
 

 

  

 
 

 

 

 را به لرزه در آورد ایکه دن یطبقه کارگر امیزنده باد کمون؟ ق
  

 
 1جولیان کومان

 ی هیمن رحیمیترجمه
 

 «والتر بنیامین». ستندیها هم در امان نمرده یشود، حت روزینبرد اگر دشمن پ نیدر ا

انقالب توانسته باشدد بده  کیها است، خواه ها و انقالببه جنبش یاز وفادارا یهمواره بخش هایادآورمقدمه مترجم: ی
ها شدور  یادآورید انیدشدود. در م دهیو در هم کوب خورده شکست نکهیا ایشود و  دانیم روزیو پ ابدیدست  تیموفق

 روز،یدکده در انقدالب پ لیددل نیبسدا بدد چدهاند، ماندگارند تا آنانکه موفد  شدده شتریاند به آنانکه سرکوب شدهراوهم
. در باشددرا ادامه داده  یمیراه همان گذرگاه قد انهیو در م دست یافته باشد یروزیکامالً به پ شاید نتوانسته باشدانقالب 

 نیدقددر  را در ا سیپار نینشهیکه طبقه کارگر و مردم حاش یروز 72و  سیسرکوب شده کمون پار یهاشور  نیب
 گداهی، جاندشکل ممکن سدرکوب شدد نیتررحمانهیبه ب نیهفته خون یاز ماجرا سپ تیشهر در دست داشتند و در نها

را وادار بده  تیدو حاکم زنددیخیبده پدا م تیدحاکم هیدکده ل  ییهاشور  ستندیو فرانسه کم ن سیدارد. در پار یاژهیو
و طبقده  نیریدز یهاهیدال انیددر م زیدن بارنیزردها است که ا هیقشور  ها جنبش ج  نیا. نمونه آخر از کنندیساز  م

 یروهدایکده در فرانسده وجدود دارد ن یسدمیکالیشروع به گستر  کدرد. در برابدر سدنت راد سیپار ةجامع کارثبا بی
فرانسده  یآن بده همدان سدنت پادشداه یهاشدهیقددر  و نفدوه هسدتند کده ر یو محافظه کار هم همواره دارا یارتجال

سدالگرد کمدون  نیمد 150اروپا بود. امسال مصادف بدا  رد فئودال یهاطبقه نیاز قدرتمندتر یکی یکه دارا گرددیبرم
حدال  نیکمون کرده اسدت، در همد ادبودیشهر اقدام به  نیا یاز شورا یادیبه همراه بخش ز سیپار یگراشهردار چپ

                                                           

1- Julian Coman 

https://www.theguardian.com/profile/julian-coman


 

 

2 

شدهر  یکردند و فضدا ادبودی نیهم وحشت دارند اقدام به مخالفت با ا ادکردنیاز  یمواره حتراست گرا که ه یروهاین
شهر و نمادهدا  نیا ینگاشته شده است و از فضا ادبودی نیا یبرا یسازآماده نیاند. مقاله در حکرده یرا دو قطب سیپار

 یسدتیباشد کده با نیامیبن خیتار یتزها رینظ یزیچ یخیتار دادیمواجهه با رو نیا دی. شاکندیصحبت م نیو سخنان طرف
قضداو   یخیتدار دادیدر مورد آن رو میبرگشت تا بتوان خیتار انگذشته بازگشت و از نو به هم دادیاکنون به درون رو

 .ریخ ایاکنون پس از آن فاجعه وضع بهتر شده است  ایآ میشیاندیو ب میو از نو به مردگان بنگر میکن

برای  انداز کموناردهاکند، چشمهمچنان که پاریس خود را برای صدوپنجاهمین سالگرد کمون آماده می
 . استکردهرانسه را ]به دوجناح[ تقسیم از دموکراسی رادیکال برای یک بار دیگر ففرم جدیدی 

 کی ختند،داآهن در مقابل اصالحات پیشنهادی حکومت به تظاهرات پروقتی کارگران راهسال پیش،  چند
ما »گفت: که می اینوشتهکرد. جلوه می فرانسه یاز گذشته انقالب ایهمچون صاعقه تیجمع انیبنر در م

