو ن 

ناقوسِ انقلاِب اج ماعِ هیوز »ها یادآوت  نمود. او هشدات داد که ارکوب شد[ تا به آن

و  ۸۱۸۱اواناینستِ چپ، از باز ماندگان انقلاب یِر پرودوننست و منلِگ ۸«.نواخ ه نشیده

 یزاتاِم  ِ توزنامهیاز شب ندیان دوتان بیاپات ، پس از بازگشیت به پاتیس مدیر اجرا
بر علنه دویت موقت شییرکت کرد. دت ان  ابا  مجلس  ۸۱۸۳اک بر  ۰۸بود، دت شییوت  

، از موقت یا  دویتکمون مقایه مِ نوشت، و جیا  ملِ به نماییدگِ تاند، دت توزنامه

خوننن قوا  وتایییا  او تا داییی گنر و بِ   کرد. دت هف همِ جمله ژول فاوت تا افشیییا

اشیییاته  منلِ یر   خود به ان قامِ فاوت علنهمحاکمه شنرباتان کردند. ماتکس هم دت خطابه

 کید.[مِ

و    مرکز  ِ اییریعِ ان  ابا  گرف ه شیید. اما بنن کمن هبرگزاتانجام شوییمنم به اییر

اخ لاف پن  آمد. شیییهرداتان ادعا کردند که مادام که ِ یبوتژواها  شیییهرداتان ناحنه

مجلس ملِ شرلنف دویییتِ پییاتیس تا م نن نررده، به ر اایییت کییه شیییهرداتانِ نواحِ 

پاتیس شیهردات  مرکز  تا اداته کیید. این شیهرداتان با اا فاده از شزیزِل   هگانبنسیت

 «دوایی انِ نظم»ا  تا شحت عیوان پنمایِ چیدصید نفرهتاهماتس  2۸  مرکز ، دت کمن ه

و دوم به تاه انداخ ید، و خوااییی اتِ شحریم ان  ابا  شیییهر  میرِِ یبوتژواها  دت نیاحنه

ها ها به شهردات  شد و دت دتگنر   مرکز  شحت فشات، مانع تاندن آنشیدند. کمن ه

با چید  اثر این دتگنر  ان  ابا  شظاهر کییده و یم ارباز گاتد ملِ کش ه شدند. بر ۸2

بهات  دت فضیایِ پر از شاد  و اروت،  شید. دت آن توزِ برگزاتماتس  2۲توز شأخنر دت 

گرد، مردانِ تا که دت صیییف تد  دادن ایسییی اده بودند، گرانِ دوتهدت حیایِ کیه باز 

یجاه شر از پها تی  ه شییید. گاین ایب ه کمهزات تا  به صییییدوق 22۱کردند، ایییرگرم مِ

 هبفوتیه  پراِهمهپاتیسِ بود که دت   دهیده دتهزات  ۸۱۴  بن  از دتصیدِ مجموعه

                                                      

۸ Robert Tombs, …., p. 74 
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هزات نفر از پاتیس  ۸۲۳خرو  بن  از  آن یرِ از دیایل داده بود.  دتپیاییان اماراشوت  

 ۸[بود.

  

 نمایندگی نسبی

، و گانه2۳نفر از هریم از نواحِ  ۰  مرکز  گاتد ملِ نخلیاف ان  یابا ِ کمن هبر

ِ بر یم مب ی ،دتای ِ بر اایاس نسیبت جم نت هر ناحنه ، ان  ابا ِ کمون بهنماییده ۲۳

کرایِ شوتا  شهر به  ۱۰هزات شیهروند ش ننن شید، و به این شرشنب  2۳نماییده برا  هر 

شر بودند، نماییدگان جم نتها  کاتگرنشییینن که پروجود آمید. بر این اایییاس نیاحنیه

نماییده یاف ید .  ۸ها  هجدهم و نوزدهم هر یم ناحنه ییاف ید. نمثلاًبنشییی ر  دت شیییوتا 

ها  م واییا بایاشر از ناحنه  منزان شییرکت دت ان  ابا  ننز دت نواحِ کاتگر  و طبقه

شییدگانِ شییوتا  شییهر عمدشاً چپ و شرکنبِ از جریانا  م  لف ان  اببود. ِ یبوتژوا

خاصییِ   مرکز  عامدانه از هنچ نماییده  بودند، که به آن اشییاته خواهد شیید. کمن ه

حمیایت نررد، چرا که اعضیییای  دت ان  ابا  شیییرکت کرده بودند. نماییدگانِ که از 

ها یر که اعلام کرده بود آننواحِ بوتژوایِ ان  یاب شیییده بودنید، برخلیاف ادعیا  شِ

ها و کسانِ ان  ابا  تا شحریم کرده بودند، شیرکت کرده اما اای  فا دادند. با این اا  فا

یازم تا کسیییب نررده بودند، حدود   دتاقل دهیدگان، حد دتکه به علت کمبود ش داد 

آوتیل برگزات شییید،  ۸۲دت  هیا خایِ ماند. ان  ابا  فرعِ که ب داًایییوم کرایییِییم

دت این  2هزات نفر، دت آن شرکت کردند. ۲۸دیسیردکییده بود و دتصد بسنات کمِ، شیها 

 ، نقا  م روف ن وت اینسییت فرانسییه، Gustave Courbetبه نان  ابا ، گوایی او کوت

  هخلاف بقناپل ون ایییوم تا تد کرده بود، و برکسیییِ که نشیییان یکیون دونوت از طرف ن

که خود تا کیات کشنده  --تِنوات، دِگا مانه، نه، وم –نقاشیان م روف فرانسیو  آن عویر 

                                                      

۸ David A. Shafer, …pp. 66-69, 

2 Olivier Lissagaray, … p.162 
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دوات مانه شا حدود  انایب ه  ۸شد.بودند، از طرفداتان پرشوتِ این جیب  بود، واتد کمون 

 به کمون امااشِ داشت. 

 

 ترکیب نمایندگان
اند. از کردهشیییدگان، میابع شاتی ِ نظرا  م  لفِ تا طر دت موتد شرکنب ان  اب

ها ازجمله خود   مرکز  بودند، بلانرنسیییتنفر از کمن ه ۸۸شیییدگان، ان  یابمجموع 

کرایییِ، و  ۸۸ایملییل کرایییِ، جریییانییا  م  لفِ بنن ۱بلییانرِ گکییه دت زنییدان بود[، 

نفر ننز از  ۴کراییِ تا اِشییلال کردند.  ۸۸ها  ف ال دت جیب  کاتگر  اییواییناینسییت

نماییده ننز  ۸۴شیییدگان بودند. ان  ابننز جزء  ۸۱۸۱مانده از انقلاب باقِایییفندانِ تی 

 طوت که اشاته شد، بلافاصله اا  فا کردند. ها  بوتژوا بودند، که همانوابس ه به محله

ِِ شرین بشیاتل تیس، که کات او تا برجس هها  دیوید شینفر با عطف به پکوه  رتا

اه مکید که ب د از ان  ابا ِ شرمنلِ دت نیامید، طر  مِشرکنیب ایید ویوژییمِ کمون مِ

نفر ژاکوبن، و  ۸۳نفر بلانرنسییت،  ۸2»  کموناتدها  ان  اب شییده، آوتیل، از مجموعه

 ، Leo Frankelها، ی و فرانرِل ننفر ایییواییینیاینسیییت بودنید، که شیها یم نفر آن ۰۳

گفرانرل کاتگر  2«ماتکسینسیت بود، که به تیاایت کمنسنون کات و مبادیه میووب شد.

نر، ایملل پاتیس ف ال بود، و بیا به ایییت انقلاب کببنن  مجاتایی انِ بود که دت برجسیی ه

تغمِ غنر فرانسییو  بودن حا ان  اب شییدن داشییت. فرانرل به محا ان  اب شییدن به

اگر ب واننم شلننرا  تادیرایِ دت »ا  به ماتکس نوشیییت، و با امند فراوان نوشیییت نیامیه

شیییده دت ها  ثبتشمام انقلاب ماتس پرثمرشرینِ ۸۱توابا طبقیاشِ ایجیاد کینم، انقلیاب 

اصلاحا  »چه زودشر دت موتد و با اصیرات از ماتکس خواات که هرا« شاتیخ خواهد بود.

                                                      

۸ Rupert Christianson…. P.319 

2 Charles Rihs, (1940), La Commune de Paris, 1971, Seuil, in David 

A. Shafer, … p.195 
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باید  علاوه بر فرانرل،ایب ه [ ۸ها  خود تا برا  کمنسییینون طر  کید.شوصییینه« اج ماعِ

، اما دا  که از پنروان پرودون بواواناینستِ برجس ه  Edouard Vaillantنادوات وَیان 

  مهم دیگر  از طبقه  نماییده به ماتکسیینسییم تو  آوتد، تا ننز دت این زمره قرات داد.

دهیدگان بسییینات  از ن و ایییازمانا  بود که از ف ایBenoit Malonکاتگر، بِیوا مایون ن

ایملل ودت جیا  چپ آن قرات داشییت. بنن  ها  کاتگر  بود، و از اوینن اعضییاحرکت

ا ب او ح ِ دت ان  یابیا  مجلس ملِ هم برنده شیییده بود، اما زمانِ که مجلس به صیییلح

گمایون ب د از شیرسیت کمون موفا به فرات شد، دت ده بود. کر  داد، اای  فا دوتایا  ت

ت مطایب فراوانِ د ۸۱۱۰شب نید ایییویس شیاتیخ کمون تا نوشیییت، و شیا زمان مر  دت 

 نظریا  اواناینس ِ می شر ااخت.[  اشاعه

باید شوجه داشییت که عیاوینِ این جریانا  م انِ م  لفِ داشییت. اییواییناینسییم، 

گرفت و بسیینات  از اعضییا  کمون مسیی قنم یا غنر مسیی قنم جریانا  م  لفِ تا دتبر مِ

همان  هااز آناتشیینسییم و اییواییناینسییم بودند. ژاکوبنا  به آمنزه اع قادپرودوننسییت با 

آنها  ناموتخا  همنن دینل پاتهها  انقلاب کبنر نبودند و بهها  ژاکوبن  دیدگاهادامیه

 کاتمحافظهها  تادیرال و هم ها هم ژاکوبناند. ح ِ دت منان آننیامنیدهژاکوبن  -تا نو

بودند.  عمدشاً پرودوننست نفر ماتکسینسیت، چیدبر کیات از ایملل ننز، بنن  اعضیابودند. 

هیا  کمون ش یداد بنشییی ر  از شیییده، دت ف ییاینیتان  ییاب یه خیات  از نمییایییدگییان ایب

ه یونگه ک، ازجمله دو داماد ماتکس، پ ل یافات  و شاتل حضیوت داش ید هاماتکسینسیت

شرین زنییانِ کمون، اینزابییت دیمن ریِف، یرِ از برجسییی ییههر دو دت کمون ف ییال بودنیید. 

به او  ب داً کمون بود که  ها  برجسیی ه هم از ماتکسیینسییت  Elizabeth Dmitrieffن

  اشاته خواهد شد.

                                                      

۸ Leo Frankel to K. Marx, (1871), … in Eugene Schulkind…, pp. 117-

18 



 

 
 

 سعید رهنما 9

ایییوم یییمهییا بود. ویکگِ دیگر شرکنییب نمییاییییدگییان کمون شرکنییب اییییِ آن

اایگِ بودند. چید نفر  ۰۳شدگان بسنات جوان و دت اینن بنست و چید اایگِ شا ان  اب

 عبات  بودند از ایال داشی ید. از نظر نوع حرفه، شیوع فراوانِ وجود داشت که ۲۳بایا  

، م لم، نگاتتوزنامه، دانشیییجو، پاخردهداتان ملازهکیاتگرِان کاتگاه، صیییاحبان حِرف، 

  ۸اا اد، حقوقدان، پزشم، مهیدس، آتشن رت، و داتوااز.

گوید مِ و کیدحمله مِا ت کمون   اعضاان  اب   ینسیاگاته به فرایید و نحوه

بنن و اهلِ عمل، که هم قادت به مراکره و توشییینپاتیس هرگز شا این حد مح ا ِ مردانِ »

 کید که با این حال هنچ بحث شداتکاشِ انجاماما اضافه مِ« هم قادت به نبرد باشید، نبوده.

کید که اکثر این افراد نه بر اااس یم برنامه و یا خواات مش ص که نگرفت. اشاته مِ

کسییب کرده بودند، یا به خاطر نامِ که دت جریان محاصییره و مقاومت   اشراعمدشاً به 

بدون کم شرین دان ِ زندگِِ »ها، و شیییان دت گردهمایِها  پروتخنیالو  اییی یوت 

کاتگر ان  اب شیییدند، که ان  اب  2۸گویید شیهیا مِاو ان  یاب شیییده بودنید. « عملِ

ایملل یا ها بنشیی ر به حضییوتشییان دت جلسییا  عمومِ و نه با بسیی گِ به بنناییوم آنیم

 اصیییطلا بهم وایییا و   از طبقهن امی  ب  کیاتگر ، مربو  بود. بقنه هیا جمیاعیت

ِ ها ننز نظنر کاتگران، هنچ دتکها  ینبرال، حسابداتان، پزشران و وکلا بودند، آنحرفه

نداش ید، هر چید که پر از خودشنف گِ بودند. ِ یبوتژواها  ادات  و انااِِ از مراننسم

 2«ناپریر بودند.شرمنمماتس  2۲ ابا  ان »گنرد که ن نجه مِینساگاته 

ها  شرکنب کمون، از همان زمانِ اییقو  اماراشوت  پنشییییهادها  م  لفِ دت بحث

  مرکز  بنسییت ناحنه موتد تاییندگِ هایِ که کمن هازجمله پنشیییهادموتد بحث بود. 

