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  انگليسيي هداشت ناشر ترجم ياد

 است كه نويسنده  انجام شدهنويسي اساس دست  النور ماركس از تاريخ ليساگاره بري هترجم
ي ئليساگاره خود آن را متن نها. آن نظر موافق داشتماركس هم نسبت به بيني كرده و آن را باز
د اشتباه در فهم متن وموارد معد  متن بسيار ناچيز و محدود بهويرايش كار ،درنتيجه. دانست اثرش مي

. اللفظي از فرانسه بوده است رگردان تحت ناشي از ب دور از ذهنِهاي فرانسه و برخي عبارت
 .اند  معني شدهپيوست ي هنام  در واژه،هاي فرانسوي كه در متن آمده ساير واژه

 در شده طرح  وقايع ممورد  ارزشمندي درهاي ليساگاره كه حاوي اسنادِ اشتد و يادها پيوست
كتاب افزوده   مفصلي بهي هنام امبا ن  لي همراه كُاي هنام واژه. ست اكتاب هستند، عيناً ضميمه شده

 .شود مي نام برده  از آنانكه در كتاببدهد تي را ها شخصي ي با صديخواننده امكان آشنا شده تا به
 ي ه و رزمندنگار روزنامه در مقاماو جريان كمون را . ن متواضعانه بودنقش خود ليساگاره در كمو

و، افسر يا ضد عكن مينقل  نما رايه خودش بكطور  دنبال كرده است و همان،هاي خياباني سنگر
 . نبوده استآنكارمند 

 وپاركي نانتشاراتِ
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  سنور ماركل اي همقدم
  

صريح خود نويسنده  درخواست هها پيش ب  سال،هاگارسلي، تأليف تاريخ كمون پاريسحاضر از كتاب  ي ترجمه
  آن انگليسيي هاختصاصاً براي ترجمهم فحه صصد  فراوان در متن اوليه، نزديك بهاصالحات بر  او عالوه. صورت گرفت

 ولي دولت فرانسه ؛ از متني صورت گرفته كه نويسنده براي چاپ دوم اثر خود آماده كرده بود،واقع  در،اين ترجمه. نوشت
تاريخ كه اين . است الزم ليساگارههاي اين ترجمه با چاپ اول كتاب   تفاوتي باره توضيح دراين.  چاپ آن را ندادي هاجاز

زندانيان   اشاره بهبراي نمونه، ؛ حاوي مطالبي است كه امروز ديگر موضوعيت ندارنداً لزوم، نوشته شده1876  سالدر
. دارم مي   نگاه،صورتي كه در اصل بوده مان ه دو دليل اين ترجمه را به ولي من به. ، تبعيدها و عفوعمومي جديدنيِودكالِ

كاري   ثانياً من از هرگونه دست؛ وآمد مي بسته از آب در  صرفاً كاري شكستهاوالً ، يم بنويس»روز به«خواستيم آن را  اگر مي
طور بماند كه او آن را  خواستم همان. كار تماماً توسط پدرم تصحيح و بازبيني شده است  اين چراكه. دارمپرهيزاين اثر 

 .شناخت مي
ترين جنبش  ماندني ياد  اين بهي هادي است كه تاكنون درباراعتم   تنها تاريخ اصيل و قابلليساگاره كمون تاريخ

 سرباز كمون بوده، ولي اين شجاعت و صداقت را داشته است كه ارهگليسادرست است كه . عصر جديد نوشته شده است
بي براق هاي مهلك انقالب را زير لعا او سعي نكرده اشتباهات حزب خود را پنهان كند يا ضعف. زبان بياورد حقيقت را به

ل ي عنوان كند كه با دال را كه مبادا مطلبيستكاري و اين نگراني او لحاظ احتياط و اگر اشتباهي كرده باشد از. دوشانپب
 بر ـ االمكان حتي   ـها  آنهاي باها در تحقيقات پارلماني، مطبوعات و كت يئاظهارات ورسا.  نباشداثباتقابل قاطع 

آميز مورد   همواره با دقتي وسواس،رها مطرح شدهاهرجا شواهد كمون. ح داده شده استاظهارات دوستان و هواداران ترجي
اين كتاب را ي   مطالعهاست كه بايد ترديدآميز طرفي و احتراز از طرح نكات خاطر همين بي هب. ستا  موشكافي قرار گرفته

 .توصيه كرد خوانندگان انگليسي به
ها   آنقرار بودانقالبي بزنند كه   تا دست بهشتوقايعي كه مردم پاريس را وادااز  تر مردم ويژه، بيش هدر انگلستان، ب

 كمون  همتر مردم انگليس هنوز براي بيش. خبرند  بيوري چهارم نجات دهد، كامالًترا از ننگ و فضيحت امپرا
 در ي مبهميها تصويرگويند، سخن ميآن » هاي اوتسق« و وقتي از است؛» غارت، هراس و شهوت«ي  كننده تداعي

كه  دهد   خبر مييئها  خانهند و ازدست انقالبيون وحشي سالخي شد ه كه بكند  حكايت مييئها از گروگان كه ذهن دارند
 از ـ سرانجامـ  آن فرانرسيده است كه مردم انگليس هنگامآيا . ندتشگخوش حريق  افروزان خشمگين دست توسط آتش

 65كشته شدن در ازاي ها   ورسائيآور شد كه يادمردم انگليس  ده است كه به آن فرانرسيهنگام شوند؟ آيا آگاهحقيقت 
ها دچار  يئطرف ورسا  ازنراي كه از كشتار اس انجام گرفت معدوديدست افراد ه بكه بل،كه نه توسط كمون(گروگان 

كه هرگونه   از اين و اغلب پسقانون و نظمآويز قراردادن  با دست را كودك زن و  و مرد000/30 ،)جنون شده بودند
  قتل رساندند؟ پايان رسيده بود، به عمليات نظامي به

