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 1کمون در قدرت

 آساره آسا :رجمهت ،آنری گیمَن :تألیف

 

 

 

 

 ؛است ضروری سه مالحظۀ مقدماتیذکر ابتدا در 

 مه ۲۸تا  دششروع  مارس ۱۸از  شود که کمونمی، گفته به میان می آید وقتی از کمون صحبت همیشه تقریباً اولین مالحظه:

شروع کمون از که  یمبگوی. این واقعیت ندارد؛ اگر بخواهیم دقیق باشیم باید دمیبه طول انجاآخرین روز از هفتۀ خونین تا  یعنی

 رد ملی بودمرکزی گا کمیتۀ ، اینمارس ۲۸تا  ۱۸از  .مارس ۲۹مارس یا صبح  ۲۸د، یعنی از شب بو مجلس کمونالتشکیل روز 

 .که جریان امور را در دست داشت

مه  ۲۴ دره کمون روز بود. چراک ۵۸نه! عمر کمون فقط  امّاروز طول کشید،  ۷۳شود که کمون میگفته  معموالًن مالحظه: میدو

 دو ماه هم عمر نکرد.  بنابراین حتی ،منحل شد

عنی کسانی کمون در معنای دقیق کلمه، یعنی مجلس کمونال. یشود؛ میمستفاد  "کمون"امروز دو معنی از ن مالحظه: میسو

. دادندمیکیل را تش  municipalitéشهرداری مقاماتو انتخاب شده بودند مارس  ۲۶در  دهنده پاریسی،هزار رأی ۲۲۶توسط که 

، یعنی کمونارها لحظات کمون و افرادی که در آن حضور داشتندزمان هممجلس کمونال،  عالوه برامروز با یادآوری کمون،  امّا

دادند و مسؤول میرا تشکیل  مقامات شهرداریو افرادی که  هواداران کمونمبارزین کمونار، . با این حال بین دنوشمیتداعی 

 است.قدرت  در "کمون"ح اصال، به شهرداریکاری که ما در پیش داریم بررسی عملکرد مجلس کمون بودند، تفاوت وجود دارد. 

                                                            
 Henriآنری گیَمن محقق فرانسوی، گفتار -از درس «کمون در قدرت»به نام  ساعته-نیم قسمتاست از دو  «برگرفته»این نوشته 1

Guillemin  در آدرس زیر به گفتار -ارائه شده است. تمام این درس قسمتدر طی دوازده در مورد کمون پاریس که در تلویزیون سوسیس

 فرانسه قابل دسترسی است.زبان 

https://www.youtube.com/watch?v=PwXwDp3Ze7Q  

https://www.youtube.com/watch?v=PwXwDp3Ze7Q
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ی به کمون وقتامروز سازی شد؛ به سرعت دچار دگرگونی سرنوشتکمون : ضروری است یک نکتهقبل از ورود به جزئیات ذکر 

را شود؛ این درست است که اکثریت منتخبینْ در ذهن تداعی می رادیکال هایچپ مرکب از ،یکدست کنیم، یک کمونِفکر می

از جانب که به کمون راه یافت خواه نیز ، امّا یک اقلیّت جمهوریدادتشکیل میافراد رادیکالی از جریانات چپ آن زمان 

خواه . و تنها بعد از اینکه این اقلیت جمهوریانتخاب شد ساکن بودند شینانوژغالباً در مناطق بورخواهان پاریسی که جمهوری

 تماماً چپ صحبت کرد.  توان از کمونِکند، میکمون را ترک می

زمان به امّا در آن زمان، این امکان وجود داشت که یک نفر هم کردند.انتخاب گان خود را نمایندمنطقه  ۹۰گیرْی أیبعد از ر

منطقه بود، یا بالنکی  ۳ها بود همزمان منتخب نمایندگی چند منطقه انتخاب شود؛ برای مثال وَرَلن که یکی از انترناسیونالیست

تعداد نمایندگان نه  ،منطقه انتخاب شد. بنابراین ۲با وجود اینکه در زندان بود و امکان حضور در کمون را نداشت به نمایندگی 

در کمون از بین رفتند. تمام  رومیانهنفر از سمت خود استعفا دادند و تمام عناصر  ۲۲ ،روز ۸بود. در کمتر از  تن ۸۳تن که  ۹۰

منتخبین مناطق یکم، دوازدهم، نهم و شانزدهم پاریس که مناطقی بورژوانشین بودند، استعفا دادند، و در منطقه پنجم هم سه 

 شود که همه چیز خیلی زود تغییر کرد.کردند. پس مالحظه مینماینده از پنج نماینده کمون را ترک 

کنند، به این خاطر که معتقد بودند در رژیم دموکراتیک خواهان که خواستار رعایت قانون موجود بودند کمون را ترک میجمهوری

یر را به از رأی همگانی که تی اما کمون بر این بود که مجلس برآمده. عمل کردگیری همگانی رأینباید علیه خواه، و جمهوری

و خصوصاً  سروسامان دهندکردند که باید اوضاع را آنها فکر می ،با این حال ریاست قوای مجریه انتخاب کرده بود، ارتجاعی است.

بنابه استعفاء اگر »گوید که می کِلِمانسو، شهردار منطقۀ هژدهم شان بود.وارد تعارض و نزاع نشوند، که خود این امر نشانۀ صداقت

اید ب به این دلیل باشد، باید استعفای دوگانه صورت بگیرد؛ استعفای نمایندگان مجلس ملّی و اعضای کمون. نمایندگان مجلس

 جنگ یا صلح برگزار شدهحول مسألۀ انتخابات بلکه ، استعفاء دهند که هیچ انتخاباتی برای تدوین قانون اساسی صورت نگرفته

برای مجلس ملّی و یک انتخابات  مجلس کمونال هم استعفاء خواهد داد. سپس دوباره یک انتخابات عمومی در پی آن ، واست

کرد، او سر مجلس ملّی هرگز چنین چیزی را قبول نمی کامالً بدیهی بود که« شهرداری برای برقراری کمون برگزار خواهد شد.

