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 تأليف آلبر اوليويه

  ترجمٔه منوچھر ھزارخانی
  فريد پرواز: فرستنده

 ٢٠١٤ نومبر ١٥
  

 »کمون«از کتاب 

  ه کمونگست ماا –رسد  چگونه نخستين انقالب کارگری جھان به قدرت می

 

 ١٨٧٠ت گسا

سازمان  تحّرک و بی ارتش بی ارتش مقتدر پروس و. برند سر می خبر از ھمه جا و ھمه چيز، در رؤيا به بی ھا، فرانسوی

رسد که ارتش  ، قوطی پخش شايعات، خبر می]پاريس[از پورس  تگس ا۶روز . اند امپراتوری دوم فرانسه درگير جنگ

را در بوق  ز آنئيمارچروزنامٔه . پيچد شايعه در ھمه جا می. گی داده استاسير جن ٢۵٠٠٠ پروس شکست خورده و

  :نويسد گنکور در دفتر خاطراتش می ادمون دو. ھر کس مدعی است که متن خبر را خودش ديده است. دمد می

يست، عادی اند غريب ن شان در خواب و خيال چھارم برای فرانسويانی که سه ، اين تّوھم.اما نه» !چه تّوھم غريبی «

کنند و آلزاس تسليم  سقوط می اند، شھرھای فروشويلر و فورباخ کردند فاتح ھا خيال می ھمان روزی که فرانسوی .است

 .شود می

چون . شود جوش شروع می اما از آن عصر دوباره جنب و. حرکت است فردای آن روز شھر گيج و ساکت و بی

باد  زنده«ز و فرياد ئيمارچسرود . نظيری برای اوست بی ی پرشبرد که شکست امپراتوری سکو  می اپوزيسيون پی

، آراگو، گاميتاجمله   نفر از نمايندگان چپ، از خواھد بيست شود و می دولت سراسيمه می. پيچد می در شھر» !جمھوری

ار تشکيل مجلس کند و خواست  حکومت نظامی اعالم میاوليويه اميل.  ايل بفرستند–بل   را دستگير کند و بهژول فاورو 

االختيار برای  نمايندگان تام  نفری از١۵ی ا  بر فرستادن کميته مبنیژول فاور، در مجلس پيشنھاد اگست ٩روز . شود می

آيند و  ھيجان می نمايندگان چپ به. شود قانون تلقّی و رد می عقب راندن تھاجم خارجی از سوی رئيس مجلس مخالف

کند و فرياد  می  از اين سرسختی اپوزيسيون حيرتگرانيه دو کاسانياک. انندخو نجات وطن فرا می مردم را برای

  »!اين که سرآغاز يک انقالب است«: زند می

مرگ بر «: زنند ريزند و فرياد می می ميدان کنکورد کارگران بلويل به. شود اما انقالب از بيرون مجلس آغاز می

. دھد می پاليکائوکابينٔه  در پايان جلسه، کابينٔه او جايش را به. شود میبرآورده  ھا اتفاقاً زود اين خواست آن» !اوليويه

حدی است که مجلس  ورشکستگی مالی به اگست ١٣روز . کشد فضاحت اوضاع اقتصادی می وخامت وضع نظامی به

 . ميليون فرانک اسکناس جديد را بدھد٢۴٠٠دستور چاپ   ميليون فرانک،۵٠٠جای  شود به مجبور می

کار کردن در صنايع جنگی،  به سبب بيکاری يا اجبار ميان وضع انقالبيون چگونه است؟ محافل کارگری بهدر اين 
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تنھا . برند سر می سازمانی به عنوان صلحدوستی، در ضعف و بی گيری از درگيری زير مخالفت با جنگ و کناره

مخفيانه از بروکسل گريخته و  که» پيرمرد«. ند را تکرار کن١٧٩٣ند بازی ااند که با کمال ميل حاضر مانده ھا بالنکيست

 ١۴شود که روز  ، تصميم گرفته میودئ ۀپس از چند جلسه در خان. دارد یا ستجات مسلح و آمادهپاريس آمده، اکنون د به

  .کنند افرازھای موجود در آن را ضبط نشانی الويلت حمله برند و جنگ ايستگاه آتش به اگست

 

 اگست ١۴

اند يا  بازان حلقه زده دور شعبده مردم.  آرام و آراسته است ست و بولوار الويلت در اين روز تعطيل،ھنوز دور ا جنگ

ھا  بالنکيست .شان را فعالً فراموش کنند ھای کوشند گرفتاری کنند و می گردش می آرامی کنندٔه تابستانی به زير آفتاب لَخت

. شود  بعدازظھر، صدای سوتی بلند می٣ساعت . کشند می ت مقرر رااند و انتظار رسيدن ساع ھم اين جا و آن جا پراکنده

