
ممکن  بدیل :پاریس کمون  

 هایدوره در که بودند گروهی تنها 1789 انقالب زمان از هاآن .بود آمده  کنار چیز همه با همیشه فرانسه بورژوازی

شدمی محسوب هابحران آسیاب   زیرین سنگ دائما   کارگر یطبقه که درحالی ،بودند شده ثروتمند رونق .  

 را سوم ناپلئون هاپروسی .کرد فراهم مسیر این تغییر رایب فرصتی و گشود را ایتازه هایافق سوم جمهوری اعالم   اما

دان نبرد   در که  و آن از بعد یژانویه در بیسمارک فون اُتو .گرفتند اسارت به 1870 سپتامبر 4 در بود، شده مغلوب س 
 قرارداد در ار ایگیرانهسخت شروط و دارد وا تسلیم به را فرانسویان شد موفق پاریس یماهه چهار یمحاصره از پس

یرتی آدولف و شد برگزار ملی انتخاباتی .کرد تحمیل هاآن به بسآتش  [Adolphe Thiers] بزرگی اکثریت حمایت با 

 مردمی نارضایتی که پایتخت در حال،بااین .شد برگزیده مجریه یقوه رئیس عنوان به هااورلئانیست و هالژیتیمیست از

 اندازچشم .بودند میدان یبرنده رادیکال خواهانجمهوری و سوسیالیست نیروهای بود، دیگر جای هر از ترگسترده
 افراد نواترینبی دوش بر را جنگ بار سنگینی و بود اجتماعی عدالتیبی به اعتنابی که راستیدست دولتی گرفتن  قدرت

 پناه  جز ایچاره اشارتش و یرتی .شد ثباع مارس هجدهم در را ایتازه انقالب بود، شهر سالح  خلع مترصد   و انداختمی

نداشتند ورسای به بردن . 

 مبارزه و حکومت 

 هاپاریسی قاطع اکثریت .گرفتند  آزاد انتخاباتی برگزاری به تصمیم فورا   دموکراتیک مشروعیت تأمین برای شورشیان

رای 40.000  برابر در 190.000)  برگزیده ینماینده 85 مجموع از نفر 70 و پذیرفتند، را شورش یانگیزه (
که گروهی  [parti des maires]حمایت خود را از انقالب اعالم کردند .15 نمایندهی  میانهرو ازحزب   شهرداران

 بعد اندکی نکردند؛ شرکت کمون شورای در و دادند استعفا سرعتبه بودند، مختلف مناطق پیشین فرمانداران از متشکل

 شاندوگانه سیاسی هایوابستگی دلیلبه هاآن  تمیزدادن که ــ ماندهباقی عضو 66 .پیوستند هاآن  به هارادیکال از نفر 4 هم

 جمله از) نوژاکوبنی خواهجمهوری بیست به نزدیک  .کردندمی نمایندگی را مواضع از وسیعی طیف ــ نیست ایادهس کار

ُدلسکلوز شارل  [Charles Delescluze ] پیات فلیکس و  [Félix Pyat] طرفداران از نفر دوازده ،(معروف 
گراییدوسویه فدارانطر هم) کارگران المللبین انجمن اعضای از نفر هفده  بالنکی، آگوست  [mutualist] یرپی 

 ینماینده چندین و (داشتند قرار یکدیگر  با تقابل در اغلب که مارکس کارل با مرتبط باورانجمع هم و پرودون ژوزف

 نفر 14 که بودند کارگر یطبقه سرشناس   نمایندگان   یا کارگر کمون   رهبران   اغلب   .داشتند حضور هاآن میان در مستقل

 ایواقعه ــ کرد تفویض کمون به را قدرت که بود ملی گارد همین مرکزی یکمیته درواقع، .آمدندمی ملی گارد از آنان زا

مجموعه دو این میان هاتعارض و هاتوافقعدم  از بلند ایرشته بر است ایمقدمه شد، معلوم که . 