و میفِ ا شوانید عضو آن باشید؟، و پااخ از نظرآیا وکلا مِ»داد، یرِ این بود که قرات مِ

 کمون پاتیس باید شیها از انواع« »شواند عضییو باشیید؟ پااییخ نه بود.بود. آیا بوتژواز  مِ

                                                      

۸ William Serman, … p. 276-277, in David A Shafer, … p. 122 

2 Olivier Lissagaray, … p.127. 
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 ۸«عیوان انقلابِ و اواناینست شیاخ ه شده باشید...ها باید بهکاتگران ششیرنل شیود. آن

آن تا نشان  ان  ابا   واضیح بود که چینن پنشییهادهایِ با واق نت میطبا نبود، و ن نجه

از  ها  کموناعضا  شمامِ کمنسنونکید، داد. دت واقع همانطوت که ینسیاگاته اشاته مِ

ح ِ  2ها بود.م واا بودند و شیها یم کاتگر، ی و فرانرل، جزء آن  پاینیِِ طبقه  یایه

 کمون، یم می  بشرین عضو مسن ، Charles Besleyاوینن تینس شیوتا، شاتل بِلِه ن

 ایملل بود. ناوها  بننخواه و ینبرال و عضیییو پرودوننسیییتشرقِمهیدس، یم بوتژوا  

م  قید بود کیه کمون نبیایید کات مجلس ملِ تا انجام دهد، و جا  خود تا به گواییی او 

  داد.  ،اواناینست تادیرال ، Gustave Lefrancaisی فرانسه ن

 ه حدودک باید گفت که ینسییاگاته به آن اشییاته داتد، نبودِ هنچ برنامهدت موتد ایب ه 

نماییدگان   ان  ابا  کمون،  کمن ه از ششیییرنل کمن ه مرکز  گاتد ملِ وماه قبل یم 

نویسِ پن ها  پاتیس ها  مراقبتِ ناحنهبه هریم از کمن ه فوتیه ۸۱دت  گانه 2۳نواحِ 

  مجمع عمومِِ قط یامه. دبوبرا  بحیث و برتایییِ فراییی یاده تا مشییی رکِ   برنیامیه

ها ش یدوشنز  تا می شیییر کرد و ازجمله از کمن ه« اصیییول  اعلامنه»هیا  مراقبت، کمن یه

انقلابِِ »کافِ   خواایییت کیه ف یاینیت خود تا بیدونِ حضیییوتِ عیاصیییر  که به اندازه

صول تا ا  ننسی ید، ازنو اازماندهِ کیید، و هر یم از اعضا باید اعلامنه« ایوایناینسیت

  من هک ازجمله ششییرنل میظمِ ،علاوه اییلسییله دایی وتا  اییازمانِبهو امضییا کید. د نأیش

 حرف ام نازا »اصول ازجمله بر   ها تا صادت کرد. اعلامنهناحنه، و ثبت حسابِ یاجرا

 اشاته داشت، و بر« بوتژواز ، حرفِ کااتِ حاکمنت، و کسب قدت  شواا کاتگران

اج ماعِ گی یِ این که[ نه کاتفرما، نه پروی اتیا، و نه برابر  »... کرد کیه این شیأکنید مِ

دت صوت  یزوم با »خواات که علاوه از اعضیا مِبه« دیگروجود خواهد داشیت.  طبقه

                                                      

۸ Proposal Submitted to the Repub;lican Central Committee of the 

Twenty Arroudissmnets, (October 1870), in Eugene Schulkind, … p. 
78. 

2 Olivier Lissagaray,…, p. 173. 
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ان نظم مادام که بین»اصطلا  مجلس ملِ بهگرات  یا قانونبا هرگونه نهاد « اا فاده از زوت

د. شلننر نررده، مقابله کی« و اج ماعِ اج ماعِ موجود قاط انه از طریاِ انقلاب ایییناایییِ

افزاید که هر یم از اعضیییا، شا زمانِ که چینن انقلابِ تخ دهد، مِ« اصیییول  اعلیامنه»

واناینست ها  اکمون انقلابِ م شرل از نماییدگان گروه»مثابه بهدویتِ دت اطح شهر تا 

نت زمانِ به تامشییااد. دویت دت اطح کشوت  تا ننز به تایمنت مِ« انقلابِ هر شیهر

از نظر ایینااییِ و اج ماعِ بازاییاز  شییده...گو[ م شییرل از  کاملاً»خواهد شیییاخت که 

خوبِ هاین بناننه ب ۸باشییید.« ها  انقلابِِ کشیییوت، و مراکز کاتگر فراییی ادگان کمون

دهد. اعلامنه دت ها  تادیرالِ شیهر تا دت آن یحظا  نشان مِوهوا  ایوایناینسیتحال

ها امرانا  خود تا دت خدمت انجمن کمن ه  شیییود کیه همیهمِ پیاییان خوااییی یات آن

کز  گاتد ملِ کمن ه مران  ابا    ایملل  قرات دهید. ایب ه ن نجهایمللِ کاتگران نبننبنن

دت  ها  قبلِِ مراقبتکمن ه  نشیییان داد که طرفداتانِ برنامهو ایییاس ان  ابا ِ کمون، 

  اقلنت بودند.

 

 ساختار کمون
ماتس، دت حایِ که پرچم اییه تن   2۱طوت تاییمِ کات خود تا از هب شییوتا  شییهر

فرانسیه و پرچم ارخ به اه زاز دتآمده، و جمع بزتگِ دت مقابل شهردات  اج ماع کرده 

ده تاییمِ اایی فا طوتبه. شا این یحظه از نامِ کمون کردآغاز « به نامِ مردم»بودند، با اعلام 

ر به پنشیهاد یم عضوِ بلانرنست، شوتا نام خود شوتا  شه  نشیده بود. دت اوینن جلسه

نفر دت اوینن اجلاس حضیییوت  ۲۳شیها حدود ن امی  باز  2شلننر داد.« کمون پاتیس»تا به 

ن افم ایو ن اموافقگوها  و  مرکز  گیاتد ملِ پس از بحث و گفتداشییی یید. کمن یه

                                                      

۸ Resolution voted by General Assemblies of Vigilance Committees, 

(February 20-23, 1871), in Eugene Schulkind...pp. 89-91. 

2 Robert Tombs, … p. 75 
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شییهر ااییی  فا کرد. موت ا  ها  ادات  خود تا به کمون شحویل داد و از اداتهمسیی وینت

شییاته خواهد شیید، ماتکس این شوییمنمِ کمن ه مرکز  تا زودتس طوت که ب دا انهمان

د عیوان تابطِ بنن کمون و گاتمرکز  به  ا  م  قد بودند که وجود کم نهپیاتهدیید.  

شاته ا ها  آن موافا بودند. نایب ه ب داً ملِ ضیروت  اایت. اما اکثریت با ان قال مس وینت

ه   مرکز  کوتاییا  به پاتیس بنن کمن ه  گنر  حملهاو دت جریان  که شییدخواهد 

دفاعِ کمون اخ لاف و  تهبر  گیاتد ملِ تا کمیاکیان دت اخ نیات داشیییت، و کمنسییینونِ

از داییی وتا  کمون ایییرپندِ    مرکز  عملیاًپن  آمید، و کمن یهاییی  ِ دتگنر  

 کرد. مِ

اموت داخلِ کمون دو دیدگاهِ پرودوننسیی ِ و بلانرنسیی ِ   دت موتد چگونگِ اداته

روندان به شه»نویسِ اعلامنه خطاب پن دت تقابت باهم مطر  شدند. تابر  شومز به یم 

ها، ملاقا  مرشبِ مردم با کید، که بر جلسییا  خنابانِ، جلسییا  محلهاشییاته مِ« پاتیس

ِ بر کرد. این دید مب یند مِنمیاییدگان می  ب که هریحظه قابل عزل شیییدن بودند، شأک

اِه ها بود، که یم دیدگگنر شومنمحرف بوتوکرااِِ دوی ِ و حضوت دا مِ مردم دت 

  ، و ننز از شجربه۸۱۲۳  ها  مردمِ دهه  پرودوننسیی ِ بود و از ف اینتاشوتی ه ضییدِ

 هگرفت. این دیدگامِ  أنشها  مراقبت دت دوتان محاصره، ها  محلِِ کمن هایناایت

بر آتمانِ انقلاب از پاینن، حفظِ اب راتا  دت دایت مردم و حرفِ قدت  مرکز  اا وات 

 ۰۳دیگر  دت   جا  آن اعلامنههنویس از طرف کمون تد شییید، و بیپن بود. امیا این 

شوییویب شیید که، ضییمن حمله به دویت  ماتس بر مبیا  دید  بلانرنسیی ِ و ژاکوبیِ

  ۸انقلابِ اا وات بود.  تی هوتاا ، بنش ر شأکند  بر ضروت  اشو

ر بود. دتات ناپریاج یابشیدگان، اخ لافا  اید ویوژیم ان  اببا شوجه به شرکنب 

دوا ِ داش ید، وطنخواه، همه چپ، و همه نسبت به فرانسه حسِ اات که همه جمهوت 

ا، و هینستشر باکوننکمها، و دت حد ها، بلانرنستاما اخ لافا  اید ویوژیم پرودوننسیت

                                                      

۸ Robert Tombs, … p. 76 
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زد. دت یحظا  اوِل دتگنر  ها تا دامن مِها  انااِ منان آنها، دتگنر ماتکسینست

شر شیییدن اوضیییاع، اییی تداد، اما با شر نشیییان مِکمبا وتایییا  این اخ لافا  خود تا 

 واند ار کمون دوی ِ نبود که ب شد. واق نت این بود کهها بنشی ر و آشراتشر مِدتگنر 

مردم شوییمنم بگنرد. اما مسییا ل عاجل و مِ یدافرصییت با مشییوت  عمومِ و مشییاتکت 

طلبند. با این حال، منزان ها  اییریع و هماهی  تا مِگنر شوییمنممدام دت حالِ شلننر، 

نات شد، بسمِ شرگنر  دت آن شرایا که ا ت و ا تشویمنمها  گنر  نهادمشیوت 

 نر بود. چشمگ

 

 شورای کمون

  ناحنه 2۳نفر نماییدگانِ  ۱۲گنر ، شوتا یا مجمعِ م شرل از شویمنمبایاشرین مرجع 

ها  آن به دیایل اییوم کراییِیمپاتیس بود، که ایب ه همانطوت که اشییاته شیید، حدود 

شیییدن نداشییی ید  وظایف ان  ابکموناتدِ مرد نزنان حا  ۲۴م  لف خایِ ماند. حدود 

بات ششیییرنل  ۴۸دادند. این شیییوتا دت طول عمرِ کمون   و ادات  تا انجام مِگراتقانون

 جلسه داد.

 

 کمیسیون اجرایی

گرات  محدود قانوناز نظر تهبران کمون، این نهیاد یم پاتیمان نبود که خود تا به 

ها  انقلابِ دوتان انقلاب کید و از اموتِ مجریه جدا باشییید. قرات بود چنز  شیییبنهِ اتگان

  بحث، فرمان و اجرا تا با هم شرکنب کید. اما این امر دت عمل با کبنر باشد، و اه وظنفه

میاتس کمون یم  2۱شوانسیییت عملِ شیییود. دت مشیییرلیا  فراوانِ توبرو بود، و نمِ

یملل برا  ابنن  اعضییام شییرل از هفت مردِ ژاکوبن، بلانرنسییت، و « جرایِکمنسیینون ا»

 .دکرتهبر ِ کمون ایجاد  و عملاً« هااجرا  دا وتا  و فرمان»
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 های تخصصی، نوعی وزارتکمیسیون

ها  علاوه بر کمنسنون اجرایِ، ن ه کمنسنون ایجاد شد، که عبات  بودند از، کمنسنون

 ها ها ، کات و مبادیه نتفرمایت، امینت عمومِ نپلنس، زنداننظیامِ نجی  ، مایِ، عد

ها  دوی ِ ، توابا خاتجِ نتابطه با پروس و اق ویییاد  و اج ماعِ ، شداتکا  نخرید

 ۸ها  دوی ِ ، و آموز .ها، کممخیات  ، خیدمیا  عمومِ نپسیییت، شلگراف، جاده

بود.  ها ننز م ایفکمنسیینونخانه و کابنیه بود، و با اایی قلال کمون م ایف ایجاد وزات 

ها با همنن عیوان اشیییاته خانه بودند و گاهِ هم به آنها دت واقع وزات امیا کمنسییینون

ندِیِگِه، فرایی اده   کمنسیینون نامنده « نماییده»جا  وزیر، هها بآناییا  ؤتشیید. اما مِ

، برا  هاآن ها  کمون بودند. از بانفوذشرینشدند، و دت عمل از بانفوذشرین ش ونتمِ

کمنسنون     نماییدهGustave Cluseretا ، گوای او کلوزِتِه نکیات مدشِ قبل از بر

کمون بسییی ه به گرای  اید ویوژیم خود جربِ   اعضیییاجیی  بود. جیاییب آن که 

امِ، امینت و ها  نظها بنش ر به کمنسنونها  م  لف شیده بودند. بلانرنسیتکمنسینون

به کمنسنون کات و مبادیه، تف ه بودند. نباید شوجه داشت که ایملل بنن  اعضیاعدایت، و 

از او  مردم برا  شوتا  کمون  هم برا  کسانِ که مس قنماً« نماییده»دت کمون عیوان 

اا فاده  -کمنسنون ۱-ها کمنسنونایا  ؤتشیدند، و هم برا  ان  اب مِ -کرایِ ۱۲-

 بود، که دت فاتاییِ به هر دو« رِزِن ن نوتپ»و نه « دِیِگه»، میظوت از نماییده، شیید. ضییمیاًمِ

ن تا به ر، من آ  شود و دقنا ننست. دت موتد اول، که دت غناب کلمهگف ه مِ« نماییده»

کید، ِکییدگان تا می قل مان  ابام، فردِ ان  اب شده شیها نظرا  کردهشرجمه « فرا اده»

 گنر  نداتد.  شومنمو خود حا 

قدت از نآینساگاته، کمنسنون اجرایِ   گف هبهادامه یافت. این ااخ ات برا  اه هف ه 

آوتیل، کمنسنون اجرایِ جدید   2۳خود ض ف نشان داد، که کمون آن تا برچند. دت 

                                                      

۸ Olivier Lissagaray,… p. 129 
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 هنأ  وزیرانکمنسنون ایجاد کرد، که دت واقع نوعِ  ۱م شرل از نماییدگانِ هر یم از 

 توز بنش ر دوام نناوتد.  ۸۸کید، این هم طوت که شومز اشاته مِبود. اما، آن

 

 های شهریامور اجراییِ غیر متمرکز در ناحیه

ن قرات ها  کموم مرکز شحت کی رل کمنسیینون طوتبهها ا  ف اینتاموت پاته  اداته

ها، اموت مایِ و مایناشِ، پست و ها  عمومِ ازجمله بهداش ِ و بنماتا انداشت، کمم

انحویییات شیباکو از آن جمله بود.   علاوهبهها. هیا و ک یاب یانیههیا، موزهشلگراف، جیاده

رل اموت شییهر به شیی  اداتهدوی ِِ شویند ایینگات و شیباکو دت پاتیس بود[ اما   کاتخانهگ

گرفت، که هریم شحت ها  انجام مِگیانه ناتوندیسیییمانبنسیییتغنرم مرکز دت نواحِِ 

د بودند. میبهرهشوجهِ قابلها از اایی قلالِ نسییبِ هدایت یم شییهرداتِ ان  ابِ بود. ناحنه

خییانواتهییا   منییانهییا عبییات  بود از ثبییت اطلییاعییا  جم ن ِ، شوزیع غییرا آنف یوظییا

ها  مد، تاندگِ به اموت مسرن و امثال آن. گاتد ملِ هم کمابن  برمبیا  ناحنهدتآکم

خاص خود تا داشیی ید که شحت فرماندهِ « یِکیون»شییدند و هریم مربوطه شیییاخ ه مِ

شیید. هریم از این نواحِ بسیی ه به شرکنب طبقاشِ جم نتِ ناحنه یم اییرهی  اداته مِ

ند، بن  که بنش ر کاتگرنشنن بود« ارخ»واحِ گرف ید. نها  م  لفِ تا برعهده مِنق 

کات دت اموت کمون ف ال بودند. اما بدان م یِ نبود که نواحِ ارخ محافظه از نواحِ نسب اً