. کنند حرکت می ھا  پيشاپيش آنئود و   بالنکی.برند نشانی ھجوم می ايستگاه آتش آيند و به می سرعت گرد ھم صد نفری به

ھا سر  ما گروھبانکنند مذاکره کنند، ا سعی می. آيد نمی شود، کوتاه طرف، آن طور که تصور می. شود جنگ درگير می

 کسی را »!مسلّح شويد« و» !ھا مرگ بر پروسی«، »!باد جمھوری زنده«فريادھای . گيرد نبرد در می رسند و دوباره می

ی که بيست سال ا  خود را در ميان تودهبالنکی. اند رژه مردم وارفته و مبھوت مشغول تماشای يک. انگيزد برنمی

احتياطی در بولوار  بی  در اثربريده و  ئودھنگام، شب. کند نکرده، گم و گور میھنوز پيدايش   و گردد دنبالش می به

گيرد و  ی ندارد، از اين فرصت طالئی بھره میتواتر برايش تف کم تر يا ، که يک دروغ بيشپاليکائو. شوند دستگير می

اما، » .تان بدھم نشان توانم مدارکش در جيب من است و می. اند ھا مزدوران پروسی اين«: کند اعالم می ]در مجلس[

  ».بدھيد نشان«: ، ھيچ يک از نمايندگان نگفتبالنکیگفتٔه  به

 

 اگستپايان 

ً دنبال می] در برابر حوادث[سياست سکوت  پاليکائو اخبار نادرست پخش  مطبوعات فقط شايعات و. کند را منظما

. شود وری و جنگ، دوباره وارد صحنه میتشمن امپرا، درئيت .افزايند ھا می کنند و با اين کار بر اضطراب پاريسی می

کند،  اش می وسوسه را درست و حسابی بازی کند، چون نقش فرماندھی ھم» شما نگفتم؟ مگه به«آقای  تواند نقش اما نمی

ژ يجنگی آن قدر گفته بود که حال بتواند خودش را يک سترات ھای  اش از ھنر قشون و نقشه ھای تاريخی چرا که در کتاب

بودم که تمام استحکامات  من«: گويد می. بقئه فرانسه کاری ندارد خواھد مدافع پاريس باشد، به می رئيت. واقعی بداند

. محاصره کند تا او نشان بدھد که يک من دوغ چقدر کره دارد کند که دشمن، پاريس را آرزو می» .پاريس را ساختم

شود  زودی قرار می که به کند را اعالم می»  دفاع از استحکامات پاريسکميتهٔ «ی ايجاد يک ا تصويبنامه ،اگست ١٩روز 

مبر خبر سقوط سدان  سپت٢ھای خودشان بودند که روز  مشغول وّراجی ھا چی کميته.  ھم استفاده کندرئيتاز خدمات آقای 

پرسد آيا قصد دارد کاری بکند؟  او می دھد، از او می وزير امپراتوری که اين خبر را به. شود  کامالً گيج میرئيت .رسد می

  ».نيستم من ديگر ھيچ چيز«: دھد  جواب میرئيت

 

 سپتمبر ٣

پارلمان از مردم . چه بايد کرد داند  کس نمی ھيچ. رود دھد، مجلس از ھم وا می مجلس می صبح خبر فاجعه را به پاليکائو

ھا، احزاب، افراد، ھمه  گروه. ست نه فکرینه احساسی ھ. واج است بريده، پاريس در خود فرو رفته و فرانسه ھاج و

ھا ھجوم  فروشی روزنامه به مردم. کند  پاريس تب می– اگست ۶ مثالً شب –ھنگام  اما شب. اند شده درب و داغان

ادمون دو . خشم و غضب داده است زدگی جای خود را به بھت. اند مضطرب زده و کنند، ھيجان آوردند با ھم بحث می می
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ايم که تصميم گرفته است خود را  شده رو به سرانجام با منظرٔه آشفته و متالطم ملتی رو«: نويسد راتش میخاط درگنکور 

  ».دھد ھای ادوار انقالبی نجات ناممکن] با کمک[

 

 سپتمبر ۴

ت را، اند که واقعي پيچ و تاب کلماتی اند تصميمی بگيرند و در صبحگاه اين يکشنبٔه ابری، نمايندگان ھنوز نتوانسته در

  صبح کارگران حومٔه پاريس و١٠از ساعت . اما تودٔه مردم در اين خط نيست . دھد، از نظرھا پنھان کندتغييرآن  بی

، در پی اعالم تنفس مجلس، ٢ساعت  حدود. ندابورژواھای دموکرات در ميدان کنکورد منتظر اعالم خبر خلع امپراتور

ھا خيلی  راھروھا و تريبون. کشد دنبال خود می شود و مردم را به جلس میم مردم پيوسته وارد  بخشی از گارد ملی که به

اعضای کمون آينده روی ميز  ، يکی ازرژر. کند اش را ترک می ، رئيس مجلس، کرسی اشنيدر.شود اشغال می زود

