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 1789 بالقنا نامز زا اهنآ .دوب هدمآ رانک زیچ همه اب هشیمه هسنارف يزاوژروب

 يهقبط هک یلاحرد ،دندوب هدش دنمتورث قنور ياههرود رد هک دندوب یهورگ اهنت

 يروهمج ِمالعا اما .دشیم بوسحم اهنارحب ِبایسآ نیریز گنس ًامئاد رگراک

 اهیسورپ .درک مهارف ریسم نیا رییغت يارب یتصرف و دوشگ ار ياهزات ياهقفا موس
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 تراسا هب 1870 ربماتپس 4 رد ،دوب هدش بولغم نادِسِ دربن رد هک ار موس نوئلپان

 يههام راهچ يهرصاحم زا سپ و نآ زا دعب يهیوناژ رد كرامسیب نوف وتُا .دنتفرگ

 رد ار ياهناریگتخس طورش و دراد او میلست هب ار نایوسنارف دش قفوم سیراپ

 رییت فلودآ و دش رازگرب یلم یتاباختنا .درک لیمحت اهنآ هب سبشتآ دادرارق

]Adolphe Thiers[ و اهتسیمیتیژل زا یگرزب تیرثکا تیامح اب 

 هک تختیاپ رد ،لاحنیااب .دش هدیزگرب هیرجم يهوق سیئر ناونع هب اهتسینائلروا

 و تسیلایسوس ياهورین ،دوب رگید ياج ره زا رتهدرتسگ یمدرم یتیاضران

 یتلودِ نتفرگتردق زادنامشچ .دندوب نادیم يهدنرب لاکیدار ناهاوخيروهمج

 شود رب ار گنج راب ینیگنس و دوب یعامتجا یتلادعیب هب انتعایب هک یتسارتسد

 رد ار ياهزات بالقنا ،دوب رهش ِحالسعلخِ دصرتم و تخادنایم دارفا نیرتاونیب

 ياسرو هب ندرب هانپ زج ياهراچ شاشترا و رییت .دش ثعاب سرام مهدجه

 .دنتشادن

 تموکح و هزرابم

 یتاباختنا يرازگرب هب میمصت ًاروف کیتارکومد تیعورشم نیمأت يارب نایشروش

 يهزیگنا )يار 40.000	 ربارب رد 190.000( اهیسیراپ عطاق تیرثکا .دنتفرگ دازآ

 زا ار دوخ تیامح هدیزگرب يهدنیامن 85 عومجم زا رفن 70 و ،دنتفریذپ ار شروش

 parti des[ نارادرهش بزح زا ورهنایم يهدنیامن 15 .دندرک مالعا بالقنا

maires[ دندوب فلتخم قطانم نیشیپ نارادنامرف زا لکشتم یهورگ هک، 
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 زا رفن 4 مه دعب یکدنا ؛دندرکن تکرش نومک ياروش رد و دنداد افعتسا تعرسهب