 رسما   اینک که را، جدید انجمن این تشکیل تا آمدند گرد شهر تاالر اطراف در مارس 28 در شهروندان از زیادی یعده
 در سیاسی یواقعه ترینمهم اما  نیافت، بقا روز 72 از بیش کمون گرچه .بگیرند جشن بود، گرفته را پاریس کمون نام  

 پا زا مشکالت  و دشواری هاماه ینتیجه در که جمعیتی دل در  که شدمی محسوب  نوزدهم ی سده در کارگری جنبش  تاریخ

 از حمایت به تا سربرآوردند پرجمعیت هایمحله  در فراوانی هایگروه و هاکمیته .نشاند امید  بذر دوباره بودند، آمده در
 ساختن برای ریزیبرنامه و بستگیهم بیان هدف با که بود اقداماتی میزبان شهرکالن این یگوشه هر و بپردازند کمون

 احساسات ترینگسترده از یکی .گرفت نام «آزادی دژ» و شد داده تعمیدغسل ارترممون .گرفتمی انجام تازه جهانی

میشل لوییز چونهم مبارزانی .بود دیگران با چیزها گذاشتن اشتراک به خواست   مردم،  [Louise Michel] این تجسم 
 و سرکش هایجان تمامی نچوهم او» :نویسدمی میشل لوییز  یدرباره هوگو  ویکتور ــ بودند ازخودگذشتگی یروحیه

کم گروه یا رهبر فالن رانشگر نیروی اما .«پرداخت مظلومان و شکستگاندرهم از ستایش به او … .کرد عمل بزرگ

 مردان و زنان .بود اشجمعی آشکارا بُعد آن بارز صفت ؛بخشید جان کمون به که نبود کاریزماتیک هایچهره از شماری

 خودرهایی .شدنمی تلقی شهرآرمان دیگر خودحکومتی .بگیرند پی را رهایی مشترک یبرنامه ات آمدند هم گرد داوطلبانه

شدمی محسوب ضروری ایوظیفه . 

 دگرگونی قدرت سیاسی

 گفتندمی) هااجاره پرداخت تعلیق  از بودند عبارت فراگیر فقر با مقابله برای اضطراری هایفرمان نخستین از مورد دو

«  در موجود اشیاء فروش تعلیق  نیز و («کند ادا هاازخودگذشتگی برای را خود یعادالنه سهم باید نیز مالکیت
 هایوزارتخانه جایگزین تا شدند تشکیل [1]ردههم کمیسیون 9 چنین،هم .داشتند قیمت  فرانک 20 زیر که هاسمساری



 بعد، چندی .شوند عمومی دماتخ و خارجی روابط تجارت، و کار معاش، آموزش، عمومی،  امنیت دارایی، جنگ،

برگزیدند هابخش این از هریک سرپرستی به را اینماینده . 

 استعفا  درنگبی تقریبا   [نمایندگانشان] که ُکرسی 31 تکمیل برای دیگری انتخابات از پس روز سه آوریل، 19 در کمون

داده بودند،اعالمیه به مردم   فرانسهرا تصویب کرد که در آن به موارد زیر اشاره شده بود؛ »تضمین مطلق آزادی 
 کرد تأیید اعالمیه این .«مشترک امور در شهروندان دائمی یمداخله» چنین،هم و «کار آزادی و اعتقادات آزادی فردی،

 و جنگ به ملزم» و ُمحق مردم ؛ «بخشید پایان متوهمانه هاییمصالحه با تواننمی» را ورسای و  پاریس میان تعارض که

 هایگرایش میان تنش ایجاد از تا  بود شده نوشته ناروشن و  مبهم ایاندازه تا که ــ متن این از ترمهم حتی «!نداپیروزی

 .جنگیدندمی سیاسی قدرت عیار  تمام دگرگونی جهت در که بود کمونارها مشخص هایکنش ــ کند اجتناب متعدد سیاسی

 دستوراتی  مددبه کمون .دهد تغییر را سیاسی اجرایی نهاد ماهیت   خود هبلک  کیفیات تنهانه تا شد انجام اصالحاتی مجموعه
 وجههیچبه روش این هرچند) باشد هاآن اعمال کنترل مسئول و کند لغو را برگزیده افراد نمایندگی توانستمی آورالزام 