حاال . رديم صبر ک٢ما تا ساعت . کنند مردم ديگر صبر نمی«: گويد می  و ساير نمايندگانرئيت  رود و خطاب به می

لوئی «: کند صافش اعالم می رود و با صدای گرم و  پشت تريبون میگامبتا» .کنيم خلع امپراتوری را اعالم می خودمان

 بھترين راه ژول فاور. ھياھو و ھمھمه ادامه دارد» .کنند حکومت نمی اش از اين پس بر فرانسه ناپلئون بناپارت و سلسله

مردم ھم . شھرداری بروند ھم به خواھد با بيند و از مردم می ھا می راسم سنّتی انقالبنظمی را در انجام م بی خروج از

ھا فراموش  شھر غرق در شادی است و پروسی. شود جمھوری اعالم می  بعدازظھر استقرار۴ساعت . افتند راه می

 .شوند می

. آورند و مردم ھجوم می» .شويد ورود آزاد است، داخل«: کند دست مردم را دعوت می  در مجلس مردی تفنگ بهجلو

. دھند  اھميت می،ھا معرفی شود آن قرار است بهکه بيش از حکومتی  اند چيزی که واژگون کرده مردم، آشکارا، به

ھنوز دستپخت پارلمان  ۵ ساعت. کنند جنگ و فرانسه فکر نمی اند و به و عنوان جمھوری دلخوش» ديکتاتور« سقوط به

 ، ودولکلوز، فلورنس، بالنکیخواھند  ھا نمی ھا و بالنکيست  انترناسيوناليست خارج شھرداری،انقالبيون . حاضر نيست

ابد، چون ھيچ نيروئی يی ھا ادامه م زدن چانه. اند عصا شده اما نمايندگان دست به.  دھندی را در حکومت جافليکس پيا

 طناب آرای عمومی گيرند به انجام تصميم میسر. را بر ديگران تحميل کند آن قدر قوی نيست که بتواند خواست خود

 تروشوبا رھبری نظامی ژنرال  »حکومت دفاع ملی«کنند که ھمٔه نمايندگان پاريس يک  آويزان شوند و تصويب می

، بنابراين حکومت خود ) که او ھم مجازاً جمھوريخواه استرئيتجز ( اند تشکيل دھند، چون ھمٔه نمايندگان جمھوريخواه

 .آيد وريخواه از آب در میجمھ خود به

و مردم پاريس منفور ساکنان شھرھای  شود ھا پيدا می کنار گذاشتن نمايندگان واليات، شکافی ميان پاريس و شھرستان با

 طوری که رژهٔ  دھد، به زودی قشون را سر و سامان می  بهتروشواند، اما  باخته شان را ۀسربازان روحي. شوند ديگر می

حساب   او را يکی از قربانيان امپراتور به حافظه کم تودهٔ . کند دھندٔه پاريس می او را قھرمان و نجات سپتمبر ١٣نظامی 

ھيجان  پاريس غرق در شور و.  بوددوسن آرنو او َوردست مارشال دسمبر ٢که در کودتای  کند آورد و فراموش می می

  .کجا خواھد کشيد داند وضع به است، اما کسی نمی

نمايندگان اپوزيسيون . مجلس تشويق کنيد گرفتن مردم را به«:  مخفی شده بود، توصيه کرده بودسپتمبر ۴ ، که ازبالنکی

 اعدام  را که محکوم بهبريدو و  ئودبرقراری جمھوری را اعالم کنند و باالخره را مجبور کنيد سقوط امپراتوری و

  ».اند از زندان نجات دھيد شده

 خالف انتظار توجه خود را بالنکی. گفت حاال چه خواھد» پيرمرد« ھمه منتظر بودند که  اين کارھا انجام شده بود وۀھم

اما . کند ، ھوادارانش را سردرگم میبالنکیاين موضعگيری » .خطر است وطن در«. کند معطوف مسألٔه ميھن می
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، مجامع سپتمبر ۴شب . دارد ھائی وجود ھا ھم نوسان در ميان انترناسيوناليست. شوند متوجه اشتباه خود می زودی به

  :کنند می لمان صادرامردم  ی خطاب بها کارگری بيانيه

زمين بگذاری، وگرنه ما مجبور خواھيم شد تا  نام عدالت، سالحت را کند که به فرانسه جمھوريخواه از تو دعوت می «

  برای اردوئی که عليه ما١٧٩٣ما آنچه را که در سال . خودمان سيل جاری کنيم آخرين نفر بجنگيم و از خون تو و

 ».کند سرزمينش را اشغال کرده است، صلح نمی کنيم؛ خلق فرانسه با دشمنی که متحد شده بود گفتيم، عليه تو تکرار می