 لیلدهب اهنآ ندادزیمت هک ــ هدنامیقاب وضع 66 .دنتسویپ اهنآ هب اهلاکیدار

 ار عضاوم زا یعیسو فیط ــ تسین ياهداس راک ناشهناگود یسایس ياهیگتسباو

 لراش هلمج زا( ینبوکاژون هاوخيروهمج تسیب هب کیدزن .دندرکیم یگدنیامن

 ]Félix Pyat[ تایپ سکیلف و ]	Charles Delescluze[ زولکسُلد

 نمجنا ياضعا زا رفن هدفه ،یکنالب تسوگآ نارادفرط زا رفن هدزاود ،)فورعم

 فزوژ رییپ ]mutualist[ ییارگهیوسود نارادفرط مه( نارگراک للملانیب

 رارق رگیدکی اب لباقت رد بلغا هک سکرام لراک اب طبترم ناروابعمج مه و نودورپ

 ِناربهر ِبلغا .دنتشاد روضح اهنآ نایم رد لقتسم يهدنیامن نیدنچ و )دنتشاد

 دراگ زا نانآ زا رفن 14 هک دندوب رگراک يهقبط ِسانشرس ِناگدنیامن ای رگراک ْنومک

 نومک هب ار تردق هک دوب یلم دراگ نیمه يزکرم يهتیمک ،عقاورد .دندمآیم یلم

 زا دنلب ياهتشر رب تسا ياهمدقم ،دش مولعم هک ياهعقاو ــ درک ضیوفت

 .هعومجم ود نیا نایم اهضراعت و اهقفاوتمدع

 لیکشت ات دندمآ درگ رهش رالات فارطا رد سرام 28 رد نادنورهش زا يدایز يهدع

 .دنریگب نشج ،دوب هتفرگ ار سیراپ نومک ِمان ًامسر کنیا هک ،ار دیدج نمجنا نیا

 خیرات رد یسایس يهعقاو نیرتمهم اما ،تفاین اقب زور 72 زا شیب نومک هچرگ

 رد هک یتیعمج لد رد هک دشیم بوسحم مهدزون يهدس رد يرگراک شبنج

 .دناشن دیما رذب هرابود ،دندوب هدمآ رد اپ زا تالکشم و يراوشد اههام يهجیتن

 زا تیامح هب ات دندروآربرس تیعمجرپ ياههلحم رد یناوارف ياههورگ و اههتیمک
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 نایب فده اب هک دوب یتامادقا نابزیم رهشنالک نیا يهشوگ ره و دنزادرپب نومک

 رترامنوم .تفرگیم ماجنا هزات یناهج نتخاس يارب يزیرهمانرب و یگتسبمه

 تاساسحا نیرتهدرتسگ زا یکی .تفرگ مان »يدازآ ژد« و دش هداد دیمعتلسغ

 زییول نوچمه ینازرابم .دوب نارگید اب اهزیچ نتشاذگ كارتشا هب ِتساوخ ،مدرم

 ــ دندوب یگتشذگدوخزا يهیحور نیا مسجت ]Louise Michel[ لشیم

 شکرس ياهناج یمامت نوچمه وا« :دسیونیم لشیم زییول يهرابرد وگوه روتکیو

 اما .»تخادرپ نامولظم و ناگتسکشمهرد زا شیاتس هب وا … .درک لمع گرزب و

 هب هک دوبن کیتامزیراک ياههرهچ زا يرامشمک هورگ ای ربهر نالف رگشنار يورین

 نادرم و نانز .دوب شایعمج اراکشآ دعُب نآ زراب تفص ؛دیشخب ناج نومک

 یتموکحدوخ .دنریگب یپ ار ییاهر كرتشم يهمانرب ات دندمآ مه درگ هنابلطواد

 .دشیم بوسحم يرورض ياهفیظو ییاهردوخ .دشیمن یقلت رهشنامرآ رگید

 یسایس تردق ینوگرگد

 دندوب ترابع ریگارف رقف اب هلباقم يارب يرارطضا ياهنامرف نیتسخن زا دروم ود

 يارب ار دوخ يهنالداع مهس دیاب زین تیکلام« دنتفگیم( اههراجا تخادرپ قیلعت زا

 ریز هک اهيراسمس رد دوجوم ءایشا شورف قیلعت زین و )»دنک ادا اهیگتشذگدوخزا

 ات دندش لیکشت ]1[هدرمه نویسیمک 9 ،نینچمه .دنتشاد تمیق کنارف 20

 و راک ،شاعم ،شزومآ ،یمومع تینما ،ییاراد ،گنج ياههناخترازو نیزگیاج

 هب ار ياهدنیامن ،دعب يدنچ .دنوش یمومع تامدخ و یجراخ طباور ،تراجت

 .دندیزگرب اهشخب نیا زا کیره یتسرپرس
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 هک یسرُک 31 لیمکت يارب يرگید تاباختنا زا سپ زور هس ،لیروآ 19 رد نومک