دانست که حولّ یک شعار فریبکارانه انتخاب شده بود؛ ی به خوبی میماند! مجلس ملّمیباقی هم و سر جای خود  بودجای خود 

اند داده دانست کسانی که به او رأیخوبی میاما به  را هم به آن بیافزاید، شاه در نظر داشت که وخود کرده بود شعار را صلح او 

ها واگذار شده، به هیچ عنوان دوباره رأی نخواهند اکنون که جنگ به پروسی پس ؛شان صرفاً برای صلح بوده و نه برای شاهرأی

منتفی است، از همین جا هم کمونارها دلیلی برای پذیرش حرف  کالًجدید انتخابات مجلس نمایندگان آورد. پس مسألۀ ت

 دیدند. مستعفی نمی خواهجمهوری نمایندگان
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زمان بخرند و  که در فکر این بودند که برای دولتْ بدانندنتخب را افرادی فریبکار که شهردارهای مدارند تمایل  بسیاری امروز

فقط فردی به نام تیرار، شهردار  ،اسنادبنا به شهادت  امّادوباره کنترل اوضاع را در دست بگیرد. دولت  تاشرایط را مهیا کنند 

من باعث نجات دولت »گوید: میتحقیقات  کمیتۀدر پایان همان سال در برابر او بود.  نون به هواداری از دولتمظمنطقۀ دوم 

تیرار بنا به  ،بنابراین .«شدید...میمن در مقابل کمونارها نبود، شما موفق به تدارک و تجهیز نیروها ن کردنِ دست دستْ شدم. اگر 

به هر  امّاو دورویی و اخالل در کار کمون، زمان بخرد. اقرار خودش قصد داشت به کمونارها خیانت کند و به نفع دولت با تعلل 

 ها پراکنده بودند.بین ورسایی آنهاگواه این امر هم نفرتی بود که ، ددامیل یافراد شریف و با شهامتی تشک را حال، اکثریت کمون

 به کمون وفادار بود. تا آخرین لحظه  واقعاًبرای مثال کلمانسو، 

از در ابتدای امر کمون که در  ی تغییر کرده بود؛آن به کلّ شاکلۀ دگرگونی کمون به این معنی بود که آرایش نیروهای ،بنابراین

نیروهای چپ باقی ماند که دیگر مانند روزهای  شد، بعد از چند روز صرفاًمیه و یک چپ قدرتمند تشکیل میاننیروهای راست، 

 کلّ شهرداری)نه  یمحلّ هایشهردارنوامبر  پنجم گیریدر رأی رادیکالچپ دانیم که میگذشته چندان قدرتمند هم نبود. چرا؟ 

 نمایندةو اصالً  پرداختندبه کارهای جانبی و مسائل شهروندی می که اطق مختلف پاریسمنشهردارهای  بلکه یا کمون پاریس

ماه  عرض چند ماه، در در شود باور کرد کهمیاخذ کرد. چطور پاریس  در کلّهزار رأی  ۶۰ صرفاً (کردشان میکنترلدولت 

نه! پس چنین رأی  قطعاً؟ هزار رأی داشت ۲۲۶ آیا چپ رادیکال واقعاًباشد؟  گرایش پیدا کردهبه چپ  ناگهان پاریس ،سمار

باعث  مقاومت در برابر دشمن خارجیبرای باید دانست که در ابتدا رفتار و منش ضد دولتی و اراده آوری از کجا آمده بود؟ شگفت

به جانب  ها از دولت متنفر بودند،یی که به خاطر سازش خائنانۀ دولت با پروسیای از رأی بورژواهاشده بود که تعداد قابل مالحظه

ود، پاریس دیگر مسألۀ کمون نب محو شد. مسألۀ مقاومتْ سابق پرستانۀمیهن، عنصر کمون ها سرازیر شود. ولی در ادامۀ کارچپ

کمون شده  از ی بورژواهاپرستمیهنجرعه جرعه چشیده بود. پس اولین عنصری که موجب حمایت را با پروس صلح تلخی زهر 

شد، میصحبتی ن جنگبرای اینکه دیگر از  ؛ای کاهش یافتبع این حمایت هم به صورت قابل مالحظهتبود از بین رفت، و به 

 بپردازیم.دیگر  ایم و باید به اموراگذار کردهما جنگ را و :تمام شدهماجرا مرکزی هم بر این باور بودند که دیگر  کمیتۀاعضای  حتی

مصرفی است، تمام عناصر خوب کمون را حکومت به درد نخور و بی کمونْ»شد که میات شنیده ها به کرّاین حرف بین راست

فقط از حمایت بخش حاال دانست که میکمون به خوبی  ،نمایندة منتخب بورژواها از کمون ۲۲به هر رو، با رفتن « اند.ترک کرده

 کوچکی از پاریس برخوردارد است. 

 کمون اولین تالش برای ،هبر این افساندر مورد کمون ایستاد؛ بنارایج باید با قدرت در مقابل یک افسانه جاست که  همیناز 

نوشتۀ انگلس در از جمله ای را کمونیسم )در معنای تشکیل دولت کمونیستی یا دیکتاتوری پرولتاریا( است. این ایدة افسانه برپایی

در مورد کمون  در انگلیس ۱۸۷۱مارس  ۳۰ مارکس در ای کهبر سخنرانی ۱۸۹۱پیشگفتاری که در  در او توان مالحظه کرد؛می
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ندارد! کمون دولت  صحتچنین چیزی . «استبوده این اولین تالش برای برقراری دیکتاتوری کارگری »نویسد: می، کردایراد 

نمایندة باقی مانده در کمون،  ۶۷ میاناز  توان دید؛می منتخبین به کلّ ن کارگرمنتخبی نسبت در اوالًاین مسأله را  نبود.کارگری 

 بین در لبرای مثا دادند،میهای آزاد تشکیل نگاران و حرفهکارگر حضور داشتند، و باقی اعضا را روشنفکران و روزنامه ۲۷تنها 

گیری تصمیمبعد از آن هیچ کارگری به مقام  حتیو آن روز  تاگرچه  .حضور داشتدامپزشک  چی وداروخانهاستاد دانشگاه، آنان، 

دادند، چیزی که به حتم از تصویر دیکتاتوری پرولتاریا به دور میدرصد کمون را تشکیل  ۴۰ فقطکارگران  امّانرسیده بود،  کالن

، ریشۀ معنایی هر دو تداعی شودنام کمون کمونیسم شنیدن  که با شودمی، شاید چیزی که باعث این موضوعو عالوه بر  است!

برای دانستند، میشان را کذب کمونیستی خواندن کارهای حتیند، و نامیدمیاعضای کمون خود را کمونیست ناما  .2واژه باشد

ن م»نویسد: میبه صراحت  "حقیقت درمورد کمون"در کتابی به نام  ۱۸۷۸در  سفید کموناز اعضای ریش مثال فردی به نام بِله

و چه در عمل محرک  نظراز جانب ما کاری صورت گرفته که چه در است  مدعیکنم که میمخالفت  نظربا این تمام  شدّتبا 

  «ایدة کمونیسم بوده است.

توان میشان را نکدامدو گروه که هیچ»نویسد: می ۱۹۸۴منتشره در  "مسائل در باب لنینیسم"استالین در کتابی با عنوان 

این دو  .هاها و بالنکیستها هستند؟ ژاکوبندو گروه کداماین « ، قدرت را در کمون بین خود تقسیم کرده بودند.نامیدکمونیست 

ها بالنکیست د.و در فکر تصاحب قدرت بودن سیاسی داشتند یبیش از آنکه به تغییرات اجتماعی عالقه داشته باشند، دید گروه

گرایش داشتند. خارج از  های روبسپیرها در نظر به ایدهجتماعی بودند، در حالی که ژاکوبنا-فاقد یک دکترین منسجم سیاسی

آنها پیرو چه  امّاها. ت بود، یعنی سوسیالیستگیرد که در اقلیّمی، گروه دیگری قرار دادندمیکه اکثریت را شکل گروه دو این 

نی ر و پرستیژ فراواچپ رادیکال، صاحب اعتبا میانبودند؟ جالب است بدانیم که در این زمان، پرودن در فرانسه در  میسوسیالیس

تغییر تدریجی جامعه بود  میقدرت و حا . پرودن در عمل مخالف تصاحبگرفتمیهای رادیکال فرانسه قرار و در رأس چپ بود

، ایجاد نوعی فدراسیون خواستندمینچه آنها آ بودند. هواداران پرودن های فرانسه غالباًسوسیالیستو در نتیجه با انقالب مخالف بود. 

