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  کمون پاريسیکمونرها زنده باد ياد
) کمون پاريس گذشتیسال از واقعه ١٣۶(  

  
اسفند ماه هشتاد و پنجششم ست يب                                                                                   اميد دادآر    

  

  

 یان  و فرماندهان ارتش همگيحکومت.  فرانسه وارد جنگ با کشور پروس شدی، بورژوازیالدي م١٨٧٠تابستان در

سرانجام در ماه سپتامبر، بالغ .  شودیني سنگی متحمل شکستهای در پین باعث شد که ارتش فرانسه پيفاسد بودند و ا

قدرتمند پروس   ین جنگيمقابله با ماشر  بودند د زات الزميتجه  فاقد   کهیفرانسو  یده يم ندي هزارسرباز تعل٨٠بر 

 اتفاق افتاد که شهر یحالن دريا. شدندري  ازارتش او دستگیميناپلئون  سوم  به همراه  ن. محاصره و شکست خوردند

. زدیي ارتش پروس دست به مقاومت جانانه ایل آسايس در مقابل هجوم سيپار  

 یيابتدا به کمبود مواد غذاآنها  از همان .  کردندیسازمانده» یگارد مل«س خود را در يدم شهر پار از مریيتوده ها

» یگارد مل«. شکل گرفتند ها یي درمقابل نانوایافت تکه ناني دری از مردم گرسنه برایلي طویصف ها. واقف بودند

. کندمبادرتتا به دفاع ازشهر داد یس جاياستحکامات پار توپ را دریتعداد   

چرا که ازارتش پروس هم خطرناکتراست یافتندکه گارد مليس دريهر پارشه داري سرمای طبقه ن هنگامه بودکهيادر  

. رودی نمیر بار استثمار و بردگيگر به زيل شده بود که دي تشکی مردم مسلحین گاردکه از توده هاي ا  

 ین باعث شد که تمام کارگران زن و مرد برايرفت و اير توپها صورت پذيجهت تسخ دشمنان درین تالش ازسوياول

ت از آنها به مدافعان شهر حمله ور ي و حمای  دوستیز به جاي نیارتش دولت. زنديابانها بريس به خياز شهر پار دفاع 

روز ي پی رخ داد، گارد مل١٨٧١ مارس ١٨ در یر و گارد ملين سربازان دولت تي ب که ن برخورديان ايدرجر .شدند

. کردندیني عقب نشیر به ورسايارتش ت. ت کرديون اعالم موجودگشت و کم  

 



 خواستند شهر را ترک ی می که به نحویه داراني  سرمای  را دادند  ولیمت به روسايکمونرها به ارتش اجازه عز

.کنند به گروگان خود در آوردند  

  نفر روشنفکرآن ٣، ی  کارمند دفتر٧  نفر کارگر،٢۵ن، يان منتخبيم، انتخابات کمون شروع شده و دریپس ازمدت 

اول بوده  وناليانترناس نفراز آنان عضو ١٣کارگر انتخاب شده نفر٢۵از. وجود داشتند) ل، روزنامه نگاريدکتر،وک(

.  ونال بهره گرفته بودندي انترناسی درونیبحثهاو از  

طرفداران پرودن شتريت بودند و بياقل که دریستهاياليگروه اول، سوس: ه در کمون بوجود آمديهمان ابتدا، دو نظراز

ته ي و کم یانقالب مجامع  ت درين حمايشتريت را داشته و از بيستها بودند که اکثريدادند، دسته دوم بالنکيل ميرا تشک

 سال ٢٠ش از ي  بود که بی، اوگوست بالنکیستيان بالنکيانگذار جريرهبر و بن.  برخوردار بودندی گارد ملیمرکز

 برد که یوست  او در زندان به سر ميس  بوقوع  پي که کمون پاریموقع.  کرده بودیا در زندان سپراز عمر خود ر

 عنوان رهبر   را بهیهمه و منجمله مارکس، بالنک. ر قرار داشتي  تی  تحت کنترل حکومت ضد انقالبیدر منطقه 

  از زندان آزاد شود، یردند که بالنکشنهاد کيس پي مستقر در پاریحکومت انقالب.  آورندی کمون به حساب میعيطب

شنهاد را ين پيرها ايياما ت. کنند س  را آزاد ي اعظم  پار کمون، و  از جمله اسقف  یتا در مقابل، آنها  تمام  گروگانها

 یجه ي آن بر نتیاسير سي و تاثیالت انقالبي و تشکیل رهبري وحشت خود از پتاسین عمل دامنه يآنها با ا. رد کردند

. ش گذاشتندي، را به نمای داخلجنگ  

ون در سطح ي فدراس ستها خواهان وجودي کردند، پرودونیرا مطرح م)  زميسانترال(ت يستها مرکزيکه بالنکيدر حال

 یون آزاد تمام کمونهاين مرکز و استانها، کنفدراسي کاهش شدت تضاد بیکمون برا. بودندی و مجامع اقتصادیاسيس

 که ی  خدمات شهری  بوروکراسین کمون  به جايهمچن.   اعالم کردیک تشکل، ملي در سيفرانسه را همراه با پار

ن يگزيت شوند را جاي توانستند لغو عضوی مردم که میندگان انتخابي گرفت، نمای آمران دولت صورت میله ي بوس

.نمود  

زن (  از کمونرها ی گروهیله يل شد که اکنون هر کدام از آنها بوسي مختلف تبدیس به مناطق و بخش هايشهر پار

 یعني  از دولت یديک شکل  جديس، ي  پارین کمونرهاي لن به قول.  شدندی میرهبر)  و مرد، کارگر و روشنفکر