 ار هسنارف مدرم هب هیمالعا ،دندوب هداد افعتسا گنردیبً ابیرقت ]ناشناگدنیامن[

 ،يدرف يدازآ قلطم نیمضت« ؛دوب هدش هراشا ریز دراوم هب نآ رد هک درک بیوصت

 روما رد نادنورهش یمئاد يهلخادم« ،نینچمه و »راک يدازآ و تاداقتعا يدازآ

 ناوتیمن« ار ياسرو و سیراپ نایم ضراعت هک درک دییأت هیمالعا نیا .»كرتشم

 و گنج هب مزلم« و قحُم مدرم ؛»دیشخب نایاپ هنامهوتم ییاههحلاصم اب

 هدش هتشون نشوران و مهبم ياهزادنا ات هک ــ نتم نیا زا رتمهم یتح »!دنايزوریپ

 ياهشنک ــ دنک بانتجا ددعتم یسایس ياهشیارگ نایم شنت داجیا زا ات دوب

 .دندیگنجیم یسایس تردق ِرایعمامت ینوگرگد تهج رد هک دوب اهرانومک صخشم

 ییارجا داهن ِتیهام دوخ هکلب تایفیک اهنتهن ات دش ماجنا یتاحالصا هعومجم

 دارفا یگدنیامن تسناوتیم روآمازلا یتاروتسد ددمهب نومک .دهد رییغت ار یسایس

 هجوچیههب شور نیا دنچره( دشاب اهنآ لامعا لرتنک لوئسم و دنک وغل ار هدیزگرب

 ِتسایر .)دوبن یفاک یسایس یگدنیامن يهدیچیپ عوضوم لصفولح يارب

 یمئاد لرتنکِ ضرعم رد زین اهنآ هک ،یمومع بصانم ریاس و شخب ره ياههاگداد

 باختنا هناهاوخبلد یلکشهب هتشذگ نوچمه ،دنتشاد رارق بصنم وغل ناکما و

 فده .دندشیم هدیزگرب تاباختنا ای هنادازآ یتباقر يهجیتن رد هکلب دندشیمن

 نارادمتسایس يهزوح هب یمومع رهپس ِندشلدب زا يریگولج ]تامادقا نیا[ راکشآ

 زا یکچوک هورگ يهدهعرب يراذگتسایس يهنیمز رد تامیمصت .دوب ياهفرح

 .تفرگیم ماجنا مدرم يوس زا تسیابیم هکلب ،دشن هتشاذگ اهنیسنکت و نادنمراک
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 بوسحم هعماج يهندب زا هدشادج ییاهداهن رگید سیلپ و شترا ياهورین

 .دشیم بوسحم يرورض طرش زین اسیلک و تلود نایم ییادج .دندشیمن

 دوب رتقیمع هکلب :دوبن دودحم یتامادقا نینچ هب ًافرص یسایس رییغت زادنامشچ اما

 هک دوب نآ دنمزاین مدرم تسد هب تردق ِلاقتنا .تخادرپیم ياهشیر لئاسم هب و

 مدقم یسایس رهپس رب تسیابیم یعامتجا رهپس .دبای شهاک ًادیدش یسارکوروب

 رگید تسایس ات ــ تشاد رواب رتشیپ زین نومیس ـنس ود يرناه هکنانچ ــ دشیم

 یندم يهعماج تیلاعف رد هدنیازف يزرطهب هکلب دوشن دادملق یصصخت يدرکراک

 راذگاو تلود هب هک ار ییاهدرکراک تسیابیم یعامتجا يهندب ،نیاربانب .دوش ماغدا

ِ دوخ هکلب ؛دوبن یفاک یتاقبط تموکحِ دوجوم ماظن ینوگنرس .دریگب سپ دوب هدرک

 نتخاسهدروآرب يارب تسیابیم همهنیا .تفاییم نایاپ تسیابیم یتاقبط تموکح

 ياهیداحتا يهباثمهب يروهمج ینعی ،دوبیم هدنسب يروهمج زا نومک زادنامشچ

 رصانع یمامت ِییاهر شخبدیون هک کیتارکومدً اعقاو و دازآ ياهنمجنا زا

 .دوب ناگدننکدیلوت ِینارمکحدوخ يانعم هب يايروهمج نینچ .دوب شاهدنزاس

 یعامتجا تاحالصا هب یشخبتیولوا

 .دنایسایس رییغت زا رتیتایح یتح یعامتجا تاحالصا هک تشاد رواب نومک

 نییعت يارب هجنس یعون ،دندوب یسایس تارییغت دوجو تلع ،یعامتجا تاحالصا

 بالقنا نیا هک یتایح يرصنع ،نینچمه و نیداینب لوصا هب اهنآ يرادافو نازیم

 شیب نومک .درکیم کفنم 1848 و 1789 ياهلاس رد نیشیپ ياهبالقنا زا ار

 .دنتشاد یتاقبط اراکشآ ِینمض ياهتلالد هک تخادرپ یتامادقا بیوصت هب رابکی زا
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 هدوزفا اهنآ يهرهب هب هکنآیب ،داتفا بقع لاس هس اهماو تخادرپزاب دیسررس