 ها بود.صلی پرودونیست، ایدة سیاسی اایدة فدرالیسمیافت. میآزاد در سراسر فرانسه شکل های بود که از به هم پیوستن کمون

 برنامه کمونخود را اعالم کرد.  برنامهروز بعد از تشکلیش(  ۲۰یا  ۱۹ تقریباًآوریل )یعنی  ۱۹سرانجام کمون با تأخیر زیاد در 

 شدّتبه  سپس و کندمییر دُنی نوشته شد؛ او با دفاع از کمون و حمله به دولت شروع ها به نام پیتوسط یکی از پرودونیست

را زمان  آن فرانسهدرصد  ۹۰این ایده به غایت مهمل بود، چراکه  امّافشرد. میپاهای پرودون بود، که ناشی از ایدهفدرالیسم  روی

بدین  بودند؛ سلطنت میخواص و کشیشان مرتجع حادادند که تحت نفوذ شدید و غیرقابل انکار میهای روستایی تشکیل کمون

                                                            

2 Commune  وCommunisme  ةریشۀ واژهر دو از Commun ا شوند که به معنی امر مشترک است، امّمشتق میCommune  در

آن زمان برای نشان دادن مناطق شهری یا روستایی که جمعیتی را در خود گردآورده، مصطلح بود و به هیچ عنوان از آن ایدة اشتراک در 

 شد. ابزار کار و یا لغو مالکیت خصوصی زمین منظور نمی
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در ژانویه  اولویی وُیوُل به خوبی گواه این موضوع است؛  مرگ جمهوری بود. امضای سند فدراسیون به معنی تشکیلترتیب 

 آزادانه تحت آرای منتخبینش اداره کند، از کمون گرفته، تا تقسیمات فرعی و نهایتاً خود را هر ایالت یا دولتی باید »که  دسنویمی

رانده  3هایایدة فدرالیسم را نزد ژیرُندن ،۱۷۹۳به فرانسه دورة انقالب کبیر، به سال  اگر فقط اندکی به عقب برگردیم، «دولت.

 تبلیغبا از مجلس مؤسسان اخراج شده بودند در ایاالت به راه افتادند و  مه ۱۷؛ آنها که در پی تظاهرات یابیممیشده از قدرت 

ارتجاع به فراوانی  میانهای روستایی حادانستند که در کمونمیبه خوبی چون در فکر بازگرداندن ارتجاع بودند،  ،ایدة فدرالیسم

 . افتادنددرمیجمهوری  کردند، به تقابل بارا بازی می مترجعین همان بازیِ کمونارهااگر  ،بنابراین. شوندمییافت 

ام اعضا کمون تم تقریباًدر پس کلمات شاعرانه کمون چیز دردناکی پنهان شده بود؛ از زبان برنامه اجتماعی کمون چه بود؟ 

از مالت خالی را جدر نهایت زمان اجازه نداد که عمل کمونارها این  امّا ،بینیممیجمالتی در ستایش کار و رفع فالکت فقرا 

جهان  ه است،این پایان جهان کهن»مشخص:  یبدون محتوای امّااز جمله اینها بودند شعارهای مسحورکننده رکند؛ پُواقعیت 

است بردة آن  لتاریات خصوصی که پروو انحصار و مالکی احتکارگری، پایان استثمار، پایان میپوسیدة حکومت و کلیسا، پایان نظا

مارس،  ۲۲. در «انرژی نهایتبا  در حرکتهرگونه غل و زنجیر،  رهاشده ازشکوفایی کار، »یا « و از آن سهمش جز بدبختی نیست

این »نویسد: می ارسم ۲۹در  پاریس میسرروزنامه  .«ببینیم تدارکای خواهیم یک انقالب ریشهمیما »: گویدمیمرکزی  کمیتۀ

ن به حضور در همچنا امّا باشدمنحل شده بایست میکه - مرکزی کمیتۀآوریل  ۵در  .«است دهی اجتماعی ظالمانهسازمان پایان

  .«تولید و استثمار گشوده شده انمیآسایی و کار، تن میانامروز، نبرد بزرگ »نویسد: میدوباره  -داد،میادامه  میعمو عرصۀ

خواست خود را بیان  لُب خواهند و بدون بازی با کلمات صریحاًمیدانستند که چه میبرعکس، افراد دیگری هم بودند که 

در مورد معتبر کتابی به بروکسل پناهنده شد و در همانجا  ۱۸۷۳ در که نگار مشهور کمونتاریخ- هلیساگرکردند؛ برای مثال می

نان داد که مالک میبه کارگر اط باید»نویسد: میکرد، میرا اداره  "شکن"در آن زمان روزنامه که  -،4به رشتۀ تحریر درآوردکمون 

دیگر نباید »نویسد: می، آوریل ۲۸در  زنی به اسم آندره لئون "سوسیال"در روزنامه چپ رادیکال دیگری، به نام  .«کار خود است

یعنی کسانی  ،بودندها انترناسیونالیست تر از همهْیجدّ امّا .«کنندمیرنج دیگران زندگی افرادی وجود داشته باشند که از دست

 هامارس مانیفست انترناسیونالیست ۲۶ در .در لندن تصویب شده بود ۱۸۶۴که در  وابسته بودندکه به منشور انترناسیونالیست 

                                                            

3Les Girondins  گذاری و سپس کنوانسیون ملی کرسی نام گروهی سیاسی است که در طول انقالب کبیر فرانسه در مجلس قانون

و اصطالح  )  rolandistes یاrolandins  و  (brissotinsشناختند داشتند. در آن زمان این گروه را به نام رهبران آن بریسو و روالن می

ها به رهبری روبسپیر، دانتون و مَرا بودند. قرن نوزدهم به این گروه اطالق شد. آنها رقیب سیاسی مونتانیارها و ژاکوبنژیرُندن بعدها در 

کردند، آنها به دنبال ایجاد یک دولت فدراتیو بودند که در آن زمان از نظر موناتیارها که منتخبین پاریس ایاالت را نمایندگی می هاژیرندن

 . جز تحویل فرانسه به نیروهای مرتجع نداشتبودند، معنایی 
 پور به فارسی ترجمه شده است. این کتاب به همت بیژن هیرمن 4
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« و اعتبار فراهم کرد. باید کار دستمزدی را ملغا کرد. بازار فروشسرمایه، ابزار تولید،  کنندگانْباید برای تولید» :شودمنتشر می