 كم و كيف ي ه هنوز دربارليساگاره تاريخ كموند كه پس از خواندن كتاب پيدا شوي ا هرگاه انگليسي
از  استاندارد و وزين ديلي، زتايمن ئوژهاي مه و  هاي ماه گزارش ، بايد بهباشدكمون دچار ترديد » هاي اوتسق«

نظمي در پاريس « چه ،روزي باشكوه ورساييپس از پتوان ديد كه  كه مي هاست اين گزارشدر  .*پاريس مراجعه كند
  .»حاكم بود

 آن است كه هنگاماكنون . ند داشته باشيكمون نظر روشن» هاي اوتسق«درمورد مردم اين كافي نيست كه تنها 
معناي حكومت  ه كمون ب: كرداش توان در چند كالم خالصه كه ميبي انقال ؛ معناي واقعي اين انقالب را دريابندها آن

 خود اعالم  ه در اولين بيانيوقتيريس اكارگران پ. لتاريا براي حكومت بر خودش بودومردم توسط مردم و اولين تالش پر
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شت خود را در طريق تسخير قدرت حكومتي زمام سرنو هاست كه از  مبرم و حق مسلم آني هدانند وظيف مي«كردند كه 
  .كردند ، اين معني را بيان مي»گيرندبدست 

معناي برانداختن  ه بلكه ب، طبقاتي با شكلي ديگري هكردن يك شكل سلط معناي جايگزين ه كمون نه براراستق
و . بودداري  جاي توليد سرمايه ه ب) كمونيستي:يعني(معناي نشاندن تعاون حقيقي  هكمون ب.  طبقاتي بودي ههرگونه سلط

المللي كردن و نه صرفاً ملي كردن زمين و مالكيت  معناي بين ه ب، كشورها در اين انقالبي هشركت كارگران هم
 .استخصوصي 

هم چه  آنـ  از زور ،اند، براي منكوب كردن مردم پاريس  عليه استفاده از زور بانگ برداشتهاكنونهمان كساني كه 
 خود ،كنند  محكوم ميراگذ بمب و افروز آتشنوان ع هها را صرفاً ب تكساني كه سوسياليس.  استفاده كردندـ!زوري

 . از آتش و شمشير استفاده كردند،انقياد كشيدن مردم براي به
  قتل هزاران مرد و زن و كودك چه بوده است؟ آيا سوسياليسم مرده است؟ آيا وها  اين كشتاري هو نتيج

جمهوري . تر است ت سوسياليسم امروز از هر زمان ديگري بيشقدرنه، سوسياليسم در خون مردم پاريس غرق شد؟ 
تواند   ميركابيسم. كند  يكي به  با حاكم مستبد روسيه دست،سوسياليسمدار كردن  تواند براي لكه بورژوازي فرانسه مي

و از ! رود پيش ميچنان   سوسياليسم هملي و.نمايد از او پيرويتواند  ميكننده بگذراند و آمريكاي دمكرات  قوانين سركوب
 هنگامبنابراين،  ؛استشيوع يافته جا   همه همدر انگلستانحتي   وشدهتبديل قدرت  يك   بهاكنونكه سوسياليسم  جا آن

 سياليسمو كه حتي مخالفان س استرسيده وقت آن فرااكنون .  شوداجرارسيده كه عدالت در حق كمون پاريس  آن فرا
سياليستي وترين انقالب س اين آشكارا بزرگ از اي  صادقانه راستين و روايت)وصلهحكم با   دست،اگرچه نه با همدردي(


	���� ���� قرن را.  

  �١٨٨ا���ر �ر
	 ـ ژو�� 
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و )پاريس ها به يئش از ورود ورساها پي مدت( كالمار و ساكه نمولَ از كشتار در تايمزگزارش  خواننده را بهكه كافي است *) 
 چند بريده از آن )براي نمونه(جا  در اين.  دهموع رجـ پاريس  به ها پس از ورود آنـ جمعي  هاي انگليس از كشتارهاي دسته روزنامه هاي گزارش
 :ام برداشتهاز دم آورم كه  ها را مي گزارش
از هر سن و در هر ـ  ي جانكاهي است كه مردان و زنان را   اين منظره.هائي برپا شده است گاه ، قتلمالزربدر انتهاي بلوار «

نفري از   300 ي هدست  يك،همين چند دقيقه پيش. اند زا در حركت صف، در اين مسير مرگ دم، به بينيم كه دم به  ميـ وضعيت اجتماعي
  .گذشت بلوار

روي جمعيت آتش گشودند و   بهنازسربا. اي خود را باز كردندبنده طغيان زدند و دست  حدود هزار شورشي اسير دست به،ساتوريدر 
تا آن كار   براي اين،داد جلو هل ميطرف   هژاندارمي كه يك زن اسير را بن، رايهاي اس در يكي از كاروان. باران شدند گلوله شورشي 300

 دستور  اسير را انتخاب كرد و 82 ،ن را متوقف كرد ستوگاليفهآقاي . ه بود جاري شدزنخون از تن كرد كه  حد از نوك خنجرش استفاده مي
قدر ارزان  جان انسان آنجا  اين. تيرباران شدند) در اول ژوئن(بازداشت شده  كمونيست 1000 حدود ، و بعدنمود؛ شان را صادر تيرباران

  .»مقياس وسيع ادامه دارد هب) دها پس از توقف نبر مدت(هاي اختصاري هنوز  اعدام .كشند تر از سگ مي شده است كه آدم را راحت

  1871ژوئن  ـ  مه، تايمز

  

 يازده واگن مملو از اجساد ...اند  با سرنيزه كشته شده، در اين كليسا، پناه برده بودندمادلن شود كه چندصد نفر كه به گفته مي«
رباران ي نفري ت100 يا 50هاي   دسته، هربار...ندنكردرحم اي  هيچ مرد، زن يا بچه  به...ند دفن شدايسيجمعي در  هشورشيان در يك گور دست

