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 ای برای بازنشر:مقدمه

اساسی که چرا و چگونه نخستین   حکومت کارگری،کتاب کوچک اولین   تالشی است در پاسخ به این پرسش

داری اواخر قرن نوزدهم میالدی به پیروزی رسید و توانست دولت سرمایه   یفرانسه  دولت کارگری در پاریسِ

ری در گیدر هم بشکند و تغییرات و تحوالتی بزرگ و چشم  ، قدرتی که داشت  رغمعلی   را،   مستقر در فرانسه

سعی بر آن دارد تا نشان دهد این امکان یعنی توانایی ایجاد  چنینهم شهر پاریس ایجاد کند. یهمان محدوده

جامعه و  دولت  انسان،   ییک  از  انسان  استثمار  آن  در  که  و  بی   فقر،  جدید  کارگران  گرفتاری  و  کاری 

   وجود دارد. ، از آن رخت بربسته باشد کشانزحمت

شهر پاریس    یفرانسه  که دولتآن  رغمعلی   ،پاریس   کشانِزحمتو    ی کارگرطبقه  از  خارج  سر  مستقر در  از 

پروسبا  همکاری   زمان(    دولت  آن  در  آلمان  بود)دولت  همکاری    درآمده  با  سرمایهو  دولت  برای    دارانهدو 

خل پاریس از سوی در دا  موانع بزرگ دیگری نیز  .، پا به تاریخ گذاشتمواجه بودنابودی دولت کارگری کمون  

ر نزدیکی پاریس بودند، وجود  شان که در حال سازماندهی خود در ورسای دو دولت  دارسرمایه  یبقایای طبقه 

ام نوینی را ایجاد کنند که  ظتوانستند ن  داشت. با این وجود اولین دولت کارگری در جهان طلیعه کرد و کارگران 

برای   را  بهروزی  و  ارمغان آورد؛  کشانزحمتو    ی کارگرطبقه سعادت  بود  به  عمرش کوتاه  هر چند  لیکن    و 

 عظیمی شد برای انقالب کبیر اکتبر.ی تجاربش توشه 

هایی مواجه  سو با ضعفازیک  های بزرگ،تمامی رشادت و شجاعت و نوآوری  رغمعلی دولت کارگری کمون  

ان مستقر در ورسای دارسرمایهعدم برخورد با    ازجمله عدم خروج دولت کارگری از محدوده شهر پاریس،  بود،

ان پروس و  دارسرمایهو از سوی دیگر با اتحاد    ؛ها عدم اتحاد با دهقانانو با تمامی تالش   ،در نزدیکی پاریس

  کمونِ  .یدارسرمایهفرانسه و تهاجم وحشیانه بقایای دولت    مردمدر میان    هاآن  یفرانسه و تبلیغات گسترده

طبقه   ،پیروز به  و  گشود  جهان  تاریخ  در  را  نوینی  که  یفصل  داد  نشان  جهانی  و  می   کارگر  اتحاد  با  توان 

کارگر   یسیاسی به نام حزب انقالبی طبقه   تشدن در یک تشکیال)متشکل  همبستگی طبقاتی و سازماندهی

ی را در هم کوبیده و  دارسرمایه های کمون بود( ماشین دولت  د نداشت و این نیز از ضعفکه در آن زمان وجو

جاودانی و از    ناپذیر،شکست  یْدارسرمایهت  لی را که دواهاناین تصویر افس  نظام نوینی را جایگزین آن نماید و

ساز  سرنوشت  مهم، یراستی مسئلهکمون به  یاما تجربه . هم بشکندابدی است را در وهمه تمسخرآمیزتر ازلی 

تعیین  طبقه   یکنندهو  روی  پیش  هم  را  و    یدیگری  فرانسه  نه   کشانِزحمتکارگر  جهان    کهبل تنها  تمامی 
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طبقه  سیاسی  تشکیالت  یک  وجود  بدون  که  این  هم  آن  و  ابعاد توان  نمی تنها  نه   کارگر،  یگذاشت  تمامی 

توان ادامه و بقا دولت کارگری را تضمین کرد و در مقابل  نمی   کهبل   نابود کرد،ی را  دارسرمایهدولت  ماشین  

 جهانی ایستاد. امپریالیسم داخلی و  یدارسرمایه یجانبهتهاجمات همه

1401آبان 
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 : اندولین حکومت کارگری چنین نظر داده در مورد ا 1جهان   ی کارگر طبقه دو رهبر دانشمند 

بخورد،اگر  » شکست  کارگری  به   دولت  فقط  برای   افتد.می   عقبمبارزه  کاگری  دولت  اصول 

است جهت،  همیشه  همین  جایی   به  تا  شد،  خواهد  تکرار  دوباره  و  طبقه دوباره    کارگر،  یکه 

را  دارسرمایه  شود.  طورکلیبه ی  آزاد  و  کرده  روب  نابود  در  پاریس  کارگری  دولت  روی ه اگر 

و آیا ما حق   آیا ممکن بود پیروز شود؟   رد،بُدست به اسلحه نمی   صورت متحد، ان به  دارسرمایه 