د آغاز ساماندهی مجدّ ]و این یعنی[یزی است که ما خواهان آنیم؛ جلوس سیاسی طبقۀ کارگر، این چ»گویند: میآوریل  ۶

صحت  چنین چیزی امّانفر بودند،  ۳۴ها بسیار اندک بود. جایی گفته شده که آنها حدود تعداد انترناسیونالیست امّا .«اجتماعی

انترناسیونال سه بار توسط از آنجا که ثانیاً های پاریسی در دسترس نیست. الیستفهرستی از انترناسیونهیچ اواًل  چراکه ؛ندارد

 به هر حال، ی کنند.فایدئولوژیکی خود را مخ-مجبور بودند که گرایش سیاسیدولت تحت تعقیب قرار گرفته بود، آنها 

به نظر بنادادند. مینفری که کمون پاریس را شکل  ۶۷یا  ۶۵نفر روی  ۱۵نفر نبودند،  ۱۵بیش از در کمون ها انترناسیونالیست

  بودند.  و کمرنگ تی محوها اقلیّکمون داشت، انترناسیونالیست میکاپیتان روسل که نقش بسزایی در امور نظا

ها مارکسیست امّاامروزه بسیاری مایلند که تصویری مارکسیست از کمون ارائه دهند،  وضع چگونه بود؟ هادر مورد مارکسیست

از  ۱۸۷۱در توان میندر فرانسه رایج شد و  ۱۸۹۰-۱۸۹۱دانیم که مارکسیسم از حدود می. وجود نداشتند اصالًر کمون دتقریباً 

نفر در پاریس بودند که با مارکس که در آن زمان در  ۶ یا نهایتاً  ۵تنها چند تن، شاید حدود مارکسیسم در فرانسه صحبت کرد. 

 ،مارکس ارتباط داشت باکه  اینماینده از بین اعضای کمون تنهاکردند و با او در ارتباط بودند. میانگلستان اقامت داشت، مکاتبه 

توانستیم تغییری میگر ما ا»نویسد: میخطاب به مارکس  ۱۸۷۱مارس  ۳۰ای در در نامه اوبه نام فرانکِل. فردی مصمم بود 

 .«شد که تاریخ تا به امروز به خود دیده استمیمارس بارورترین انقالبی  ۱۸اساسی در روابط اجتماعی به وجود بیاوریم، انقالب 

باری! از کسانی « خوریم؟میاگر برای رفرم اجتماعی اینجا نیستیم، پس به چه دردی »گوید: میکمون  مه ۱۲باز همو در جلسه 

از  تریف ِ روس که مستقیماًمی، فرانکل است، و سیرایه، و الیزابت دنامیددر فرانسه  "هامارکسیست"که شاید بتوان آنها را اولین 

در نفر  ۶ نفر، یا نهایتاً ۵یا  ۴با این احتساب . شودمیفرستاده شده، و لونگه که بعدها داماد مارکس  جانب مارکس به پاریس

 . ایی داشتندهای مارکس آشنبا ایدهپاریس بودند که 

 کمونْ  اوالًحق با او بود، چراکه  .«زمان در جانب رفرم اجتماعی نبود»نویسد: می "ن شکست پرولتاریامیسو"بنوا مَلون در کتابش 

 نتایج هندة اولیه دیگر پشت آنها نیستند.دهزار رأی ۲۲۶ به خوبی دریافته بودند که اعضای کمون ثانیاًحکومتی در محاصره بود، 

کننده بود، اعضای میدناا شدّت، به آوریل برگزار شد ۱۶پر کردن جای نمایندگان مستعفی در خاطر که به لی میگیری تکرأی

هزار نفر در  ۲دهنده فقط هزار رأی ۲۲، از یک ۀبرای مثال در منطق ها مواجه شده بودند:دهندهندة رأیدهتکان تبکمون با غی

 ۳۰لویل معروف به دژ سرخ، از هزار نفر رأی دادند، در بِ ۳دهنده فقط رأی هزار ۲۴ن منطقه از میانتخابات شرکت کردند، در دو

های خود دیدند که در حال از دست دادن ریشهمیادند. پس اعضای کمون به درستی هزار نفر رأی د ۷دهنده، فقط هزار رأی

است، و برای  رفتنشان در حال آب دیدند حمایت اجتماعیمیکه ، چراترسیدندمی از ترساندن دشمن همین روهستند، و از 

کمون به قیام ایاالت دیگر  ،از طرف دیگر. رفتمیقدر دست به عصا راه نآعی های اجتمادر پیشبرد رفرم کمون که بودهم  همین
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ها در ظرف ا که این قیامچر آن هم نقش برآب شد؛د بسته بود که میو برپایی کمون در شهرهایی چون لیون، مارسی و غیره ا

به دست  بحران جنگ داخلیْ یکی پس از دیگری قلع و قم گشت. کمون در آرزوی رسیدن به آرامش و ثبات و حلّ  چند روز،

م جراحات میزمان تراکنون ، استوخامت اوضاع به غایت شود، میمان سپری ز»گوید: میآوریل  ۷لِس وَد؛ شومی دامن فرانسه

گروسه مه  ۱۶در  .«خاتمه دهد خونین باشد که فرانسه به نزاع و تعارض»خوانیم: میآوریل در پایان  ۱۷، در مانیفست «رسیدهفرا

 «. !لیه ورسای اعالم نبرد کنیدع»نویسد: میدر فراخوان کمک از ایاالت خطاب به ایشان 

در برخورد با دشمنان خارجی  گرفتار آمده بود. خود را در برابر رویدادها و بغرنجای سخت و باید درک کرد که کمون در مخمصه

ها از طرف سوسیالیستها از یک طرف و بالنکیست ها،ژاکوبینهای داخلی بین یافت و عالوه بر این بحرانمیضعیف  شدّتبه 

 -دوستان کمون دانست،زمرة توان او را از میه ک-دیگر، وضعیتی را دامن زده بود که به درستی مصداق توصیف کاپیتان روسل 

 «شبیه دیدن کابوس بود! ،حکومت کمون از نزدیکدیدن »بود: 

صداقت و شرافت اعضای کمون معترف بود. اعضای کمون در کل افرادی درستکار و متواضع ل به سِکاپیتان رو حتیبا این وجود 

کمون تنها حکومت درستکاری بود که فرانسه تا به حال به » گوید:می. روشفُور کردندمیخود را دنبال نشخصی  بودند و منافع

در . در ماه فرانک ۴۵۰کردند که بالغ بود بر میخود را دریافت  نۀبه هر رو اعضای کمون هم باید عایدی ماها .«خود دیده است

دریافتی شود که می؛ مالحظه برای خود در نظر گرفته بودند هزار فرانک در سال ۴۰، دولت پیشین، وزرای 5هاحالی که ژول

رسد! اعضای کمون به هیچ عنوان به دنبال سوءاستفاده از موقعیت خود میهزار فرانک هم ن ۶به  حتیدر سال اعضای کمون 

ند؛ برای مثال از یکی از نمایندگان کمون بالنشس دادمینبودند. عالوه بر این بسیار در مورد درستی در کارشان وسواس به خرج 

کمون  اینکه محض به.... و پلیس پیوست کمیتۀکرد، و سپس در لیون به می تن بر کشیشی لباس و راهب بود که سابقاًبود  مینا

ست، رأی به اخراج او داد و او را ا ایی بدهد که او نمایندة چه منطقهاهمیّتآنکه کمترین و بی برد، بدون هیچ تعللپیبه فساد او 

مرکزی  کمیتۀنحوة برخوردشان با جریان  .ندددقیق و حساس بو شدّتاعضای کمون در مورد مسألۀ مالی به  آری!به زندان افکند. 