 که عمومی، مناصب سایر و بخش  هر هایدادگاه ریاست   .(نبود کافی سیاسی نمایندگی یپیچیده موضوع وفصلحل برای
 شدندنمی انتخاب دلبخواهانه شکلیبه گذشته چونهم داشتند، قرار منصب  لغو  امکان و دائمی کنترل معرض   در نیز هاآن 

 سپهر شدن  بدل از جلوگیری [اقدامات این] آشکار هدف .شدندمی برگزیده انتخابات یا آزادانه رقابتی ینتیجه در بلکه

 و کارمندان از کوچکی گروه یبرعهده سیاستگذاری یزمینه در تصمیمات .بود ایحرفه  سیاستمداران یحوزه به عمومی
 از جداشده نهادهایی دیگر پلیس  و ارتش نیروهای .گرفتمی انجام مردم سوی از بایستمی بلکه نشد، گذاشته هاتکنسین

 .بدنهی جامعه محسوب نمیشدند .جدایی میان دولت و کلیسا نیزشرط ضروریمحسوب میشد

 انتقال   .پرداختمی ایریشه مسائل به و بود ترعمیق بلکه :نبود محدود اقداماتی چنین به صرفا   سیاسی تغییر اندازچشم اما

 مقدم سیاسی سپهر بر بایستمی اجتماعی سپهر .یابد کاهش شدیدا   بوروکراسی که بود آن نیازمند مردم دست به قدرت
 بلکه نشود قلمداد تخصصی کارکردی دیگر سیاست تا ــ داشت باور پیشتر نیز سیمون ـسن دو هانری کهچنان ــ شدمی

 دولت به که را کارکردهایی بایستمی اجتماعی یبدنه بنابراین، .شود ادغام مدنی یجامعه فعالیت در فزاینده طرزیبه

 پایان بایستمی طبقاتی حکومت  خود   بلکه نبود؛ کافی اتیطبق حکومت موجود   نظام سرنگونی .بگیرد پس بود کرده واگذار
 یمثابهبه جمهوری یعنی بود،می بسنده جمهوری از کمون اندازچشم ساختنبرآورده برای بایستمی همهاین .یافتمی

 به ایجمهوری نچنی .بود اشسازنده عناصر تمامی رهایی   نویدبخش  که دموکراتیک واقعا   و آزاد هایانجمن  از ایاتحادیه

بود تولیدکنندگان خودحکمرانی   معنای . 

 اولویت بخشی به اصالحات اجتماعی

 تغییرات وجود علت اجتماعی، اصالحات .اندسیاسی تغییر از ترحیاتی حتی اجتماعی اصالحات که داشت باور کمون
 را  انقالب این که حیاتی عنصری چنین،مه و بنیادین اصول به هاآن  وفاداری میزان تعیین برای سنجه نوعی بودند، سیاسی

 که پرداخت اقداماتی تصویب به یکبار از بیش کمون .کردمی منفک 1848 و 1789 هایسال در پیشین هایانقالب از

 افزوده هاآن یبهره به کهآنبی افتاد، عقب سال سه هاوام بازپرداخت سررسید .داشتند طبقاتی آشکارا ضمنی   هایداللت

 برای سرپناه بی  افراد که آمد فراهم امکان این فرمانی طی و درآمد تعلیق به اجاره نپرداختن صورت در تخلیه حکم .شود
 در ساعت 10 ابتدا در) داشت وجود روزانه کار کاهش برای هاییبرنامه .دهند درخواست خالی هایمسکن در اقامت

 کاهش منظوربه  صرفا   که کارگران درآوردی  من هایجریمه یجرا روال ،(برسد ساعت هشت به آینده در بود قرار که روز
 آبرومندی سطح چنین،هم و شدمی جریمه شامل آن از تخطی و شد اعالم غیرقانونی گرفتمی انجام هاآن دستمزدهای

 .کردند تالش هاقیمت کاهش و غذایی هایذخیره افزایش برای داشت امکان که جایی تا .شد تعیین دستمزد حداقل برای

 برای اجتماعی هایکمک گوناگون انواع .شد افتتاح دولتی هایقصابی برخی و ممنوع  هانانوایی در شبانه کار نوبت 
 و ــ سرپرستبی کودکان و زنان برای غذا هایبانک ایجاد مثال، برای ــ یافت گسترش جمعیت ترضعیف هایبخش

گرفت انجام نامشروع و  مشروع کودکان میان عیضتب به دادنپایان چگونگی با رابطه در هاییبحث . 