  اعضاباتز آن برخوتد کمون به   کردند. نمونهکمون حمایت مِ ا شومنم  مهاز ه

 ۸به آن اشاته خواهد شد. کلنسا بود که ب داً

 

 انتصاب مقامات، و حداکثر حقوقانتخاب و 

حا »و « ان  ییابِ بودن شمییام مقییامییا »هییا  کمون شرین خواایییتم روفیرِ از 

مسی قنم مردم، و با اقفِ حداکثر حقوق بود. دت   ها با مداخلهو برکیات ِ آن« بازخوانِ

                                                      

۸ Robert Tombs, … pp. 86-87 
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 از جانب اهایِ هر ناحنه ان  اب شدند. کرایِِ نماییدگِ نواحِ، مس قنماً ۱۲عمل، شیها 

  اعضییامسیی قنم مردمِ ناحنه ان  اب شییدند. اما   دتها  پاتیس با شییهرداتِ ناحنه 2۳ننز 

  دتها  ش ووِ خود بودند، نه با گنرندگان اصیلِ دت عرصهشویمنمها که کمنسینون

 شدند. مجمع ان  اب مِ  دتمردم بلره با 

ا هم ه  از آنها  ادات  دت واقع ان وابِ بودند، و بسناتبسینات  از مقاما  و پست

ها  بودند. برا  نمونه طبا آمات آتشینو پاتیس، بسنات  از کادت« پنشیاانقلابِ»کاتمیدان 

یا  ۸ها با شروع کمون دت شلل خود باقِ ماندند، و گاه شرفنع هم گرف ید.اموت تاه  اداته

اموت   اییایه به مسیی وینت اموت شلگراف میوییوب شیید. اداته 2۰پاینن تدهیم کاتمید 

ها به گواییی او کوتبه ها با حمایت فدتااییینون هیرمیدان و بدون نظر کاتمیدان موزهموزه

و اعلام شد که مردم هر ناحنه پلنس محله  میحلنقا  واگرات شد. پِرفِر وتِ ناداته  پلنس 

ها با دت اخ نات گرف ن بلانرنسییت .کیید، اما دت عمل چینن نشییدو قضییا  تا ان  اب مِ

دت یاشنن به  exن پرفر وت-به اِکسپلنس و اموت زنیداننان، با شلننر نام آن  دادگسییی ر  و

 2و حفظِ اکثریت کادتها  قبلِ، کی رل این اموت تا دت دات گرف ید.، م یا  برآمده از 

  ایب ه با عجله از افراد عاد  مردم ننز از کاتگر و اصیاف گرف ه شا توشیفرران برا  اداته

  بلانرنسییت شیدتو Raoul Rigaultتا ول تیگو ن 3اایی فاده شیید.پرفر وت  -اِکس اموت

و دانشیییجو ِ  ایییایه 2۸ ِاو که جوان ۸.گرفتیا تیاایییت پلنس تا بر عهده « نمیاییده»

او تا ن اموتخ  . همهدات شدبود، پسیت دادای انِ عمومِ کمون تا ننزعهده  تیاضینا 

ید که او کشِنفِر اشاته مِ حال،با این کیید، شرین اعضا  کمون م رفِ مِخشینیرِ از 

جانِ اگوایت تِنوات، نقا  بزت  فرانسیه تا که به او اشهام جاایواییِ برا  وتاا  زده 

                                                      

۸ Archive de paris [AP] VO (NC) 234, in Robert Tombs… p.87 

2 Robert Tombs, … p. 89 
3 David A. Shafer, … p.134 

۸ Gay L. Gullickson , …. P.67 
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کید که از ینسییاگاته اشییاته مِ ۸ا  تا داشیی ید، نجا  داده بود.کشیی نبودند و قویید 

خطاها  کمون ان ویاب چینن فرد  به همراه دوایی ان نزدیر  به مقامِ چینن حسییاس 

ننروها  وتاا  دت خنابانِ   گتیگو دت نبردِ توزها  آخر کمون دت جریان حمله 2.بود

یر او تا بنرون کشیییندند و ا  واتد شییید، ایییربازان شِموتد ش قنب قرات گرفت و به خانه

. او تا «زنده باد کمون، مر  بر قاشلنن»افسییر  نام او تا پراییند و او با شییهامت فریاد زد 

ها  هر ناحنه نه از طرف «کمنسییر» ۰گراشیی ید و به گلویه بسیی ید.[بلافاصییله جلو  دیوات 

کمون همانطوت که اشییاته شیید،  .ندشییدپلنس ش ننن مِجدیدِ   اهایِ که از طرف اداته

ه هر محل ک دانِ  خودِ شییهرونقبلا اعلام کرده بود که مسیی وینت امینت عمومِ به عهده

هید کرد. اصلاحاِ  حقوقِ ننز ات خواافسیران پلنس تا ان  اب و و دت صوت  یزوم برکی

اایت که فرصت واضیح ۸جمله ان  اب دادتایان اعلام شیده بود، اما هرگز اجرا نشید.از

چیان کوشاه بود که دت بسییینات  مواتد امران گزیی  از طریا ان  ابا  نبود، و به هر آن

 هم هرگز عملِ نبود. « شمام مقاما »حال امران ان  اب 

 ۲،۳۳۳قبلا اشیییاته شییید، دت اول ماه آوتیل حد اکثر حقوق تا کمون همیانطوت کیه 

 و فرانیم ش ننن کرد. ماتکس این تقم تا م ادل حقوق یم کاتگر با شجربه قلمداد کرد

 ،چینن طر  کردندهمانطوت که ب دا اشاته خواهد شد، شمامِ تهبران و جریانا ِ چپ ننز 

رمان بر ااییاس آماتها  حقو ه گوید کق و دایی مزد آن زمان مِکه دقنا نبود. ویلنام اییِ

، حدود ننمِ از این تقم منانِ  این تقم حقوق یم اییرهی  اتش  بود، و افسییران تده

 ۸،۳۳۳حقوق ت نس شیییرکتِ دوی ِ انحویییات دخاننا ،  کردنید. یا مثلاًتا دتییافیت مِ

فرانیم بود، و این تقم م یادل دتآمید ماهرشرین افزاتمیدان  2،۱۳۳ا  م یاونفرانیم و 

                                                      

۸ David A. Shafer, … p. . 122 

2 Olivier Lissagaray, … p.180 

 همانجا، ص ص 2۸۴-2۸۸ ۰

۸ Robert Tombs, … pp. 88-89 
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شومز بر اایاس مطای ا  ژتژ دوو  دت موتد وض نت کاتگران دت دوتان اماراشوت   ۸د.بو

فرانم دت توز بود، که دت  ۸9۱۱ کید که م واییا مزدِ یم کاتگرِ مرد،دوم، اشییاته مِ

دتات اات  2شد.فرانم مِ ۸،۴۳۳وقت دت طول ایال، تقمِ م ادل شمامصیوت  کات 

ها  بایاشر از آن تقم تا کاه  د و حقوقکیه کمون ایییقف حداکثر حقوق تا ش ننن کر

ایییاز  مزد هم نبود. بسییینات  از یرسیییانداد، اما این ایییقف حقوق یم کاتگر نبود، 

 عیوان مزد وها  خود این اقف تا بهها  اینااِ با برداشت نادتات، دت برنامهایازمان

 حقوق یم کاتگر و یرسانِ دا مزدها عیوان کردند.

 

 جای رهبری کمونه، ب«ی امنیت عمومیکمیته»

شر شیییدن اوضیییاع، کمون دت منانِ ششیییدیدِ اخ لافا  امین ِدت اول ماه مه، همزمان با 

ا ل ادات  گنر مسییانقلابِ بنشیی ر شواییا کسییانِ که دت ایجادِ دییامنسییمِ»با هدفِ دتونِ، 

 ، م شیییرل از پی «  امینت عمومِکمن ه»نهاد جدید  تا شحت عیوانِ  «توزمره ننسییی ید

این کمن ه  ۰ها نبودند.کمنسنون  «نماییده»ها یم از آنکه هنچایجاد کرد کموناتدِ مرد 

ها  مهم کمون ازجمله شییاتل دو یِرلوز، و دت واقع جایگزینِ کمون شیید. شیی ویینت

 بودند، دت این کمن ه ۸۱۸۱دگان انقلاب   که هر دو از بازمانFelix Pyatفلنرس پنا  ن

ه دت نویس بود کنمایشیییامهبودند. دت اب دا پنا  نق  تهبر  داشییت. گپنا  حقوقدان و 

اد، د  دتمجلس ملِ هم ان  اب شییده بود، اما زمانِ که مجلس به پایان جی  با پروس 

شرین بزت   یهاشییاته خواهد شیید، زمن .[ ایجاد این کمن ه همانطوت که ب داًدکراایی  فا 

 اخ لاف تا دت کمون به وجود آوتد.

                                                      

۸ William Serman… in Robert Tombs, … p.86 

2 George Duveau, (1946), La Vie ouvriere en France sous le Second 

Empire, p. 319, in Robert Tombs,… p. 86 

۰ Robert Tombs, … pp. 81-82 
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  ی مرکزی گارد ملی، دو مرکز قدرتکمون و کمیته

 ه قبلاًطوت ک  مرکز  گاتد ملِ، بود که همانف اینت کمن ه  مشیییرل دیگر، ادامه

اشیاته شد، با ایجاد کمون، اخ ناتاش  به کمون می قل شده بود، اما دت واقع شحت عیوان 

ها  خود تا همیاهیگِِ ننروهیا  گیاتد، بیاقِ ماند، و با شیییروع عملنا  جیگِ، مداخله

ماتس، گاتد ملِ به کمون اعلام کرد که یرِ از  ۰۸شاک من، دت   افزای  داد. به گف ه

. کرده اات  مرکز  جدیدایازمانِ گاتد ملِ شحت فرمان کمن هشموت أمهای  تا ژنرال

کمون هم از شرس دتگنر ِ مسیی قنم با گاتد ملِ، به این خوااییتِ تهبر  گاتد تضییایت 

گاتد ملِ عملا از   کیید کیه شیا آخرین توزِ کمونِ، کمن هنشیییاک من اشیییاته مِ ۸داد.

اموت جی  گکمنسیینون   اداتهداد که کرد، و نه امران مِکمون اییرپندِ مِ  اشوتی ه

واق نت این بود که  2داد. دفاع[ کات ماثر  انجام دهد، و نه خود  کات جد  انجام مِ

جود یگِ به ون هماهگنر  و بدو، ایه مرکز شومنمعمومِامینت   پس از ایجاد کمن ه

 آمده بود.

 

 «رهبر»نبودِ 

ها  شاتیخ، نبود یم انقلاب  ها  ااخ ات کمون، برخلاف همهشرین ویکگِمهماز 

شد. جم ِ اداته مِدا ه طوتبهها و ها، کمنسنونواحد بود، و اموت شوایا کمن ه« تهبر»

اد ها  کمون یشرین ش ونتحاضر شا آنجا که ممرن بوده از مهم  تو دت نوش هاینناز

ته ااشحاضر م ن  ها  م  لفب  ها دت خلاصیه به نق  و ارنوشت آن طوتبهشیده و 

وینن ا .  این انقلاب نه توبسانر داشت و نه یینن، یا ما و، هوشِ منن، کاا رو، واات شده

                                                      

۸ Max Shachtman, … p.29 
  مرکز ، ننز نگاه کیند به، ینساگاته، کمنسنون جی  و کمن ه  دت موتد تابطه 2 

 2۳فول 
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طوت که قبلا اشاته شد، یم مهیدس بوتژوا و یم پرودوننستِ مح ا  ت نس شوتا، همان

، شیاتل بِلِه بود، و ب د از او گوای او ی فرانسه که با آن که تادیرال ِیاجراقدت   بدونو 

تا  شوانست نق  تهبرقدتشِ نداشیت این امت تا به عهده گرفت. کسِ که مِبود، اما 

هم تهبر اعلام شده بود، اوگوات بلانرِ بود که دت زندان  نمادینشیرل هباز  کید، و ب

  کید، و آن این که اگر بلانرِ با آن اییابقهبود. کریسی نانسین ایاال جایبِ تا طر  مِ

ا  گر ِ حرفهانقلابِآزاد بود و با قاط نت همنشییگِ،  شردیدناپریر   انقلابِ و اشوتی ه

شیاقا این بود،  ۸شد.داشت، چه مِا  دت صیحیه حضوت مِاخلاقِغنرو شیهامتِ گاه 

جز دت یحظا  آخر  دیر اشوت  نبود، دموکراشنم بود، اما هکیه بیه همنن دینل کمون نب

اییاز شیید، و اخ لافا  و مسیی لهایی ت، برا  پنشییبرد انقلاب ا یشییراهمنن امر دت آن 

ها و مراکز م  دد قدت ، کمون تا دت شرلنفِها و بلاشوییمنمِبِها  دتونِ، کشییمر 

 ا  ناشوان ااخت.مقابله با دشمن

 

 حزب سیاسی نبودِ

ده دت ها  ایجاد شویکگِ دیگرِ کمون نبودِ یم حزب اینااِ بود که ب واند انرژ 

کموناتدها همگِ، بس ه به جریان انااِ که به  2دهِ و هدایت کید.آن مقطع تا اازمان

ها، نه آن وابسی ه بودند، نظرا  اینااِ و اید ویوژیمِ قاط ِ داش ید، اما نه پرودوننست

ه یم حزبِ ایجاد نرردند. این واق نت ننز دو جیبهنچایملل، ها، و نه ب   بننبلانرنست

م یوعِ تا به وجود  داشیییت، از یم ایییو نبود یم حزبِ مسیییلا امرانا  دموکراشنمِ

ه تا دت مقابله با دشمیِ کها ِیشواناآوتد، و از ایو  دیگر امران کاناینزه کردن شمام مِ

 ب رد.از هر او دت حال پنشرو  بود، از بنن مِ

  

                                                      

۸ Rupert Christiansen, …. P.299 

2 Max Schachtman, … pp. 47-49 
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 اقدامات کمون
ه کید. ازجمله دت اوینن جلسها  عجویانه اشاته مِگنر شومنم  ینسیاگاته به نحوه

عاجل شییهر  پرداخ ه شییود، ناگهان یرِ از اعضییا بِ مقدمه ل یمسییاه قبل از آن که ب

و شییود، و به قولِ امِ« یلو اییربازگنر  اجبات »کید و خواایی ات پنشیییهاد  تا مطر  مِ

شود. حال آن دهید و شوویب مِمِ  دتبا شیوت و حرات  به آن « پردازانخنال»  همه

ه کنه شیییهر پاتیس بود. نجایب آن ا  ملِ و مربو  بیه کل فرانسیییه وکیه این مسییی لیه

خودِ کمون ناچات به اییربازگنر  اجبات   طوت که دت زیر اشییاته خواهد شیید، ب داًهمان

خواایت شومنما  خود تا به اطح گوید، اگر کمون مِدتای ِ مِبهگاته اشید.  ینسی

 و م نن آن تا به کل کشییوت اعلام و با میاطا  بایسییت با برنامهکشییوت  اتشقا دهد، مِ

  پرهنز از به بهانه»کیید کیه کرد، امیا اضیییافیه مِشیییهرهیا  م  لف شمیاس برقرات مِ

توز با دیگر  22ب د از ایب ه، ن ۸مسا ل با عجله موتد تاندگِ قرات گرف ید.« پاتیمان اتیسم

 میاطاِ فرانسه شماس گرف ه شد. 