در جھت مخالف خواست او برای  خواند، چون» شووينيسم خالص« را خشمگين کرد و آن را کارل مارکساين بيانيه 

کارگران فرانسوی توصيه کرد که کاری نکنند اساس جمھوری لرزان  به با اين ھمه،. ح بودصل تر رسيدن به ھر چه سريع

ھا توجه  مواضع مارکسيست به ھا در آن زمان  دانيم که فرانسوی اما می. خطر بيفتد ترک مخاصمه به شود و امضای

مراه کردن جنگ و انقالب ، که بر ضرورت ھباکونينصدای  تر مجذوب صدای ديگری بودند؛ زيادی نداشتند و بيش

ھای  شورش. باشند کرد که در تدارک قيام عمومی ، او دوستانش را با نامه بمباران میجوالیپايان  از. کند پافشاری می

ھا زندان پير و  باکونين که سال. نشست خيلی زود فرو  او در گرفت، اماۀتوصي ی و پاريس بهمارچ در اگست ٩ و ٨

 باکونين سپتمبر ١۴روز . بايد شخصاً در ماجرا دخالت کند: گيرد ھا فقط يک نتيجه می کستش اش کرده از اين فرسوده

  .رود ليون می از سويس به

در . سرعت متحد کرد فرانسويان را به ھای عقيدتی را کنار گذاشت و ی است که بايد اختالفا گونه اما در پاريس وضع به

 ھای گوناگون تصميم ھای پيرو گرايش عضای انترناسيونال و سوسياليستا. شود می  جلسٔه بسيار مھمی برگزارسپتمبر ۵

ھر محله چھار ( محلٔه پاريس ٢٠نمايندگان  ی مرکزی ازا شان، کميته ی و پيوستگی اقداماتگيرند، برای ھمبستگ می

ھا  افق شود کسانی از میدر انتخاباتی که برگزار . وجود بياورند يک کميتٔه مراقبت به تشکيل دھند و در ھر محله) نماينده

 جديد  اين فدراسيون. شود شان پيدا می مشترکی ميان ھای شوند و پيوند جديد و خواست و مواضع کامالً مختلف انتخاب می

 »شورش«اش   در روزنامهژول والس. شود معرفی می» نيروی جديد«عنوان يک  به با آن که نقش مھمی ندارد،

  :نويسد می

نام  اند و به  زاغه آمده٨٠ند که از ا نفر آدم فقير٨٠ھا  اين .ايم وجود آورده ی از يک فدراسيون بها کهما در تمام شھر، شب «

  ».حمله خواھند برد اند، حرکت خواھند کرد و اگر الزم شود جوئی ھمبسته پاريس که در فقر و مبارزه ھای تمام کوچه

کند و  پاريس را منصوب می] ئی ناحيه[ ھای شھرداری حکومت دفاع ملی رأساً شھرداران و معاونان سپتمبر ۶روز 

  زير فشارسپتمبر ١۵روز . . دھد  ادامه می،آن اعتراض داشت را که خود به  رژيمی ۀ خودسراناين ترتيب اعمال به

وضع پاريس روز . شود گرفته می ھا پيش از انتخابات مجلس برگزاری انتخابات شھرداری عناصر انقالبی تصميم به

: کند اش را اعالم می  کميتٔه مرکزی برنامهسپتمبر ١٧روز . است شمار بيکاران روزافزون. شود  بدتر میروز به

مطلق مطبوعات،  ليس در اختيار شھرداری؛ انتخاب و مسؤوليت قضات؛ آزادیوھا؛ گذاشتن پ شھرداری انتخابات

 مسلح کردن ھمٔه شھروندان؛ فرستادن بندی؛ جيره ھا؛ ضبط مواد اولئه مورد نياز؛ اجتماعات و تشکيل سازمان

شوراھای  .آورد کم قدرت جديد از بطن زندگی مردم سر برمی کم. قيام ھا به  تشويق آن واليات برای کميسرھائی به

لمان اھای سوم و چھارم   ارتشسپتمبر ١٨ روز. شوند ھای مورد توجه مردم می سبب نزديکی، ارگان ھا به شھرداری

 .گيرد مبارزٔه کمونارھا و حکومت دفاع ملی شدت می. شود شروع می  محاصرٔه پاريسپيوندند و ھم می به

ھای خود برای نخستين بار از کمون  قطعنامه دھد و در  مھمی تشکيل میۀ محلٔه پاريس جلس٢٠ ۀ کميتسپتمبر ٢٠روز 

لحن، » .کند گو و غال کرده گفتتواند با دشمنی که خاکش را اش جمھوری نمی«کند که  می آورد و اعالم ميان می سخن به

 ژول فریشود اما  حکومت تسليم می روز برنامه به فردای آن. است] ھای پيشين از قطعنامه[تر  جويانه تندتر و مبارزه

