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١٣٨٨ارديبهشت  ٢ چهارشنبه                                                                           جمعی از فعالين کارگری               

   
اوژن پوتيه شاعری انقالبی بود آه شعر انترناسيونال را در 

آمون .  سرود١٨٧١فردای شكست آمون پاريس بسال 

پاريس نخستين تالش طبقه آارگر برای آسب قدرت بحساب 

ه در تمامی حال اين شعر به سرود آارگران آگا. ميآمد

 سال بعد از مرگ پوتيه، لنين ٢۵. آشورها بدل گشته است

  :مطلب ذيل را در مورد اين شعر و سراينده اش نگاشت

 ـ مصادف بود با بيست و پنجمين سال درگذشت آارگر و شاعر انقالبی فرانسوی، ١٩١٢نوامبر سال گذشته ـ « 

 "....ای داغ لعنت خورده! برخيز: "، است"ونالانترناسي"او سراينده شهر مشهور پرولتری، . اوژن پوتيه

وقتی دست سرنوشت، يك آارگر آگاه . اين شعر به تمامی زبانها ـ اعم از اروپائی و غيراروپائی ـ ترجمه شده است

را به نقطه ای از جهان پرتاب ميكند آه او خود را در آنجا بيگانه، ناآشنا به زبان، بدون دوست، دور از آشور خود 

 .رفقا و دوستانش را پيدا آند" انترناسيونال"بد، او ميتواند با ترنم آشنای می يا

 .جهانی پرولتاريا بدل ساختندآنرا به شعررا بتصويب رسانده وپرولترشاعرورزمنده پيگيرآارگران همه آشورها، اثر

 و دختر وی هنوز در قيد حياتند همسر. به همين ترتيب آارگران همه آشورها اينك بر خاطره اوژن پوتيه ارج مينهند

 ١٨١٦ اآتبر ٤او بتاريخ . سراينده انترناسيونال نيز همه عمر را به مسكنت گذراند. و با تنگدستی روزگار ميگذرانند

بسال . نهاد!" زنده باد آزادی" ساله بود آه نخستين ترانه اش را سرود و بر آن عنوان ١٤. در پاريس متولد شد

 ".جنگجو در سنگر نبرد عظيم آارگران عليه بورژوازی قرار داشت او بمثابه يك ١٨٤٨

او نخست بعنوان آارگر بسته بند و سپس قالب . پوتيه در خانواده ای فقير تولد يافت و تمام عمر را در فقر گذراند

 .ريز آارگاه، قوت اليموتش را تامين ميكرد

انسه با شعر پاسخ گفت، آگاهی را در ميان عقب  به بعد، او به تمامی وقايع بزرگ در حيات فر١٨٤٠از سال 

 .ماندگان برانگيخت، آارگران را به اتحاد فراخواند و بورژوازی و حكومت بورژوائی فرانسه را بزير شالق آشاند

 رای نصيب ٣٣٥٢ رای، ٣٦٠٠از . ، پوتيه به عضويت آمون انتخاب شد)١٨٧١(در روزهای آمون آبير پاريس 

 .تهای نخستين حكومت پرولتری يعنی آمون شرآت جستاو در فعالي. وی گشت

او شعر مشهور انترناسيونال را در . سقوط آمون، پوتيه را مجبور آرد به انگلستان بگريزد و سپس به آمريكا برود

 .، فردای شكست خونين ماه مه، سروده است١٨٧١ژوئن 

در سراسر جهان اشاعه داد و اين اين ايده ها زنده آمون درهم شكسته شد اما انترناسيونال پوتيه، ايده های آمون را 

 .تر از هر زمان ديگر گشته است



زندگی آارگران  شعراين درپوتيه. سرودرا" آارگران آمريكا به آارگران فرانسهاز" شعرتبعيد در، پوتيه١٨٧٦بسال 

 .را تصويرآرده است ردا فپيروزی اعتماد استوارآنان به  و  فقر، آارآمرشكن، استثماررا زيريوغ امپرياليسم،

نخستين جلد ديوان وی . پيوست" حزب آارگران" سال از آمون ميگذشت آه پوتيه به فرانسه بازگشت و به ٩فقط 

 . بچاپ رسيد١٨٨٧در سال " ترانه های انقالبی"جلد دوم تحت عنوان .  منتشر شد١٨٨٤بسال 

 .شر گرديدشماری از ترانه های ديگر اين آارگر شاعر بعد از مرگ وی منت

، محل دفن آمونارهای اعدامی، حمل "پر الشز"، آارگران پاريس جسد اوژن پوتيه را به گورستان ١٨٨٧نوامبر  ٨

جمعيتی گسترده در . پليس با سبعيت به جمعيت حمله برد تا پرچم سرخ را بزور از دستشان خارج سازد. آردند

 .بگوش ميرسيد!" زنده باد پوتيه"از هر طرف فرياد . مراسم تشييع جنازه شرآت جسته بود

پوتيه يكی از . اما از خود يادگاری بجای نهاد آه ماندگارتر از هر اثر آفريده دست بشر است. پوتيه در فقر مرد

وقتيكه او نخستين ترانه اش را سرود، شمار آارگران سوسياليست حداآثر چند ده . بزرگترين مروجين ترانه ساز بود