 نیا ینامرف یط و دمآرد قیلعت هب هراجا نتخادرپن تروص رد هیلخت مکح .دوش

 تساوخرد یلاخ ياهنکسم رد تماقا يارب هانپرسیب دارفا هک دمآ مهارف ناکما

 زور رد تعاس 10 ادتبا رد( تشاد دوجو هنازور راک شهاک يارب ییاههمانرب .دنهد

 ِيدروآردنم ياههمیرج جیار لاور ،)دسرب تعاس تشه هب هدنیآ رد دوب رارق هک

 ینوناقریغ تفرگیم ماجنا اهنآ ياهدزمتسد شهاک روظنمهبً افرص هک نارگراک

 يارب يدنموربآ حطس ،نینچمه و دشیم همیرج لماش نآ زا یطخت و دش مالعا

 ياههریخذ شیازفا يارب تشاد ناکما هک ییاج ات .دش نییعت دزمتسد لقادح

 یخرب و عونمم اهییاونان رد هنابش راک تبون .دندرک شالت اهتمیق شهاک و ییاذغ

 ياهشخب يارب یعامتجا ياهکمک نوگانوگ عاونا .دش حاتتفا یتلود ياهیباصق

 و نانز يارب اذغ ياهکناب داجیا ،لاثم يارب ــ تفای شرتسگ تیعمج رتفیعض

 ضیعبت هب ندادنایاپ یگنوگچ اب هطبار رد ییاهثحب و ــ تسرپرسیب ناکدوک

 .تفرگ ماجنا عورشمان و عورشم ناکدوک نایم

 ییاهر يارب يرورض یلماع شزومآ هک دنتشاد رواب هنامیمص اهرانومک یمامت

 ناسکیهب هسردم رد تکرش .تسا يدج ِیسایس و یعامتجا رییغت هنوگره و يدرف

 هب ار دوخ ياج یبهذم تاروتسد و دش يرابجا و ناگیار نارسپ و نارتخد يارب

 ياهنویسیمک .دنداد یملع و یقطنم ياهوگلا دادتما رد رالوکس ياهشزومآ

 ياهدننکعناق ياهلالدتسا ِندرکهتسجرب هب تاعوبطم تاحفص و صاخ یباصتنا

ً اعقاو هکنآ يارب شزومآ .دنتخادرپ نانز شزومآ رد يراذگهیامرس اب هطبار رد
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 يارب ار يربارب ياهتصرف تسیابیم ،دشاب »یمومع تامدخ« مان يهتسیاش