  .اندازد تعويق می به سپتمبر ٢٨بررسی آن را تا 
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يک نيروی چريکی واقعی  تر مبدل به پيشرفته ھای زودی در محله اند، به گارد ملی، از آن جا که فرماندھانش انتخابی

اين  انقالبی نيز به ھای باشگاه. گيرند  ھا ھر کدام در رأس يک گردان قرار می کميتٔه محله تقريباً تمام نمايندگان. شود می

اھا ھم از حتی بورژو. شان تنھا در برپا کردن کمون است نجات فھمانند که راه مردم می تدريج به زنند و به جّو دامن می

روند و کنجکاوی خود  می تماشای مجامع و اجتماعات پرسروصدا  است به چون تئاترھا تعطيل. آيد نمی اين کارھا بدشان

شکست پروس و خروج از اين » تنھا راه«فراوانند که ھر کدام نقشٔه  ھا ھم وضع گيران و ُخل معرکه. کنند  میءرا ارضا

ھا   گيرد؛ نفرت از واسطه می تدريج شکل در کنار ھمٔه اين ھياھوھا به ی مردميترضااما نا. دست خود دارند فالکت را در

انديشد و از  صلح می زند، اما به  ھرچند که از دفاع دم میتروشو ژنرال. بندی اجناس و فروشندگان محتکر، جيره

 ۀھا در ساي ھای محله کميته با اوج گرفتن بحران، اقدامات اقتصادی. آلود ميھندوستی مردم ناراحت است تب احساس

 در آغاز ماه. بيند ھا را نيز در برابر خود می ھا، که پاريسی تنھا پروسی نه تروشو. رود اقدامات مسلحانٔه گارد ملی می

آيند و خواھان اخراج مرتجعان از  می مقابل شھرداری پاريس  چند بار بهفلورنسفرماندھی  ھای بلويل به  گرداناکتوبر

 تر گيرند قاطعانه  تصميم میبالنکی و فلورنس. کند  حکومت مخالفت می. شوند می خابات فوری و سربازگيریادارات، انت

 نفر ١٢تنھا . دھند برپائی کمون را می  گردان، پيشنھاد واژگون کردن حکومت وه فرماند۶۵ی از ا عمل کنند و در جلسه

 گران را رسد و او بازداشت توطئه ليس، میو، رئيس پیکراترگوش  قضيّه به کنند، اما  نمیءاين قطعنامه را امضا

زند و  حکومت جا می. گيرد مقاومت می به برد و تصميم بلويل پناه می  بهفلورنسزند و   غيبش میبالنکی. خواھد می

  .کند  میء استعفاکراتری

 

 اکتوبر ٣١

مردم اعالم  را به ابات مجلسبس جھت انتخ تسليم شھر متز و ميانجيگری چھار قدرت برای امضای آتش حکومت،

 ۀاما حکومت جانشين کجاست؟ ھم. افتند تعويض حکومت می فکر شوند و جداً به شدت برانگيخته می مردم به. کند می

گروه برای خود  ھر. يک جبھٔه متحد انقالبی وجود ندارد. شوند  غافلگير میبالنکیجمله سازمان  ھای انقالبی از سازمان

رود   محله باال می٢٠يکی از نمايندگان کميتٔه . ريزند می شھرداری، مقّر حکومت  مردم بهاکتوبر ٣١روز . کند عمل می

عضو حکومت  تنھا (دوريان: خوانند اسامی اعضای حکومت جديد را می. کند جديد را اعالم می و برکناری حکومت

، فليکس پيا، بالنکی، دولکلوز، ر ھوگوويکتو ،لورو روسن، لوئی بالن، )گرفت قبلی که مسألٔه دفاع ملی را جدی می

شود با  مگر می .اند، متزلزل و مرددند بقيه ھم که غالباً نمايندٔه مجلس. از راه قانونی است  خواستار اقدامدوريان و رئيميل

 رسد، باال  از راه می فلورنس.فايده است رسد، اما بی می يک مشت آدم مّردد انقالب کرد؟ پشت سر ھم ليست پيشنھاد

کنند و  استفاده می  از فرصتآدام و  فری،تروشودر اين ميان . گيرد بحث در می. خواند را می رود و ليست خودش می

شھرداری  از راه زيرزمين سربازخانٔه لوبو، به  صبح يک گردان از سربازان حکومتی٣ساعت . چاک زنند به می

  :نويسد ليسا گاره می. دھد می رسد و حکومت را نجات می

آرای عمومی، در برابر  حکومت در مراجعه به» .آن بازگرداند را به سپتمبرتزلزل پيشگامان، بکارت حکومت در ماه  «

يک  که حاضر بود به خواست، ھرچند پاريس جنگ داخلی نمی.  ھزار رأی مخالف داشت۶٣رأی موافق فقط   ھزار۵۵٧