  «. دهها ميليون پرولتر با شعر تاريخی اوژن پوتيه آشناينداينك. نفر ميشد

 ١٩٧٢بسال " خبرنامه پكن"مقاله زير آه به ترسيم زمينه تاريخی ظهور سرود انترناسيونال ميپردازد، از هفته نامه 

 :استخراج شده است

 پاريس را پايه گذاری ، پرولتاريا و مردم پاريس قيام مسلح جسورانه ای را برپا داشتند و آمون١٨٧١مارس  ١٨

اين نخستين رژيم پرولتری در تاريخ بشر، نخستين تالش عظيم پرولتاريا جهت سرنگونی بورژوازی و . نمودند

جالد و همكاری " تی ير"آمون پاريس بواسطه تهاجم سخت و سرآوب خونين . استقرار ديكتاتوری پرولتاريا بود

طلوع انقالب " مارس ١٨جنبش افتخار آفرين : اطر نشان ساختاما همانگونه آه مارآس خ. بيسمارك شكست خورد

 .عظيم اجتماعی بود آه بشر را برای هميشه از رژيم طبقاتی رها ميسازد

در . اعضای آمون پاريس مقاومت شديدًا قهرمانه ای در مقابل دشمنان طبقاتی داخلی و خارجی از خود نشان دادند"

پيگرد و آشتار تا . شيده بود و لخته های خون در هر آجای پاريس موج ميزدآن هفته خونريزی، خيابانها از جسد پو

 مه اعالم آرد آه اوژن پوتيه دستگير شده و بقتل رسيده ٣٠يك روزنامه ورسائی بتاريخ . اوائل ژوئن ادامه داشت

، زمانيكه پشت در ميانه غرش گلوله و آتش، زير بار تهديد مرگ. اما در واقع، شاعر در اختفا بسر ميبرد. است

پنجره گاريهای حامل اجساد قربانيان عبور ميكرد، شاعر پرولتر بزرگ ما در روزهای نخستين ژوئن در حومه 

و بی آنكه تزلزل يا روحيه باختگی در او راه يابد، تجربه شكست را جمعبندی ميكرد و احساسات . پاريس بسر ميبرد

شعر از اراده استوار ". انترناسيونال: "العاده و الهامبخش بسرايدجوشانش را به آلمه تبديل مينمود تا شعری فوق 

: پيش بينی ميكرد آه" انترناسيونال. "بردگانی آه تاريخ را آفريدند و ايمان به پيروزی حتمی امر آمونيسم آآنده شد

 خود، بنای يادبود پوتيه با سرودن شعر." بگذار هر چيز مكان خود را بيابد، انترناسيونال ميبايد نژاد بشر گردد"

، فراخوان قهرمانان آمون به "انترناسيونال"فناناپذيری را برای اعضای آمون پاريس برپا داشت، و در عين حال 

 .آيندگان بود آه انقالب را تا به آخر به پيش برند

. ل را خواندبرای نخستين بار شعر انترناسيونا" پی ير دوژيته"، شش ماه بعد از مرگ پوتيه، ١٨٨٨در ماه ژوئن 

بازبينی تجربه تاريخی جنبش آارگری، او را بفكر . اين آارگر و آهنگساز فرانسوی از روح انترناسيونال بشوق آمد



خيلی چيزها انداخت ـ وفاداری پوتيه و توده ها به مارآسيسم و خواستشان به آمونيسم، زندگی پوتيه، صحنه های 

پس شب هنگام، آار آهنگ گذاشتن بروی انترناسيونال . ازگشته است ب١٨٧١گوئی بسال آبير ... نبرد آمون پاريس

دوژيته تمام شب را آار آرد و وقتی وظيفه اش به انجام رسيد آه خورشيد از شرق . را با ارگ ساده اش شروع نمود

 .طلوع آرده بود

 آر انترناسيونال را ، آهنگساز در يك گردهمآئی از سوی روزنامه فروشان شهر ليل،نخستين اجرای١٨٨٨در ژوئيه 

از آن پس، انترناسيونال در تمام فرانسه و جهان اشاعه يافته و به صالی نبرد پرولتاريا و آارگران . رهبری نمود

  .همه آشورها بدل گشته است

  سرود انترناسيونال
  اوژن پوتيه

 دنيای فقر و بندگی برخيز ای داغ لعنت خورده

 زندگیبه جنگ مرگ و  جوشيده خاطر ما را برده

 آهنه جهان جور و بند بايد از ريشه براندازيم

  هيچ بودگان هرچيز گردند و آنگه نوين جهانی سازيم

 آخرين رزم ما روز قطعی جدال است

  )٢(نژاد انسانها  انترناسيونال است

 خدا، نه شه نه قهرمان برما نبخشند فتح و شادی

 در پيكارهای بی امان با دست خود گيريم آزادی

 نعمت خود آريم به آف ز عالم بروبيمتا ظلم ا

  تا وقتيكه آهن گرم است دميم آتش را و بكوبيم 

 آخرين رزم ما روز قطعی جدال است

  )٢(نژاد انسانها  انترناسيونال است

 اردوی بيشمار آار تنها ما توده جهانيم

 نه آه خونخواران غدار داريم حقوق جهانبانی

 ژخيمانبر رهزنان و د غرد وقتی رعد مرگ آور 

  تابد خورشيد نور افشان در اين عالم بر ما سراسر

 آخرين رزم ما روز قطعی جدال است

  )٢(نژاد انسانها  انترناسيونال است
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