مسلحْ نیروی  از  که  دلیل  این  به  کنیم  سرزنش  را  دولت  این  استفاده آن   نداریم  باید  که  طور 

 « نکرده است؟

 

دو تن از آموزگاران کبیر   در یکی از کشورهای اروپا،]هجری شمسی[    1226ماه  در بهمن   -1

  ی کارگرطبقه »حکومت کارگری چنین گفتند:    یدرباره   خود،  ی در اولین بیانیه  ،ی کارگر طبقه

 « دست بگیرد.ا به رتواند قدرت  می  ان با نیروی اسلحه دارسرمایه کردن  سرنگون  یوسیلهفقط به 

خرداد    -2 در  فرانسه  انقالبی دارسرمایه با    1226کارگران  نبرد  یک  وارد  فرانسه  بر  حاکم  ان 

 « برقرار باد حکومت کارگری!  ی!دارسرمایه مرگ بر »: شعار کارگران این بود مسلحانه گشتند.

  یعلیه طبقه ی کارگرطبقه  یکارگران )یعنی راه و رسم مبارزه  رهاییبا رشد علم  زمانهم  -3

کرد.ایه مسر پیدا  گسترش  نیز  فرانسه  در  کارگری  جنبش  از موج  دار(  بعد  یکی  انقالب  های 

پیکر گندیده   دیگری، در شهر کریزو   1248در سال    آمد.می   ی فرود دارسرمایه   یبر  کارگران 

انه رحمان را به نبرد بی دارسرمایهدست    یبازیچه   زنند و حکومتِدوباره دست به اعتصاب می 

 . کشانندمی

 
 . منظور کارل مارکس و فردریش انگلس 1
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دولت فرانسه   د،کری پیدا می تربیش ی  کارگران هر روز دامنه   یدر این شرایط که مبارزه   -4

همسایه کشور  می   ،پروس  ، علیه  جنگ  منحرف   کند.اعالم  برای  عمل  و این  کارگران  کردن 

صورت مبارزه  از  شکست  گیرد.می   مردم  دولتی  ارتش  فرانسه    خورد. می   ولی    اسیر امپراتور 

 . کندمی وی رَارتش پروس تا اطراف پاریس پیش  شود،می

مبارزه   حالبااین کارگران    -5 به  و  ننشستند  پا  و   یاز  دادند  ادمه  نفس  آخرین  تا  مسلحانه 

 ناپلئون و امپراطوری سرنگون گردیدند.  1248باالخره در شهریور 

تشکیالت مخصوص به خود   ی کارگرطبقه زیرا در این زمان    اما این پیروزی طول نکشید،  -6

ح به اصطال  ان امکان داد تا با تشکیل یک دولتِدارسرمایه همین ضعف و کمبود به    نداشت. را  

ملی، تروشو  دفاع  ژنرال  نام  به  خودفروش  خائن  یک  سرپرستی  مجددا  توطئه   ،به  و  چیده    ای 

او برای نجات دولت خود که هیچ پایگاهی   . بیفتد  یرتی دولت به دست دشمن کارگران آدولف  

دوستی با کشورهای دیگر درآمد تا در موقع الزم از حمایت   از درِ  نداشت،  کشانزحمت در بین  

مبارزه کارگران را در پیش   یحال از نظر داخلی سرکوب وحشیانهدرعین   برخوردار باشد.   ها آن 

 گرفت. 

کهنه همان   -7 دولت  دیدیم  که  می طور  که  فرانسه  هر پرست  به  را  گذشته  اوضاع  خواست 

برگرداند، دولت   ترتیب  باز  خارجی  سرکوب  های  کارگرطبقه رای  خواست.   ی  این   کمک  با 

وظیفه  سنگین ترتیب  خیلی  مبارز  کارگران  بودی  شده  دشمن   هاآن   .تر  با  هم  بودند  مجبور 

جهت الزم بود تا ارتش جنگنده و در همین به   داخلی بجنگند.  خارجی و هم با دشمن طبقاتیِ

بسازند.  منظمی  حال  به به  عین  این  زودی  تشکیل   یکمیته  ، جریاناتدنبال  ملی  گارد  مرکزی 

 نام در این ارتش کردند. باز برای جنگ با دشمنان خویش شروع به ثبتشد و کارگران جان 
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کارگر طبقه   -8 گ   ی  یاد  مبارزه  حین  طبقه در  کردن  آزاد  برای  که  تمام   خویش،  یرفت  باید 

در اولین   ( وارد میدان جنگ شد.گارد ملی )مرکب از کارگران مبارز و فداکار   کشور را آزاد کند.

منطقه همگانی    یحمله  در  پروس  ارتش  کامال   یعلیه  و  تارومار  را  دشمن  نیروی  رنو    مونت 

   نابود کرد. 