 «.میخواهیرا م 1871. ما میده ینم یتیاهم 68به مه 
و  1968در سال  انیروزها، شورش دانشجو نیا. پیام این پالکارد این بود که معترضان شوخی ندارند

به یاد  یزیانگدل یبا نوستالژ «را مطالبه کن رممکنیباش ... غ نیواقع ب»اینکه بر  یآن مبن یهادستورالعمل
های و سنگربندی 1871خاطرة کمون پاریس انقالب فرانسه،  تحوالتاما در سالگرد  .شودآورده می

در نگار با تخصص ، که یک تاریخ 2ماتیلد الررتری دارد. و تاریک تروخیمش وضعیت اخونین
، کمون هرگز کامالً با یک داستان ملی 1789 برخالف»گوید فرانسه است، می 19های رادیکال قرن جنبش

]سخنانی است که از طرف  سیپار یفقرا ةو تحت سلط ستی، آنارشیوحش« آمیخته نشده بود.
گرا شنیده طلبان راستکاران و سلطنتلیبرال، محافظه هایی[ که از کمون متنفر بودند نظیر بورژوازیگروه

 ییها، زخم]کمون[ خود زیآمتوسط ارتش فرانسه و اعمال خشونت کمون انهیسرکوب وحششود. می
مورد  یاز حافظه جمع یبخشتبدیل به  1871کمون »: دیگویالرر مالتیام نیافتند. کرد که هرگز  جادیا

 .استشدهمحدوه قلمرو خود دیدهاز روی فراوعی نة آبرومند، کمون بهدر جامع «د.شناجماع عمومی 

به  کنند.یم دو شقهرا دوباره  سیدر حال بازگشت هستند و پار «هادکمونار»، پس از آنسال  150 قاًیاما دق
به یاد ، 4مارترماه در مون نیرا ا یادبودیدرخت ، 3دالگویاآن  ،سی، شهردار پارنکمومناسبت سالگرد 

است، گذاری شده، که به نام مشهورترین کمونارد زن نام5میدان لوئیز میشل کاشت. خواهدشورش  یایبقا
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دست سیاه به اندازه طبیعی از نانواها، کفاشان و زنان هایی یکشود که نقاشیهایی پر میتوسط پاریسی
با عنوان  دادیرو نیابه دست گرفتند.  1871کنند که کنترل پایتخت را در ای را حمل میشورخانهرخت

Nous La Commune ها و شنامهی، نماهاها و کنسرتی، سخنرانهاشگاهیاز نما یا)ما کمون( مجموعه
، عضو شورای پاریس 6های لورنس پاتریسمطابق گفته کند و تا ماه مه ادامه دارد.یها را آغاز میشعرخوان

عنوان به 1871ست که انقالبیون سال که مسئولیت نظارت بر سالگرد را بر عهده دارد، زمان آن رسیده ا
که  میکنیاز شهروندان صحبت م یما در مورد گروه بزرگ»گفت:  یوپیشگامان رادیکال شناخته شوند. 

رنگ و کرد  یستادگیاآن  برایکمون  چهآن» «.رندیدور هم جمع شدند تا سرنوشت خود را به دست بگ
 «بود. کینزد خواهندیاز مردم م یبه آنچه امروز برخ هایشمانو آربوی مدرنیته داشت 

به زنان  یرأحق خواستند ی. آنها مدندیو پاسخگو جنگ یقانون یاسیس ندگانیداشتن نما یها برادکمونار»
 یا برار یخال یهابرابر دفاع کردند و خانه دستمزدهایدر کمون داشتند. آنها از  بسزاییبدهند که نقش 

. ردکفراهم ا آزاد به قانون ر یو دسترسها تابعیت برای خارجی. کمون فراهم کردندا هخانمانیاسکان ب
 «های زیادی با امروز وجود دارد.شباهت