  .»شوند مي

  1871ژوئن  ـ وز، مهيديلي ن

  

هاي آتش مستقر   جوخهجا  برند كه در آن ي ميئها مكان هدسته ب  را دستهنراياس. ي ادامه داردضهيچ تبعي جمعي بي ههاي دست اعدام«
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، از ديشب قرار داردن عهد ناپلئون ايك پادگدر كه  ها اين گودالكي از در ي. ت اسشده حفر يهاي عميق  گودال، و از پيش؛اند شده
ها  كه آن طوري ه ب؛كنند ار ميبتلن ها شوند و جسدشان را در گودال  با يك رگبار خالص ميسرعت به نراياس. اند  نفر تيرباران شده500تاكنون 

مرتباً ـ طور اختصاصي  هدو دادگاه نظامي ب. هدد ميدردشان خاتمه   بهـ خيلي زودـ  اثر خفگي  احتمال قوي مرگ بر  به،اند كه با گلوله كشته نشده
  .»آوري شده است  جمعپانتئون اطراف  از جسددو هزار اكنون  هم.كنند ميصادر  نفر را 500 حكم تيرباران ـ هرروز

 1871وئن ژاستاندارد، 
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   نويسنده گفتار پيش
  

ولي زمان . باشداين كتاب درآمد  بايست پيش ن، ميون تاك1789از  ي سوم  هطبقتاريخ 
هاي  كه دروغ ست ابيم آن. روند مي هاي خود فرو رگودرون  قربانيان دارند به. شتاب دارد

 من ،حال حاضر در. گيردب پيشيطلبان  نماي سلطنت هاي نخ ها بر تهمت  راديكالي همزوران
 .كنم  ميبسنده الزم ي هقل مقدماحد به

چگونه  نقشي داشت؟ چه مركزي ي هانجام داد؟ كميت كسي  مارس را چه18انقالب 
اين   بهانهدا؟ فوجي از شندا لؤي مسانكس چه فرانسوي را از دست داد؟ 000/100فرانسه 
 ...ها پاسخ خواهند داد پرسش

ن و نه عضو كمكهي ا  ولي تبعيدي؛تبعيدي استيك گويد   سخن ميكه ترديد اين بي
ها را غربال كرده است، حتي  ادتشه ي ه هم،و طي پنج سال. كارمند آن نه افسر يا ،دهوب

 را حل كافي بر صحت آن نقل نكرده است، و حريف فاتيآوري دال يك مطلب را بدون گرد
 كسياين .  مطالب را يكسره انكار كندهدقتي است تا بقي ترين بي د كمصبيند كه متر مي

 ي هن همانا روايت ساده و صادقانوبااي مغل دفاعي بري هداند بهترين اليح  ميكه است
 .ستها ذشت آنگسر

فرزند . تمام كارگران سراسر زمين تعلق دارد ها، به ندان آنزفر وانگهي، اين تاريخ به
 پرچم آن در تمام كشورهاي اتارتخفاياليست و وسحق دارد از دليل شكست پدر، حزب س

 را ها  آنكهكند، كسي  مينقل انقالبي هاي   براي مردم افسانه كهكسي. جهان باخبر باشد
 براي كهداني مجرم است  جغرافيآن  ي زهاندا د، بهساز ي سرگرم مياتهاي احساس با داستان

  .كند م مييرستغين وهاي در شهدريانوردان نق
  1876 نوامبر  ـلندن
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 هاي مترجم فارسي يادداشت

  
زبان فرانسه منتشر كرد و يك فصل ديگر هم   به1896  سال درليساگارهرا  » 1871تاريخ كمون پاريس «چاپ دوم 

مسئله عفوعمومي تبعيديان و   كه به ي تحوالتي است تر درباره وهفتم بيش اين فصل سي.  فصل آن اضافه نمود36به 
روي چاپ  از ي حاضر اما ترجمه. پردازد ميي فرانسه  هاي درونيِ هيئت حاكمه گيري چنين موضع هاي كمون و هم زنداني

  . صورت گرفته است1876انگليسي 
  

ي فارسي اين  برخي از خوانندگان ترجمه كمون پاريس منجر شد، شايد به ي شرائطي كه به توضيح مختصري درباره
خصوص كه اين كتاب تقريباً بالفاصله پس از شكست كمون،  به. تر تعقيب كنند كتاب كمك كند تا مطالب آن را راحت

ها هم از دور يا نزديك  كساني كه آن  خود در كوران وقايع قرار داشته و تا حد زيادي خطاب بهتوسط يك كمونار كه
ي اين تاريخ اطالع از امور و وقايع بسياري  عبارت ديگر، نويسنده به. اند، نوشته شده است كرده جريان اوضاع را تعقيب مي

 ايراني اين كتاب فرض چندان ي  براي خوانندهـ  سال140پس از گذشت حدود  را مسلم فرض كرده است كه امروز ـ
چنين پيوست شرح حال بعضي از اشخاص  اي از توضيحات در متن، هم بر پاره لذا تصميم گرفتم كه عالوه. درستي نيست

يوست ي تأليف اين پ  مأخذ عمدهويكپِدياالمعارف اينترنتي    كه دائره توضيح است الزم به. كتاب اضافه كنم  نپايا را هم به
تاريخ مختصر تحوالت سياسي «و روزشمار » كمون«روزشمار ( قبل از شروع كتاب رضمناً دو روزشما. بوده است

گذشته از اين، . ها مراجعه كند آن تواند براي بعضي ارجاعات تاريخي در متن كتاب به كه خواننده مي آمده است) »فرانسه
در ) »تشكيل انترناسيونال تا برقراري جمهوري«و روزشمار » رانسهتاريخ جنبش كارگري ف«شمار  روز(دو روزشمار نيز 