 ،داژن رب ینتبم تازیامت« ،نیاربهوالع .درکیم مهارف »سنج ود ره زا ناکدوک«

 ییاهدرواتسد نینچ .دندشیم عونمم تسیابیم »یعامتجا هاگیاج ای نید ،تیلم

 يهقبط نادنزرف زا رفن نارازه و دندش هارمه ییادتبا یلمع تامادقا اب ،رظن ملاع رد

 و دنتشاذگ اپ هسردم هب راب نیتسخن يارب ،رهش زا هقطنم کی زا شیب رد ،رگراک

 .دندرک تفایرد ناگیار زین ار سرد سالک هب طوبرم مالقا

 .دندوب رادروخرب یتسیلایسوس یتلصخ زا هک درک ذاختا یتامادقا نینچمه نومک

 هدرک رارف رهش زا هک نایامرفراک يوس زا هدشاهر ياههاگراک ات درک رداص ینامرف

 ياهنمجنا رایتخا رد ،نابحاص نتشگزاب تروص رد ازاهبام ناربج نیمضت اب ،دندوب

 يور هب ناگیار تروص هب هک ــ اههزوم و اهرتائت .دریگ رارق نارگراک ینواعت

 یسیراپ نادنمرنه نویساردف تیریدم تحت و دندش یکارتشا ــ دندوب زاب ناگمه

 .دوب ریذپانیگتسخ ِزرابم و شاقن ،هبروک واتسوگ يهدهع رب نآ تسایر هک دندمآرد

 رد زین هنام دراودا هک( شاقن و سیونگنس ،رامعم ،زاسهمسجم دصیس هب کیدزن

 سیسأت رد هک ياهنومن ــ دندرک تکرش نویساردف نیا رد )دوب ناشنایم

 طوبرم دارفا ریاس و نارگیزاب ات دش بجوم و يریگیپ زین »نادنمرنه ِنویساردف«

 .دنیایب مه درگ ارپُا يهطیح هب

 ماجنا هزور 54 ِروآتفگش ینامز يهزاب رد طقفوطقف تادیهمت و تامادقا نیا یمامت

 نومک .دوب هزرل رد سورپ و هسنارف گنج بقاوع زا زونه هک یسیراپ رد مهنآ ،دش

 رباربرد هنانامرهق یتمواقم نارود رد ،یم 21 ات سرام 29 زا هک دش قفوم اهنت
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 ریداقم فرص هب هک يرما ،دزادرپب شفیاظو ماجنا هب ،ياسرو ]شترا[ تالمح

 رازبا زا نومک هکنآ لیلد هب .تشاد زاین یلام عبانم و یناسنا يژرنا یهجوتلباق

 هب رهش لک رد تسدکی تروصهب شیاهنامرف زا يرایسب ،دوبن رادروخرب يرهق

 دوخ زا هعماج لکشدیدجت يارب يریگمشچ يهزیگنا ،لاحنیا اب .دشیمن هتسب راک

 .داد ناشن ام هب ار نکمم رییغت ریسم و تشاذگ شیامن هب

 یتسینیمف و یعمج يهزرابم

 شايراذگنوناق نمجنا يوس زا هک دوب یتامادقا فرص زا رتشیب يزیچ نومک

 ،تخیگنارب ار يرهش ياضف میسرتزاب يهزیگنا یتح نومک .دشیم بیوصت

 و تیربرب ِدوبدای يانب هک ــ مودناو نادیم نوتس ِبیرخت هب میمصت رد هکنانچ

 ياهناکم یخرب ندرکیبهذمریغ رد نینچمه و ــ دشیم یقلت گنج روآمرش دامن

 تیقفوم .دشیم هدید یعامتجا يهدافتسا يارب اهنآ يراذگاو قیرط زا تدابع

 يهیحور و ياهدوت تکراشم يهداعلاقراخ حطس هب طونم شراک يهمادا رد نومک

 قطانم یمامت ردً ابیرقت هک یبالقنا ياههاگشاب .دوب لباقتم یناسريرای ِمکحتسم

 مکتسد .دندرک افیا رادتقا نیا ندنارشیپ رد یمهم شقن ،دندوب هدروآربرس رهش

 هتخیگنادوخ جیسب ياههنومن نیرتایوگ زا یکی هک تشاد دوجو یبالقنا هاگشاب 28

 رایتخا رد یتصرف ،دندشیم ریاد زور ره رصع هک اههاگشاب نیا .دهدیم ناشن ار

 ثحب هب هنادازآ و دننک تاقالم رگیدکی اب راک زا سپ ات دنتشاذگیم نادنورهش

 ار ناشناگدنیامن ياهدرواتسد و دنزادرپب یسایس و یعامتجا تیعضو يهرابرد

 اههاگشاب .دنهد داهنشیپ یلیدب ياهراکهار ،هرمزور لئاسم لح يارب و دننک یسررب
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 نامه هب و ،یمدرم ِتیمکاح ِزورب و يریگلکش رادفرط هک دندوب یقفا ییاهنمجنا