کاران از احترام باعث خشم محافظه یادا نیاست. اروبرو نشده یجهان دییبا تأ لیتحل نی، امیمال یانیبه ب
قصد دارد  ریشده است. گران ،سیشهر پار یشورا یدر مونمارتر واز اعضا ی، مشاور7ریجمله رودلف گران

است. من با  آمیزکیتحر عملی نیا»گفت:  8باندهیدمجله کند. او به  میرا تحر محل لوئیز میشل دادیرو
همان شبیه ، کندیچپ از کمون دفاع م ی، وقتدی. گوش کنچرا جشن کی، اما با مشکلی ندارمبزرگداشت 

 «اند.اجرا نشده یبودند، فقط به درست بایها زدهیا ندیگویکند. آنها میم سمیاست که چپ از کمون دفاعی
 کی تیوقو  ریزی خواهد بود،در میان باشد یا کمون سرانجامِ کار خون  کمونیسم چه صحبت  اما»
 «.ستین یدئولوژیا نیا گرفتن جشنبرای  جایی استیس م، به نظرتنیده باشدکشتار  با یدئولوژیا

این استفاده از سوءرا به  دالگویا، سیپار 9لیدر هتل دو و نیجلسه آتش کی یدر ط ری، گرانماه گذشته
متهم کرد.  ندهیسال آ یجمهور استیچپ قبل از انتخابات ر جناحخود در  تیموقع تیتقو یسالگرد برا

که  یسازمان اعتراض دارند؛ انجمن دوستان کمون یشورا برادادن  ارانهیبه  نیهمچن سیکاران پارمحافظه
، آتش اختالفاتور شدن با شعله «کند.یم لیخود را تجل عیوقا آمیزترینخشونت»کند  یادعا م ریگران

  «پرتنش. اریسالگرد بس کی: 1871کمون »اختصاص داد، با عنوان:  فیرد نیرا به ا یالوموند صفحه
                                                           

6- Laurence Patrice 
7- Rudolph Granier 

8- Observer 
9 Hôtel de Ville 



 

 

4 

کمون را جشن  لگردساامین 150 دیبا ایآ»پرسد: یم ن چاپ خوددر آخری اکسپرس یهفتگ یاسیس ةمجل
 «گرفت؟

، فرانسه پس 1871 هیبود. در ژانو نیخون اریکمون مختصر و بستاریخ وجود ندارد.  یپاسخ سرراست چیه
شد. با  10سمارکیاتو فون ب یارتش پروس می، تسلرا به زانو در آورد سیاز سه ماه محاصره که پار

ها انتخاب شد. اما در یمذاکره با آلمان یطرفدار سلطنت برا دی، دولت جددوم فرانسه یامپراتور یفروپاش
 18دهد. در  لیخود را تحو ةحاضر نشد اسلح سیپار رتریفق ةمی، نیمل ریهرج و مرج و تحق اثنای این

به  ،منتخب تازهجمهور  سیرئ ،11ریرا تصرف کردند. آدولف ت یدولت یهاساختمان ونی، انقالبمارس
 .ختیگر یورسا

وز پرفراز و ر 72، قرار داشتمحاصره تحت از هر طرف و  بود شده اقتدارگرا یاندهیطور فزاکمون که به
گز هر»، نوشت: سینو، رمانزوال لی. امگیر شدزمین یاانهیبه طرز وحش کهنیتا ا را سپری کرد بینش

 ه، از جملسیپار دارکمون 8000دست کم  «شهر بزرگ رخ نداده است. کیدر  یتربحران وحشتناک
های اعدام کشته جوخهتوسط  ای سنگرهادر  ،مه 28تا  21از « نیخون ةهفت» ، دراز زنان و کودکان یاریبس

از  یاریس، که بگریگروگان د 50از  شیو ب سی، اسقف اعظم پارخشونت از کنترل خارج شد یشدند. وقت
 ه شدند.ها کشتدبودند، توسط کمونار شیآنها کش

شد. یم تیها هداستیکمون یبعد یها، توسط نسلکه اروپا را به لرزه درآورد یانقالب آزمونِ کی راثیم
 شگامیآن را پ نیکرد. لن فیتوص «دیجامعه جد کیباشکوه  یمناد»کارل مارکس کمون را به عنوان 