.ان گذاشتين بار بني اولی را برایدولت کارگر  

:د را بخوانندي دولت جدیه هاي از مردم تجمع کرده بودند تا اعالمیت انبوهيابان جمعيدر کوچه و خ  

ن از دولتيک دي تفک-  

اني نانوای کار شبانه برای  الغا-  

شانيشي کیري دستگ-  

  کارخانجات بسته شدهیي بازگشا-

ه کارگرانيمه بر علي جری الغا-  

.راني فقی عقب افتاده ی فسخ اجاره خانه ها-  

روس و آماده جانب افسران ارتش پ از افت کمکي در حال در  یورسا  اش دری ارتجاع دولتو  رين ضمن، تي در ا

  از جانب دولت  پرورس آزاد شدند تا یر فرانسويهزاران سرباز  اس. س بودندي  پاری حمله به کمونرهای برایساز

.س خود را آماده کننديورش به پاري یمجددا خود را مسلح کرده و برا  



اما متاسفانه . کردندا  برپا ابانهيو خکوچه  فراوان خود، سنگرها را درس، با کار و کوششيزنان  و مردان شهر پار

 مانده بودند بطور مداوم  اطالعات و یس باقي که درداخل پاریيبورژواها. آنها قادر نبودند از کل شهر حفاظت کنند

.  کردندی قرار داشت ارسال می ارتش سرکوبگر فرانسه که در ورسایر شهر برايب پذي درمورد نقاط آسیيخبرها

 خودش  را یانه يوحشورش ين نقاط بدون دفاع  يهمن معروف است ازي خونیه هفته  که بی م٢٨ تا ٢٢ن يارتش ب

 کنند ینيس عقب نشي از شهر  پاریک نقطه ي که شجاعانه درحال نبرد  بودند مجبور شدند به یيکمونرها.آغاز کرد

ل شده يک سنگر تبديز به ينه  ندان نبرد  و هرخاياده روها  به ميتمام پ. آنجا متمرکز کنندرا  در  خودشان یروي و ن

مقابل نبودند در که قادریيآنجاار خسته بودند و ازيبودند بسدان نبرد يمنکه ساعتها دريت کمونرها بخاطر اياکثر. بود

.  از طرف  ارتش مقاومت کنند باز عقب رفتندیگريورش دي  

هزاران . شدندريسه مقاومت کرده بودند، دستگ ارتش فرانیران کننده يورش ويمقابل  در که یي از کمونرهایاريبس

ارتش  ازیيدسته هر.  اعدام شدندیيچ محاکمه اي بدون هیجوان گرفته تا بچه ها و زخمورياز پر شدگان يدستگازنفر

.  کردندی شدند اعدام می را که به او مظنون می هر کسیي از آدم کشان حرفه ای بمانند گروهیورسا  

بعد از شکست . جانب کمونرها صورت گرفت، به خون  نشست که ازیيهايو فداکارها يتمام  دالورس با ي کمون پار

.ز پرداختنديک سربازان فاتح  و خونريق و تبريس بازگشتند و  به تشويکمون ثروتمندان مجددا به پار  

گر، هزاران کمونر دسته ي دیش از ده نقطه ي پرالشز  و ب درگورستان.  کشتار کمونرها حد و مرز نداشتی دامنه 

 رحمانه کمونرها را در کنار یحانه کشتار بيفت که به قصاب کمون معروف بود وقيژنرال گال. ر باران شدنديدسته ت

ادبود کمون ي در یسيستاده است که درآن تندي خود ایکمونرها هنوز به جاواريک قسمت دي. پرالشز تماشا کردواريد

 را به مبارزه یه داريآنزمان  نظام سرماس دريکمونرها پارکه چطوردهد يس نشان مين تنديا. س کنده شده استيپار

.ن راه از دست دادنديدند و جان خود را در ايطلب  

 که  توانسته بودند درآنموقع  از معرکه  یيکمونرها. س قتل  و عام  شدندي کمون پاری هزار کارگر انقالب۴٠ش ازيب

 کشنده به یگاريب جهت   یکشت له ي بوس اي شدند و به اعدام محکوم  ا ي  یشي فرمایادادگاهه در ر ويزند دستگيبگر

.  بد و آب و هوا فرستاده شدندۀ مستعمریکشورها  

 بودند یکسان آنها .   کار طاقت فرسا  انجام دهندیط آب  و هواين شراي مجبور بودند در سخت تریدي تبعیکمونرها

 ی انتقام آنها را به جهنمیبرا فرانسه یل، بورژوازين دلي کردند؛ به همی نقش بازین دولت کارگرياولساختن که در

.  فرستاد که بر اثر تب و کار طاقت فرسا نابود گردند  

س با يپارکارگران  : "شکست کمون نوشت  بعد ازیستيالي سوسیکارل مارکس بعنوان رهبر  بالمانع  جنبش  انقالب

". ل قرار خواهند گرفتين، مورد تجلي نویايک دني بزرگ یدشه بعنوان مناي همی کمونشان برایيبرپا  

 یک به رهبريت حزب بلشوير هداي در ز هيس، کارگران روسيشش سال بعد ازکمون پار ، چهل و١٩١٧در اکتبر 

ر شعار يهمه و همه ز کارگران، دهقانان، روشنفکران، زنان، سربازان . ان گذاشتندي را بنین دولت کارگرين اوليلن

 یين قدم در راه برپايگفت کمون اولن يکه لن همانطور. وستندير اکتبر پيبه انقالب کب" درت به دست شوراهاهمه ق" 

ک ي را تا حصول به ی بعد ید قدمهاي جهان بایر متحدانشان درسراسرکشورهايزم بود و طبقه کارگر و ساياليسوس

.    فاقد طبقات بردارندیايدن  



  

  ت سالم دمکراتيسا: منبع   

٢۶/١٢/١٣٨۵  