 

 مسائل عاجل

 بر ها از اکعمومِ اجاتهشوتا بلافاصله به مسا ل شهر  پرداخت، ازجمله ب شودگِِ 

هم باید دت فداکات  ایییهم داشییی ه ن امایر، شحت این عیوان که ۸۱۸۸  نهیشا ژو ۸۱۸۳

اما بسینات  از صاحبان صیایع تا که دت طول دوتان »ینسیا گاته، شیوتا   باشیید. به گف ه

علاوه به، مشییمول این شوییمنم نررد. «آوت  به جنب زده بودندشییرممحاصییره اییودها  

با  همدیننتهیِ تا ممیوع اعلام کرد. اییسییا  اماجیاسِ گرو گراشیی ه شییده دت  فرو 

کاتکیان دویت ندت پاتیس  خوااییت که از دایی وتا  دویت مرکز    فرمانِ از همه

هیا  م  دد دیگر  ننز دت ماه آوتیل گرف ه شییید، ازجمله ش ننن پنرو  نرییید. شویییمنم

                                                      

۸ Olivier Lissagaray,… pp. 130-31 
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ات ها. از اقداما  نمادین بسنگران نانوایِکات  حداکثر حقوق، و ممیوع کردنِ کات شبانه

 آن بود.  مهم، بنرون کشندن گنوشنن و آش  زدنِ

 

 دین و دولتجدایی سکولاریزه کردن، 

یت از ها آن تا با جدویکه بلانرنسییتبههایِ که اکثریت شرین ایینااییتمهمیرِ از 

ه ب کمون تاماً آوتیل، دومکلنسیا از دویت بود. دت ِ یجداگنر  کردند، پِهمان آغاز 

ها به کلنسا ۸ها به کلنسیا قطع شید.جدایِ دین از دویت تا  داد. شمام ام نازا  و کمم

ها  انااِ دتآمد، و دت مواتد  غات  شدند. مراام ششننع جیازه و یادبود اِشلال کلوب

، هاها  مرهبِ از مداتس، بنماتا انو نشانهها نمادشیها به شیرل ارویات مجاز بود. شمام 

اهنر مشییی  مقبرهبایا  گیبد پان  ون گ بازوانِ صیییلنبِ م روفها برچنده شییید. و دادگیاه

اصیلِ آن پرچم ایرخ برافراش ه شد. کادتها  کلنساها،   پایهفرانسیو [ قطع شید و بر 

دادند، برکیات شیییدند. دت مقطع ب د  ها و برادتان که دت مداتس مرهبِ دتس مِتاهبه

 کشن  دا گنر و زندانِ شدند.  2۳۳حدود 

هیا و مقیاومیت وایدین، شیییاگردان، و بنماتان مواجه دت مواتد  این امر بیا دتگنر 

و  هار گکردند. افشیییاپا مِبر تها  خنابانِِ ضییید توحانناشر ها ششییید. بلانرنسیییتمِ

کلنسا بر دت و دیواتها   اعضیازیاد  مربو  به اَعمال و اشهاما  جیسیِ  کاتیراشوتها 

 شد. نوب مِ

ها و کردهشحوییینلم وایییا و   هیا  خداناباوت  و ضییید مرهبِ دت طبقهگرای 

ان باوت هم بودند، بنشییی ر از کاتگرلمعِکیاتگران میاهر کیه شحت شأثنر پرود ن، بلانرِ و 

ایاده، اعم از زنان و مردان این طبقه بود. دت محلا  کاتگر  که کلنسییاها نفوذ بنش ر  

کردند، و ح ِ گاتد ملِ محل با کلنسیییا تا پیهان مِ  اعضیییاداشییی ید، گاه اهایِ محل 

                                                      

۸ John Merriman, … p. 103 



 

 
 

 سعید رهنما 25

نِ که کمون برا  نمونه زما ۸کرد.تا اجرا مِِ یکلنساها  ضد شر  انااتکمقاط نت 

شرین و «اییرخ»، که ۸۰  ها تا صییادت کرد، ناحنهفرمان دایی گنر  و اخرا  کادت کلنسییا

 2کاتگرنشنن پاتیس بود، از اجرا  این دا وت ار باز زد.  شرین ناحنهتادیرال

یل خواهان دیازدگِ و ح ِ نفر  از توحاننون و دا گاه کلنسا دت منان جمهوت دل

دتپِ بیاپاتشنسییم دت دوتان اماراشوت  شاحد زیاد  پِها  ایینااییِ ننز داشییت. پنروز 

مربو  به نفوذِ توحاننون دت منان توایی اینان و حمایت کلنسییا از حرومت بود، و این امر 

  ۰خواهان بود.خشمِ جمهوت   همنشه مایه

برخوتد به ایییرویاتیسیییم اخ لافاشِ دت منان تهبران کمون به   ایب یه دت موتد نحوه

    با نحوهJules Vallesوجود آمید، ازجمله کموناتدها  م روفِ چون ژول وایِس ن

برخوتد به این ایناایت ای ت م ایف بود. گوایِس ژوتناینسیت بسیینات م روف چپ، از 

ویس نپن طرا ِ    مرکز  گاتد ملِ،زنداننان ایییناایییِ دوتان ناپل ون، عضیییو کمن ه

ما دت آن بود.[ ا فریاد خلا  که دت بایا به آن اشاته شد، و اردبنر توزنامه« ارخ  بناننه»

ن شییده به ایحسییابانقلابِ و ضیید توحانِ ن وانسییت دیگران تا نسییبت به برخوتد  جوّ

 موضوع حساس برا  مردم عاد  م قاعد اازد.

 

 آموزش

  کوشاه، شلا  برا  اصییلا  نظام آموزشییِ از دیگر اقداما  مهم کمون دت این مد

د؛ شأکند داشییی ین آجریانا  کمون بر   هایِ بود که همهبود. آموز  یرِ از اویوییت

، اجبات ، ایرااییر ، و اییرویات و غنرمرهبِ. علاوه بر شأکند بر آموز  تایگانآموز ِ 

                                                      

۸ Robert Tombs, … pp. 99-100 

 ۱۲همانجا، ص 2 

 ۸2۴همانجا ص ۰ 
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ها  فیِ برا  فرزندان کاتگران، چه برا  اشیی لال ها، برآموز ایرویات، ایوایناینسیت

  ها خواایی ات افزای  بودجهکردند. آنآییده، شأکند مِ  بلافاصییله و چه برا  شوایی ه

داد و شا آخر ماه آوتیل، شیها مران تا نمِها  مایِ این اآموز  بودنید، امیا محیدودیت

هزات فرانم به آموز  اخ واص یافت، اما از نواحِ پاتیس خواا ه شد که هر یم دت 

مرهبِ ن ام لمغنر مرهبِ جایگزینِ ن ام لمظرف چید هف ه  ۸این زمنییه همریات  کیید.

سیییان کرد. زن و مرد تا یرن ام لمتا افزای  داد و حقوق ن ام لمشیییدند، کمون حقوق 

 2م  دد  ننز دت چید ناحنه ایجاد شدند.  مداتس دخ رانه

که ، به تیااییت ادوات وَیان ،ها به کمنسیینون آموز اجرا  این ایینااییت مسیی وینت

اییواییناینسییت، از پنروان پرودون و از   شیی ویینت برجسیی هطوت که اشییاته شیید، همان

 ِاو مهیدا ۰، واگرات شد.بود ایمللگراتان ب  ِ فرانسو  بننپایهنزدیران بلانرِ و از 

بود که به هیگام جی  از آیمان به پاتیس بازگشیت و بلافاصیله دتگنر مباتزه شد. برا  

آموز  دخ ران ننز کمنسییینون فرعِ م شیییریل از ش یداد  از زنان ایجاد شییید. وَیان با 

همِ دت نظام آموزشییِ بر مبیا  و وایدین شییروع به انجام اصییلاحا  من ام لمهمرات  

انقلاب کمونِ با بینانِ ماهنت »ماه مه، با شأکند بر  ۸۱ا  دت دت بناننهو  . دکرمیرهبِ غنر

  زمنیه»که برا  همگان خواا ات شد ، اصلا  نظام آموزشِ تا به شرلِ «ایوایناینسی ِ

شییان وانشو ا یعلاافراد بسیی ه به »تا فراهم آوتد، و طِ آن « دایی نابِ به برابر  اج ماعِ

  بناننه با اشیییاته به این که شا هیگامِ که برنامه«. خود تا ان  اب کیید موتدنظر  حرفه

خواهد که برا  شلننراشِ جامع آموزشییِ طراحِ شییود، از هر یم از نواحِ پاتیس مِ

که بلافاصله باید انجام شود، اطلاعا  مربو  به امرانا  محلِ خود تا به کمنسنون اطلاع 
                                                      

۸ Robert Tombs, … p. 98 

2 Eugene Schulkind, (1985), “Socialist Women During the 1871 Paris 

Commune”, Past and Present, 106, in John Mesrriman, … p. 103 

نقد  ،"شا گسست از اواناینسم« دات گسست از ارمایه»اوانال دموکرااِ فرانسو : از "ا ند تهیما، ۰ 
  اق واد انااِ.

https://pecritique.com/2020/01/31/سوسیال%E2%80%8Cدموکراسی-فرانسوی-از-گسست-از-س/
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یگِ، کمبود امرانا  مایِ، و کوشاهِ زمان، جا یشیییراواضیییح بود که دت آن  ۸دهیید.

 شوانست انجام شود.اصلاحا  چیدانِ دت نظام آموزشِ نمِ

 

 های تولیدیمالکیت و مدیریت واحد

اقدام بسنات مهمِ کمون دت موتد وض نت کات و واحدها  شویند  بود، که کمنسنون 

شرین س ِایوایناینکات و مبادیه شحت تهبر  ی و فرانرل به آن پرداخت. این کمنسینون، 

ها  تهاشییده تا ها دت کاتگاهآوتیل فرمان ایجاد ش اونِ ۸۲واحد کمون بود. ازجمله دت 

ها  کاتگر  یم کمنسییینون برتایییِ با اهداف ادیهبیه شرشنیب زیر صیییادت کرد: اشحی

 زیرششرنل دهید؛

ها  ها  تهاشییده، و مشیی وییا  و موجود آماتها  مربو  به کاتگاه  شهنه -۸ 

هیا، نه شوایییا مدیرانِ که آن انیداز  آنتاهگزات  از اقیدامیاشِ کیه برا   -2هیا، آن

  اااایامه -۰ر ، شهنه شود. اند، بلره شواا مجامع ش اونِ کاتگکردهها تا تها کاتگاه

دت صوت  بازگشتِ کاتفرمایان اابا، یم هن ت  -۸ها تا هم پنشیهاد دهید. این ششیرل

 ها  کاتگر ، وها به ش اونِمیویییفیه برا  حرمنیت دت موتد ان قیال نهایِ این کاتگاه

  2ش ننن مبلغ غرامت پرداخ ِ به آن کاتفرمایان، ششرنل شود.

، فلزکاتان، جواهرایییازان، انخنیاطی  ، ازجملیه اشحیادییههیابسییینیات  از اشحیادییه

ان آمده خناط  اشحادیه  ها، از این اقدام اا قبال و بناننه صادت کردند. دت نامهحروفدنن

قوق  ح   کاتگر برا  شوییریحِهنچ دوی ِ هر گز شییانسییِ به ر از این به طبقه»بود که 

                                                      

۸  “Report of the Commune’s Education Commission”, (18 May, 

1871), in Eugene Schulkind, … p. 160. 

2  “Decree on co-operative Operation of Abandoned Workshops”, 

Eugene Schulkind, … pp.162-63. 
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کاتگر  قبل از کمون هم وجود داش ید، ها  گایب ه باید شوجه داشت که ش اونِ ۸«نداده.

 [2ازجمله شیها دت پاتیس پیجاه واحد شویند  از این نوع وجود داشت.

ها  شویند  نررد، و کردن شمیامِ واحدملِجیاییب این کیه کمون اقیدام بیه   نر یه

ت دادند. دهیایِ کیه کاتفرمایشیییان فرات نررده بودند، به ف اینت خود ادامه مِکیاتخیانیه

باتز آن اع راض   داد. نمونهها مِهم کمون افاتشا  شداتکاشِ خود تا به آنمواتد  

خناطان به کمون دت موتد فسییخِ قرات دادِ دوختِ دو هزات یوننفوتم برا  گاتد   اشحادیه

 ۸۱۸۸ایم که انقلاب بودهما امضیاکییدگان همنشه بر این باوت »ملِ بود. دت این نامه آمده 

اند؛ دهشیییکیید که از شویییمنم کمون برآشیییف ه ابراز مِ« تهایِ پروی اتیا اایییت.  پایه

ا ما بسیی ه ها[ بیوننفوتم  کمون برا  شداتکا  قراتدادِ شویند  که گبرا  شهنه  نماییده»

....« دهکرخ کید، فسشر شویند مِاتزاناین اقلام تا  داتارمایهبود، به این بهانه که پنمانراتِ 

ها  کاتگر  موتد حمایت کسییانِ که به تهایِ کیید که اگر ش اونِوِه مِدت آخر شیر

  ۰کرد.فرق مِ گرفت، وضع کاملاًپروی اتیا باوت داتند قرات مِ

، طومات  شوایییا گروهِ از زنان کاتگرِ شویندکییده زمنیهاز ایییو  دیگر دت همنن 

ا  هر کات  برط هقکاه  نرخِ »دیگر  شهنه شییید، و نسیییبت به   یوننفوتم دت کاتخانه

ند. شواا کاتفرما شحمنل شده، اع راض کرد« یوننفوتم که چید توز قبل بدون هنچ دینلِ

قبلِ  محدودی ِ به منزان کات  بِ هنچقط هاین زنیان کاتگر شهدید کردند که اگر نرخ 

ش اونِ   عیوان جام هاخ نات خواهید داشیییت که خود تا به قیانونیاً»...هیا بیاز نگردد، آن

  ۸.«کیید م شرل و شرکت تا به نفعِ خود اداته

                                                      

 ۸۲۸جا صهمان۸ 

2 Rupert Christianson, … p.319. 

۰ Archive historic de la Gurre, “Letter of tailor’s Association to the 

Commune”, (n.d), in Eugene Schulkind, … pp.167-68 

۸ Le Vengeur, (May, 1871), “Petition of a Group of Women workers 

…”, in Eugene Schulkind, … p. 168. 
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گر  فوییاد بود که خواهان تی  یهدیگر، اع راض مجمع ش یاونِِ کیاتگرانِ   نمونیه

.... قنل »بنش ر  از کمون بودند. دت این نامه ازجمله آمده با شوجه به  ها افات دتیافت 

هییا تاه انییداخ ییه انیید، طبن ِ ااییییت کییه ش ییاونِ گر ن تی  ییهامییایرییو قییایِ کییه 

برا   ها  نظامِشر  از شویند اییازوبر بزت مراشب به  گر  ایهمنهتی  هکاتگران ِ

بات  شأاییفاگر به هر دینل »کیید که کاتگران اضییافه مِ« دفاع از کمون دتیافت داتد.