کند، اعضای میق کمپانی گاز را تصاحب دمرکزی صن کمیتۀماجرا از این قرار است که ؛ نیز گواه این واقعیت استو کمپانی گاز 

که بنا ) ژول فریکنند! مثال شوده، از همراهان میاز کمپانی عذرخواهی  حتیگردانند و میگیرند و به کمپانی برمیکمون آن را 

در زمان این مسأله محل تردید است(، نیز درخور توجه است؛  به هر حال، ،ژانویه بوده است ۲۲ل تیراندازی ؤومس بر شایعات

 گرداند! میها را برپول کند و کمون فوراًمیشود، همسر شوده شکایت میهایش نیز تصاحب ، پولشوده دستگیری

                                                            

اعضای دولت دفاع ملی یا دولت  ازدارند. سه ژول  شهرت  Les trois jules سه ژول منظور ژول فِری، ژول فَور و ژول سیمون است که به5

 ۲۲در  در پاریس ایجاد شد. ۱۸۷۰سپتامبر  ۴ت ژنرال تروشو در به ریاس، در برابر ارتش پروس ناپلئون سومشکست موقت بودند که بعد از 

  یر را به ریاست قوای مجریه انتخاب کرد. فوریه انتخابات مجلس ملی برگزار شد و مجلس ده روز بعد تی ۸فوریه تروشو استعفا داد و در 
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گفته داشت؛ مینگه گونه، حساب ریال به ریال کمون را ای وسواسبه شیوه مسئول امور مالی کمون بود،فردی به نام ژورد که 

 مه، ۲۴در ژورد  ی کهکرد. حسابمیشویی همسرش هنوز در کنار رود سن رختکه ثروت کمون زیر دستش بود، با اینشود می

 ۲۸بود: از  شرحدین بخود رسیدگی کند، به کمون داد،  وضعیت مالیبه  خواستمیو  بودزمانی که کمون در اوج بحران  درست

 و نهصد هزار فرانک و  مخارج چهل و یک هزار و دویست و سی و پنج هزار فرانک.  میلیونمه، دریافتی چهل و یک  ۲۴مارس تا 

 ،گرفتاری برای کمون شده بود؛ به واقعدانند که باعث ایجاد مییک چهرة سیاسی برجسته را از جمله عمده مسائلی  برخی نبودِ

ها و گیری در بزنگاهتصمیمامر هم دست و پای ایشان را برای  همین وشد، میکمون در هیچ فرد و شخصیتی متبلور نقدرت 

و اقدامات کمون در مواجهه با رخ دادهای  تصمیماتساز بسته بود، و باعث نوعی آشفتگی در تعیین تکلیف در لحظات سرنوشت

از آنجایی که ایتالیایی نویسد که میکمون اعضای مارس، در پاسخ خود به  ۲۸به تاریخ شد. گریبالدی میپیشبینی نشده و آنی 

انتخاب  برای مقام رهبری یک شهروند صادق»که:  دهدبه آنها پیشنهاد می در ادامه و در امور کمون دخالت کند تواندمیاست، ن

اعضای کمون به منتهای درجه از واگذاری قدرت به یک فرد مشخص هراس داشتند  امّا .«کمال بدهید و به او قدرت تمام وکنید 

چیزی که شاید شرایط بحرانی آن زمان نیازش  ،دانستندمیسازی برای برقراری دیکتاتوری شخصی نهمیکار را مساوی با ز و این

 کرده بود.  برا ایجا

مرکزی به  کمیتۀمرکزی بود که از دل گارد ملی برآمده بود، و  کمیتۀمارس قدرت پاریس در دست  ۲۸تا  ۱۸دانیم که از می

گیرد، خود را منحل خواهد میمارس که کمون قدرت را در اختیار  ۲۸قول خودش بعد از فردای برقراری کمون، یعنی بعد از 

مرکزی به قول خود عمل نکرد؛ او به صورت قدرت موازی  کمیتۀ امّاکرد و تنها به صورت نیروی کمکی در کنار کمون خواهد بود. 

با این بهانه که ما ارتش نمایندگان و ابزار کمون هستیم، پس حق داریم که به حضور کرد، میدر کنار کمون در اوضاع مداخله 

جنگ  کمیسیونه از جمل ،جاد کرده بودای هاییکمیسیونبرای تمام امور  تقریباًحق با آنها نبود؛ چراکه کمون  امّا !خود ادمه دهیم

رفت، و مدام در کارهای کمون اختالل مین حسابیمرکزی زیر بار حرف  کمیتۀ امّابود.  میاش پرداختن به امور نظاکه وظیفه

یونیفرم  بادر نظر گرفته بود که اندکی  میبرای خود یونیفرکمیتۀ مرکزی  د.افزومی اوضاع بر وخامت بدین ترتیبو کرد میایجاد 

های کمون بود تا جایی که مرکزی و کمون از دیگر بدبختی کمیتۀبین  میدائ رقابت ترتیب،. بدین داشت تفاوتون اعضای کم

   کرد.میگاهی اتحاد عمل را ناممکن 

بیرون بیاورد و کمون را در عمل و بشو بلتان روسل بنا داشت که با اندکی فشار و زور، شرایط را از حالت پیاکدر این حال 

خواهد ما را به سمت دیکتاتوری فردی میبه نام پیا درآمد که او اعضای کمون یکی از  به ناگاه، فریاد امّاحد کند، گیری متّ تصمیم

های افراد مختلف موجود قولکرد، نمونۀ بسیاری از نقلمیتنها کاپیتان روسل نبود که اوضاع کمون را اسفبار توصیف ! سوق دهد

ی ؛ برای مثال اِلی که از طرف کمون به مدیریت موزه ملّاندکردهکمون را خاطر نشان  میاست که همگی آشفتگی و سردرگ
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 .«تر از سطح وظایف خویش استپایین شهرداری مرکزی، به وضوح»نویسد: می های روزانه خودمنصوب شده بود، در یادداشت

های انگیزی! چه حرفچه سخنان رقت»نویسد: می ،خود را ارائه دادآوریل بعد از آن که کمون مانیفست یا برنامه  ۲۰در 

دیدم که این برنامه کسی را به شوق ای! هیچ نشانی از سیاست نیست، هیچ نشانی از عمل و کار مشخص نیست! من نبیمارگونه

 .«م از خشم خونشان به جوش آمده بودچندین نفر ه و دبسیاری را دیدم که با خواندنش دلسرد شدن امّابیاورد، 

 : که در محاصره بود، کارهای قابل تحسینی انجام داد، از جملهدرحالی و بشوبل همیندر کمون با این وجود، 

 کمیتۀ، پرداخت شود فوراً بایدمیها بدهیورسای گفته بود که ها به دولت. برای پرداخت بدهی مدّتدرازتعیین بازه زمانی  یک.