 سیاسی   و اجتماعی تغییر هرگونه و فردی رهایی برای ضروری عاملی آموزش که داشتند باور  صمیمانه کمونارها تمامی

 به را خود جای مذهبی دستورات و شد اجباری و رایگان پسران و دختران برای یکسانبه مدرسه در شرکت .است جدی
 به مطبوعات صفحات و خاص انتصابی هایکمیسیون .دادند علمی و منطقی الگوهای امتداد در سکوالر  ایهآموزش

 واقعا   کهآن برای آموزش .پرداختند زنان آموزش در گذاریسرمایه با رابطه در ایکنندهقانع هایاستدالل کردن  برجسته

 .کردمی فراهم «جنس دو هر از  کودکان» برای را ابریبر های فرصت بایستمی باشد، «عمومی  خدمات» نام یشایسته

 در دستاوردهایی چنین .شدندمی ممنوع بایستمی «اجتماعی جایگاه یا دین ملیت، نژاد، بر مبتنی تمایزات» براین،عالوه



 شهر،  از نطقهم  یک از بیش در کارگر، یطبقه  فرزندان از نفر هزاران و شدند همراه ابتدایی عملی اقدامات با نظر، عالم

کردند دریافت رایگان نیز را درس کالس به مربوط اقالم و گذاشتند پا مدرسه به بار نخستین برای . 

 رهاشده هایکارگاه تا کرد صادر فرمانی .بودند برخوردار سوسیالیستی  خصلتی از که کرد اتخاذ اقداماتی چنینهم کمون
 اختیار در صاحبان، بازگشتن صورت در ازامابه جبران تضمین با بودند، کرده فرار شهر از که کارفرمایان سوی از

 اشتراکی ــ بودند باز همگان روی به رایگان صورت به که ــ هاموزه و  تئاترها .گیرد قرار کارگران تعاونی هایانجمن
 مبارز   و اشنق کوربه، گوستاو یعهده بر آن ریاست که درآمدند پاریسی هنرمندان فدراسیون مدیریت تحت و شدند

 این در (بود میانشان در نیز مانه ادوارد که) نقاش و نویس سنگ معمار، ساز،مجسمه سیصد به نزدیک  .بود  ناپذیرخستگی

 سایر و بازیگران تا شد موجب و پیگیری نیز «هنرمندان فدراسیون  » تأسیس در که اینمونه ــ کردند شرکت فدراسیون

بیایند هم دگر اُپرا یحیطه به مربوط افراد . 

 از هنوز که پاریسی در همآن  شد، انجام روزه 54 آور  شگفت زمانی یبازه در وفقطفقط تمهیدات و اقدامات این تمامی

 مقاومتی دوران در می، 21 تا مارس 29 از که شد موفق  تنها کمون .بود لرزه در پروس و فرانسه جنگ عواقب
 انرژی توجهیقابل مقادیر صرف به که امری بپردازد، وظایفش  انجام به ورسای، [ارتش] حمالت دربرابر قهرمانانه

 صورتبه هایشفرمان  از بسیاری نبود، برخوردار قهری ابزار از کمون کهآن دلیل به .داشت  نیاز مالی منابع و انسانی

 نمایش به خود از عهجام تجدیدشکل برای گیریچشم یانگیزه حال،این با .شدنمی بسته کار به شهر  کل در دستیک

داد نشان ما به را ممکن تغییر مسیر و گذاشت . 