افتضاح   -9 پروسْ شکست  خارجی  ارتش  انداخت.   دار سرمایه دولت    آمیز  وحشت  به  را    داخلی 

خود  یطبقه چشم  به  سرمایه  بمی   صاحب  کارگران  که  یک هدید  و  متحد  چه   پارچه،صورت 

تشکیل عظیمی را  که    . دهندمی   نیروی  بود  اصل  همین  سرکوب دارسرمایه روی  به  دست  ی 

  9ولی ارتش گارد ملی در  را نابود نماید. هاآن با این امید پوچ که   کارگران مبارز زد، یوحشیانه

  آن را از اعضای  ای  عده رد و  حمله بُ  کاربه محل سکونت این دولت خائن و جنایت  1248آبان  

 دستگیر نمود. 

شوند و به ی گارد ملی کارگران از تمام نقاط جمع می هاان تمام گرد  1249در اول آبان    -10

 ی وحشیانه کشی  نشانده که از بهرهارتش دست   برند.می   ی یورشدارسرمایه ی ارتش  هاان ردگ

با   کند. کارگران را سرکوب می ی  تربیش با شدت    سرمایه از کارگران تشکیل و ایجاد شده بود، 

وفقط به زور اسلحه و با تکیه به ارتش منظم با این آگاهی که فقط   ی کارگر طبقه وجود این  

برند تا خود را برای پیروزی نهایی دست به اسلحه می   تماما    خود را رها نماید،   تواند،خود می 

 آماده نمایند. 

تعداد  روزبه   -11 از  تربیش روز  می ی  ملی  گارد  ارتش  وارد  خطر کارگران  مسئله  این  و  شدند 

دشمن   بود که دولت ضد کارگری   آورده بود.  وجودبه بزرگی برای نیروهای  این حساب  روی 

 را تصرف نماید.  هاآن  یگیرد که به پایگاه ارتش کارگری حمله نماید و اسلحهتصمیم می 
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روز    -12 و    1249اسفند    26در  مزدور  ارتش  توپخانهضدِّنیروهای  تصرف  برای  گارد   ی ملی 

کارگ  مون ملی  تپه  روی  بر  که  بود،ران  پاسداری  حال  در  حمله   د.نبرمی   حمله  مارتر  این  در 

جنگ طبقاتی   شود.اولین گلوله از طرف نیروهای دشمن شلیک می   انقالبی ارتش دولتی،ضدِّ

 شود. آغاز می 

نقش   -13 دولت  مانور  این  شد.اما  خشمگین   کشانزحمت   برآب  عمل   پاریس  این  از 

ارتش کارگران  شود.جنگ آغاز می  برد،بالفاصله دست به اسلحه می  رژیم حاکمه، یشرمانهبی

اینک   کند.محاصره می   رده بود،کتجاوز    هاآن   یآزاد شده   ینیروهای دشمن را که به منطقه 

 کنند. کارگران مسلح حمله را آغاز می 

میان    -14 در  که  بود  متوجه  باید  خود البته  فرماندهان  از  که  بودند  کسانی  دشمن  سربازان 

بودند، هم نمی   هاآن زیرا    ناراضی  سوی  به  کنند.  خود  کشزحمتوطنان  خواستند  ولی   شلیک 

استفاده دارسرمایه  مردم  سرکوب  برای  چماقی  عنوان  به  فقط  ارتش  از  افسر   کردند. می   ان  دو 

از طرف سربازان   سوی کارگران را صادر کرده بودند،انقالبی که بارها فرمان تیراندازی به ضدِّ

 شوند. می  زندانی و بعد اعدام دند، و زیردست که از اجرای دستور سرپیچی کرده ب

شکست    -15 این  وجود  دست   ، افتضاحو  با  دولت  و  تی ارتش  سرکردگی  به  باز هم نشانده  یر 

ادامه  از  بر   یدست  حمله   دارد. مینجنگ  و  جمع  فرمان  علیه    یاو  را  کارگرطبقه همگانی    ی 

 . کندمی کنندگان( صادر )یعنی قیام

خوار شکن به دشمن خون با خشم و شجاعت انقالبی خود جوابی دندان   ی کارگر طبقه اما    -16

کارگرطبقه   دهد. می جر  ی  و  روحیه  از  فداکاری،أ سرشار  و  کامل   ت  کردن  نابود  برای 

 شود. ی و دولت مزدورش وارد میدان پیکار می دارسرمایه 
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ه  -17 کمیتهما در  که  بود  روزها  جلسه   ین  یک  کارگران  ملی  گارد  العاده فوق   یمرکزی 

ساختمان مجلس و   که وزارت جنگ،   گیرندمی   در این جلسه کارگران تصمیم   دهد.تشکیل می 

ساختم دولت  هان ا دیگر  مهم  کنند. ی  اشغال  مسلحانه  را  سرعت   کشان زحمت  یجنگ  با 

 گردد. پی نائل می در های پی شود و به پیروزی باورنکردنی گسترده می 

اش را رییس دولت و دارودسته   پی ارتش کارگری، درهای جانانه و پیروزی های پی حمله   -18

اعضای دولت مانند   اسفند   27بعدازظهر    3جهت در ساعت  همین به   دهد. در خطر مرگ قرار می 