حکومت، بگير و . ی انقالبی را از ھم پراکنده بودنيروھا جنگ، ضمن تقويت احساس وحدت ملی،. انقالبی گردن نھد

 نومبر ۵روز  شھردارانی که. بندد، اما گرسنگی و قحطی ھمچنان پابرجاست ھا را می باشگاه کند و ببند را آغاز می

زودی رو در روی حکومت دفاع ملی قرار  است که به اما وضع طوری. اند رو و اعتدالی شوند اکثراً ميانه انتخاب می

خواستار  کنند و  يک بار ديگر موضوع کمون را مطرح میکلمانسو و دلکلوز، دسمبرماه  در جلسات پايان. گيرند می

 بمباران پاريس آغاز جنوری ۵روز . شوند می تر شدن وزنٔه غيرنظاميان در حکومت ھای مھم و سنگين نرالجبرکناری 
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تصميم  جنوری ١٢در جلسٔه . شود ل، مشغول بازسازی خود میانقالبی، گروه انترناسيونا ھای ترين گروه منسجم. شود می

 نوشته بودند با امضای  تريدون وژول والس ی کها  اعالميهجنوری ١۶روز . گيرد انتشار يک روزنامٔه ارگان می به

 واکنش نشان تروشو. شدند خواستار کنار رفتن حکومت و برپائی کمون می کنندگانءامضا. شود ی منتشر میا عده

برای مقابله با دشمن با شکست   خروج سربازانجنوری ١٩روز . کند ھا را بازداشت می کنندهءی از امضاا عده دھد و می

رود و   کنار میتروشونرال ج» !زنده باد کمون«: آيد گردش در می به ھای سرخ در پاريس باز پرچم. شود مواجه می

  .گيرد  جايش را میوينوآ نرالج

 

 جنوری ٢٢

باد  زنده«ديگر را با فريادھای   و زندانيان سياسیفلورنسبرند و  زندان مازاسی ھجوم می  مردم بهجنوری ٢٢ شب

دانند که  شوند اما نمی ملی و مردم جلو ساختمان شھرداری جمع می  گاردجنوری ٢٢ظھر . کنند آزاد می» !کمون

جا  را در شھرداری به  و سربازان وفادارش مکان داده و فقط کارمندانتغييرلوور   بهاکتوبر ٣١ ۀتجرب حکومت پس از

 موضع ساپيافرماندھی رائول ريگو و  گارد به. شود می ناگھان از داخل ساختمان تيراندازی شروع. گذاشته است

جا  کشته و زخمی به نشينند و سی شورشيان عقب می. رسد ھايش سر می  با ژندارمنيموآخورد و  می  تيرساپيا. گيرد می

وينوآ فردای آن روز . کشند فرانسويان ھمديگر را می س از سقوط امپراتوری، نخستين بار است کهپ. گذارند می

فرانسويان . شود وضع غيرقابل تحمل می. بندد ھا را می ھا و باشگاه خواند و روزنامه می »عمال پروس«شورشيان را 

 ٢٧روز . کند سرما و قحطی بيداد می. شوند میکشته   ھموينوآھای  ھای ارتش پروس، بلکه با گلوله تنھا با نارنجک نه

و   ميليون فرانک غرامت٢٠٠بس، پرداخت  اعالم آتش.  شده استءبس امضا آتش. شود می  بمباران قطعجنوری

ھا  مغازه مردم به. کند از شورش بروز می ھائی در ارتش منظم، نطفه. کند پا می  سالح استحکامات نظامی آشوب به خلع

 خواند مسلّح شدن و مقاومت فرا می  فرانسويان را بهگامبتا جنوری ٣١روز  .کنند ناس را غارت میريزند و اج می

  .کند  میء استعفافبروری ۶ روز گامبتا. شود کار می زده، برای مقابلٔه با او دست به بيسمارک، وحشت

ھای گوناگون، از پاريس،   باليستسرگرمی باز. کند باز انتخابات، باز بازی پارلمانتاريسم جھش انقالبی را خرد می

 ھا اما شھرستانی. شوند  انتخاب میرئيميل و مالون، تولن، دولکلوز ،ويکتور ھوگو، گاريبالدی، لوئی بالن

گارد ملی تنھا نيروی . طلبند سلطنت  نفر از نمايندگان۴٠٠در مجلس بوردو، : دھند ھای افراطی رأی می راستی دست به

  گارد ملی موضعفبروری ٢۴در جلسٔه . طلب موضع بگيرد برابر مجلس سلطنت ست و بايد درمانده از انقالب ا باقی

  :گيرد می

عليه ھر نوع کوششی برای خلع سالح اعتراض  گارد ملی. کند گارد ملی فقط از نمايندگان منتخب خودش اطاعت می «

 ، يکفبروری ٢۵روز . گيرد ره اوج میشور انقالبی دوبا» .ايستادگی خواھد کرد کند و در صورت لزوم مسلحانه می