  .برخي ارجاعات تاريخي خواهد بود پايان كتاب آمده كه مانع اتالف وقت خواننده در 
  

 در پاريس آغاز و پس از 1871شود كه با قيام هيجدهم مارس  اي اطالق مي دوره  دقيقاً به1871كمون پاريس 
بالفاصله پس از قيام پاريس، در چندين شهر ديگر . يابد خاتمه مي)  مه28 تا 21(» ي خونين فتهه«دو ماه در  نزديك به

 اين ماركساز نظر . ها خيلي زود سركوب گرديدند  كمون اعالن شد؛ ولي اين قيامدنبال قيام مردم فرانسه هم به
  .نخستين قيام مستقل پرولتاريا در تاريخ است

 كارگران پاريس دارد 1848چنين قيام ژوئن  و هم) انقالب كبير (1792كمون انقالبي  ريشه در 1871كمون پاريسِ 
كنندگان  در واقع، از قيام ژوئن است كه پرچم سرخ، قيام. خون كشيده شد به» انقالب فوريه«دست حكومت پس از  كه به

 سمبل حكومت نظامي بود و انقالبيون گرچه در انقالب كبير، پرچم سرخ. دهد هم پيوند مي ها را به و رزمندگان باريكاد
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ي  سمبل خون بر زمين ريخته  پرچم سرخ به1848گرفتند؛ اما از ژوئن  دست مي تنها براي تمسخر شاه و سربازان آن را به
  .كارگران و پرچم سه رنگ مترادف با سركوب است

امپراتوري اول : ( برده بودندسر هاي امپراتوري يا سلطنتي به ، تحت حكومتبعد  به1800مردم فرانسه از سال 
 و 1830ـ1848فيليپِ اورلئان ـ   لوئي، حكومت سلطنتي1815ـ1830  ها بوربوني حكومت سلطنتي  ، اعاده1800ـ1815

  ).1851ـ1870 ناپلئون سومامپراتوري دوم 
  .تر طول نكشيد  سال بيش3رژيم جمهوري 

در چهارم . شكست او منجر گرديد نداخت كه خيلي زود بهراه ا  بهپروس جنگي را عليه ناپلئون سوم، 1870در ژوئيه 
پاريس محاصره . تشكيل گرديد» حكومت دفاع ملي« جمهوري سوم اعالم شد، ولي جنگ ادامه يافت و 1870سپتامبر 

يك » حكومت دفاع ملي«ي  ، وزير خارجهژول فاور. گرديد  با قحطي سختي مواجه 1870ـ1871شد و در زمستان  
بر ختم مخاصمات، يك مجلس ملي هم براي  مطابق اين قرارداد عالوه.  امضا كردبيسماركبس با  قرارداد آتش

طلب   فوريه كه با عجله برگزار شد، اكثريتي سلطنت8انتخابات . شده بود بيني  گيري در مورد جنگ يا صلح پيش تصميم
  .فرستاد مجلس ملي  را به

درواقع . بودند» ي جنگ هواداران ادامه«اه، تندرو و از ليست خو جمهوري: شدگان پاريس اما بخش اعظم انتخاب
رو، حكومت جمهوري  ازاين. ديدند خورده نمي خوبي از خود دفاع كرده و خود را شكست كردند كه به مردم پاريس فكر مي

معرض خطر  ر در اكتب31در » حكومت دفاع ملي«گردد تا مانند   منتقل ميورساي شود و بعد به  تشكيل ميبوردوابتدا در 
  .دست مردم نباشد افتادن به
خواهند  مي» جنون محاصره«اند و با حرارت ناشي از  گذرانده ي سختي را از سر ها كه محاصره ترتيب، پاريسي بدين

پذيرند  ها نمي آن. نمايند ها حفظ كنند، دوران سياسي و اجتماعي نويني را آغاز مي هرقيمت پاريس را از هجوم پروسي به
 ها دست آن پاريس به ها به ها پس از ورود پروسي هاي پاريس را بگيرند و بيم آن دارند كه اين توپ سربازان توپكه 

ها كه همگي طالب  كاران شهرستان طلبان، بورژواهاي بزرگ و محافظه اي شديد بين سلطنت سان، مبارزه بدين. بيفتد
و اساساً محالت شرق پاريس كه تحت شرائط (و اهالي پاريس اند،   پناه بردهورساي  هستند و بهپروسصلحي سريع با 

  .شود درگير مي) ها ديده بودند ي پاريس توسط آلمان ترين لطمه را از محاصره بردند و بيش سر مي معيشتي سخت به
اختالط اجتماعي در محالت پاريس كه از دوران قرون وسطي مرسوم بود، در اثر تغييرات شهرسازي در دوران 

ها را با  ثروتمندترين پاريسي) هاي هفتم، هشتم، پانزدهم و هفدهم ناحيه(محالت غرب . هم خورده بود  بهون سومناپلئ
ولي طبقات مردمي در . كنند در محالت مركز هنوز افراد مرفه زندگي مي. شان در خود جا داده بود هاي نوكر و كلفت

تعداد كارگران خيلي زياد . اند جمع شده) م، نوزدهم و بيستمهاي يازدهم، دوازدهم، سيزدهم، دهم، هيجده ناحيه(شرق 
كه ( نفر 000/70: وران هم فراوان است تعداد پيشه. 1866 ميليون نفري، مطابق آمار 8/1 نفر از جمعيت 000/442: است

كارگران خيلي   بهشان پائي كه وضعيت اجتماعي هاي خرده و كاسب) كنند تنها و يا با يك كارگر كار مي ها دست اكثر آن
  .نزديك است

 برقرار شده بود، در 1864حق اعتصاب كه در . دهي خود آغاز كرده بودند سازمان هرروي، اين طبقات مردمي به به
 كارگران بيانيه شصت نفر را 1864مناسبت انتخابات فوريه  به. كرات مورد استفاده قرار گرفت هاي آخر امپراتوري به سال