طرف کاخ ورسای واقع در به  از ترس جان خود،   با عجله و پریشانی،  های کتک خورده، سگ

 کنند. کیلومتری پاریس فرار می  18

می   -19 آزاد  پاریس  تمام  روز  همان  مجلس،   شود. عصر  ساختمان  روی  پرچم   بر  پیروزمندانه 

دولت و   با تکیه بر ارتش مسلح خویش،   کارگری  طبقه   شود.برافراشته می   ی کارگرطبقه سرخ  

نشانده  دست  در دارسرمایه  یارتش  را  می ان  جهان هم  در  را  کارگری  حکومت  اولین  و  شکند 

 . کندمی گذاری پایه

کجا و کند که در هیچ یک انتخابات آزاد اجرا می   دولت کارگری جدید، در ششم فروردین، -20

های خود با پاریس برای انتخاب نماینده   کشانزحمت ام  در این روز تم  زمانی لنگه نداشت.هیچ 

می  شرکت  انتخابات  در  پُشغل   یهمه   کنند.عالقه  و  یا ست ها  کارگران  را  دولت  مهم  های 

 کنند. اشغال می  ها آن نمایندگان  

و در   شود در هشتم فروردین یک اجتماع عمومی در میدان شهرداری پاریس تشکیل می   -21

تمام شهر در جشن و   کند.نخستین دولت کارگری اعالم موجودیت می  یادماندنی،هاین روز ب

می  غرق  زحمت   شود.سرور  مردم  هزار  حکصدها  اولین  اعالم  حین  در  انقالبی  و  مت وکش 
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یکسره فریاد می  لرزه   باد زنده  زدند:کارگری  حکومت کارگری! به طوری که زمین و زمان به 

 حکومت کارگران افتتاح گردید.  بار در تاریخ بشری، برای اولین  درآمده بود. 

پاریس،   -22 انقالبی  کارگران  تمام    پیروزی  حمایت  و  پشتیبانی  سراسر   کشانزحمت از  در 

در سوم   پوشاند. می   ت را زودی موج نیرومند انقالب سرتاسر مملکشود و به کشور برخوردار می 

کارگران یکی از مناطق فرانسه از سایر برادران انقالبی پیروی کرده و دست به قیام   فروردین، 

 کنند. سیس می أزنند و دولت کارگری خویش را ت و مبارزه می 

آن   کشانزحمتبارزات افتخارآمیز  کارگران یکی از شهرهای بزرگ صنعتی فرانسه که م  -23

خود به قیام بر   1249در دهم اردیبهشت    طوالنی برخوردار بود، سابقه    از دیگر  مانند برادران 

سرما یم تمام  و  نابود ه یخیزند  خود  مبارزه  و  همبستگی  نیروی  با را  دولت می   داران  و  کنند 

 نمایند. گذاری می کارگری خویش را پایه 

با دستگاه و افراد دولت سابق   کارگران بعد از ایجاد حکومت کارگری مشاهده کردند که   -24

شده   که فاسد  پایه  و  ریشه  ت نمی   اند،از  جهت  در  قدمی  زحمت أ تواند  مردم  منافع  کش مین 

ی جدید به اهی دولت قبلی را منحل کردند و سازمان هان ابنابراین بالفاصله تمام سازم بردارند.

  کشان زحمت سرپرستی کارگران ساده و زحمتکش ایجاد کردند که در خدمت تمام کارگران و  

 قرار داشت. 

باشد،  -25 داشته  وجود  سابق  صورت  به  نباید  نیز  پلیس  و  ارتش  نیروی  شک  در   بدون  زیرا 

ب دادند که چگونه مردم وطن خود را سرکوان به ارتشیان تعلیم می دارسرمایه زمان حکومت  

 گیرد. می  آن راسازمان ارتش و پلیس نیز منحل و ارتش کارگری جای  کنند.

  هم شکسته شد. در  در اثر مجاهدات و مبارزات کارگران غیور،  ان، دارسرمایه ماشین دولتی    -26

  دست آوردند. امور دولت جدید به  یی را برای اداره أین ر تربیش کارگران    در انتخابات عمومی، 
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این   قانون حاال  که  بودند  را و    کردند می   گذاری کارگران  صورت   نمودند. می   اجرا  آن  این  در 

 ان آمد. دارسرمایهتوان فهمید که چه بر سر می

و برای بهبود شرایط زندگی   ی کارگرطبقه اولین اقدام دولت کارگری که موافق با منافع    -27

 عبارت بود از :  این طبقه صورت گرفت،

کارگران،  اخراج  از  کملج   جلوگیری  از  دستوگیری  کارگرانکردن  مهم   ؛مزد  این و  از  ها تر 

به کارگران   شان فرار کرده یا تولید را متوقف کرده بودند،هایی را که صاحبان کارخانه  یاداره

 سپرد. ها همان کارخانه 

گرو   در  نداری و فقر،   از زورِ  کشانزحمت و وسایلی را که    ءاشیا  یهمه   دولت کارگری،  -28