 ناکما زا یگمه نآ رد هک دندوب یعقاو يهنارهاوخ و هناردارب ياهاضف قلخ ،هزادنا

 .دندوب رادروخرب دوخ تشونرس رب لرتنک يهدننکشوهدم ياوه رد سفنت

 لماکت يارب هک یناسک یمامت .تشادن ییاج شخبییاهر ریسم نیا رد یلم ضیعبت

 هب زین اهیجراخ و دنتفرگیم رارق نآ يدنورهش رتچ ریز دندرکیم راکیپ نومک

 ار يربارب لصا .دندوب رادروخرب هباشم یعامتجا قوقح زا نایوسنارف يهزادنا نامه

 دندرک افیا نومک رد لاعف یجراخ 3.000 هک ياهتسجربِ شقن رد اراکشآ دشیم

 اهنتهن ،نارگراک للملانیب نمجنا ناتسراجم لها وضع ،لکنارف وئل .درک هدهاشم

 بصانم زا یکی هک ــ زین راک »ریزو« ناونعهب هکلب دش هدیزگرب نومک ياروش رد

 دننام ییاهیناتسهل ،نینچمه .درک تمدخ ــ دشیم بوسحم نومک یلصا

 نارس زا و هتسجرب ياهلارنژ زا زین یکسفلبوِرو يرلاو و یکسوربماد والسورای

 .دندوب یلم دراگ

 یساسا یشقن اما دنتشادن ار نومک ياروش رد باختنا ای يأر قح زونه نانز دنچره

 ياهراجنه زا یطخت اب يرایسب دراوم رد اهنآ .دندرک افیا یعامتجا مظن ِدقن رد

 ياپ رالاسردپ يهداوناخ ياهشزرا اب لباقت رد يدیدج تیوه رب ییاوژروب يهعماج

 .دندش ریگرد یمومع رهپس رد یگناخ یصوصخ ياضف زا نتفرارف اب و دندرشف

 يهزادنا ات نآ هاگتساخ هک نایمخز زا تبقارم و سیراپ زا عافد يارب نانز يهیداحتا

 ،للملانیب وضع نیتسخن ،فِیرتیمید ثبازیلا ریذپانیگتسخ تیلاعف نویدم يدایز

 دندش قفوم نانز .دوب يدربهار ِیعامتجا ياهدربن ییاسانش ِریگرد ًاتدمع ،دوب
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 درم و نز ناملعم يارب ،دننک لیطعت ار بورشم هئارا هب زاجم ياههناخیپسور

 اج ار »ناسکی راک يازا رد ناسکی دزمتسد« ِراعش ،دندرک بسک يربارب قوقح

 نایم[ هنادازآ طباورِ نتخانش تیمسرهب و جاودزا رد ربارب قوقح راتساوخ ،دنتخادنا

 .دنتخادنا هار نانز هب رصحنم یسلاجم يرگراک ياههیداحتا رد و دندش ]سنج ود

 هب ياسرو نازابرس و دش رتمیخو یماظن تیعضو یم هام يهنایم رد هکیماگنه

 صتخم ییاهنادرگ و دنتفرگ تسد هب هحلسا نانز ،دندوب هدیسر سیراپ ياههزاورد

 ار ناشیاهسفن نیرخآ اهداکیراب تشپ رد نانآ زا يرایسب .دنداد لکش دوخ هب

 نانآ ،داد رارق تالمح نیرتهنارورش يهیامتسد ار نانآ ییاوژروبِ تاغیلبت .دندیشک

 رد هک درکیم ناشمهتم و دیمانیم ]les pétroleuses[ تفن ياههکشب ار

 .دناهدیشک شتآ هب ار رهش ینابایخ ياهدربن لالخ

 ؟ییادزتیزکرم ای یشخبتیزکرم

 ياهژورپ دندوب نآ رارقتسا يارب شالت رد اهرانومک هک یلیصا یسارکومد

 نیرتشیب تکراشم دنمزاین یمدرم ینارمکح .دشیم بوسحم راوشد و هنازاورپدنلب

 دشر دهاش ،دعب هب سرام هام رخاوا زا ،سیراپ .دوب نادنورهش ِنکمم دادعت

 یبالقنا ياههاگشاب ،یلحم یعرف ياههتیمک ،يزکرم ياهنویسیمک يهنوگچراق

 يهدیچیپ یفاکدحهب و هبناجود راصحنا يهناشهبهناش هک دوب نازابرس ياهنادرگ و

 یماظن لرتنک یلم دراگ .دنتفرگیم رارق یلم دراگ ِيزکرم يهتیمک و نومک ياروش

 يهلخادم هکنیا اب .دوب اروش يارب یعقاو تردقداپ بلغا و دوب هدروآ تسدهب ار

 دوجو ،دشیم بوسحم یسارکومد نیمضت يارب یتایح یلصا مدرم میقتسم
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 يانعم هب نیا و دندرکیم راوشد ًاصخشم ار يریگمیمصت دنیارف هناگدنچ ياهتردق