 مبارزهی جمعی و فمینیستی 

 یانگیزه حتی کمون .شد می تصویب اشگذاریقانون انجمن  سوی از که بود اقداماتی صرف از بیشتر چیزی کمون
 نماد و بربریت  یادبود   بنای که ــ اندومو میدان ستون تخریب   به تصمیم در کهچنان برانگیخت، را شهری فضای بازترسیم

 برای هاآن  واگذاری طریق از عبادت هایمکان برخی کردنغیرمذهبی در چنینهم و  ــ شدمی تلقی جنگ آورشرم

 ی روحیه و ایتوده مشارکت یالعادهخارق سطح به منوط  کارش یادامه  در کمون موفقیت .شدمی دیده اجتماعی یاستفاده

 در مهمی نقش  بودند، سربرآورده شهر مناطق تمامی در تقریبا   که انقالبی هایباشگاه .بود متقابل رسانییاری مستحکم  
 خودانگیخته  بسیج هاینمونه گویاترین از یکی که داشت وجود انقالبی باشگاه  28 کمدست .کردند ایفا اقتدار این راندنپیش

 با  کار از پس تا گذاشتندمی شهروندان اختیار در فرصتی شدند،می دایر زرو هر عصر که هاباشگاه این .دهدمی نشان را
 را نمایندگانشان دستاوردهای و بپردازند سیاسی و اجتماعی وضعیت یدرباره بحث به آزادانه و کنند مالقات یکدیگر

 طرفدار که بودند افقی ییهاانجمن هاباشگاه .دهند پیشنهاد بدیلی راهکارهای روزمره، مسائل حل برای و کنند بررسی
 آن در که بودند واقعی یخواهرانه  و برادرانه فضاهای خلق اندازه، همان به و مردمی، حاکمیت   بروز   و گیریشکل

بودند برخوردار خود سرنوشت بر کنترل یکنندهمدهوش هوای در تنفس امکان از همگی . 

 چتر زیر کردندمی پیکار کمون تکامل برای که کسانی تمامی .نداشت  جایی بخشرهایی مسیر این در ملی تبعیض

 .بودند برخوردار مشابه اجتماعی حقوق از فرانسویان یاندازه همان به نیز هاخارجی و  گرفتندمی قرار آن شهروندی
 لئو .کرد مشاهده کردند ایفا کمون در فعال خارجی 3.000 که ایبرجسته نقش   در آشکارا شدمی  را برابری اصل

 کار «وزیر» عنوانبه بلکه شد برگزیده کمون شورای در تنهانه کارگران، المللبین انجمن مجارستان اهل عضو انکل،فر

 و  دامبروسکی یاروسالو مانند هاییلهستانی چنین،هم .کرد خدمت ــ شدمی محسوب کمون اصلی مناصب از یکی که ــ نیز

روبلفسکی والری بودند ملی گارد سران از و برجسته هایژنرال از نیز و  . 

 هاآن .کردند ایفا اجتماعی نظم نقد   در اساسی نقشی اما نداشتند را کمون شورای در انتخاب یا رأی حق هنوز زنان هرچند
 پدرساالر یخانواده هایارزش با تقابل در جدیدی هویت بر بورژوایی  یجامعه هنجارهای از تخطی با بسیاری موارد در

 پاریس از دفاع برای زنان یاتحادیه .شدند درگیر عمومی سپهر در خانگی خصوصی فضای از فرارفتن با و فشردند پای
 عضو نخستین دیمیتری ف، الیزابث  ناپذیرخستگی فعالیت مدیون زیادی یاندازه تا آن خاستگاه که زخمیان از مراقبت و
 ارائه به مجاز هایخانهروسپی شدند موفق زنان .بود بردیراه اجتماعی   نبردهای شناسایی درگیر   عمدتا   بود، الملل،بین

 کار ازای در یکسان دستمزد» شعار   کردند، کسب برابری حقوق  مرد و زن معلمان برای کنند، تعطیل را مشروب

 در و شدند [جنس دو میان] آزادانه روابط شناختن   رسمیتبه و ازدواج در برابر حقوق خواستار انداختند، جا را «یکسان

 و شد تروخیم نظامی وضعیت می ماه یمیانه در کههنگامی .انداختند راه زنان به منحصر مجالسی کارگری هایاتحادیه
 شکل خود به مختص هاییگردان و گرفتند دست به اسلحه زنان بودند، رسیده پاریس هایدروازه به ورسای سربازان

 یدستمایه را آنان بورژوایی تبلیغات   .کشیدند را هایشاننفس نآخری باریکادها پشت  در آنان از بسیاری .دادند



مینامید  و متهمشان میکرد که در  [les pétroleuses]شرورانهترین حمالت قرار داد، آنان رابشکه های نفت

اندکشیده آتش به را  شهر خیابانی نبردهای خالل . 