بودند، قرض   گذاشته  از  مقداری  و  داد  پس  صاحبانشان  نمودبه  لغو  را  پرداخت   ها  زمان  و 

 تر کرد. ها را طوالنی مقداری از قرض 

تسویه   -29 کارگری  دولت  جدید  دولت  بعدی  کشیش   یاقدام  با  سال حساب  که  بود  ها ها 

رواج  مردم  میان  در  را  پوچ  فکرهای  و  هم می   خرافات  و  شریک  واقع  در  و  غارت دادند  کار 

 های درسی هم از نو تهیه شد.به زودی کتاب ان بودند.دارسرمایه 

روزها،  -30 همین  از  یکی  منطقه   در  زند  11  یدر  از  یکی  پاریس  و   هان ا شهرداری 

کارگران  های  گاه شکنجه حمله  مورد  سابق  کلیهقرژیم  و  گرفت  که   یرار  را  شکنجه  وسایل 

 کردند به آتش کشیدند. می  برای قصابی و سرکوبی انقالبیون استفاده 

انی که فرار کرده دارسرمایه   کارگران مشغول اقدامات انقالبی خود بودند، که  در این زمان    -31

کارگران با   ارتشی مزدور را به محاصره پاریس کشاندند. دست به توطئه زده و نیروهای    بودند 
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تا در این جنگ،   کشانزحمت   یاز بقیه   هایی به سایر نقاط فرانسه، فرستادن بالن  با   خواستند 

 همراه شوند.   هاآن 

دست به ایجاد یک دادگاه نظامی   دست آمده، های به دولت کارگری برای حفظ پیروزی   -32

آن   روزنامه زد که بوسیله  دفاعدارسرمایه هایی که از منافع  تمام  توقیف کرده و   ،ندکردمی   ان 

نمود.  هاآن فروش   ممنوع  قهرِ  را  و  زور  نیروی  به  اتکا  با  طریق  این  از   کارگرانْ   به  جامعه را 

 ی بود پاک نمود. دارسرمایه در خدمت وجود تمام وسایلی که 

کا  -33 دولت  اولین  عنوان  به  پاریس  کارگری  تمام دولت  از  حمایت  پرچم  جهان  رگری 

برافراشته   را  جهان  اعالم   کندمی کارگران  وسیله  این  به  و می  و  کارگران  تمام  با  که  دارد 

کند که کارگران بدون آزاد کردن تمام ی جهان متحد است و از این فکر پیروی م   کشانزحمت 

 توانند خود را آزاد کنند. نمی  جهان، کشانزحمت 

این    -34 بود، در  گرفته  را  جا  همه  انقالبی  شور  که  کارگ  ایام مجسمه ردولت  یادبود   یی 

 الملل گذاشتند. زیر کشیدند و نام میدان را بین ئون را در میدان واندوم پاریس بهپیروزی ناپل

شدت با قیام کارگران پاریس به   شود. پرچم سرخ انقالب بر فراز شهر پاریس برافراشته می  -35

کهنه  فساد،دارمایه سری  دنیای  در  که  بود بهره   ظلم،  ی  مصیبت  و  ولی   جنگید.می   ،کشی 

می دارسرمایه  ادامه  خود  ضدانقالبی  جنگ  به  هم  تی   دادند. ان  ضدانقالب  با نیروهای  یر 

 د. نشوور می همکاری ارتش پروس به پاریس حمله 

و کارگران! با تمام قوا از   کشانزحمت »حکومت کارگران با پیام:    وحشیانه،  ود حمله با وج  -36

دفاع کنید!   کند. های مردم را به مبارزه دعوت می توده  «حکومت انقالبی خود
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کارگرطبقه اکثریت    -37 روحیه   ی  و  فداکاری  نبرد   انقالبی  کامال ای  با  این  در  آگاهی  با  و 

کردن و محکم ها  ندن و ساختن سنگرها و قلعه شب و روز به کَ  هاآن   کنند.می   بزرگ شرکت

با قلبی پر از کینه و تنفر   کنند،توپخانه و مهمات جنگی را تقسیم می   گردند. دژها مشغول می 

طبقاتی، دشمن  یک  به  و  قطره همگی  آخرین  تا  آماده   یپارچه  جان  پای  تا  و  خود  خون 

 گردند. بازی می جان 

اند تا به مقابله با نام کرده تنده که سه فرزندش در ارتش کارگران ثبر رزمی یک کارگر پ  -38

بپردازند، نامه  دشمن  نوشتن  فرماندهای  مشغول  است.  یبه  کارگری  نامه   ارتش  این  در  او 

بخش سال دارد نیز در جنگ رهایی   10کند که اجازه بدهند تا آخرین پسرش که  خواهش می 

 شرکت کند. 