 ،رانسهف یستیضد فاش یجبهه مردم حکومت ی، در روزها1936دانست. در سال یم هیانقالب روس
 .رفتند سیپارپرالشزِ گورستان  درکمون  یشهدا زیارتِ احترام به یگرا براچپ 500000

متر در ، کده بوقرار گرفت خیفرانسه در سمت اشتباه تار ستی، چون حزب کمونستمیاما در اواخر قرن ب
 استیس طور کههمان، است یدیجد نسبتگواه  ی، جدال فعلدیگویمورد کمون صحبت شد. الرر م

ار یبس 1871از سال  یستیکمون ریتفس»: دیگویبخشد. او میخود م یهاآلدهیبه ا یاتازهة یمدرن روح
 ینعتگران صکار هیاول یشورو کینبودند و کمون  یستیمارکس ةیکارگر نظر ةکمونارها طبق» «بود. ناقص

چک و صنعتگران، تجار کو -بودند  1789 یکلوت ها-سان یهانیافراد جانش نیو سربازان نبود. ا
 «ودند.ب یمحورتراجتماع یبهتر و جمهور یها خواهان دموکراس. آندکنندگانیتول
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 زیبا درآمد ناچ دیجد کارثباتیک طبقة بی، یصنعتبعد، در فرانسه پسا میقرن و ن کی،  دیگویالرر م
 یادآوریشروع به  یاسیس یاصل انیخارج از جر یمردم یهاکند. جنبشیرا مطرح م یمشابه یهاخواسته

کردند یس را اشغال میکه تظاهرکنندگان مرکز پار ی، در حال2016کنند. در سال یم 1871خاطرات سال 
 12میدان کمونبه  یررسمیطور غبه دانیم نیکردند، ایبرگزار م یجمهور دانیو مجالس شبانه را در م

 روافرمانمردم » -( هازرد قهی)جل gilets jaunesجنبش  زیآمتبعضاً خشون ینام داد. شعارها رییتغ
فهم ، اگرچه روح کموناردها را در خود داشت  - «دیمقامات منتخب، شما پاسخگو هست»، «هستند

در  13کُرسَکرِهمقدس  یسایدر کنار کل یوارید ینقاش کی در اوقات متزلزل بود. یمعترضان گاه یخیتار
کمون »است: ، خوانده شدهشدبه اشتراک گذاشته  یاجتماع یهاشبکهطور گسترده در ، که بهمارتر مون

 «.201814جلیقه زردهای  /1781پاریس 
 کی یعدالتیا ببوجود دارد. انقالب و نبرد  جلیقه زردهابا جنبش  اشتراک زیادینقاط »: دیگویم ریگران

. میدار قانون حکومت کیاست که اکنون ما  نیاست. اما تفاوت عمده با قرون گذشته ا یسنت فرانسو
ن مانند کمون را جش یجنبش شورش کیخواهد یم یاسیجنبش س کیتوانم درک کنم که چرا یمن نم

 «کند.یمرا شوکه ماین . ردیبگ
ها و انبایاکنون در خ رای، زشوندیحساس م اریموضوع بس این کاران در موردمحافظه»: دیگویرر مال
 یاالتوس یردمم تیو حاکم گیندینما ی، دموکراسکمون درباره قدرت متمرکزست. ا در مقابل آنها وارهاید

ط عاً توسواق ایمتفاوت. آ یانهی، البته در زمندرا مطرح کرد یاالت مشابهوسجلیقه زردها را مطرح کرد. 
 ی حاکمیتبرای برقرارراه دیگری  ایآ ؟شودیم یخدمتبه ما  مانیندگینما یمقامات منتخب و دموکراس

، از رح دیگجنا یاست که در سو لیدل نیاند و به همشده ایدوباره اح نیمضام نی؟ امردمی وجود ندارد
 «شود.یکمون امتناع م ةخاطر بهاحترام گذاشتن 

