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  کبير توخی: فرستنده

  ٢٠١٣ می ٠١
 

  سرود انترناسيونالۀ سرايند»اوژان پواتيه«
 

رگر آگاه به منافع طبقاتى خود ھر کا  .ھاى ديگرى ترجمه شده است ى و زبانئ زبانھاى اروپاۀاين سرود امروزه به ھم

 قدر احساس غربت کند، زبان نداند،در ھر کشورى که باشد، به ھر جا که دست سرنوشت پرتابش کرده باشد، ھر 

نبرد نھائى است اين، گرد [بند آشناى انترناسيونال  تواند با ترجيع یدوستى نداشته باشد، از زاد بومش دور افتاده باشد، م

  .براى خود دوست و رفيق پيدا کند!]انترناسيونال بشريت را گرد ھم خواھد آوردو فردا ! مئيھم آ

اند و آن را  دست گرفتهه شان، سرودۀ رزمندۀ پيشتازشان را ب ی کشورھا سرودۀ شاعر پرولترۀامروزه کارگران در ھم

 . دارند یان گرامى مکارگران جھان خاطره اوژن پوتيه را بدينس .اند به سرود جھانى پرولتاريا مبّدل ساخته

ه برند، ھمچنان که سرايندۀ انترناسيونال خود در تمام طول عمر ب یسر مه اند و در فقر ب ھمسر و دختر او ھنوز زنده

 . سر برد

. چھارده ساله بود که اولين سرودش، زنده باد آزادی، را سرود. دنيا آمده  در پاريس ب١٨١٦بر و اکت٤اوژن پوتيه روز 

 .  در باريکادھاى پيکار کبير کارگران عليه بورژوازى پيکار کرد١٨٤٨] انقالب[در 

معاشش را نخست از . اى فقير چشم به جھان گشود، و در سراسر عمر مردى فقير، يک پرولتر، باقى ماند او در خانواده

 . کرد یبندى و سپس کار کپى نقوش بر منسوجات تأمين م راه کار بسته

در اين سرودھا . اش در ھمه رويدادھاى بزرگ حيات فرانسه دخالت کرد ودھاى رزمندهبعد با سره  ب١٨٤٠از سال 

ى ئھاى بورژوا ى و دولتخواند، و بورژواز یکرد، کارگران را به اتحاد فرام یماندگان بيدار م آگاھى را در عقب

 . داد یگوشمالى م فرانسه را

 رأِى به صندوق ريخته شده به عضويت ٣٫٦٠٠ رأى از مجموع ٣٫٣٥٢پوتيه با ) ١٨٧١(در ايام کمون کبير پاريس 

 . ھاى کمون، اين نخستين حکومت پرولتری، شرکت داشت پوتيه در تمامى فعاليت. کمون انتخاب شد

 ١٨٧١ جوننترناسيونال را در سرود مشھورش ا. مريکا گريختاپس از سقوط کمون اجباراً به انگلستان و سپس به 

 . ی به تعبيرى در فرداى شکست خونين ماه م- سرود 

تر  ھاى آن را در سراسر جھان پراکند، و امروز نھال آن سرزنده کمون در ھم کوبيده شد، اما انترناسيونال پوتيه بذر ايده

 . از ھميشه است
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در اين شعر زندگى . مريکا به کارگران فرانسها از کارگران پوتيه در تبعيد شعرى سرود با عنوان ١٨٧٦در سال 

شان را، استثمارشان را، و ايمان استوارشان به پيروزى  کارگران را زير يوغ سرمايه، فقرشان را، رنج کمرشکن

 . راھشان را به تصوير کشيد

دفتر اول . ن پيوستنُه سالى بيش از شکست کمون نگذشته بود که پوتيه به فرانسه بازگشت، و بيدرنگ به حزب کارگرا

برخى سرودھاى ديگر .  به چاپ رسيد١٨٨٧، در سال سرودھاى انقالبی و دفتر دوم آن، با عنوان ١٨٨٤اشعارش در 

 . اين کارگر شاعر پس از مرگش منتشر شد

 کارگران پاريس پيکر بيجان اوژن پوتيه را به گورستان پرالشز، محل دفن کموناردھاى اعدام ١٨٨٧مبر  نو٨روز 

جمعيت عظيمى در . ن کشيدن پرچم سرخ، وحشيانه به جمعيت حمله کردئيليس در تالش براى پاوپ. ه، حمل کردندشد

  .از ھر سو بلند بود» !زنده باد پوتيه«فرياد .  مدنى و غيررسمى شرکت کرده بودندۀع جنازيياين تش

راستى از مصنوعات دست بشر ه اشت که بجا گذه اما يادگارى از خود ب.  و در نھايت فقر مرد١٩١٢مبر پوتيه در نو

وقتى اولين سرودش را سرود تعداد کارگرن سوسياليست به . او يکى از بزرگترين مرّوجين شعرى بود. پايدارتر است

 .ھا ميليون پرولتر سرودى آشناست سرود تاريخى اوژن پوتيه امروز براى ده. رسيد یچند ده م

 

 