خبر  به  -39 بزودی  کارگری  دولت  و  پاریس  صدهزارنفری  چند  نیروهای   یوسیلهه محاصره 

ولی ارتش   وضع وخیمی بود،  رسد. به گوش کارگران مبارز می   ، ارتش ورسای و ارتش پروس

از   کارگران  متحد  و  نمایان نمی   دشمن نیرومند  را  خویش  کارگری  خاص  شجاعت  و  ترسد 

 کند. می

های کوریوای و پونو به نشانده به فرماندهی دو مزدور به نامزان دستده هزار نفر از سربا   -40

می  حمله  تمام،  کنند.پاریس  شجاعت  با  کارگری  ارتش  افراد  از  نفر  هزار  دو  چند   اما  از  بعد 

 کنند.کلی نابود می را تارومار و به  هاآن ساعت مبارزه،  

یکی    -41 پاریس در  نواحی  قلع  ،از  از  نگهبانی  مسئول  که  کارگری  بود،ای  ه جوان    جنگی 

تا پای جان مقابله کرده و چنانچه دشمن به   گیرد که اگر دشمن به او حمله کند، تصمیم می 

یابد  دست  ده روز تمام در مقابل دشمن   یاین قلعه   ذخایر اسلحه را منفجر کند.  قلعه  جنگی 

 ایستادگی کرد. 
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که رمانانه درحالی ها مقاومت قهکارگری بعد از مدت   ارتشِ   سرنشینان یک کشتی جنگیِ  -42

  بادزنده »زدند:  می   فریاد  دیدند، شدند و مرگ را در کنار خود می غرق می همراه کشتی خود  

 «دولت کارگری!

از ده هزار   تربیش   دهند.کش پاریس تمام وظایف میدان جنگ را انجام می زنان زحمت   -43

در جنگ اسلحه به   نفر از کارگران زن، در گُ  گیرند. دست می برای شرکت  ردان زنان داوطلب 

 گیرد. عهده می جنگ برای نجات حکومت کارگری نقش بزرگی به 

تن شرکت بهدر یک نبرد تن   ساله،  17ساله و لوک دوآن    14های ارنست  دو برادر به نام  -44

به   ها آن   کنند. می خیابانی  سنگر  یک  در  برافراشته  پرچمی  از  دفاع  حین  نیروهای در  دست 

دارد و با ایمان به حکومت تفنگ را برمی  هاآن ولی در این حال پدر    گردند، ورسای شهید می 

 دهد. بخش کارگری به مبارزه ادامه می نجات 

عمومی را علیه حکومت جدید   ییک حمله   یرتی کارگری  ارتش ضدِّ  ، ام اردیبهشتدر سی   -45

می  پایگاه   31در    کند.شروع  قرارگاه اردیبهشت  و  حمله ها  مورد  کارگران  واقع   یهای  ناگهانی 

حمله   شود. می این  در  نیز  پروس  ارتش    یارتش  همراه  خرداد،   بود.  یر تی گسترده  دوم    در 

پایگاه کارگران واقع در تپه مهم هر قدم آن به ولی ت   کند، مارتر سقوط می مون   یترین  صرف 

 شود. بهای سنگین برای دشمن تمام می

  مثال    شود.ی نظیر کارگران نمایان م های بی و فداکاری ها  شهامت  خونین،  یدر این هفته   -46

ساعت   6یک هنگ ارتش مزدور را    یک کارگر با شش قبضه تفنگ،  در ساحل چپ رودخانهْ

 کند. متوقف می 



14 

دسته   7  -47 میجنایت   یخرداد:  شهر  وارد  سابق  حکومت  به   شوند.کاران  دشمن شهر    دست 

در یکی از سنگرها کارگر غیوری پرچم برافراشته ارتش دشمنان را پاره کرده و پایین   افتد. می

 یابد.می  تر ادامه ایستادگی قهرمانانه با شدت هرچه تمام  کشد. می

پایان بی   یپرالشز با خشم و کینهخرداد: رزمندگان ارتش کارگری در سنگر قبرستان    8  -48

به   صحنه دارسرمایهنسبت  ماندنیان  یاد  به  از    هاآن   آفرینند.می   های  وجب  هر    سرزمین از 

نفر کارگر فداکار به   200در این محل    کنند.خون دفاع می   یمت خویش تا آخرین قطره وحک

از   بیش  با  می   5مقابله نفر  نیر  پردازند.هزار  فاحش  برتری  وجود  دشمن،با  از هیچ   وهای  یک 

 گذارند. کارگران تسلیم نشده و اسلحه را به زمین نمی 

تا   ها آن   کشانند.بستی از دیوار قبرستان می باالخره قوای دشمن کارگران را به محل بن   -49

درحالی  نفس  رسای  که  آخرین  کارگری!  باد زنده »فریاد  پیچیده   «حکومت  قبرستان  فضای  در 

این  نامیدند. "دیوار متحدین"  پاریس این دیوار را،   کشانزحمتبعدها  نمایند. ایستادگی می  بود،

 باشد. می  تا پای جان، ، ف و حکومت کارگریرَ شَ دیوار یادآور دفاع از اصول، 

دلیرانه  -50 نابرابر،  یدفاع  جنگ  این  در  مقاومت   کشانزحمت   یهمه   کارگران  به  را 