شود، و مبلغ پرداختی در طول میژوئیه موکول  ۱۵موعد پرداخت به  اعالم کرد کهکمون  امّاماه دیگر،  تا یکمرکزی گفته بود 

ها خرده کاسب همه و مخصوصاً میان بهکمون، آرامش را  تصمیمپرداخت خواهد شد. این  بهرهسه سال به صورت ماهانه و بدون 

 برگرداند.

شناختند که از چندین ماه قبل کار میترین اعضای کمون هم کارگرانی را مرتجع حتیهای سه ماه گذشته؛ خانهالغای اجارهدو. 

بهای خود را بپردازند. کمون از اتوریتۀ خود توانستند اجارهمینداشتند و بنابراین ننکرده بودند، چرا که ابزار و ماده خام در اختیار 

بهای گزافی که فرانسه در این  در میهای سه ماه گذشته را لغو کرد، با این ایده که مالکین هم باید کانهختفاده کرد و اجارهاس

 .کردخالص  شانکمرشکن ۀانخبدبخت را از بار فشار کرایهجرین أ. به این ترتیب مستدنشپرداخته است، سهیم با مدّت

هزار فرانک در سال درآمد داشته باشد، در حالی که در  ۶هیچ کارمندی حق نداشت بیشتر از سه. تعیین سقف درآمد کارمندان؛ 

فرانک هم درآمد قابل توجهی بود، کمونارها این تعیین سقف درآمدی را برای برقراری یک جمهوری  ۱۰۰ماهی حتی آن زمان، 

که رژیم ممنوع اعالم کرد. درحالی در دستگاه دولت در عین حال کمون دو شغله بودن کارمندان رادانستند. میواقعی ضروری 

 .د داشته باشندمنبع درآمدو د و زمان در دو جا مشغول به کار باشنیک در داد که میورسای و رژیم بعدی نیز، به کارمندان اجازه 

هایی بودند که از این راه ارتزاق که واسطهنبود، چون هاخوشآیندِ برخی قصابیاین کار  قصابی شهرداری؛ قطعاًبرپایی چهار. 

کم بتوانند یک یا دو بار در هفته چیز دیگری غیر از یک تکه ایده را عملی کردند تا فقرا دست اعضای کمون این امّا کردند.می

 شد. می تأمینای که کمون در اختیارش قرار داده بود، نان بخورند. قصابی شهرداری از طریق یارانه

س حضور داشت و فرد دیگری که باید نام او را به لِژول وَتعلیم و تربیت،  کمیسیونتعلیم و تربیت؛ در  حات در نظاماصالپنج. 

و شکست ده زهایی که ورسای به پاریس حمله کرکند که در همان رومیتعریف به نام ژیل خاطر سپرد، ادوارد وَیوُن. فردی 

کنیم میکاری را آن دست کم ما ببینید! » :به او گفته بودزده و ویون میدر باغ شهرداری مرکزی قدم ویون با شده بود،  میحت

که  بودهمان  ، دقیقاً شتای که کمون در نظر داخواستند؟ پروژهمیآنها چه  .«خواهیممیدهیم که چه میتوانیم، نشان میکه 
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ساختن مدارسی در مقطع تحصیالت ابتدایی بود که الئیک  اوالًکند! پروژة آنها میجمهوری سوم، پنجاه سال بعد آن را متحقق 

زمان هم همان امّامدارس مقطع متوسطه را نیز رایگان کنند،  همگان رایگان و اجباری باشد. آنها در نظر داشتند بعداًو برای 

. گرفته شدنظر های آن نبودند، درهزینه تأمینقادر به  امّا ،که قصد ادامه تحصیل داشتند رسی برای افراد جوان با استعدادیبو

کار خود ، دو مدرسه باقی ماند و به بعد از سقوط کمون حتی، تأسیس کردند فنیمدارس ر فرانسه د برای اولین بار آنها سوم آنکه

 ادامه داد. 

ها کار خودشان کشیش. کلیسا خارج کند دستکمون این بود که تربیت شاغلین آینده را از  تصمیمشش. جدایی دولت و کلیسا؛ 

مالی نشوند. این واقعیت وجود داشت که در بین اعضای کمون  تأمینکنند ولی دیگر در خدمت دولت نباشند و توسط دولت را 

، ضد کشیش ضد مذهب موجشویم که میکمون را بخوانیم متوجه  میافراد بسیاری بودند به غایت ضد مذهب. اگر انتشارات رس

 .کاریکاتورهایش ضد مذهب بودکاریکاتوریستی به نام پیلوتل، عمدة بود. برای مثال رایج در بین اعضای کمون  تقریباً  و ضد خدا

با این حال تمام کمونارها ضد مذهب  !کنیممیخام نویسد که ما خدا را یک لقمه میای در مقالهو فرد دیگری به نام ماروتو 

 برد. میکرد و به کلیسا میفرزندان خود را بغل  نبودند، در بین اعضای کمون برای مثال دامپزشکی بود که در بحبوحۀ حوادثْ

اشت. آنها به موضوع افشای جنایاتی که کلیسا در زمان انقالب کبیر مرتکب شده بود اختصاص د اًتمدانتشارات کمون در ماه مه ع

های انقالبیون و نیز ابزار شکنجه کشف شده. به این صورت به استخواندر ابعاد وسیع های کلیسا نمیکردند که در زیرز فاش

کرد میها را مجاب یکی از دالیلی که ورسایی بود. باال گرفته شدّتهای ضد مذهب به مجادالت ضد مذهب دامن زده شد و بحث

 ؛این مسأله را نسبی دیداز طرفی هم باید  امّا بودند. خدابیبود که بیشتر کمونارها به کمون حمله کنند، این تمام  میرحکه با بی

برای برگزاری مراسم  حتی به طوری که کلیسا تعطیل شد ۱۰کلیسایی که در پاریس بود، در طول روزهای کمون فقط  ۶۷از 

بعد از برگزاری مراسم مذهبی، کلیسا در که  کمون اجازه داده بودبه این دلیل که  ؛ندکردمیمذهبی هم درهای خود را باز ن

کلیسا خوش نداشتند  ۱۰این متولیان شدند، میهایی باشد که به قصد بحث و تبادل نظر گرد هم جمع اختیار کمونارها و گروه

کلیسا در اختیار متولیان  ۵تمام روز تا ساعت امّا در سایر کلیساها، که کلیسا را برای بحث و مجادله در اختیار کمونارها قرار دهند. 