 مرکزیت بخشی یا مرکزیتزدایی؟

 .شدمی محسوب دشوار و بلندپروازانه ایپروژه بودند آن استقرار برای تالش در ارها کمون که اصیلی دموکراسی
 رشد شاهد بعد، به مارس ماه اواخر از پاریس، .بود شهروندان ممکن   تعداد بیشترین مشارکت نیازمند مردمی حکمرانی

 یشانهبهشانه که بود سربازان هایگردان و انقالبی هایباشگاه محلی، فرعی هایکمیته مرکزی، هایکمیسیون یگونهقارچ

 نظامی کنترل ملی گارد .گرفتندمی قرار ملی گارد مرکزی   یکمیته و کمون شورای یپیچیده حدکافیبه و دوجانبه انحصار

 ینتضم برای حیاتی اصلی مردم مستقیم یمداخله کهاین با .بود شورا برای واقعی پادقدرت اغلب و بود آورده دستبه را
 معنای به این و کردندمی دشوار مشخصا   را گیریتصمیم فرایند چندگانه هایقدرت وجود شد،می محسوب  دموکراسی

بود  هافرمان  اجرای شدنبغرنج . 

 کننده فلج حدی تا و وارآشوب وضعیتی مقاطع برخی در شد موجب محلی هایبدنه و مرکزی قدرت میان رابطه یمسئله

 تا که را ظریفی توازن جنگ، اضطرار با مواجهه در دولت   یفزاینده ناکارآمدی و ملی گارد درون نظمیبی .بیاید پیش

میو ژول که بود گاهآن و فروپاشاند کلیبه بود شده حاصل مقطع آن به  [Jules Miot] نفرهپنج ایکمیته تشکیل پیشنهاد 
 1793 در روبسپیر ماکسیمیلیان دیکتاتوری مدل به هشبی که ایکمیته کرد، مطرح را عمومی امنیت یکمیته عنوان با

 خطایی اقدام، این .شد تصویب مخالف نفر 23 برابر در نفر 45 اکثریت رأی با می ماه روز نخستین در اقدام این .بود

 .کرد هتجزی مخالف بلوک دو به را کمون و دادمی بدیعی سیاسی یتجربه پایان   آغاز   از خبر که درآمد آب از مهم بسیار
 بر  سیاسی یجنبه اولویت سرانجام، و، قدرت تمرکز به متمایل که بود هابالنکیست و هانوژاکوبن از متشکل بلوک نخستین

 از ترمهم را اجتماعی سپهر که بود کارگران المللبین انجمن اعضای اکثریت از متشکل بلوک، دومین .بودند اجتماعی
 جمهوری که داشتند اصرار و است ضروری امری هاقدرت جدایی که پنداشتندمی چنین هاآن .دانستند می سیاسی سپهر

وارلن اوژن یعهده بر آن هایهماهنگی که دوم بلوک  این .بکشد چالش به را سیاسی هایآزادی  نباید هرگز  [Eugène 

Varlin] شرکت عمومی امنیت یمیتهک هایانتخابات در و کرد مخالفت شدیدا   اقتدارمدار چرخش با بود، ناپذیرخستگی 
 گیرد،می قرار کمون بنیادین هایانگاره با تناقض در کامال   اندک، افرادی دستان در قدرت تمرکز آنان، منظر از .نکرد

 [متعاقبا  ] و نبودند ــ شدمی محسوب مردم به متعلق امری که ــ حکمرانی قدرت واجد کمون یبرگزیده نمایندگان چراکه

 یجلسه در اقلیت دیگر بار که زمانی می، 21 در .نداشتند مشخص دستگاه یک به قدرتی چنین واگذاری برای حقی هیچ

بود شده دیر کاری چنین برای دیگر اما شود، برقرار اتحاد بدنه میان تا شد دوباره تالشی کرد، شرکت  کمون شورای . 