دفاع برای حفظ حکومت کارگری   ای،از هر بام و پنجره   حاال از هر کوی و برزن،   کشاند.می

 دادند. مرگ را بر تسلیم ترجیح می  هاآن   شود.آغاز می 

غرورآفرین و   دار،  یپای چوبه ان و یا در  دارسرمایه های  دادگاه رفتار کارگران اسیر در بی   -51

بود.  می   هاآن   قهرمانانه  کوچک  را  ا  شمردند، مرگ  مسلم  اصل  این  به  که: ی زیرا  داشتند  مان 

... بهرهبی   فساد،  تنها راه رهایی بشریت از چنگال فقر،» انسان از   یکشی وحشیانهعدالتی و 

حکومتی است که فقط   انسان، دست توانای  استقرار  دیده ایجاد و اداره کارگران ستم وفقط به 

 « شود. 
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دادگاه چنین گفت: در بی   چون کوه،هم   به محکمی و پایداریِ ای  زن با اراده   ر یک کارگ  -52

اگر   دهد،انقالب کارگری به من نیرو می   ترین فکر است.مقدس  انقالب کارگری برای من»

 « هیچ وقت دست از انتقام نخواهم کشید. مرا زنده بگذارید 

بزرگ    -53 رهبر  کارگرطبقه دو  می   یمبارزه   ، ی  رهبری  را  پاریس    هاآن   نمودند. کارگران 

می به یادآوری  که  درستی  ناپذیر  دارسرمایه کردند  آشتی  است.  دشمن  جنگ     هاآن   کارگر 

داده و برایدارسرمایه علیه    ی کارگرانعادالنه  آن اهمیت جهانی   ان را بسیار مهم تشخیص 

 قایل بودند. 

کبیر    -54 رهبر  دو  این  از  کارگر طبقه یکی  ب  ،2ی  خود  کتاب  در "نام  هدر  طبقات  جنگ 

داد.  ،3" فرانسه نشان  کارگران را  حکومت  بزرگی  و  کا   او  عظمت  قیام  کتاب  این    گران راردر 

کارگران نمی توانند با »گیرد که:  کند و نتیجه می ان و دولت حاکم بررسی می دارسرمایه علیه  

دولتی را  یاین ماشین پوسیده   او باید کهبل ها و ادارات سابق دولتی کشور را اداره کند، دستگاه 

این اصل که: آزادی برای البته با تکیه به    وجود آورد. ه هم بشکند و حکومت خود را بکلی در هب

 « .کشانزحمت و دیکتاتوری برای دشمنان  کشانزحمت  یکلیه

یکی از شاعران که عضو دولت کارگری بود، بنام   ،ماهپس از شکست خونین اردیبهشت  -55

بین   پوتیر، این   سازد.سراید و دیگری آهنگی بر روی این سرود می الملل کارگران را می سرود

 کند. احساس کارگران تمام جهان را منعکس می سرود،

 
 منظور کارل مارکس است.  2
 »جنگ داخلی در فرانسه« است.  ی است که با عنوانمنظور کتاب 3



16 

دولت کااگر چ  -56  ی عمال قهرمانانه و شجاعانه ولی اَ  روز بود،   72گری فقط  ره عمر اولین 

کارگ  یرزمنده  برای  است  سرمشقی  جهان،رکارگرش  سراسر  دولت   ان  حفظ  و  ایجاد  برای 

 کارگری. 

 

 :4خره مؤ

  اقدامات و دستاوردهای کمون و سپس به علل شکست آن   به وضعیت پیش از کمون،  ،کوتاه و مختصر  حال،

 پردازیم: می

 :  تاریخی پیش از دولت کارگری کمون وضعیت

 . )آلمان( و شکست فرانسه فرجام با پروسجنگ بی  .1

 . )آلمان( پاریس از سوی دولت پروس یمحاصره یفقر و گرسنگی شدید مردم در دوره .2

 .کاری کارگرانبی  .3

 . بورژوازیفقیرتر شدن خرده .4

حاکم که نشان دادند در مقابل   یِدارسرمایهاز طبقات مرفه و دولت    کشانزحمتخشم کارگران و   .5

 . دند از کشور دفاع کننتوانمی  د و نهنخواهمی  ارتش مهاجم پروس نه

کرد، .6 جمهوری  سرنوشت  نگران  را  مردم  که  ملی  مجلس  ارتجاعی  نتیجه   ترکیب  در  ها این  یکه 

 انقالبی سوق داد.  یسوی مبارزهپاریس را به   کشانزحمت

 :ت و دستاوردهای دولت کارگری کموناقداما

 . جلوگیری از اخراج کارگران کمون .1

 .جلوگیری از کاهش دستمزد کارگران .2

 
اضافه شده است.در این چاپ، این 4 به پایان جزوه بخش
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به کارگران همان    ،شان یا فرار کرده یا تولید را متوقف کرده بودندهایی که صاحبانکارخانه  یاداره .3

 . کارخانه سپرده شد

 . پس داده شد از زور نداری و فقر گرو گذاشته بودند،  کشانزحمت وسایلی را که  یهمه  .4