گرفت میو افرادی قرار  آمد و در اختیار زنانمیدر سالنبه شکل یک کلیسا شد و میهای مذهبی پوشانده بود و سپس سمبول

درست است که اغلب کمونارها ضد مذهب  بنابراینخواستند به طور مستقیم حرف و نظر خود را به گوش دیگران برسانند. میکه 

ای که در بیمارستان مرکزی کار برای مثال تنها از خواهران مذهبی ؛مرتکب نشدندباری علیه کلیسا هیچ عمل خشونت امّابودند 

های قدیسین های مذهبی از نامنام برخی سالن خود بیاویزند.رنگ  به لباس خاکستریکه حمایل سرخی  شدکردند درخواست می

چندانی نداشت، بنابراین  اهمیّتکه  ایهای جزئیچیزی ؛کیسالن بالن شدزف ژو-سالن سن الًمثهای مبارزین تغییر کرد، به نام

 روا نداشتند. خشونت ن مونارها علیه مذهب و مذهبیوتوان گفت که کمیدر یک کالم 
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مونارها بر انهدام ک امّادانند، میکمون را ننگین  تصمیم؛ امروز هنوز کسانی هستند که این 6ستون واندوم سرنگونی حکم هفت.

ستون واندوم، بنایی است یادآورد »دانستند. آنها بر این عقیده بودند که: میآن را سمبل ستم و سرکوب  چونکه آن برحق بودند،

برانداختن  .«هاستسانگرایی و نفی حقوق انسمبل مادی چراکهز است، میآسمبل قدرت وحشیانه و پیروزی جنون چراکهتوحش، 

 ها را دامن زد.آتش خشم ورساییمه،  ۱۹ستون واندوم در 

نگه تنها عضو آوریل، یعنی تا قبل از پیوستن لو ۱۶تا که بود،  کار، فرانکل کمیسیونة ترین چهرمؤثرکار؛  کمیسیونهشت. 

یجاد کند و در این اتا در روابط تولید و مبادله تغییراتی  گرفتشد. او تمام همّ خود را به کار میمارکسیست کمون هم محسوب 

شود که ما نباید میگفته »گوید: میآوریل بنوا ملون خطاب به اعضای کمون  ۲۸. در روز شدبنوا ملون برخوردار  تکار از حمای

 امّا ،داخله کرده استاد متصاقخود را به مسائل اقتصادی مشغول کنیم، واقعا؟ به نظرم تا به حال دولت به اندازه کافی در مسألۀ 

  .«ه کنیمع کارگران در اقتصاد مداخلامروز به درستی زمان آن رسیده است که ما به نف .همواره به نفع صاحبان صنایع

 دهد: میسه کار انجام  کمیسیوناین 

خواستند میها بود که دیگر ناییدرخواست کارگران نانوکمون با کند. در واقع میها را ممنوع یکم. کار شبانۀ نانوایی

 کند. میتوافق  ،کار کنند همها شب

را به تصویب رساند به  میمصوبۀ مه، کمیسیونآوریل تحت فشار فرانکل و ملون و باقی اعضای این  ۱۶دوم. کمون در 

شان هایی بود که صاحبانگاهمنظور کار ،در واقع گشوده خواهد شد. ان، به دست کارگرهای رها شدهکارگاه این قرار که

از نان خوردن ها را بسته و شهر را ترک کرده بودند، و کارگران بسیاری را اوضاع پاریس کارگاه نیاامسنابهبه خاطر 

رگاه به تولید و در غیاب صاحب کاشده توانستند دور یکدیگر جمع میکارگران  ،هبر این مصوبپس بنا. ددنبو انداخته

سود  میزانز ارا و سهمش کنند  غرامت مذاکره میزان، با او بر سر برگشت زمانی که صاحب کارگاه امّامشغول شوند، 

 . بپردازندتولید 

 به دست تولیدکنندگان کارگری صورت گیرد و نه تولیدکنندگان خصوصی.ج دولت باید حتابازار؛ مای اصالحسوم. 

ج حتامای زمینه نداشت( برای تهیۀکه مسئولیتی هم در این مرکزی )درحالی کمیتۀجنگ از یک طرف و  کمیسیون

رای کمون این کار ب اجعه کرده بودند. به نظر فرانکلکنندگان خصوصی مر، به تهیهمینظافرم یبرای مثال اون مینظا

                                                            

 6 Colonne Vendôme, ناپلئون برای یادبود نبرد استرالیا  ردستودانی به همین نام در منطقۀ یکم پاریس به یستون واندوم، واقع در م

ناپلئون »ای است با این مضمون: شود و زیر مجسمه به خط باستانی نوشتهبنا نهاده شد. بر فراز آن مجسمۀ ناپلئون دیده می ۱۸۱۰در سال 

دوباره  ۱۸۷۳، این ستون در پس از تخریب کامل به دست کمون پاریس«. شکوهمند، این ستون را به ارتش ظفرمند بزرگ اهدا کرده است... 

 از نو ساخته شد. 
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ت نباید ارجحیّشد، میکه به واسطۀ زنان اداره وجود داشت ای های کارگریه سازمانک، در حالیآبروریزی بود؛ کمون

یک طرف ما خواستار حمایت از کارگران هستیم، از »کنندگان خصوصی و فردی بدهد. فرانکل معتقد بود که را به تهیه

 .«خواهیممیخالف چیزی است که ما  معنی است وکار بی اینایم. کنندگان خصوصی قرارداد بستهاز طرف دیگر با تهیه

کارگری های مانشامل دو بخش بود؛ اول اینکه برای تمام مایحتاج مورد نیاز ارتش، سازکه ای ارائه کرد بنابراین مصوبه

ای پیدا نشد که قادر باشد نیاز ارتش یا کمون را برآورده کند، باید ت هستند، دوم، اگر چنین سازمان کارگریدر اولویّ

نند به در هنگام بستن قرار داد با کارفرمای خصوصی، مبلغ دستمزد کارگران قید شود، تا به این ترتیب کارفرمایان نتوا

 بپردازند. شدهتعیبن ز حدّتر اشان دستمزدی پایینکارگران

های مارکس به آموزههم خود کاری بس مهم و شجاعانه بود گرچه ربطی  ،اوضاع و احوال شود که این کار در آنمیمالحظه  

ترس از عدم حمایت  خاطربه. شاید دهدمیتغییر ن، رسدهم می ۱۵یا  ۱۴به گاهی که روزانه را  کمون ساعت کار ،وانگهی نداشت.