نحلال کشییانده خواهد دتخوااییت ما موتد شوجه جد  قرات نگنرد، این مجمع ش اونِ به ا

دت اع ویاب بودند ، اا ثمات  ها که اخنراًشید، و کاتفرمایان با اای  دام مجدد نح ِ آن

کیاتگران تا از ایییر خواهیید گرفیت. م شیییریل کردن کاتگران گام بزتگِ به ایییو  

کینم، ی یِ همبس گِ مردمان و ما دت جهتِ آن شلا  مِ  دموکرااِ که همهایواینال

 ۸«اات.ارنگونِِ شاهان، 

به کمون  شید   بر اایاس این اع راضا  بود که ی و فرانرل، ت نس کمنسنون، نامه

زندگِِ جم نت اایی فاده  اییطحاایی ثماتگران از ا فتِ »... خواننم، نوشییت. دت این نامه مِ

ه ها تا نادیدآوتند؛ دت حایِ که کمون کوت اات و این دانسهها تا پاینن مِکرده و مزد

به  اخلاقِ اایییت کهبِفایده و هم بِدت واقع هم »کید که نرل اضیییافه مِفرا« گنرد.مِ

ا  برداشیییتِ یم حا ای مل از کاتگرانِ اایییت که دت وظنفهییم واایییطه، که شیها 

اای  دام داتد، م وایل شویم. این شداومِ بردگِ کاتگران از طریا کی رِل م مرکِز شویند 

وان شچنز دیگر  نمِ»کید که، ت  مِدت آخر نامه یادآواو « شواییا اایی ثماتگر ااییت.

ماتس شیها شوایییا کاتگران به ثمر  ۸۱گفت، جز این که نباید فرامو  کینم که انقلاب 

 2«نشست.

                                                      

۸  Archive historic de la Gurre, “Letter of Foundry Workers to A 

Member of the Commune…”, (n.d), in Eugene Schulkind, … pp. 166-
67 

2 “Report of Leo Frankel on Negotiations for Military Uniforms”, in 

Eugene Schulkind, … p. 169 
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هایِ که از قبل تایینده بود، اییبب شیید که کمون این اع راضییا  و نامه  مجموعه

 کمنسنون کات و مبادیه باید شرکت  ، نماییدههاافات دای وت صیادت کرد که دت شمام 

دا وت داده شد که شمام قراتدادها موتد برتاِ مجدد قرات گنرند،  همدیننداشی ه باشد. 

هیا، حیداقیل مزد توزانیه، و اویوییت بیه مجیامع ش یاونِ کیاتگر  داده شیییود، و قنمیت

  ۸ها  کاتگر  و ش اونِ حِرَف مربوطه ش ننن شوند.کات ، با همرات  ششرلقط ه

 

 مالی و استقراض از بانک تأمین

ا  که کمون با آن مواجه بود، شرین مسییی لهمهمنظامِ و دفاعِ،   برکیات از مسییی له

ها  دفاع از شیییهر، و ها  کمون، حقوق گاتد ملِ، هزییههزییه شأمننمایِ و   مسییی له

 وتطها  آموز  و تفاهِ بود. مقرِ مرکز  بانم فرانسیییه دت پاتیس بود، و همانهزیییه

ن   مرکز  گاتد ملِ، انقلابنوکی رل شییهر شواییا کمن ه  اشییاته شیید، دت دوته که قبلاً

باز کرده بودند. جایب آن دت آن بانم، یم حسیاب برا  شهردات    جا  مویادتههب

که کمون هم همان اناات مداتا با بانم تا ادامه داد. شاتل بِلِه، پرودوننستِ م روف که 

اشیاته شد، به امت اوینن ت نس شوتا  کمون ان  اب شده بود، یم طوت که قبلا همان

بوتژوا  ینبرال بود که مس ول تابطه با بانم فرانسه ننزش ننن شد. او بر این اع قاد بود که 

  آن شیانس هر ایازشیِ با وتاا  تا از بنن خواهد شیدتو  دت موتد بانم و مویادته

وت  کرد. انقلاب کبنر تا به بقنه یادآ  ند، و شجربهفرانسه تا ننز خواهد شراا  برد، و بقنه

م کشوت اات و بدون آن نه صی  ِ خواهن  بانم ارمایه»برا  بقنه اا دیال کرد که او 

های  به کاغرپاته شبدیل خواهد ریزید، ااییریاسبداشییت و نه شجاتشِ. اگر آن تا به هم 

 به او اشاته شد، با آن ز، که قبلاًکمون دت اموت مایِ نن  فرانسینس ژوتد، نماییده 2«.شید

مون ها  کمایِ ایناات شأمننای ت نگران  جا کهیِ از آن، وبود شر از بِلِهتادیرالکه 

                                                      

۸ Eugene Schulkind, … p. 166 

2 Olivier Lissagaray, …. P. 154. 
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دنبال هشر بکیات از قرض از بانم، کمون بن . بردکر تبیانم م ایف  بود بیا مویییادته

 ها  شهر بود.آوت  ماینا جمع

که با عجله دویت تا ا یشرابانم آگاه بود، اما دت آن   یر از خطرِ موادتهتژیم شِ

بانم تا نداشییت. برا  این کات به قولِ   وجه امران ش لنههنچبهبه وتاییا  می قل کرد، 

ماتس مدیران بانم هر  ۸۱کامنون و یم اتش  نناز داشیییت. از  ۱۳شا   ۲۳ینسیییاگاته به 

. ت نس بانم ایییرانجام فرات کرد و یحظه ان ظات وتود انقلابنون و اعدام خود تا داشییی ید

ماتس، ژوتد و  ۸۱کید که دت شییید. جان مِر  مان اشیییاته مِ ا جایگزین او مقامقا م

هزات فرانم  ۸۳۳دتخواایییتِ دبانه امو »عیوان نماییدگان کمون به بانم تف ید واتین به

هن ت   هیگام مراج ه ۸!دکرکردند، و بلافاصییله بانم آن تا شوییویب « وام برا  کمون

منلنون فرانم  ۸۸» هیا  موجود دت آن عبیات  بود از،یِانمیایییدگِ کمون، اتز  دات

منلنون  ۸۸منلنون وثنقه،  ۸2۳منلنون ایییف ه،  ۱۱۱فرانم اایییریاس،  منلنون ۸۲۲ایییره، 

ها. به منلنون اوتاق دوی ِ و اایر اارده ۱۳۳شده، ااردهمنلنون جواهرا   ۸شیم  طلا، 

منلنون دیات آن شیها  ۱۳۳منلنون فرانم: از آن منان  ۸۱۳لناتد و من 2عبات  دیگر مجموع 

 2«اادگِ عملِ بود...هداتِ بانم نناز داشت، که بصیدوق  امضابه 

جییا  هکمنسییینون اجرایِ کیه دت آن یحظیه تهبر  کمون تا دت دایییت داشیییت بی

 به ابرخوتد  قاطع با بانم و اایی فاده از آن برا  شحمنل اییاز  به وتاییا ، اخ نات ت

اد! برا  او اخ واص د مبانشاتل بِلِه واگرات کرد، و قا م مقام بانم هم دف ر کات  دت 

 ۸/۱منلنون فرانیم دتییافت کرد که  ۸/۸۲ا ، کمون شیهیا توزه ۸2دت شمیامِ طولِ عمر 

منلنون فرانیم به  ۰/۸شییید، و دت واقع فقا دات  مِنگیهمنلنون آن دت حسیییاب کمون 

                                                      

۸ John Merriman, … p. 56 

2 Olivier Lissgaray, … p. 153 
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جایب آن که دت همنن مد  مقاما  وتایا  و بوتژواها از طریاِ  ۸کمون وام داده شید.

 2منلنون فرانم برداشت کرده بودند. ۰۸۴م  لف بانم،   ش به ۸۸

کمون تا با هر انقلاب دیگر  دت شاتیخ م فاو   این اییینیاایییتِ بیاوتنرردنِ قط یاً

ِ خ لافا  داخلها، همراه با او  گنر  اها و شردیداین شزیزل  ااخت. بر اثر مجموعهمِ

 ها  مهمِ از دات تفت.خواهد شد، فرصتشاته اکه به آن 

 

 انزوای پاریس
دت چید شهر دیگر فرانسه ازجمله ینون، ماتاِِ، شویوز، و ناتب ن کمون ایجاد شد، که 

همگِ عمر بسنات کوشاهِ داش ید. ننگاه کیند به فول دهم ینساگاته . دت شمام شهرهایِ 

اپوزیسیینون زیاد  اعم از نظامِ و یا شبلنلاشِ مواجه شیید، و  که کمون ششییرنل شیید، با

که کمون پاتیس اوینن شییرسییت نظامِ  زمانِ ۰ا  بنشیی ر دوام نناوتد.حداکثر دو هف ه

خود تا دت مقابل وتاییا  شجربه کرد، دیگر دت هنچ یم از شییهرها  فرانسییه ننروها  

 رها، هواداتان کمون به نفع پاتیسا  شهکات نبودند. ایب ه دت پاتهس دتپاتیس دت  طرفداتِ

ها هیا  ایییرخ شظیاهرا  تاه انیداخ یید، و بناننه صیییادت کردند. اما این حمایتبیا پرچم

ا ، کمون بهمها  آوتیل و شوانست کمم ماد  برا  پاتیس باشد. دت شمام طولِ ماهنمِ

ها    عملرردمیاطا دیگر دت شماس بود. شبلنلا  ضییید کمون و خبرها  دتوب دتباته

کرد. کمون که دت آغاز نسبت به برقرات  اتشبا  با داد مِبِآن دت دیگر میاطا فرانسیه 

ح دتپِ به شهرها شوضنپِها  تامِ ایایر نواحِ کوشاهِ کرده بود، حال با اتاال نامه

  دیر اشوت  نداتد، و به دنبال ایجاد اشحاد  از توجه قود برقراهنچبهداد که پاتیس مِ

 ودم  ات دت یم جمهوت  واحد اات. ها  خکمون

                                                      

۸ Max Shachtman, …. P. 33 

2 Georges Beisson, “La Commune et la bank de france’. 

۰ David A. Shafer, … p. 74, also see Olivier Lissagaray, Chapter 10. 
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  یم برنامه»شحت عیوان « ژوتنال تایییمِ»آوتییل کمون دت یم بناننه دت  ۸۱دت 

شقویت جمهوت  »تا با هدف « ها  خودخواا ه»خطاب به مردم فرانسیه « تایمِ کمون

اعلام کرد و شأکند کرد که دت این تاه « عیوان شیها شیییرلِ دویتِ میطبا با حقوق مردمبه

آوتیل دو  2۳دت  ۸«یابد...خودم  ات  کاملِ کمون به شمام شییهرها  فرانسییه ش منم مِ»

  Charles Delescluzeنشیی ویینت بسیینات مهمِ کمون، ژول وایس و شییاتل دویرلوز 

ژوتنال تایییمِ ها خواهید داشیییت، دت ا  تا دت موتد حقوقِ که هر یم از کمونبناننه
ت شیید، هر چید واق نها دیر انجام مِاین شلا می شییر کردند. واق نت این بود که  کمون

 عمومِ فرانسه با تادیراینسم پاتیس همراه نبود.  این بود که جَوّ

کمون دت اوااا آوتیل ننز که حملا  وتاا  شد  گرف ه بود، پنامِ برا  دهقانان 

کاتگران »  اامض. دت این بناننه با دکرفرانسه فرا اد و از طریا باین دت چید میطقه پ   

دهید. برادتان، شما تا فریب مِ»شیود که خطاب به کشیاوتزان فرانسیه گف ه مِ« پاتیس

 کیید و به رین ب  به شمام کسیییانِ که تو  زمنن کات مِ« میافع ما یرسیییان اایییت...

آنده که  شود کهکیید، گف ه مِشود که هنچ کات  نمِشان نونب کسانِ مِمحویول

ش لا داتد، ابزات شویند به کاتگران، و کات ن ازاتعزمنن به » خواهد این اایییت:پاتیس مِ

اکیون پاتیس تا زیر حمله همهایِ که کید که ژنرالها یادآوت  مِبیه آن« برا  همیه...

ها فرانسه خنانت کردند. دت آخر، بناننه از آناز دفاع  دتها هسی ید که اند، همانقرات داده

م أایییفانه حمای ِ از تواییی اها  2«شیییود... پنروز پس کمم کیند که پاتیس»خواهد مِ

ا  برا  آن فراهم ننامده بود، و ایرانجام باز هم بسنات  از دهقانان به جی  ننامد، زمنیه

 خواهان بسن  شدند.با جمهوت 

                                                      

۸ “An Official Programme of the Commune” (19 April 1871), in Journal 

Officiel, in Eugene Schulkind, … pp. 149-51. 

2 “Circular Addressed by the Commune to Farmers”, (mid-April 1871), 

in Eugene Schulkind, … pp. 152-54 
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تغمِ همدیِ طرفداتان کمون دت شهرها  نویسد که بهشنفر به نقل از ویلنام اِرمَن مِ

، و انقلابنونِ دیگر نواحِ نه امرانا  نظامِ داشییی ید و نه نفوذ دیگر، پاتیس میزو  ماند

ها  م  لفِ تغم شظاهرا  و بناننهبه ۸شوانس ید اروصدا تاه بنیدازند.ایناایِ، و شیها مِ

 شد، پاتیس شیها ماند.صادت مِه مها  آوتیل و که دت ماه

 

 گریمیانجیها برای تلاش
گر  خواهان برا  منانجِز او  جمهوت م  دد  اها  ماتس، شلا  ۸۱ب د از قنام 

خواهان ینبرال دچات این کشییمر  بنن پاتیس و وتاییا  صییوت  گرف ه بود. جمهوت 

را  کید، بطوت که شیینفر اشییاته مِدتونِ بودند که آیا از کمون حمایت کیید یا نه. آن

 ت وننت اایی وات ااییخواهِ بر قانوها، شأکند بر این بود که بینان جمهوت بسیینات  از آن

چید که دوی ِ که ان  اب   اوم تا به م اطره انداخ ه، هرقنامِ کمون جمهوت ِ شرییده

خواهِ کات تا به پن  ب رد. با ها  قانونِ جمهوت خواه ننست، باید از تاهشده، جمهوت 

ها  مهمِ یر، از شییی وییینتمنلِاین حال دو توز ب د از قنام، کلمانسیییو و ژان باشنسیییت 

 گر منانجِپاتیس واتد مجلس ملِ شیده بودند، ا ِ به   خواه که از حوزههوت جم

 2۴ا  نبودند. چید توز ب د، دت یر و نه کمون حاضیییر به هنچ مویییایحهکردند، اما نه شِ

 یر ملاقا مجلس از پاتیس با شِ  ش  نماییده ها، مجدداًماتس قبل از شیروع دتگنر 

یر قود هنچ اازشِ تا نداتد و دت شدات  جی  اات. با کردند، اما م وجه شدند که شِ

دیگر پاتیس از نماییدگِِ مجلس اایی  فا   یر و دو نماییدهمنلِشییروع حمله به پاتیس، 

 2کردند.