ھای   گارد ملی توپفبروری ٢۶روز  .اندازند رودخانه سن می شود و جسدش را به اتھام جاسوسی کشته می سرجوخه به

سنگربندی شروع . برد باستيل، بلويل و مونمارتر می کند و به جمع می افزارھای واگرام و پاسی را ليزه و جنگ شانزه

سپاھی که . کنند دولتی را ضبط می کنند و انبار باروت ، افسران شورشی را آزاد می پيازا وبرونلھا،  ستفدرالي .شود می

  .گردد اردوی انقالب باز می قدرت به. پيوندد می آنان فرستد به  برای مقابله میوينوآ

تب اعتراض باال . ردخواھند ک ليزه را اشغال  شانزهمارچکند که در اول ماه   حکومت اعالم میفبروری ٢٧روز 

، فدراسيون مجامع کارگری با ھم مانيفستی منتشر  انترناسيونال  محله،٢٠، کميتٔه فبروری ٢٨صبح روز . گيرد می

  :کنند می
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ما . کشد خون می اجتماعی را به ھای دھد و خواست نوع حمله، مردم را ھدف سرکوبی دشمنان انقالب قرار می ھر «

بايست از طريق کميتٔه مرکزی و  می. صدای آنان انعکاسی ندارد اما» .ياد داريم ه را بجونھنوز روزھای سياه 

 تصميم ءاتفاق آرا به ھا ی در شھرداری محلٔه دوم، فرماندھان گردانا ھمان روز در جلسه. عمل شد سرعت وارد به

فرستند و  مان شب نماينده میاجتماع بزرگ ھ ھا به انترناسيوناليست .ھا بايستند گيرند مسلحانه در مقابل پروسی می

: شود کادر سياه منتشر می ی درا شب ھنگام اعالميه. ر بگذراندکنند که اين سياست خطرناک را کنا قانع می ديگران را

ھا مستقر شود  ھائی که دشمن در آن در اطراف محله … ھمشھريان، ھر نوع حمله در حکم نابودی جمھوری است«

 سپاھيان مارچ روز اول» .ھای ديگر شھر قطع شود کلی با محله  که رابطٔه اين بخش بهنحوی به سنگربندی خواھد شد،

ھا  انترناسيوناليست. کنند پرچم سياه عبور می مزيّن به ھای ھای بسته و خانه ھای خلوت، از مقابل مغازه پروس در خيابان

 و وارلن،  انترناسيوناليست وقّت اجرائی، دو در انتخابات کميسيون ممارچ ٣روز . شوند تر می نزديک کميتٔه مرکزی به

. کند دفاع می) در مقابل بقئه فرانسه(تدافعی دارد و از جمھوری پاريس  گارد ملی ھنوز جنبهٔ . شوند  ھم انتخاب میپندی

اول جمھوری «: است ديگر صحبت از دفاع نيست، صحبت از انقالب: شود  وضع عوض میمارچ ١٠در جلسٔه  اما

حذف سرکوب، بردگی و استبداد از ھر نوع، . …ملت  جای ارتش دائمی، تسليح تمام د جمھوری جھانی، بهفرانسه، بع

 تکاپو به  کردن جمھوری پاريس مجلس بوردو برای خفه» .شھروندان در حکومت بر خود استقرار حاکميت ملت، آزادی

 از جمله اکتوبر ٣١بندد و تعدادی از متھمان  را می ھا روزنامه. کند ، پاريس را از پايتختی خلع میمارچ ٢روز . افتد می

 علی. شوند می تر انقالبيون در مواضع خود محکم. شوند اعدام محکوم می شورای جنگی به  از طرفبالنکی و فلورنس

 مقامات نظامی مارچ ١٣روز . دھد ھا را پس نمی توپ ، شھردار محلٔه ھيجدھم، کميتٔه مرکزیکلمانسورغم پيشنھاد 

چھارمين اجالس خود   گارد ملیمارچ ١۵روز . گيرند ی نمیا کنند، اما نتيجه  را صادر میلئوميّه  ودووالر توقيف دستو

 ھا و ی گمنام و بدون تعلق گروھی، ھمراه با بالنکيستا عده :گزيند کند و اعضای ثابت کميته را برمی را برگزار می

 ١٧جلسٔه روز . دووال و ئود، وارلن، آلمن ،بيليوره، آسی، بابيک ،آرنولد، ژورد، آرنوھائی مانند  انترناسيوناليست

  .شوند ھا انتخاب می کشد، کميسيون درازا می به شب  بعد از نيمه٣ تا ساعت مارچ

 

 مارچ ١٨

: اند ديوارھا چسبانده  بهرئيتطرف  ی ازا اعالميه. کنند ارتر را اشغال میھای مونم  صبح زود سربازان مسلح کوچه