المللي   انجمن بين1864از سپتامبر . بودند بستگي  اعتبار مالي و هم رسي به ان آزادي كار، دستكردند كه خواه منتشر 
ي فرانسوي انترناسيونال را   حكومت امپراتوري شعبه1868از . وجود آمده بود كه در فرانسه هم نماينده داشت  كارگران به

  .ل كرده بودخواهانه شركت كرده بودند، منح كه اعضايش در تظاهرات جمهوري
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: دارانه را فراهم كرده بود هاي اقتصادي ضدسرمايه  امكان علني شدن خواست1868قانون در مورد آزادي مطبوعات 
ها كه هوادار  بالنكيست).... 1869 براي انتخابات بارلَن و مالوني  برنامه(ها  آهن ها، معادن، راه ها، بيمه بانك» ملي شدن«

طبقات مردمي پاريس بيم دارند كه بار ديگر از مزاياي انقالب سپتامبر . كردند راز وجود ميتر اب قيام بودند، هرچه بيش
، طبقات 1848 و فوريه 1830هاي انقالبي ژوئيه  پيش از اين، پس از روز. خود، سرنگوني امپراتوري دوم محروم شوند

نفع خود مصادره كرده   قدرت سياسي را به، با استقرار سلطنت ژوئيه و امپراتوري دوم،1848مرفه در انتخابات فوريه 
  .بودند

ها قرار  طلب ها در اختيار سلطنت مجلسي كه جديداً انتخاب شده بود و اكثريت كرسي ها نسبت به ، پاريسي1871در 
 مارس تصميم 10ور شدن بود، در  ي شعله مجلس در ترس از پاريسِ مردمي كه همواره آماده. اعتماد بودند داشت، بي

مجلس سياستي اجتماعي را در . تشكيل جلسه دهد) تحت كنترل آلمان و سمبل سلطنت مطلقه(رد كه در ورسايِ گي مي
ي پاريس توسط ارتش آلمان بسيار رنج ديده  گيرد كه بخشي از مردم پاريس را كه پيش از آن از محاصره پيش مي

كند و  ها را لغو مي ها و وام خانه  كرايهها،  مارس مهلت پرداخت سفته10مجلس در . سازد بودند، دچار مشكل مي
ور و كاسب وسائل معاش خود را در  تعداد كثيري كارگر، پيشه. شود زمان قابل مطالبه مي طور هم ترتيب سه قسط به اين به

 نفر 000/15گرفتد،  ترتيب در معرض ورشكستگي يا تعقيب قضائي قرار مي اين تعداد كساني را كه به. (بينند خطر مي
ترتيب بخشي از  اين كند و به هاي ملي پاريس را قطع مي  فرانكي گارد5/1عالوه، مجلس مستمري  به). كنند آورد ميبر

كه  تر يادآورِ سياستي است هاي مسن اين سياست براي پاريسي. سازد طبقات فقير پاريس را از منبع درآمد خود محروم مي
  .در پيش گرفت) ز رهبران آن بود يكي اير تيكه همين ( حزب نظم 1848در تابستان 

. كنند ها مستقيماً خود را در معرض تهديد احساس مي گيرد، آن ها مي خلع سالح پاريسي وقتي حكومت تصميم به
ها اين  پاريسي.  انبار شده است، بگيرندبِلويل و مونمارتر عراده توپي را كه در 227ها  بحث بر سر اين است كه از پاريسي

ها  آن. اند آوري پول پرداخته  و از طريق جمعپروسها را در زمان جنگ با  كه قيمت آن دانند، چون خود ميها را مال  توپ
ها نزديك به  پاريسي. كنند خود را بالدفاع احساس مي) 1848نظير ژوئن (ي احتمالي سربازان حكومتي  در مقابل حمله

  .  تفنگ هم دراختيار دارند000/500
آن زمان او اين حصار را .  بود، توصيه كردفيليپـ  لوئيتِ دورِ پاريس را هنگامي كه وزير  ساختن استحكامايِر تي

ي آن در سركوب  براي دفاع  شهر در مقابل دشمن خارجي در نظر گرفته بود؛ ولي همان زمان هم از امكان استفاده
در . ها را درهم بشكنند  كنند و آنكافي بود كه شورشيان را در درون اين حصار محبوس. هاي مردمي غافل نبود قيام

  . توصيه كرده بود كه با همين تاكتيك قيام را در هم بشكندفيليپـ  لوئي  بهير تي در جريان وقايع، 1848فوريه 
فرماندهي ژنرال  ها سربازاني را شبانه و به ش با ارزيابي غلط از روحيه پاريسيا  و حكومتير تي 1871 مارس 17در 

، بالنكيگيري   از سر احتياط دستور دستير تيهمان روز . كنند  اعزام ميمونمارتر بوتهاي   توپ براي بردنوينوا
هاي شاهي و امپراتوري  چون او بيش از نيمي از زندگي خود را در زندان(» زنداني« خواه انقالبي و  ملقب به جمهوري

 دستور ير تي. شگ خود در حال استراحت بودي دوست پز كند كه در جنوب فرانسه در خانه را صادر مي) سركرده بود
  . منتقل كنندبرُتاني الحفظ و با فرمان شليك، در صورت قصد فرار، به دهد كه او را تحت مي

خيزند و اين سربازان فوراً  مي اند بر ها آمده مقابله با سربازاني كه براي بردن توپ صبح روز هيجدهم مارس مردم به
   .پيوندند ها مي آن به

  ن هيرمن پوربيژ
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  توضيحات ويراستار فارسي
  

ـ  ي مالكيت خصوصي مثابه به  را ـي تاريخ بشر ي ثروت انباشته اش همه اگر بورژوازي در كليت و حاكميت جهاني
ي جهاني و  ي كارگر نيز در گستره كند، در مقابل طبقه مايه تثبيت خويش مي ث دارد و اين ميراث را دستميرا به