خواهان ها هم از جمهوت که آنصییوت  گرفت ها شلا  دیگر از اییو  فرامااییون

یر خواایییتِ نماییدگان انِ که شِزم .ها دت کمون هم ف ال بودندا  از آنبودنید، و پاته

                                                      

۸ William Serman,... in David A. Shafer, … pp. 74-75 

2 David A, Safer, …pp. 80-81 
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ِ یپنماآوتیل دت پاتیس یم تاه 2۱ها دت آوتیل جد  نگرفت، فرامااون 2۸ها تا دت آن

ها  م  لف تا تاه انداخ ید و حمایت آشرات ی ک  اعضاهزات نفر از  ۸۳بزت  م شرل از 

ریح   تا ششییشفویینل این شظاهرابهخود از کمون تا اعلام کردند. ینسییاگاته   و قاط انه

 ۸کید.مِ

ها  دیگر  برا  مویایحه انجام شد. ازجمله گروهِ ب د از شیروع جی  هم شلا 

هایِ با ها  آوتیل و مه ملاقا از شیییهرداتان میاطا پاتیس و نماییدگان مجلس بنن ماه

هایِ صییوت  گرفت و نراییند. خات  از پاتیس هم شلا  یِجادو طرف داشیی ید که به 

ینون  مه دت ۸۸یر، دت شِتغم م ایفت بها  از نماییدگان شهرها  فرانسه، ازجمله کیگره

 ب د از آن، قوا  وتاا  واتد پاتیس شده بودند.  ششرنل شد. اما موفقن ِ نداشت. هف ه

 

 زنان و کمون
  قدت مهم و وایینع ااییت که دت نوشیی هآن نق  زنان دت کمون و دت تابطه با کمون

ه تغم آن کبهکه زنان  کردجا کافِ اایت اشاته اینا  باید به آن پرداخت. دت جداگانه

و حاِ ان  اب شیییدن نداشییی ید، دت شمام اموت کمون از اموت جیگِ و دفاعِ شا   دتحا 

ها  وینتنق  بسییینات مهم داشییی ید. دت دوتان محاصیییره برکیات از مسییی  ،انواع خدما 

  کییدهنننش ای اده ها بسنات ف ال بودند. به نق  فوقها  مراقبت محلهخانواده، دت کمن ه

اند که بدون نق  ایقولم فاکمون نِ اموتخاشییاته شیید. شمام  ماتس قبلاً ۸۱زنان دت قنام 

خود،   زنان، قنام امران پنروز  نداشیت. گِِ گوینرسیون دت ک اب برجس ه  دیاوتانه

با شییروع کات  2دهد.ها دت این قنام تا شییر  مِجز نا  نق  آن ،زنانِ اییرک ِ پاتیس

 ها  زیاد  تا بر عهده گرف ید. کمون، زنان مس وینت

                                                      

۸ Olivier Lissagaray, … pp. 190-91 

2 Gay, L. Gullickson, … pp. 24-56 
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ها اینزابت شومانوفسیرایا ندیمن ریِف ، ایواییناینست جواِن یرِ از برجسی ه شرین آن

دت ییدن و اایملل بود. ناویسِ بن  گراتان ش بههپاینس تفت و از یتوس بود که به ایو

رود و بماتکس از او خواایییت که به پاتیس  ۸۱۸۸بیا میاتکس ملاقا  کرد و دت ماتس 

ه ها با وتاا ، خود  ببا وتود به پاتیس و شیروع دتگنر او وقایع کمون تا ثبت کید. 

ها زنان برا  دفاع از پاتیس و نجا  زخمِ  گراتان اشحادیهپایهها پنوات، و از اییگر

 [۸دیمن ریف پس از شرست کمون موفا به فرات شد و به توانه بازگشت.گ ود.ب

ایملل بود و نق  ، ایییازمانِ زنان وابسییی ه به ب   فرانسیییو  بنن«زنان  اشحیادییه»

  آوتیل این ششییرل با بناننه ۸۸دت  2ای اده مهمِ دت بسیین  زنان و مباتزا  داشییت.فوق

وهِ از گر»  امضااواناینس ِ و با  ، با زبانِ مشی ویاً«دعو  از زنان شیهروند پاتیس»

تودتتویِ نهایِ بنن حا و زوت، کات و ااییی ثمات، مردم و »، اعلام کرد که «زنیانِ پاتیس

د جهان کهن باید به پایان خو»کیید که . به زنان پاتیس اعلام مِاات فراتاینده« ناظایم

وان عیبلافاصله ب د از این دعو  این ششرل به ۰«تهایِ خود هس نم....براد، و ما خواهان 

 ها  انااِ دوتان کمون شروع به ف اینت و مباتزه کرد. یرِ از ف ال شرین کلوب

به وجود « دفاع از حقوق زنان  جام ه»قبیل از کمون ششیییرل دیگر  شحت عیوان 

هم از زنییان ینبرال و هم  آمییده بود، کییه دت دوتان کمون هم ف ییال بود. این انجمن

  بقهزنان عمدشاً شواِا زنان ط  شد، که نظنر ششرل اشحادیهایوایناینسیت ششیرنل مِ

  شید، و زنان کاتگر دت آن نبودند. با آن که دت ایجاد اشحادیهم وایا ایجاد و اداته مِ

ابت   همراه با اینزNathalie Lemelزنان برجسییی ه کاتگر، ناشایِ یِمِل ن زنان یرِ از

ر  زنان.   کاتگر بود شا برابریف نق  داشیت، اما شوجه او بنش ر به مباتزا  طبقه دیمن

                                                      

۸ https://en.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Dmitrieff 
2 Gay L. Gullickson, … pp. 125-27 

۰ The Association of Women for the Defence of Paris and Aid to the 

Wounded, in Journal Officiel, April 11, in Eugene Schulkind, … pp. 
171-172 
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ها  ایملل ف ال، و از اازماندهان حرکتیِمِل یم کاتگر صیحاف بود و دت تابطه با بنن

کییاتگر ، و شلییا  برا  برابر  مزد کییاتگران زن و مرد بود. دت جریییان کمون هم از 

 ایگر بود.مباتزان ایگر و پشت 

 زنان»آمنز  داشییت و از اح رامبا آن که کمون دت کلام با کموناتدها  زن برخوتد 

 شد، اما دت عمل ش وبا ا ای  مِ« شرین شهندانشجاع»، این «شنرزنانِ زخمِ»، «شجاع

دند، شییها باید جابجا مِمردانه حاکم بود. یم نمونه این بود که دت شییرایطِ که زخمِ

ها تا به عهده نداد که ن ه زن داوطلب مسییی وینت پراییی ات  آمبویانسگیاتد ملِ اجیازه 

شرین زن ژوتنیاینسیییتِ کمون، آندته ی و خیاطر آن، بیانفوذهگنرنید. این امر  بود کیه بی

که زنان ح ِ دت د کرها یادآوت  حمله و به آنن امسییی وی  اییی ت به Andre Leoن

پادگان ایسیییِ هم نق  مهمِ داشییی ید. گآندته ی و نام   علمنا  نظامِ دت دفاع از قل ه

ها    با اا فاده از نامLeodile Champseixا  بود که ی ودیل شانسه نمس  اتِ مردانه

پسیییران دوقلو  برا  خود ان  یاب کرده بود. او از نویسیییییدگان ایییرشییییاس دوتان 

وا  ن ازدسیی ِ بود که پس از مر  شییوهر  با یم عضییو کموناییوایینای اماراشوت ، و

  کمون ان قادا  شیییدید  به برخوتدها  مردانه  نشیییریه  کرد. او دت چید شیییماته

نوشت و ازجمله با اع راض « انقلاب بدون زنان»ا  هم شحت عیوان کموناتدها کرد. مقایه

  گانقلابِِ یهسیی انِ که دت آن Jaroslav Dombrowskiبه یاتواییلاو دومبروفسییرِ ن

ماتس  ۸۱کمون بود[ از او خواایییت که نق  زنان دت پنروز   ننروها   مقطع فرمانده

دانسیییت چه تا از ییاد نبرد، و بیه یاد  آوتد که دت آن توز دت حایِ که گاتد ملِ نمِ

ِ به ش رض ننروها  وتایییا  از خود نشیییان دهد، این زنان بودند که خود تا به واکیشییی

  ۸مندان کشندند.  منانه

دوتان کمون و از مبییاتزین برابر  حقوق زنییان، یو نز   شرین زنِ جیگیییدهم روف

  ماتس دت ایگر از حمله ۸۱  بود که اوینن کسِ بود که دت Louise Michelمنشل ن

                                                      

۸ Gay, L. Gullickson, … pp. 128-136 
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. درکحمله   ننروها  وتایا  به م ن ماتشر خبردات شد، و گاتدِ مدافع تا م وجه  شیبانه

 م ن ماتشر ان  اب  قبت از محلهزنانِ مرا  عیوان مس ول کمن هدت جریان محاصیره، او به

دت چییدین نبرد دییاوتانیه جیگنیده بود. او فرزنید خیات  از ازدوا ِ یم و  شیییده بود. 

ثروشمید بود، و امرانا ِ به ر  داشیت. ضمن شدتیس و مدیریت مدتاه برا    خانواده

باننان قر  جام ه»ها کودکیان فقنر، با زنان طبقا  م  لف دت اتشبا  بود، و با کمم آن

 شل قبلاًکییده داشت. منش نننکمون نق   از شحویا تا ششرنل داد، و دت بسنات  « جی 

ها  مهم ازجمله ویر وت هوگو و بلانرِ نزدیم بود. گوینرسون ش ونتاز با بسنات  

پاتیس و ش هد  که به انقلاب   شمام نق  او دت جریان محاصیییرهشوجه به گویید، با مِ

 ۸گرفت.شد و نق  تهبر  مِدت کمون ان  اب مِ ود قط اًداشت، اگر یم مرد ب

مقیاومیت دت مقیابیل برابر  حقوق زنیان دت منیان بسییینات  از کموناتدها، برکیات از 

ن ها پنرواها  نظر  و اید ویوژیم هم داشیییت. بسییینات  از آنها  فرهیگِ، جیبهجیبه

او دت  شدید  د. شرنهپوشیِ ضد حقوق زنان بوپردهپرودون بودند، و مرادشیان بِ هنچ 

که  م  قد بوداو این عرصییه بر شقسیینم کات جیسییِ و اهمنتِ ازدوا  و بینانِ خانواده بود. 

ه شود که بها، و کات کردن بنرون از خانه ایبب مِآن  دتحقوق برابر زنان ازجمله حا 

ن امر ایشان ن واهید بود، و اصلِ خود نراید، از نظر مایِ هم وابس ه به شوهرانف یوظا

نظرا  پرودون و پنروان  دت موتد زنان  2فسییاد و فحشییا شییود.  شواند اییبب اشییاعهمِ

ت ایملل اول دمانده و اتشجاعِ بود. برا  نمونه زمانِ که بننح ِ برا  آن زمان هم عقب

ششیرنل شد و ماتکس تیاات شوتا  آن تا بر عهده داشت، پنشیهاد شد که زنان  ۸۱۲۸

  فرانسیییو  ایملل تا داشیی ه باشییید. اما نماییدگان شیی بهت بننهم باید حا عضییویت د

تهبران کمون هنچ قانون و مقرتا ِ جدید  علنه آن تا  دادند. ایملل به اشفاق آتا بربنن

                                                      

۸ Gay L. Gullickson … pp. 147-158 

2  Pierre-Joseph Proudhon, “Pornocracy, Or Women in Modern 

Times”, selections translated by Stefan Mattessich, in Cultural 
Critique 100, summer 2018 
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ها حقوق زنان تا شقویت کید، از شوویب نگرتاندند، اما مانع ف اینت کمن ه تا که مس قنماً

ها  آن ند، و به همنن دینل حمایت فمنینسیییتها  مدافع حقوق زنان هم نشیییدو کلوب

  ۸دوته تا ننز داش ید.

ها و ها  م  لف و دت نبردها دت محلهها، زنان دت ایییاخ ن اییییگرنبردواپسییینن دت  

دت همنن  2ها با شییهامت فراوان جیگندند.ها  پشییتِ ایییگر، و کمم به زخمِکمم

، «افروزآش زنانِ »  سییانهتاایی ِ، افداییتها  آخر بود که وتاییا  و مطبوعا  نبرد

زنید، به تاه ها  آغشییی ه به نفت همه جا تا آش  مِا  که زنان کمون با بسییی هشیییای ه

تا که  پو ژندهنویسید به همنن دینل بود که اربازان هر جا زنِ انداخ ید. ینسیاگاته مِ

اته کرده پهای  تا دیدند، او تا دا گنر کرده، یباسا  دت دات داشت مِبطر بس ه یا 

  ۰کش ید.و با شاانده او تا مِ

زن دت  ۸،۳۴۸محاکمه اعدام شدند، دت آخر هم برکیات از هزاتان زنِ که کش ه یا بِ

 ها  ب د از کمون محاکمه شدند. دادگاه

 

                                                      

۸ David A. Shafer, …. P. 154. 

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

Hicks and Robert Tucker, … pp. 26-34 

۰ Olivier Lissagaray, … pp. 277-278 
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 ملِ، پاتیس  افروز ، ک اب انهآش اعدام خنابانِِ زنِ م هم به 

 

 

 کندورسای حمله را آغاز می

ِِ فرانسه، ها  قبلخلاف انقلاببرفرانسه جدا کرده بود.   پاتیس تا از بقنه یر عملاًشِ

حرومت مرکز  ایاقا نشیده بود. علاوه بر آن اخ لافا  دتونِ نسیبت به مسایل دفاعِ 

هزات  2۳۳ا  م  قید بودنید کیه کمون بیا دت اخ نات داشییی ن ننز تو بیه افزای  بود. عیده
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ا  بر مداتا و امران مله به وتاا  تا داتد، اما عدهمسیلح امران به ر  برا  ح  تزمیده

شر، اخ لافا  بنن فرماندهِ گاتد ملِ و کمون حسیییاساز آن  ۸کردند.صیییلح شأکند مِ

 2گرفت.شر شدن اوضاع شد  مِوخنمبود، که با 

بنن پاتیس و وتایییا  تخ داد، و   آوتییل، دت میطقیه 2هیا دت توز اوینن دتگنر  

. اما با دکرتو  پن وتاا  بدون اخطات قبلِ، آن میطقه تا به شوپ بست و به او  آن 

ها  جد  توبرو شد. هرگونه شوهم امران صلح و موایحه با وتاا  از بنن تف ه مقاومت

ید، و آوتیل شدات  د ۰ا  تا دت جی  نبود، اما عجویانه ضییدِحمله  کمون آمادهبود. 