خريد و فروش متوقف … اند دست گرفته بخشی از شھر را به… ھا برابر پروسی بھانٔه مقاومت در  با سوءنيت بهافرادی«

عدالت سپرده خواھند  دست خطاکاران که ادعای حکومتی مستقل دارند به… مشتری است ھای شھر بی مغازه شده و

ھر قيمت شده، نظم که شرط رفاه شماست  ا بايد بهخواھيد کرد زير زور تأئيد مردم پاريس، شما ما را در توسل به… شد

خواھند  از آنان می کنند، ھا بحث می  شوند، با آن سربازان نزديک می مردم به» .فوری برقرار شود طور کامل و به

 اما از اين طرف دفاع. جنگند دانند برای چه می مرددند؛ درست نمی سربازان. مردم بپيوندند  مرکزی بهۀ کميتۀتوصي به

سربازان محافظ تپٔه . آيد باش در می آماده حال گارد ملی در محلٔه ھيجدھم به. شود باريکادھا برپا می. گيرد می شکل

 با قاطعيت لوکنتنرال ج دھند ھا راه عبور می آن گيرند و به ھا را سرازير می ھا، تفنگ فدراليست مونمارتر با ديدن دستهٔ 

ی ديگر از ا دسته. گذارد شان می جای دارم بهکند و يک دسته ژان می  زندانیولفرينوسو حماقت تمام نافرمانان را در برج 

دھد، اما کسی  فرمان آتش می  سه بارلوکنت. رسند سر می» !باد جمھوری زنده«ھا با فرياد  گارد، زنان و بچه سربازان

 ماريوزنرال ج، فاروننرال ج، وينوآنرال ج،  پل سوسینرال ج، پاتورل نرالجھمزمان با آن، عمليات . کند اطاعت نمی

. شود ھمه جا باريکاد برپا می. پيوندند می مردم ھمه جا سربازان به. شود ھای ديگر شھر با شکست مواجه می قسمت در

 .شود نفر پخش می محله و نفر به به ناپذير انقالب محله صدای مقاومت
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 در کميتٔه مرکزی

. آورد دست نمی اما چيز زيادی به پردازد بازجوئی از افسران دستگير شده می ه بآسی. آيند کميتٔه مرکزی گرد می اعضای

 .گيرد  فرماندھی مونمارتر را بر عھده میبرژره. مقاومت را سازمان دھند شتابند تا محالت خود می  بهآرنولد و وارلن

شوند و  عدٔه زيادی داوطلب می. ستھا محله برقراری ارتباط بين کميته و: نخستين تصميم. روند جلسه می بقئه اعضا به

منتظر   در پانتئون دووال: است شان برای کميته کافی اما اطالعات. گردند ھا برمی آن عدٔه کمی از. روند مأموريت می به

شھرداری محلٔه سوم را با چند گردان در اختيار  ،پندی.  گردان در کوچٔه ِسور آماده است۶ تا ۵ با فالتو. دستور است

فرمان حمله  کميتٔه مرکزی با در نظر گرفتن وضع،. اند در باتينيول با افرادشان آماده وارلن در بلويل و برونل دارد،

مراکز حساس  اول حمله به: آورد شان در می حرکت به اند، اما شور عظيمی شان آموزش نظامی نديده ھيچ کدام. دھد می

ھم   اعضای کميته برای اجرای تصميمات از٣/۵ری، ساعت اجتماع عمومی در جلو شھردا ھا، بعد شھر و تصرف آن

  .مانند  و دو نفر ديگر در محل میآسیفقط . شوند جدا می

در ميان روز در حالی . دھد سپاھيان می به گريزد و فرمان تخلئه پاريس را ورسای می زده به  وحشترئيتدر ھمين ساعت 

 کلمان توما نرالج و لو کنتنرال جی دور از عرصٔه نبرد، مردم ا قطهاند، در ن فعاليت ھا در شھر مشغول که تمام کميته

سمت شھرداری  گيرد و به پادگان پرنس اوژن را می برونل. رود اما قيام در شھر ھمچنان پيش می. کنند را اعدام می

سپاھيان   بارژرهب و وارلن. کند پانتئون راه افتاده بود، مقّر شھربانی را تصرف می  که ازدووال. شود سرازير می

 برونل، ٧/۵در ساعت . کنند برای دفاع آماده می برند و پس از تسخير، آن را ستاد ميدان واندوم ھجوم می مونمارتر به

، رانويه  به پيوندد و از طرف ديگر  که از مونمارتر سرازير شده میپندی يک طرف به پس از تصرف چاپخانٔه ملی از

شود ،   وارد ساختمان میبرونل. شود محاصره می شھرداری. لی از بلويل آمده است که در رأس گارد مفلورنسدوست 

 رسد پيروزی می نخستين انقالب کارگری جھان به: برد سرخ را باال می کند و پرچم ھا را روشن می چراغ
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