گام رقم   تاريخِ انسان بودن نوع انسان را گام بهشانْ كنندگي كه در نفي ي انقالباتي است دار همه اش ميراث نهجويا مبارزه
با وجود سكون  (نهايتاً اثباتي و نزد پرولتاريا )  اش ي تحوالت با همه (نزد بورژوازي » حق«روست كه  از همين. اند زده

ي كارگر در ايران نيز تعلق دارد كه يكي از  طبقه  به1871تاريخ كمون پاريس بنابراين، . نهايتاً سلبي است)  اش ي ظاهر
 سال از قيام مردم پاريس 140گرچه . ي جهاني است كار در عرصه ي فروشندگان نيروي هاي ميليتانت طبقه چهره

در ايران نيز واقع شدني هائي فراتر،  اش و در گام ي وجودي چه در كمون پاريس اتفاق افتاد، در جوهره گذرد، اما آن مي
 جنبش كارگري در ايران توصيه كرد كه اين ميراث را تصاحب كنند و كمونيستي فعالين  همه توان به بنابراين، مي. است

ند روزميب پ از اشتباهات كمون انقالگيري بدون درستواند   كارگر ايران نمي طبقه .آگاهي خويش فرابرويانند آن را به
  .خود را سازمان دهد

چيز بايد گفته  مهه«ها در اين است كه او با اين باور كه   با ديگر روايت1871تفاوت روايت ليساگاره از كمون پاريس 
در تصويري كه ليساگاره از . »گردد... خاصيت بو و  بيگوئي   تملق زاينده جانشينِحقيقتِ«گويد تا  ؛ همه چيز را مي»شود

ي تاريخي و ماندگار كمون از تركيب بدون  ي حماسه  و كاملي وجود ندارد و همه پردازد، هيچ آدم نخبه كمون پاريس مي
وجه عاري از  هيچ هاي قهرمانانه، به آيد كه ضمن جنبه وجود مي هاي مبارزي به ي انسان دهبيني نش  و پيش برنامه
باور من،  ، به»1871تاريخ كمون پاريس «هرروي،  به. كش نيستند هاي رايج در ميان طبقات كارگران و زحمت ضعف

 ها  آنكهكند، كسي  مينقل نقالبي هاي ا  براي مردم افسانه كهكسي«: كه  ي كتاب است مصداق بارز اين سخن نويسنده
هاي  شه براي دريانوردان نقكهداني مجرم است  جغرافيآن  ي زهاندا د، بهساز ي سرگرم مياتهاي احساس را با داستان

  . »كند م مييرستغين ودر
ون پاريس روايت ليساگاره از كم. تر از آن است كه كتابي براي تمجيد از خود و همرزمانش بنويسد ليساگاره انقالبي

چنين است كه او در . سازي نيست بافي و قهرمان براي دفاع از حقيقت است و براي دفاع از حقيقت نيازي به افسانه
بيان ليساگاره درباره نشريه مارسيز بهترين . اند  عين حال خود نقاد قاطعي است بر آنچه خود او و همه كموناردها كرده

  :گويد  در مورد اين نشريه كه خود يكي بنيانگزاران آن است چنين مياو. طلبانه است گواه اين نقادي حقيقت
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پردازان و  جوشي از نظريه آش درهم: عرياني نمايان بود  بهـ مارسييزـ ها   آنه حزب اقدام در نشريي هوضعيت آشفت«
رگونه  بدون هوري متحدشان كرده بود، بدون هيچ نظر مشخص و باالتر از آنتنويسندگان نوميد كه نفرت از امپرا

  » .باطضنا
جويانه است كه كتاب ليساگاره را به يكي از معتبرترين اسناد تاريخ جنبش كارگري تبديل  همين نگرش حقيقت

در ستايش . كند همين نيز اهميت ستايش ليساگاره از فرزندان شريف طبقه كارگر پاريس را دوچندان مي. كرده است
دارانه و كارگري ليساگاره است كه او را به ستايش از اين مبارزان پرشور  نباين شور جا. ليساگاره هيچ فريبي نيست

كارگر و  ستايشي كه در عين حال روايتي است از  چگونگي رشد رهبران جنبش سوسياليستي در درون طبقه. رساند مي
انقالبي ترين طبقه تاريخ  اين ،در ستايش پرشكوه او از وارلن اوج انقالبيگري آگاهانه طبقه كارگر. از ميان كارگران

  :توان ديد   را مي،معاصر
مونمارتر نزد  پاي بوت  مه در خيابان الفايِت شناخته شد و به28شنبه  روز يك. نشد كه فرار كند! وارلن، افسوس«

ك ساعت، مدت ي به. ها او را فرستادند تا در خيابان روزيه تيرباران شود ورسائي. تر كشانده شد فرماندهي كل برده يا دقيق
هاي  هايش از پشت بسته بود، زير باراني از ضربات و دشنام، در خيابان كه دست يك ساعت كشنده، وارلن را درحالي

ي  آن راه نيافت، براثر ضربه ي برادري به اي جز انديشه سر جوان و متفكرش كه هرگز انديشه. كشاندند مونمارتر مي
. ها از حدقه بيرون زد اي از خون و گوشت لهيده  تبديل شد و چشم توده ها شكاف برداشت و خيلي زود صرفاً به شمشير

  .بردند او را مي. رفت خيابان روزيه او ديگر راه نمي با رسيدن به
  .ها جسد او را با ضربات قنداق تفنگ مثله كردند ملعون. او را نشاندند تا تيرباران كنند

سراسر . ي كارگر جاي گيرد كاش او هم در قلب بزرگ طبقه. داشتتر از وارلن ن ي شهدا هرگز شهيدي پرافتخار تپه
پس  ها ـ  خود، و با صرف ساعات نادري كه شبي تنهائي و صرفاً با قدرت اراده او كامالً به. زندگي وارلن يك نمونه بود