ماتس، اتششِ که دت آن مقطع دت اخ نات وتاا   ۸۱  بنشی ر امند داشیت که نظنر حمله

بود، حاضییر به جی  نباشیید، اما چینن نبود. دت این نبرد، گوایی او فلوتانس و یم ژنرال 

وانسنون ژنو بایست کیها اانر جیگِ بودند و مِدیگر کمون دا گنر شدند. با آن که این

ه ا  که با  یاغِ اعلام کرده بود. با کنیهیر کموناتدها تا داییی هِتعیاییت شیییود، امیا ش

ا  ا  به جمجمه ا  واتد کرده و او تا بِ هنچ محاکمهفلوتانس داش ید، با شمشنر ضربه

از زندان فرات داده شییده بود، و  طوت که دت بایا اشییاته شیید، قبلاًکشیی ید. فلوتانس همان

رین شا  یرِ از مهمجوانِتغم بهت. گفلوتانس وتاییا  کنیه زیاد  نسییبت به او داشیی

اطر خهها  کمون بود. او دت زمان اماراشوت  اایی اد کویک دو فرانس بود، اما بشیی ویینت

گرایانه، خداناباوتانه و ضیید بیاپاتشنسیی ِ اخرا  شییده بود. دت چید قنام ماد ها  دیدگاه

دت آمده بود.[ جسد او  مهم نق  تهبر  داشیت، و دت ان  ابا  کمون به عضویت شوتا

تو  یم گات ِ حمل زبایه انداخ ید و به وتاا  بردند. برا  شحقنر او و کموناتدها هتا ب

و دت گوتا ان  دادندچیدین توز بر تو  همان گات  ماند، و پس از آن شحویل مادت  

 ۰شِز دفن شد.ایپِر

                                                      

۸ David A. Shafer, … p.76 

2 Max Shachtman, … p.29 
۰ Dvid. A. Shafer, … p 77 
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د، کمنسنون جی  دا آوتیل، گوا او کلوزِتِه شلننراشِ دت ۰  چید توز ب د از فاج ه

قدت  بنشی ر  کسب کرد، و اخ لافا  با گاتد ملِ شد  بنش ر  گرفت. چید پنشرو  

  ایسیییِ، که یم نقطه  داد، اما دت آخر ماه آوتیل پادگان قل ه نشییینیِ تو عقیبو 

اای راشکیم بسنات مهم بنن م د ن و پاتیس بود، به دات اتش  وتاا  اف اد. این امر چیان 

شییت به پاتیس، کلوزِتِه دایی گنر و زندانِ شیید. گکلوزته گد که به هیگام بازا  بوضییربه

قبل از کمون یم اتششیِ بود و اوابا جیگِ زیاد  داشت؛ با گاتیباید  دت ای اینا بود، 

  ها  ایریید هم اییابقهدت جی  داخلِ امریرا شییرکت کرده بود، و با ناایینوناینسییت

جا  او ارهی  جوانِ که انقلابِ نبود و فقا ب اطر آن که پاتیس ههمرات  داشت.[ ب

قوا  بنسییمات  نشییده بود، خود تا دت اخ نات کمون گراشیی ه بود، به حاضییر به شسییلنم 

مسیی وینت اموت نظامِ تا بر عهده گرفت. پس از ایجاد شلننراشِ دت اایی حراما  پاتیس، 

شیاک من قوید کودشا هم داشت، اما   او هم ده توز  بنشی ر دوام نناوتد، ح ِ به گف ه

ب د از این بود که دویِرلوز فرماندهِ دفاع تا دت داییت  ۸دایی گنر شیید و ب د فرات کرد.

نظمِ و عدم هماهیگِ دت اموت بِها  کمون، جیگیده  تغم شهامت قهرمانانهبهگرفت. 

واحد از  ۰2۳شوپ که دت اخ نات کمون بود، شیها  ۸۸۸۳دفاعِ ادامه داشت. برا  نمونه از 

 ها موتد اا فاده قرات گرف ه بود.آن

 

 «اقلیت»و « اکثریت»اختلاف 
   امینتاشیییاته شییید، کمون شویییمنم به ایجاد کمن ه دت اول ماه مه همانطوت که قبلاً

ایجاد این کمن ه وحش ِ بود که  ءو واگرات ِ اخ ناتا ِ خود به آن گرفت. میشیا عمومِ

ِر ها  کمون شحت نظشده بود. شمام کمنسنون از شیرسیتِ ایقو ِ پادگان ایسیِ حاصل

  2گرف ید.این کمن ه قرات مِ

                                                      

۸ Max Schachtman, … pp. 37-38 
2 Olivier Lissagaray, … p. 193 
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  امینت   م ایف به ان قال قدت  به کمن هدت 2۰  موافا دت مقابل دت ۸۴کمون بیا 

شقسییینم کرد. اکثریت دت آن « اقلنت»و « اکثریت»این امر کمون تا به  ۸  داد.دعمومِ ت

أکند کرد. اما اقلنت بر این شم مرکز شأکند مِ  اوضاع و احوال، بر ضروت  یم اشوتی ه

اند، به یم گروهِ داشیییت که کمون حا نداتد اخ ناتاشِ تا که مردم به آن واگرات کرده

ها و بود که از آغاز بنن بلانرنسییتِ یدعوانشییدنِ، واگرات کید. این همان بازخوااییت

شمرکز و مشیییاتکت مردم دت ها  م  قد به عدمهیا  اق داتگرا، و پرودوننسیییتژاکوبن

اموت، وجود داشت. از منان نماییدگان مهمِ که با ایجاد این کمن ه م ایفت کرد،   همه

  اعضییااز  و صییحافان ک اب    بود. گاو ت نس اشحادیهEugene Varlinاوژِن واتین ن

ها، طرف ها و پرودوننسیییتایملیل بود. امیا پس از اخ لیاف بنن ماتکسییینسیییتمهم بنن

علنه دویت موقت نق  مهمِ داشت، و ژانویه بر 22گرف ه بود. دت قنام ها تا نستپرودون

جی  دای گنر شیید، اتششییناِن وتاا   پایاندت کمون هم عضیو کمنسینون مایِ بود. دت 

 چشمان  تا کوت کردند و او تا بِ محاکمه کش ید.[

نراشِ داده شلن   امینتمف ضحانه دت یرِ از نبردها، دت شرکنب کمن ه ِپس از شرس 

ت دومنن ا  دشید، و دویرلوز نق  تهبر  گرفت. اقلنت بسنات کوش  کرد که نماییده

ها اقلنت به کمنسییینون  اعضیییااکثریت از وتود  2کمن ه داشیی ه باشییید، اما موفا نشییید.

اقلنت از   اعضاماه مه،  ۸۴جایِ تاند که از هها بجلوگنر  کرد. این اخ لافا  و شهدید

ها  ان  ابِ مون خوددات  کردند و شرایت تا به مردم دت حوزهشیرکت دت جلسا  ک

ها خوااییی ید که به کمون بازگردند و از نظر خود بردنید. امیا جیایب آن که مردم از آن

ر شر کرد. به هیر تا بسینات خوشییود و موممخبر این اخ لاف شِ ۰اکثریت حمایت کیید.

                                                      

۸ John Hicks and Robert Tucker, … p.xx 

2 Max Shachtman, … pp. 32-33 

۰ Robert Tombs, …. P. 85 
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ا  دت جلسهوام نناوتد، و آخرین توز بنش ر د 2۳هم حدود  عمومِ  امینت حال کمن ه

 کمون و قبل از نابود ِ آن، ششرنل شد.  اصلِِاز مقرِ خات  ه م 2۸

ملل ایبنن  اعضابود. ب شِ از  وخامتاوضیاع اق ویاد  و اج ماعِ شیهر ننز تو به 

کیید کمون یادآوت  مِن امس ویشیدِ اع راضِ به کمون نوش ید. دت آن به   نامهفرانسیه 

امرانا  اق واد  و نظامِ تا دت اخ نات   همهکه شیما مسی ول و تهبر پاتیس هسی ند و 

اِ یکیید که دت این شرااضافه مِ«. چنز  کم نداتید، نه آدم کم داتید و نه الا »داتید، 

شوانند خر  کیند، و خاطر آتمانِ عدایت، هرچه مِهب»اییی یت کیه دت جیی  هسییی نم 

یید که کبه گردانیدگان کمون شوصیینه مِ« تا برا  دوتان صییلح بگراتید.ِ یجوصییرفه

 انگات ِ ادات  و نظامِِ کیونِ پایاناییهل»بلافاصییله از کمنسیینون جی  ب واهید که به 

اتادگِ و توادات  شیما ابب شده که بِ»کیید که گاه با یحن شید  اشیاته مِآن« دهد.

ت شیییود که دها اطمنیان داده مِدت پایان به آن«  ه شیییود.اق دات نماییدگانِ ما نادیده گرف

ها شوان خود از آن  ایملیل بیا همهصیییوتشِ کیه کمون این شلننرا  تا انجیام دهید، بنن

  ۸حمایت خواهد کرد.

ها  اق وییاد  و اج ماعِ گرفت. دت این مقطع، کمون چیدین شوییمنم مهم دت زمنیه

ها  شویند  کاتگر ، و و غنر ف ال به ش اونِ ها  شویند  تهاشیییدهازجمله ان قال واحد

ِ ها  دوی و خرید هااییفات ها  شویند  کاتگر  دت دایی وت اویویت دادن به ش اونِ

 ننگاه کیند به ب   اقداما  کمون دت بایا .

 

 کمون یجویانهتلافیدامات اق
  امینت عمومِ، دت شلافِ حملا  و کش اتها  وتاا ، کمون دات با ایجاد کمن ه

آوتیل دت پااییخ به اعدام و به ق ل  ۸دت  جویانه زد.شلافِها  به یم اییلسییله خشییونت

                                                      

۸ Archives historiques de la Guerre, (May 12, 1871), “Criticism sent to 

Commune by a Section of the International”, in Eugene Schulkind, …. 
pp. 183-4 
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تاییاندن گوایی او فلوتانس و یم ژنرال دیگرِ کمون شواییا وتاییا ، کمون فرمانِ تا 

د رکتد ان قاد قرات گرفت، و طِ آن اعلام صییادت کرد که از اییو  طرفداتان  بسیینات مو

 ۸ها تا به گلویه خواهد بست.که دت مقابل هر اعدام شوایا وتاا ، اه برابر از گروگان

آوتیل، ااییقف اعظم پاتیس همراه با دویسییت کشیین  و تهبران مرهبِ دایی گنر  ۴دت 

 شدند. دت همان توز قاضِ و تینس اابا دیوان عایِ پاتیس هم دا گنر شد. 

 ااقف اعظم و کشنشان تا با بلانرِ که دت  یر پنشییهاد م اوضیهمون به دویت شِک

 2اایییات  دویت بود داد، اما شِ یر، آگاه از خطر تهبر  و اق دات بلانرِ آن تا تد کرد.

سیی ول ها، و مپلنس پاتیس که از بلانرنسییت  ایی یان شهدیدآمنز نماییده نتینس  اداته

« تحرومت شرو»وتایا  شبلنلا  وان ِ تا شحت عیوان  ها هم بود، ایبب شید کهزندان

ا علنه کموناتدها به تاه اندازد، ششروت دت انقلاب کبنر فرانسییه[ بر  کییدهِ دوتهآوت گیاد 

یر شِ  فرانسیه تا به وحشت اندازد. و این دت حایِ بود که داتودا ه  ها و بقنهپاتیسیِ

ه طرز محاکمه ببِکردند، ه داییی گنر مِتحمانه شرین شیییرلِ هر کموناتد  تا کبِبه 

تایییاندند. دت عمل هم کمون شا زمانِ که اتش  وتایییا  واتد پاتیس فجن ِ به ق ل مِ

 ها تا نرشت.نشده بود، کسِ از گروگان

تغم آن که اربازگنر  اجبات  تا دت اوینن توز شأانس خود، بهآوتیل کمون  ۸دت 

کرده بود، شومنم به اربازگنر  اجبات  برا  گاتد طوت که دت بایا اشیاته شد، یلو همان

  ۰ملِ گرفت، که موتد اع راض بسنات  واقع شد.

ها  مادنا  زمانِ که حملا  ننروها  وتاا  به پاتیس افزای  یافت، ش ریب پاته 

شرین مهممه ایی ون واندوم گاز  ۸۲کات قرات گرفت. ازجمله دت شاتی ِ پاتیس دت دایی وت

وت  و اای  مات فرانسه که ناپل ون اول آن تا بر پا کرده بود.[ ش ریب شد. اماراشها  نماد

                                                      

۸ Journal Officiel (April 6 1871), in Gay, L. Gullicksin, … p. 67 

2 Olivier Lissagaray,.. p.181 

۰ Gay, L. Gullickson, …. P. 67. 
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پنشیهاد ش ریبِ این ا ون و شمام نمادها  بیاپاتشنس ِ تا گوا او کوتبه، نقا  م روف و 

ِِ ها  قبر  گکاخِ ناپل ون اوم و اماراشوتلکاخ شوی ب داً ۸کرده بود.عضیو کمون مطر   ل

  امینت یر دت پاتیس ننز ش ریب شد. کمن همحل اقامت شِ کشنده شد.ش  آفرانسه[ به 

 طرفدات وتاا  تا ننز ش طنل کرد.  ده توزنامه عمومِ

 

 سرودِ انترناسیونال

شییید، عام مِپاته و ق ل، دت جریان شیییرایطِ که کمون پاتیس شره۸۱۸۸دت ماه مه 

ایملل عضو بنن ، آناتشینست، عضو شوتا  کمون، و Eugene Pottierا وژِن پوشننِه ن

یز، ماتاِم ن آهی ِ  بر« برخنز ا  دابِ ی یت خوتده»اول، ایرودِ ان رناانونال تا ارود. 

 Pierre Deیر دو گِن ر نپِ ۸۱۱۱دت  شیظنم شیییده بود، اما ب داً ،ایییرود ملِ فرانسیییه

Geyterِد، مقنمِ ینلِ فرانسه، با آهی  م فاوشِ که جهانِ ش شبات ، ایوایناینستِ بلکیر

ون ها  گوناگایملیل آن تا بیه ایییرود خود شبیدیل کرد، و به زباند. بننکرشیظنم تا آن 

شرجمه شید، ندت فاتایِ اوینن بات ابوایقاام یاهوشِ آن تا با وزنِ آهی  دو ِگنِ ر شرجمه 

ارود  که م روف شرین ارود جهان شد، و هم م وَیف آهی  آن   کرد . هم اراییده

  2ید.انگنز  یاف غمارنوشت هردو 

                                                      

۸ Rupert Christiansen, …. P. 186 

گشت فراهم ها که امران بازعام کموناتدها اایم دت تف ه بود، به شب ند تفت و پس از االپوشنه که از ق ل2 

گرشییت. دوگِن ِر دت فقر دت ۸۱۸۰تا اییرود و دت « دهنمرکمون »آمد از امریرا به پاتیس بازگشییت، شیی رِ 

تا از  ا ا  حراکِا  دت ینسییت اییناه کاتفرمایان قرات گرف ه و کات حرفهخاطر م روف شییدن آهی هب

ز مدعِ این حا ام نانام خود ثبت نررده بود، و برادت  به دتوبهحا ام ناز اییرود تا باو داییت داده بود. 