 .دوب اهنامرف يارجا ندشجنرغب

 عطاقم یخرب رد دش بجوم یلحم ياههندب و يزکرم تردق نایم هطبار يهلئسم

 و یلم دراگ نورد یمظنیب .دیایب شیپ هدننکجلف يدح ات و راوبوشآ یتیعضو

 هب ات هک ار یفیرظ نزاوت ،گنج رارطضا اب ههجاوم رد ْتلود يهدنیازف يدمآراکان

 Jules[ ویم لوژ هک دوب هاگنآ و دناشاپورف یلکهب دوب هدش لصاح عطقم نآ

Miot[ ار یمومع تینما يهتیمک ناونع اب هرفنجنپ ياهتیمک لیکشت داهنشیپ 

 1793 رد ریپسبور نایلیمیسکام يروتاتکید لدم هب هیبش هک ياهتیمک ،درک حرطم

 رفن 23 ربارب رد رفن 45 تیرثکا يأر اب یم هام زور نیتسخن رد مادقا نیا .دوب

ِ زاغآ زا ربخ هک دمآرد بآ زا مهم رایسب ییاطخ ،مادقا نیا .دش بیوصت فلاخم

 .درک هیزجت فلاخم كولب ود هب ار نومک و دادیم یعیدب یسایس يهبرجت ِنایاپ

 زکرمت هب لیامتم هک دوب اهتسیکنالب و اهنبوکاژون زا لکشتم كولب نیتسخن

 لکشتم ،كولب نیمود .دندوب یعامتجا رب یسایس يهبنج تیولوا ،ماجنارس ،و تردق

 زا رتمهم ار یعامتجا رهپس هک دوب نارگراک للملانیب نمجنا ياضعا تیرثکا زا

 يرما اهتردق ییادج هک دنتشادنپیم نینچ اهنآ .دنتسنادیم یسایس رهپس

 هب ار یسایس ياهيدازآ دیابن زگره يروهمج هک دنتشاد رارصا و تسا يرورض

 نلراو نژوا يهدهع رب نآ ياهیگنهامه هک مود كولب نیا .دشکب شلاچ

]Eugène Varlin[ تفلاخم ًادیدش رادمرادتقا شخرچ اب ،دوب ریذپانیگتسخ 

 زکرمت ،نانآ رظنم زا .درکن تکرش یمومع تینما يهتیمک ياهتاباختنا رد و درک
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 رارق نومک نیداینب ياههراگنا اب ضقانت ردً الماک ،كدنا يدارفا ناتسد رد تردق

 يرما هک ــ ینارمکح تردق دجاو نومک يهدیزگرب ناگدنیامن هکارچ ،دریگیم

 يراذگاو يارب یقح چیه ً]ابقاعتم[ و دندوبن ــ دشیم بوسحم مدرم هب قلعتم

 رگید راب هک ینامز ،یم 21 رد .دنتشادن صخشم هاگتسد کی هب یتردق نینچ

 داحتا هندب نایم ات دش هرابود یشالت ،درک تکرش نومک ياروش يهسلج رد تیلقا

 .دوب هدش رید يراک نینچ يارب رگید اما ،دوش رارقرب

 بالقنا رگید مان نومک

 يهتفه لالخ رد .تسکش مه رد ار سیراپ نومک ياهنایشحو زرطهب ياسرو شترا

 دنورهش 25.000 ات 17.000 عومجم رد ،دیماجنا لوط هب یم 28 ات 21 زا هک نینوخ

 .تسویپ عوقوهب زشالرپ ناتسربق ياهراوید رانک رد اهتوادع نیرخآ .دندش یخالس

 هدرک فیصوت »هدرم شیبامک و رادازع يرهش« ار هسنارف تختیاپ ناوج وبمر روترآ

 6.000 اهنت .دشیم بوسحم هسنارف خیرات رد ماعلتق نیرتنینوخ ،هعقاو نیا .دوب

 ناینادنز رامش .دندش سیئوس و کیژلب ،ناتسلگنا هب دیعبت و نتخیرگ هب قفوم رفن

 هاگداد رد هاتوک ياههمکاحم زا سپ ،نانآ زا رفندص .دیسریم رفن 43.522 هب

 ای ،دندش موکحم نادنز هب ای رگید رفن 13.500 و دندش موکحم گرم هب ،یماظن

 زا یخرب .دیدج ياینودلاک لثم هداتفارود یقطانم هب دیعبت ای يرابجا راک هب

 ِيرامعتسادض شروش ِيریازجلا ناربهر اب ،دندش دیعبت اجنآ هب هک ینویبالقنا

 نیا ؛دندش راچد نانآ اب هباشم یتشونرس هب و دندرک یگتسبمه مالعا ینارکوم
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 و كاخ هب زین ار نآ هسنارف نایهاپس و دوب هدش زاغآ نومک اب نامزمه شروش