چنان  ورژوازي راه يابد، آنب آموختن نه با اين قصد كه به. ماند، خودش را آموزش داد ـ برايش مي از كارگاه و براي مطالعه
اين . او قلب و روح انجمن كارگران در پايان دوران امپراتوري بود. قصد آموزش و رهائي مردم ها كردند؛ ولي به كه خيلي

كه يك بحث  هم براي آن زد و آن موقع حرفش را مي حرفي همواره به ناپذير و فروتن كه در عين كم انقالبي خستگي
ديده نهفته  اي را كه اغلب در كارگران آموزش ي انقالبي لمه روشن سازد، در وجود خود آن غريزهنامفهوم را با يك ك

ها   مارس يكي از اولين افراد بود، در تمام طول كمون كار كرد و تا آخر در باريكاد18او كه در . است، حفظ كرده بود
 تاريخ جائي براي نام ديگري جز پاريس وجود داشت، اگر در مطلع اين. ي افتخار كارگران است مرگ او مايه. سر برد به

  ».شد وارلن و دلِسكلوز تقديم مي اين كتاب بايد به
  كيست كه به احترام اين مبارزان پرشور از جا بر نخيزد؟ 

هر آنچه تا . با ترجمه اين كتاب، بيژن هيرمن پور خالئي نه چندان كوچك در ادبيات كارگري ايران را پر كرده است
امروز در جنبش كارگري ايران درباره كمون پاريس گفته شده است، به نقل از آن رهبران جنبش كمونيستي بوده به 

اند و همه آنها روايت خود را بر  است كه عليرغم بينش و درايتشان، هيچكدام خود از نزديك شاهد كمون نبوده
اما جنبش . سكي در مقدمه كتاب خود نيز تأكيد كرده استاين را تروت. اند روايتهايي از قبيل روايت ليساگاره متكي كرده

كرد، كمون پاريس رايا   روسي به جنبش كارگري جهاني نگاه مي كمونيستي ايران كه با عينك سوسياليسم پرو
 مترجم، اين  و ارزشمنداكنون و با كار سنگين. شناخت، بدون آن كه كمون پاريس ليساگاره را بشناسد دونايفسكايا را مي

  .شود الء برطرف ميخ
*******************  
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» پيوست« تحت عنوان ي ديگر  نكته38 نكته در پانويس و 268» 1871تاريخ كمون پاريس «ي انگليسي  ترجمه
اين ارتباط در . پيوست جا به دهد و از آن پانويس ازجاع مي ترتيب كه نويسنده از متن به بدين. اند يكديگر مربوط دارد كه به

  .شود گر پانويس است، برقرار مي اي كه نشان طور پيوسته و با كليك روي شماره بهر ضي حا ينترنتي ترجمهانتشار ا
قرار [] وجود دارد كه بين دو كروشه ) هم از مترجم انگليسي و هم از مترجم فارسي(در متن نيز توضيحات كوتاهي 

تر ارتباط  منظور فهم ساده ضمناً به. رجم فارسي استاند از مت  مشخص شده»م«هائي كه با حرف  ي آن كروشه همه. دارد
آخر آن افزوده شده  ، به»پيوست مترجم فارسي«، تحت عنوان تابكهاي  بعضي از شخصيتمختصر زندگي وقايع، شرح 

  .اند مشخص شده[*] است كه با عالمت 
 هنوز كار بازبيني تمام كتاب به گيرد كه انتشار اينرنتي كتاب به مناسبت سالگرد كمون پاريس و در حالي انجام مي

مترجم و ويراستار از هر گونه انتقاد و نظري كه به برطرف كردن ضعفهاي كار ياري برسانند . پايان نرسيده است
  .اميد كه نشر چاپي كتاب به همت همه عالقمندان با اشتباهات و ضعفهاي كمتري همراه باشد. سپاسگزار خواهند بود

  
  عباس فرد
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  شمار مختصر تحوالت سياسي فرانسه روز
  

 1871 تا شكست كمون در 1879 ژوئيه 14از فتح باستيل در 

  

  1792ـ1804 :جمهوري اول
  1792ـ1795: كنوانسيون
  1795ـ1799: ديرِكتوار

  1799ـ1804: ها حكومت كنوسول
  1804ـ1815: امپراتوي

  1804ـ1814: ناپلئون اول
  1814ـ1815): ، بار اولي سلطنت اعاده (لوئي هيجدهم
  1815): روزه حكومت صد (ناپلئون اول

  1815ـ1830: ي سلطنت اعاده
  1815ـ1824: لوئي هيجدهم
  1824ـ1830: شارل دهم

  1830ـ1848: سلطنت ژوئيه
   1830ـ1848: فيليپ اول لوئي

  1848ـ1852: جمهوري دوم
  1848ـ1852: لوئي ناپلئون بناپارت

  1852ـ1870: امپراتوري دوم
  1852ـ1870: لئون سومناپ

  1848ـ1871: جمهوري سوم
  1871ـ1873: ير آدلف تي
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  روزشمار كمون
  

  1870سال 
ير  پيدست  به) نگار روزنامه (ويكتور نوارمناسبت قتل  تظاهرات صدهزار نفري عليه ناپلئون سوم به:  ژانويه10

  ).پسرعموي امپراتور (بناپارت
  

ي رفراندوم،  در آستانه. كند  درصد آراءِ مثبت، رأي اعتماد كسب مي84راتوري با در يك رفراندوم ملي، امپ:   مه8

ي  گيري كليه اين بهانه بعداً براي دست. شوند گير مي  دستناپلئون سوماتهام توطئه عليه  اعضاي فدراسيون پاريس به
  .اعضاي انترناسيونال در سراسر فرانسه مورد استفاده قرار گرفت