ن که پوشنه خاطر آهها  ینل بکرد. اواناینستن آن، حا ام ناز بنش ر  کسب مِشر شیدشید، و با م روف

گنر  حاصل پِها بِها دت دادگاهها نزدیم شده بود، از ادعا  برادت  حمایت کردند. االبه کموننست

ار  زد.ایاز ، دات مِا  تا از دایت داده بود، به هر کات  ازجمله شابو ا کرد، و چون کات حرفهمِ

 آویز کرد.انجام دت جریان جی  جهانِ اول، دت فقر خود تا حلا

 https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_De_Geyter 
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 پاکی و پاکدامنی 

پاکِ  کند داتند،أن بر آن شاکمون که اغلب موتخ ها شرین ویکگِاز برجسیی هیرِ 

و  یا جیگِتغم شییرا، بهکمونو پاکدامیِِ و نبودِ فسییاد دت آن بود. دت طول عمر کوشاه 

رین شخانمان نماند. حساب جز ِها  مایِ، هنچ کود ، زن و مرد  گرایه و بِکمبود

توز  که آخرین کموناتدها کش ه، دا گنر و یا  ۸شید.کمون ثبت و گزات  مِ م ات 

 ها  زیاد  دت حساب کمون باقِ بود.از دات دشمن فرات کردند، هیوز پول

 

 خونین و پایان کمون یهفته
قاط انه به پاتیس نناز به شمامِِ اتش  داشت، ب   اعظم اتش ،   حملهیر برا  شِ

هزات نفر اییرباز و افسییر، هیوز دت ااییات  قوا  بنسییمات  بود، و تهایِ آن  ۰۸۳حدود 

قرات داد صیلح بود. بنسیمات  دت جی  داخلِ بنن وتاا  و پاتیس   امضیاموکول به 

 بنسیییمات  بودند. هر چید که طرفِِبِدو ننز مایل به دخایت نررد، و این هر مسییی قنماً

 شد.واضح بود که دت صوت  شفوق یاف نِ کمون، بنسمات  به نفع وتاا  واتد عمل مِ

ند أیشمه مجلس ملِ آن تا  ۸۱یر قراتداد صیییلح تا امضیییا کرد، دت ماه مه، شِ ۸۳دت 

ماه مه، بنسمات  شروع به آزاد  2۳به پایان تاند. دت  فرانسه تاماً-، و جی  پروسدکر

یر داخل پاتیس . فردا  آن توز، قوا  شِدکرهزاتنفر   ۰۳هیا  کردن اایییرا دت گروه

  2بودند.

ماه مه شحت فرمان ژنرال مم ماهون نکسییِ  2۸شرین ش رض وتاییا  دت توز جد 

وها  م شیییرل از جمهوت شییید  صیییوت  گرفت و ننریر و ت نسجانشییینن شِ که ب داً

شیده از دیگر نقا  فرانسیه، و ایربازانِ شازه از اایات  آزاد شده، واتد نان بسین یتوای ا

                                                      
1 Rupert Christiansen, …. pp. 299-318 

2 William Serman,… pp. 451-6, in David A.Shafer, … p.83 



 بازخوانی کمون پاریس: برقراری کمون 48 
 

کیید ِاشاته من اموتخبنیِ غافلگنر شید. پن قابل   حملهپاتیس شیدند. کمون از این 

ا  بود دت هوا  بهات  که ظهر آغاز شییید. عویییر یرشییییبهب داز ۰که حمله دت ایییاعت 

ها و آوت  کمم به بنوهجمعر  برا  لا  دت کاخ شویت کیسییر  خنریهبسیینات  مردم د

ی نمانِ کمون شیییرکت کرده بودند. کمون چهات ایییاعت ب د از نفوذ اتش  وتایییا  به 

  ۸داخل پاتیس خبردات شد. بسنات  از مردم شا صبح توز دوشیبه هم خبردات نشدند.

هزات نفر و  ۸۰۳وتاییا  تا  آغاز شییده بود. جان مر  مان، ننروها « خوننن  هف ه»

مردم پاتیس   دفاع قهرمانانه 2زند.هزات نفر ش منن مِ ۸۲شا  ۸۴هیا  کمون تا جیگییده

ها  حمله شرینوحشنانهمحله به محله، خنابان به خنابان، و خانه به خانه دت مقابل یرِ از 

ومِ   عمها  مهم اییگربید  شده، و کمن ه فرمان بسنممرن، آغاز شید. شمام گرتگاه

ها  م  لف شییر  شفویینلِِ این نبرد نابرابر، . ک ابدکرا  تا صییادت مردم با هر وایینله

ها  اعدام , ها  زنان و مردان، ح ِ کودکان، و قسیییاو ِ باوتنرردنِِ اتششیییناندیاوت 

شفویینل بنان کرده اند که نناز  به طر  جز نا  آن ننسییت، نازجمله نگاه بهخنابانِ، تا 

 ینساگاته . ۰2شا  2۸ کیند به فوول

 

                                                      

۸ John Hicks and Robert Tucker, …p. 32 

2 John Merriman, …. P. 151 
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 تیسد تاِ پا  شنر باتان کموناتدِ زن دت زندان، طر  گوا او کوتبه که خود ننز زندانِ بود، موزه

 

  ها  مهم آشدت جریان نبرد و برا  کید کردن پنشیرو ِ اتش ، بسیینات  اییاخ مان

 زده شدند، و یا زیر بمباتان شدید به خرابه بدل شدند. 

با پنشییرو  اتش  به طرف مقر کمون دت ه ل دو ویل ناییاخ مان ، همزمان هم 2۸دت 

که دیگر امران ششیرنل جلسیه هم نداشت،  عمومِ  امینت شیهردات  ، با فرمان کمن ه

ها اعدام شییدند. فردا  آن توز ننز ش داد بنشیی ر  از ااییقف اعظم و ش داد  از گروگان

 ها  دومنینرن اعدام گش ید.کشن 

اییاخ مان ه ل دو ویل، مقر فرماندهِِ کمون به شییهردات   ، با ویران شییدنمه 2۴دت 

می قل شییید، اما اتش  که نفراش  حال یااقل پی  برابر کموناتدها بود، به آن  ۸۰  ناحنه

عیوان آخرین ت نس اجرایِ کمون، شیل تامِ شدند. شاتل دویِرلوز، بهمقر نزدیم مِ

آن محل تفت، بدون االحه خود ها  نزدیم شن کرد و به یرِ از اییگربید خود تا به

 بادزندهباد کمون، زندهتا بیه بیاییا  اییییگر تایییانید، مشییی   تا گِره کرد، و فریاد زد 

ها  اتش ِ وتاییا  جان  تا گرفت. ب ضییِ از دیگر تهبران ننز جمهوت . تگباتِ گلویه

 چینن کردند.
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 موزه بوداپست ۸۱۸۸ادوات مانه، « ایگر»    

 

ها تا ق ل عام هزات نفر از مردم پاتیس و کموناتد 2۳دت پیاییان کات، اتش  وتایییا  

ا  اعدام شدند. ده هزات نفر دای گنر، زندانِ، و پاته ۰۳کرده بود. ب د از آن هم بن  از 

 .فرانسه فرا اده و شب ند شدندها  مس  مرهها  کات اجبات  دت ها به زندانهزات نفر از آن
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 اهمحاکمه
اع بات ِبپاکرد؛ شیبنه کموناتدها، ها  فرمایشِ خود تا برنل دادگاهوتایا  به ایه دی

 واهید ب ها  کمون، و نشان دادن عواقب عمل انقلابِ برا  کسانِ که ب داًااخ ن آتمان

قولِ گوینرسون، دینل چهاتمِ هم زنان، به  دایت به چینن اقدامِ بزنید. برا  محاکمه

 کات این ایییاالمحافظهکییدگان محاکمهبود. برا  « ماهنت زن بودن» دت کات بود، و آن

پن  آمده بود که چه نوع زنِ ممرن اات دات به شوت  اج ماعِ زند، چرا این کات 

شر برا  کییدهگن  ۸دات  نررده؟بدهتا به مردان نسیییارده بوده، و چرا دت خانه نمانده و 

ها  مرشب کرده که با یباسشحونلبوتژوایِ کمون بودند، زنانِ  خاا گاهها، زنانِ با آن

خواهِ دفاع شیییدند و با فویییاحت، دیاوتانه از کمون و جمهوت دت دادگاه حاضیییر مِ

  ها ننف اد و موفا به فرات شد، دت غنر این صوتدات آناینزابت دیمن ریف بهکردند. مِ

منشل و  کردند. اما یو نزا ار به ننست مِاو ت ا  با ماتکس ح ماًمسی قنم اتشبا خاطر هب

جیجایِ محروم به اتدوگاه کات اجبات  دت   نیاشیایِ یِمِیل داییی گنر و دت یم محاکمه

 ها دت زندان پاتیس ارانجام به اتدوگاهِ دت نزدیرِ زیاندمسی  مرا  شدند. پس از ماه

ت اال آزاد شدند و پس از هفآنان الویِ بودند. گهمها فرای اده شدند، و هر دو اال نو

 به فرانسه بازگش ید، و به مباتزا  خود ادامه دادند.[

طوت که شد. همانات زگنفر از اعضا  شوتا  کمون بر ۸۴  ماه او ، محاکمه ۸دت 

ه ا با  هم موفها کش ه شدند، پاتها  از تهبران کمون دت نبردها و زنداناشاته شد، پاته

ا  با شهامت از خود و از کمون حمایت دای گنر شیده، پاته نفر تهبر ۸۴فرات شیدند. از 

ها مس  مرهها  کات اجبات  دت نفر به زندان ۸کردند، دو نفر به اعدام، دو نفر حبس ابد، 

او گوا   ها، محاکمهفرای اده شیدند، و چید نفر آزاد شیدند. از جیجایِ شرین محاکمه

ود، کسیِ که پنشیهاد ویران کردن کوتبه، نقا  شیهنر فرانسیه و عضیو شیوتا  کمون ب

                                                      

۸ Gay L. Gullickson, … pp.191-217 
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نقد ، و پرداخت   ماه زندان، جریمه ۲ها  بیاپاتشنس ِ تا داده بود. دادگاه او تا به نماد

پس از آزاد  از زندان، موفا به فرات به او نوااز ِ ا ون واندوم، محروم کرد. گ  هزییه

  ۸اویس شد و پول ا ونِ واندوم تا نداد.[

دادگاه نظامِ محاکمه شیییدند. برا  مثال یم  2۲ایییرعت دت    کموناتدها بابقنیه

ها به اصطلا  حرم محرومنت صیادت کرد، که بسینات  از آن ۲۳۳دادگاه، ظرف دو ماه 

ل نِ ییونفر اعدام شییدند، ازجمله  2۴بودند. دت مجموع « افروزآش زنانِ »  Louisت اییِ

Rossel ،که به هیگام شنرباتان   از فرمیانیدهیان نظیامِ کمون، ییم پروشسییی انِ م  قد

بقنه زندانِ،  2دتخواایت کرد که فرمانِ آش  تا خود  دهد، که موتد قبول واقع نشد.

انگلس ان  به ا  آزاد شدند. بسنات  از کموناتدهایِ که موفا به فرات شدند، شب ند، و عده

  هاشییدند، و به هزاتان شب ند  فرانسییو  دت آن کشییوت پنوایی ید و به ف اینت پیاهیده

 ها که از پنروان بلانرِ بودند،ا  از شیدتوشرین آنایییناایییِ دت شب ند دایییت زدند. پاته

خاطر عدم هام، ماتکس و انگلس تا بها اشیییاته کردههمیانطوت کیه دت جیا  دیگر به آن

 کردند. ها، م هم به غنر انقلابِ بودن مِحمایت از آن
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 ، ی موند ایلوا ِرِه۸۱۸۸اا امبر  2کموناتدها،   محاکمه

 

ها  مهم از خود ضیی ف نشییان دادند و ا  از شیی ویینتایب ه همه قهرمانانه نرف ید و پاته

ا  با کمون همرات اموت مایِ از   کمون تا محروم کردند. فرانسییینس ژوتد، نماییده

علت حمایت خود از دت تابطه با بانم عرتخواهِ کرد. گواییی او کوتبه، نقا  بزت  

ویران کردن ایی ون یادبود واندوم تا از دیدگاه زیباشیییااییانه مطر  و کمون تا محروم 

ه خطا  ب کفایتِ کمون که قبلاًکرد. همنن طوت بود دت موتد یوینر، اوینن تهبر نظامِ بِ

اما اکثریت محاکمه شدگان قهرمانانه از کمون دفاع کردند. نبرا   ۸بزت ِ او اشاته شد.

 ینساگاته.  ۰۴و  ۰۸ز نا  بنش ر نگاه کیند به فوولِ ج

ها مس  مره دت کات اجبات  بلانرِ هم جداگانه محاکمه شد و قرات بود که به شب ندگاه

از طرف  ۸۱۸۱دت او دات  شد. گفرای اده شیود، اما به علت بنمات  دت زندان فرانسیه نگه

ها  بوتدو به مجلس ان  اب شید، اما ان  ابا  یلو شید، و آزاد شد، و به ف اینت  ناحنه

 دتگرشت.[ ۸۱۱۸دو اال ب د دت ارانجام مباتزاشِ بازگشت. 
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 ۰۳اوم که شا پایان کمون ان شات آن تا به شأخنر انداخت و دت   ماتکس دت پایانِ خطابه

دت  -نامه تا به خود گرفت تگرشییتو بنشیی ر نق  یادنامه و د -می شییر شیید  ۸۱۸۸ه مماه 

 موتد کمون چینن نوشت:

  آوتِ پراف  اتِ جام هعیوان پنامشیییان برا  همنشیییه بهنام کاتگران پاتیس با کمون»

  شییهندان  اییرشییات از شقدس دت قلبِ طبقه  نوین با اح رام به یاد خواهد ماند. خاطره

ا  دات زدند، از هم اکیون نابود  کاتگر برا  همنشیه باقِ خواهد ماند. و آنان که به

اِ  کشنشان هم بر  جم ِ همهدا هاند، و دعا ِ شدهبه چرخ عراب و ی یت شاتیخ بس ه 

 ۸«کید.شان کفایت نمِگیاهانآمرز  

 
*** 

 

ون، کم  باتهشحول نظرا  بزتگان ایوایناینست دت دت ب   ایوم، منرا  کمون،

انجام  کهشوانسیی ید، و آنده مِکه خواایی ید، آنده مِکه اتزیابِ کمون دت اییطح آنده 

 دادند، موتد برتاِ قرات خواهد گرفت.

                                                      

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

Selected Works, Vol. 2, Progress Publishers. 