 .دندیشک نوخ

ِ تاعوبطم .دش اپورا رساترس رد اهتسیلایسوسِ بوکرسِ دیدشت بجوم نومک ِحبش

 ار اهرانومک ،رییت تلود يهقباسیب ِتنوشخِ نتفرگهدیدان اب لاربیل و راکهظفاحم

 ،ییاوژروب نیناوق و »یعیبط مظن« يهداعا زا و دندرک موکحم تایانج نیرتدب هب

 .دندرک رطاخیگدوسآ و تیاضر مالعا یشرانآ رب »ندمت« ِيزوریپ ،نینچمه و

 نانآِ تازایتما هب و یطخت مکاح يهقبط رادتقا زا و دندوب هدرک تئرج هک یناسک

 اب رگید راب .نارگید يارب دنشاب یتربع سرد ات دندش تازاجم ،دندوب هدرب شروی

 دنتساوخیم یخاتسگ اب هک ار نارگراک و دش راتفر رتتسپ یتادوجوم نوچمه نانز

 دندنار بقع ییاههاگیاج هب ،دنریگب ناشفیثک و هتسبهنیپ ناتسد رد ار تموکح

 .دشیم هتسناد رتبسانم اهنآ يارب هک

 يریسم هب ار نانآ و دش نارگراک يهزرابم تیوقت بجوم سیراپ ِنایغط ،همهنیااب

 نومک ات دوب ردقم هک تشون نینچ تسکش يادرف رد هیتوپ نژوا .دنار رتلاکیدار

 للملانیب ادرف و مییآدرگ مههب« :دوش لدب يرگراک شبنج ِدورس نیرترادمان هب

 نتخاس تسیابیم ام فده هک داد ناشن سیراپ ]نومک[ .»دش دهاوخ يرشب قیرط

 ناماگشیپ يارب رگا یتح ،ورنیمه زا .يرادهیامرس اب توافتم ًاقیمع دشاب ياهعماج

 نازرابم زا یکی ،تنملک تسیتپاب ناژِ فورعم رعش ناونع لوق هب( نایرج نیا

 ِمسجت نومکِ دوخ ،دسرن هار زا هرابود زگره »اهسالیگ نداد راب نامز« )رانومک

 يارب یلداعم هب نومک .دوب نآ یلمع تسبراک و یسایسـیعامتجا رییغت يهدیا
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 .تشادربرد ار رگراک يهقبط ِیتخانشیتسه يهبرجت هک دش لدب بالقنا موهفم

 يایراتلورپ ناماگشیپ« نیا هک دوب هتفگ هسنارف رد یلخاد گنج رد سکرام لراک

 نومک .»دنهد دنویپ هسنارف هب ار ناهج نارگراک« هک دندوب هدش قفوم »نردم

 150 ياهلصاف اب .دش نانآ یعمج كاردا و نارگراک یهاگآ رییغت بجوم سیراپ

 يروآدای ام هب ات تسا ناصقر نامسآ رد نانچمه نآ خرس مچرپ ،هعقاو نیا زا هلاس

 !نومک داب هدنز .تسا نکمم هراومه لیدب هک دنک

 The Possible Alternative of the Paris Commune زا تسا ياهمجرت رضاح يهلاقم *

 ار وا راثآ .تسا وتنروت رد كروی هاگشناد یسانشهعماج داتسا وتسوم ولچرام .Marcello Musto يهتشون

 .دناهدش همجرت فلتخم نابز تسیب زا شیب هب هک يراثآ ،درک هدهاشم تیاسبو نیا رد ناوتیم

 :تشاددای

]1[. collegial commission تردق ياراد اضعا نآ رد هک تسا ینویسیمک ای هورگ عون ره روظنم 

 .م ـ دناناسکی و ربارب
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