 . تر کردندها را طوالنی ها را لغو نمودند و زمان پرداخت مقداری از قرض مقداری از قرض  .5

دادند و در  می  یان مردم رواجها خرافات و افکار پوچ را در مکه سالها  حساب با کشیش  یتسویه .6

غارت   شریک  و  همکار  بودند.دارسرمایهواقع  نتیجه   ان  دولت    ،در  شد،  جدا  دولت  از  دین  دستگاه 

ها را مرگ و ازدواج   ثبت تولد،  ت منع کرد.لهای مالی دوکارگری دستگاه دینی را از گرفتن کمک

به  برنامهنیز  از  را  شرعیات  آموزش  و  گرفت  و های  عهده  کرد  حذف  مدارس  از    درسی  بسیاری 

 های مردمی تبدیل کرد. را به باشگاهها کلیساها و صومعه

کتاب .7 تدوین  و  جدیدتهیه  شکلی  به  درسی  مجانی   ، های  و  همگانی  بر  دایر  فرمانی  نیز  شدن  و 

 . وپرورش صادر کردآموزش

کشیدن تمام وسایل شکنجه  ی و به آتش  دارسرمایههای دولت  گاهو شکنجه   هان ابازگشایی در زند  .8

 .گرفتمی انقالبیون مورد استفاده قرار یکه برای شکنجه 

پیروزی  .9 حفظ  برای  برای  نظامی  دادگاه  یک  بهتشکیل  بهای  که  آمده  تمام   یوسیلهه دست  آن 

در    را ممنوع نمودند.  هاآنکردند توقیف و فروش  می  ان دفاعدار سرمایههایی را که از منافع  روزنامه

زور،نتیج و  قهر  نیروی  به  اتکا  با  دولت   ه  خدمت  در  که  وسایلی  تمام  وجود  از  را  جامعه  کارگران 

 پاک نمودند.  ی بود،دارسرمایه

و به    کندمی پرچم حمایت از تمام کارگران جهان را برافراشته    عنوان اولین دولت کارگری جهان،به  .10

 رد.داجهان اعالم می کشانزحمتاین وسیله پیوند خود را با تمامی 

مجسمه .11 را   یدولت کارگری  نام میدان  و  به زیر کشیدند  واندوم پاریس  را در میدان  ناپلئون  یادبود 

 .الملل گذاشتندبین

در صدهزار نسخه   را  کارگران پاریس  با امضایای  اعالمیه   دولت کمون کوشید با دهقانان پیوند یابد. .12

در این اعالمیه آمده   هایی بر فراز کشور پخش کرد.و با عنوان درخواست از دهقانان چاپ و با بالن 

از آنِ   دولت کارگری پاریس،»بود:   را  از آنِ   زمین  را  ابزار  و  طبیعیِ   دهقانان  حق  را  و کار    کارگران 

 « .داندمی همگان

 . جای ارتش و پلیسهلغو نظام وظیفه و تشکیل گارد ملی ب   .13
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 :  یل شکست دولت کارگری کمون پاریسدال

زمان   .1 آن  کارگرطبقه در  بود ای  طبقه ،  ی  دهقاناتربیش و    کوچک  را  جمعیت  بخش  و    ن ین 

 .دادندمی  ها( تشکیلداران و مانند اینمغازه وران،بورژواها )پیشهخرده

بود،  یفرانسه .2 کارگران  انقالبی  حزب  فاقد  زمان  آن   آن  از  کهو  که   جا  است  حزبی  چنین    فقط 

به پیروزی برساند،دارسرمایهتواند کارگران را در مبارزه علیه  می حزبی   ی  که    ،در واقع نبود چنین

برنامه  و  تئوری  به  کمیته   ،باشد   سنجیده ای  مجهز  که  بود  متعددی  اشتباهات  علت  مرکزی   ینیز 

 . گارد ملی  و شورای کمون مرتکب شدند

شهر پاریس فراتر نرفت    از   قدرت کارگران  و دهقانان به این دلیل که اوال   ی کارگرطبقه عدم اتحاد   .3

ثانیا  آن ضدِّ  و  برای  بدخواهانهانقالب  تبلیغات  به  بشوراند  کارگران  علیه  را  دهقانان   یکه 

 انقالبی بودند.  این تبلیغات ضدِّکه روحانیون عامالن اصلیّدر میان دهقانان دست زد ای جانبههمه

 

 

 : تربیش  یمنابع برای مطالعه

تواند به متونی مانند »جنگ داخلی  ی کوچک، میشود که در پیوند با این جزوهدر ادامه به خواننده پیشنهاد می

مارکس  کارل  اثر  فرانسه«  تروتسکی 5در  لئون  اثر  پارس«  »کمون  اثر نمایشنامه،  6،  کمون«  »روزهای  ی 

و »تاریخ کمون پاریس«  8« اثر ا. ژلوبوفسکایا 1871، کتاب سترگ و تاریخیِ »کمون پاریس  7برتولت برشت 

 مراجعه نماید. 9اثر لیسا گاره 
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