 . رأت دخالت در این مورد را نداشتکمون ج مردمْ

در که  ، لغو گیوتیننداشت، شوخی محض است؛ برای اینکه در کمون گیوتین وجود ا که کمون رژیم ترور و وحشت بودهاین ادع

مانعت از حمله ورسای به پاریس و هایی که کمون برای مدر کمون هم ادامه یافت. هیچ کدام از گروگانه بود، اعالم شد ۱۸۴۸

مون خونین که دیگر ک ۀۀ هفتمیانها در کشته نشدند. بخشی از گروگانکمون گرفته بود، به دست  ی پاریسیاسرا به قتل رساندن

از دست داده بود، کشته شدند. در کمون خبری از سازمان پلیس به طور خاص نبود؛ حفظ امنیت  قدرت اجرائی و قضایی خود را

شهر بر عهدة بخشی از گارد ملی بود، گارد ملی به دو بخش تقسیم شده بود، یک گروه در جبهه بودند و گروه دیگر در پاریس 

که  هم های ورسایپلیس حتیمگیری پایین آمده بود. جرم و جنایت و بزهکاری به طرز چش میزانحضور داشتند، با این حال 

شد، مینیروهای ارتش برخورد خوری ضیه معترف بودند. در کمون با مستی و عرق، به این قتحقیق آمده کمیسیوننظرشان در 

چهار روز از  مدّتهر مأموری که در حال مستی دیده شود، بازداشت و به »خوانیم: میآوریل  ۱۹کمون در  میدر روزنامه رس

فروشان پاریسی هم تن .«شودمیحقوق خود محروم شده، این پول بین فرزندان نیازمند افراد دیگری که در جبهه هستند تقسیم 

ژرمن و ورسای -شدند و بیشترشان به سنمیدر طول روزهای کمون از کسب و کار خود ناراضی بوده و کمتر در پاریس دیده 

 رفته بودند. 

مرکزی و بعد کمون  کمیتۀکرد؛ زمانی که  اشاره نیز "بانک فرانسه"برخورد مذبذب کمون با به مام این کارها، باید در کنار ت

مارس ژورد،  ۱۹کند؟ در روز  تأمینبا کدام پول باید مخارج شهر و حقوق سربازان گارد ملی را گیرد، میقدرت را در دست 

که اکنون به ق صندهزار فرانک است، با این حال مدیر  ۶۰۰و  میلیون ۴کند که موجودی صندق میل امور مالی، اعالم ؤومس

از این کار  امّاتوانست آنها را بردارد و به مصرف برساند، میکمون به راحتی به جا گذاشته بود.  قدری پولورسای گریخته بود، 
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دار خواهد شد! به و حیثیتمان لکه دست بزنیم، دزد محسوب خواهیم شد موجودیامتناع کرد. چرا؟ با این عقیده که اگر به این 

بسیار روند. برخورد بانک فرانسه با کمون میکنند و به سمت بانک فرانسه مینزده رها ا دستهر ترتیب، آنها پول موجود ر

اش به وضوح خود را گیریابتدای شکلبانک فرانسه از است.  آورحیرتگری بانک کمون در مقابل حیلهو واکنش بازانه نیرنگ

. رسدمیشود، این حکم به امضای ناپلئون میاش با دولت وارد مذاکره کند که تنها در جهت منافعمیای خصوصی اعالم مؤسسه

! باشدمتعلق به فرانسه  ی کهبانکنه  آمد، یک مؤسسۀ خصوصی بودمیبر خالف چیزی که از اسمش بر در واقعبانک فرانسه، 

کند؛ یکی نقش میمرکزی و بعد از آن با کمون استفاده  کمیتۀو روالن، از ابهام در اسم بانک در بازی با پولوک  ،بانک رؤسای

آقایون شما به دنبال چه هستید؟ این »د: گویمیروالن  و دیگری نقش نهاد دولتی. کندمیشرکت خصوصی را برای ایشان بازی 

کار شما  ها را برداریدپول اگر در صورتی که بخواهید یک مؤسسۀ خصوصی است، امّابانک هر چند که اسمش بانک فرانسه است 

خالف حرف روالن  حتیمتفاوت و  کامالً یبعد پولوک به بِله که از نمایندگان کمون است چیز «!نخواهد بودچیزی غیر از دزدی 

اینجا ها به ما تعلق ندارد، بلکه این ثروت فرانسه است که مستحضرید که این پول امّاخواهید، میآقایون شما از ما پول »گوید: می

این توانیم میدرازی کنیم، و اگر ما نتوانیم به آن دستمیما ن .است مدیریت این ثروت ،کنیممیو تنها کاری که ما  نزد ماست

و نیم فرانک به دستان بانک سپرده بود!  میلیون ۹دانستند که پاریس میکمون ناعضای سادة « کار را کنیم، شما که دیگر هیچ!

و با توجه به پاریس  ناامسه با توجه به شرایط وخیم و نابهگوید کمیبه کمونارها ، فقط دهدمیبروز نبانک از این موضوع چیزی 

 ،کنید باید رسید پرکنید. بدین صورتمیهر بار که پول دریافت  امّاکنیم، میباید امور را بچرخانید، ما به شما کمک اینکه شما 

 دبتوان بود از طرف بانک، تا بعداً ایهحقّهم در واقع رسید  !دادمیپاریس بود رسید خود کمون برای استفاده از پولی که متعلق به 

! در نهایت بانک فرانسه، در کل کمونارها همکاری نکردهو بانک با اند به زور از بانک گرفته شده هاکه پول کندبرمبنای آن ادعا 

بانک این مبلغ ناچیز را در همان حالی که  امّاآن به خود کمون متعلق بود!  میلیون ۹به حساب کمون واریز کرد که  میلیون ۲۰

 به ورسای واگذار کرد تا با آن تجهیزات و نیرو آماده کند برای حمله به پاریس!  میلیون ۲۵۸داد، میزحمت به کمون با هزار زور و 

یر را تحت فشار ارزید، تمام بورژوازی تیمیگروگان  میلیون ۱۰بانک فرانسه در دستان کمون، بیش از »نویسد: میانگلس 

حرف ای در برابر بانک داشتند؟ چرا کمونارها چنین برخورد متواضعانه و خجوالنه واقعاً امّا .«گذاشت که با کمون مذاکره کندمی

های آموزهشاید باید ریشۀ این طرز برخورد را در « ...شدهاین وحشت فقرا است در برابر پول و طالی انباشته»: است س قابل تأملولِ

نویسد که: مید. کنت اریسون دریسون، با ریشخند کرمیت ه احترام به مال دیگری دعوجست که از کودکی، همه را ب ایتربیتی

 « شان را برای تصاحب آن دراز کنند!کنند که فقط کافی است دستمیبامزه است دیدن کودکان کمون که چیزی را گدایی »

از روی خوش نیّتی یا ها به پاریس بود؛ کمون، شاید نکتۀ دیگری که نباید ناگفته بماند، برخورد کمون در آغاز حملۀ ورسایی

و بدتر از آن، در روزنامه کرد میرا در مقابل ارتش ورسای از عموم پنهان  اشهای پیاپی ارتششاید از سر ترس، واقعیت شکست
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ها ها و تحریفاین دروغ .کرد، درج میامان ورسایپیروزی در برابر حمالت بی حتیمبنی بر ایستادگی و  ،خود اخبار کذب میرس

کم »نویسد که میمه  ۲۱های خود به تاریخ اِلی که باالتر از او صحبت شد، در یادداشت حتینمود که میی و معتبر دی جدّبه ح

 عمیقاًها را هزار نیروی ورسای به درون پاریس آمد و پاریسی ۶۰درست همان روز  امّا«. ایمشود که ما نبرد را بردهمیکم باورم 

 .ندغافلگیر کرد