 کمون نام دیگر انقالب 

ارتش ورسای بهطرز وحشیانهای کمون پاریس را در هم شکست .در خاللهفتهی خونینکه از 21 تا 28 می به 
 قبرستان دیوارهای کنار در هاعداوت آخرین .شدند سالخی شهروند 25.000 تا 17.000 مجموع در انجامید، طول

 این .بود کرده توصیف «مرده کمابیش و عزادار شهری» را فرانسه پایتخت  جوان رمبو آرتور  .پیوست وقوعبه پرالشز

 انگلستان، به تبعید و گریختن به موفق نفر 6.000 تنها .شدمی محسوب فرانسه تاریخ در عامقتل ترینخونین واقعه،
 دادگاه در کوتاه هایمحاکمه از  پس آنان، از صدنفر .رسیدمی نفر 43.522 به زندانیان شمار .شدند سوئیس  و بلژیک

 مناطقی به تبعید یا اجباری کار به یا شدند، محکوم زندان به یا دیگر نفر 13.500 و شدند محکوم مرگ  به نظامی،

 ضداستعماری   شورش الجزایری   رهبران با شدند، تبعید جاآن به که انقالبیونی از برخی .جدید کالدونیای مثل دورافتاده
 و بود شده آغاز نکمو با همزمان شورش این شدند؛ دچار آنان با مشابه سرنوشتی به و کردند همبستگی اعالم موکرانی

کشیدند خون و خاک به نیز را آن فرانسه سپاهیان . 

 گرفتن  نادیده با لیبرال و کارمحافظه مطبوعات   .شد اروپا سرتاسر در هاسوسیالیست سرکوب   تشدید   موجب کمون شبح  

 قوانین و «طبیعی نظم» یاعاده از و کردند محکوم جنایات  بدترین به را کمونارها یر،تی دولت یسابقهبی خشونت  
 بودند کرده جرئت که کسانی .کردند  خاطرآسودگی و رضایت اعالم آنارشی بر «تمدن» پیروزی   چنین،هم و بورژوایی،

 .دیگران برای باشند عبرتی درس  تا شدند مجازات بودند، برده یورش آنان امتیازات   به و تخطی  حاکم یطبقه اقتدار از و
 دستان در را حکومت خواستندمی گستاخی با که را کارگران و شد رفتار ترپست موجوداتی نچوهم زنان با  دیگر بار

شدمی دانسته ترمناسب هاآن  برای که راندند عقب هاییجایگاه به بگیرند، شانکثیف و بستهپینه . 



 فردای در پوتیه اوژن .راند تررادیکال مسیری به را آنان و شد کارگران یمبارزه تقویت موجب  پاریس طغیان   همه،بااین

 المللبین فردا و گردآییم همبه» :شود بدل کارگری جنبش سرود   نامدارترین به کمون تا بود مقدر که نوشت چنین شکست

 با متفاوت عمیقا   باشد ایجامعه ساختن بایستمی ما هدف که داد نشان پاریس [کمون] .«شد خواهد بشری طریق
 یکی کلمنت، باپتیست  ژان معروف   شعر عنوان قول به) جریان این پیشگامان برای اگر حتی رو،همین از .داریسرمایه

 تغییر یایده تجسم   کمون خود   نرسد، راه از دوباره هرگز «هاگیالس دادن بار زمان» (کمونار مبارزان از

 یطبقه شناختی  هستی یتجربه که شد لبد انقالب مفهوم برای معادلی به کمون .بود آن عملی کاربست و سیاسیـاجتماعی

کارگر را دربرداشت .کارل مارکس درجنگ داخلی در  فرانسهگفته بود که این »پیشگامان پرولتاریای مدرن« موفق 
 جمعی ادراک و کارگران آگاهی  تغییر موجب پاریس کمون .«دهند پیوند فرانسه به را جهان کارگران» که بودند شده

 که کند یادآوری ما به تا است رقصان آسمان در چنانهم آن سرخ پرچم واقعه، این از ساله 150 یافاصله  با .شد آنان

 !بدیل همواره ممکن است .زنده باد کمون

 Marcello نوشتهیThePossible Alternative of the Paris Commune مقالهی حاضر ترجمه ای است از *

Musto.  مارچلو موستو استاد جامعهشناسی دانشگاه یورک در تورنتو  است .آثار او را میتوان در اینوبسایتمشاهده

اندشده ترجمه مختلف زبان بیست از بیش به که آثاری کرد، . 

 :یادداشت
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