 دهیشک رگیرید، به داخل شودیمارتر ظاهر مدر مون شلیم زیکه بر فراز لوئ کُرسَکرِه، نزاع شیبا افزا
ه عمل توب کیعنوان هب ،سیپار یگردشگر یهاجاذبه نیاز بزرگتر یکی ،دیسف عظیم باسیلیکایاست. شده

، با و ساز اخت. با شروع کار ساستهشد قلمدادبار جنگ فرانسه و پروس فاجعه جهیپس از نت یمل
اط ارتب درها نسبت به کمون کیبا خصومت کاتول یریناپذ ییطور جداامر به نی، ایشخص یمال یهاکمک

 .بود
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دن دا یرارا که امسال ب یمیشهر تصم ی، شوراو مختلط ندیناخوشا یهاامیاز ارسال پ یریجلوگ یبرا
، به کند افتیرا در یدولت یهاارانهیتواند یمطبق آن ، که بوددر نظر گرفته  سایذکر شده به کل تیوضع
نابود  کُرهسَکرِ اهندخویوجود دارند که م دالگویادر ائتالف  یافراد»: دیگویم ری. گراناستهانداخت قیتعو

 نی، ادامبعد از نوتر»دهد: او ادامه می «.نندیبیکمون م هیعل ادبودی یبنا کیآن را به عنوان  رایشود ز
 یشرو یاسیس ازاتیدست آوردن امتبه یبرا خیتار یسیاست. بازنو سیپار یسایکل نیدتریپربازد

 «.ستین ورزیتاسیس یآبرومندانه برا
 سابح کمون را به یفرهنگ یمبهوت است و جنگها یعموم اقیشور و اشت نیا از یتا حدود سیپاتر
 سیرانسه رئ، فماکروندوران در »: گذاردمیخود  کارمحافظه صالحیت نمایش یمخالفان خود برا یدیناام

رفتار  گراراست کیمانند  شتریو ب شتریراست است اما بکند فراتر از چپ و یدارد که ادعا م یجمهور
پن در لو نی[ ماریمل حرکتجمهور و ]رهبر حزب  سیرئ نیکاران بمحافظهبرای  یاسیس یفضا .کندیم

 ترجنجال در مورد آنها است که مشخصات خود را سخت نیاست. افشرده شده یراست افراط جبهة
 «کنند.یم

ه ب راجعها بزرگداشت نیا»، جنگ کلمات فراموش شوند: دادهایاست که به محض شروع رو دواریاو ام
 یرارا ب متیق نیها بودند که باالتردکمونار نیداشت که ا ادیبه  دی. و باستیجشن گرفتن خشونت ن

 «پرداخت کردند. دی، در هنگام مرگ و تبعامیق
که  نمیبینم یلیمن دل»: دیگویدهد و میمارائه  آمیزمصالحه یادداشتی سی، پاترکُرسَکرِهر مورد جنجال د

فقط ، استدهبرگردانده ش میتصماین شود. ن وارد لیست ساهایکل ریمانند سااین کلیسا  چرا تینهادر 
 یراکه ب ستا ایبرهه یادآوری بحث بر سراند اما ارائه داده یتهاجم اریبس ییها. مردم استداللهمین
آن  ةچخیارت، دانستن دیکنیم یزندگ نجایو ا دیرا دوست دار سیشهر سازنده است. اگر پار یجمع ةحافظ

 «مهم است.
از  یکی، گذاشته شد کُرسَکرِهکه سنگ اول  ی، هنگام1875. در سال رندیمیم یسختبه یمیقد یهایدشمن
شکست خورده آشکار کرد. هوبرت روهول  یهادراخود را نسبت به کمون ریآن تحق یگذاران اصلهیسرما

 یدر محل سایکل کی، ساخت و کشور خود را دوست دارند نیکه د یکسان ةهم یبرا»گفت:  15یدو فلور
 «.بودخواهد  یاند، باعث خوشحالربوده امیها را به علت قکه توپ

 .خواهد شد تیماجرا روا وجه دیگر، امسال بهار

 

                                                           

15- Hubert Rohault de Fleury 
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