  
 اعالن پروس  بهلوئي بناپارت.  در مورد تاج و تخت اسپانياپروسخاطر نيات  ري ديپلوماتيك بهدرگي:  ژوئيه19

  .كند جنگ مي
  
  .كند ناميده شد، تمام مي» اولين پيام انترناسيونال«چه را كه بعداً   آنماركس : ژوئيه23

  

المللي  در سطح بين» انجمن كارگران«رسد و توسط شوراي عمومي  تصويب مي به» اولين پيام« : ژوئيه26

  .شود منتشر مي
  
اند، مارشالِ فرانسه  فرانسه حمله كرده  يكي از سه ارتش پروس كه بهي ، فرماندهفردريكشاهزاده :  اوت6 تا 4

 را استراسبورگكند؛  بيرون مي) شمال شرق فرانسه (آلزاسدهد؛ او را از   شكست ميوايسنبرگ و ورترا در ) ماكماهون(
 منزوي مِدس را در بازِندو ارتش ديگر نيز نيروهاي مارشال . كند  حركت مينانسيطرف  آورد؛ و به يمحاصره درم به

  .كنند مي
  
مار هاي بسيار در   كه با كشتهپروس براي بيرون بردن سربازان خود از ميان خطوط بازنتالش  : اوت18 تا 16

  .ندرو  پيش ميشالونها تا  پروسي. شود  خنثي ميلراولوتت و التور
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ها  پروسيبندان   شتافته بود با راهبازننجات   بهمدس در ماكماهونناپلئون كه همراه . سِداننبرد :  سپتامبر1

  .خورد  شكست ميسدانگردد، و در  شود، وارد نبرد مي روبرو مي
  
  .شوند  تسليم ميمدس سرباز در 000/83 با بيش از ماكماهون و ناپلئون:  سپتامبر2

  
گزاري را  كنند و مجلس قانون  حمله ميپاله بوربون ، كارگران پاريس بهسدانيدن خبر تسليم در با رس:  سپتامبر4

. شود عصر همان روز در تاالر شهرداري مركزي پاريس جمهوري اعالم مي. كنند اعالم سقوط امپراتوري مي وادار به
  .شود ر ميها از فرانسه، مستق پروسيي و اخراج   براي ادامه»حكومت موقت دفاع ملي«

  
اي از شهرهاي بزرگ تظاهراتي برپا گرديد كه تظاهركنندگان خواستار شناسائي  در لندن و پاره:  سپتامبر5

دهي اين تظاهرات فعاالنه شركت  شوراي عمومي انترناسيونال اول در سازمان. جمهوري فرانسه از طرف انگلستان بودند
  .داشت

  

كند  اندازد و اعالم مي گردن رژيم امپراتوري مي ي تقصير جنگ را بها طي بيانيه» حكومت دفاع ملي«:  سپتامبر6

 را در اشغال دارد، يك وجب از خاك و يك سنگ از لورنـ  آلزاس مادام كه پروس«كه خواهان صلح است؛ اما 
  .»كند و جنگ متوقف نخواهد شد استحكامات نظامي خودرا واگذار نمي

  
كند كه كارگران  تصور ميبيسمارك. كنندطوالني پاريس را آغاز ميي دو ارتش پروس محاصره: سپتامبر19

 با فرار از گامبتافرستد كه   ميتور اي به حكومت موقت هيئت نمايندگي. پاريس فوراً تسليم خواهند شد» ماليم و منحط«
  .دهي كند ها سازمان پيوندد تا مقاومت را در شهرستان آن مي پاريس با بالون خيلي زود به

  
  .شود  تسليم ميمدسدر )  سرباز000/180 تا 000/140 با ارتشي بين (بازنسركردگي  ارتش فرانسه به:   اكتبر27

  
  .خورد  شكست ميبورژِه لِگارد ملي فرانسه در :   اكتبر30
  

آغاز مذاكره با پروس گرفته است، كارگران  تصميم به» حكومت دفاع ملي«با دريافت اين خبر كه :   اكتبر31

كنند، تاالر شهرداري مركزي را اشغال كرده و در   شورش ميبالنكيهاي انقالبي گارد ملي تحت رهبري   و بخشپاريس
 اكتبر مانع از اعدام اعضاي حكومت 31اين كميته در . دارند ميپا را بر»  ي امنيت عمومي كميته «جا حكومت انقالبيِ  آن

  .نداي از شورشيان خواهان آن بود شود كه پاره موقت مي
  

هائي كه  دهد ـ قول ريزي انتخابات كمون را مي تحت فشار كارگران حكومت ملي قول استعفا و برنامه:  نوامبر1

شوند، حكومت با خشونت  آرام مي» قانوني«پس از آن كه كارگران با اين كلك . ها را نداشت عملي كردن آن تصميم به
اتهام خيانت بازداشت  بهبالنكي. كند  شهر تحت محاصره برقرار مياش را بر گيرد و دوباره سلطه شهرداري مركزي را مي

  .شودمي
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 1871سال 

. ها برگزار شد، شركت كردند ابتكار بالنكيست پرولتارياي پاريس و نفرات گارد ملي در تظاهراتي كه به:  ژانويه22

 كه از بريتانيگارد متحرك » يحكومت دفاع مل«دستور  به. ها خواستار سرنگوني حكومت و برقراري كمون شدند آن
سالح، حكومت تدارك تسليم  پس از كشتار كارگران بي. سوي تظاهركنندگان آتش گشود كرد به شهرداري حفاظت مي

  .كند پاريس را آغاز مي
  

درحالي كه تمام نيروهاي منظم . شود ها مي ي كارگران، پاريس تسليم پروسي پس از چهارماه مبارزه: ژانويه 28

مانند و فقط امكان  هاي خود را نگهدارد و مردم پاريس هم مسلح مي شوند، گارد ملي اجازه داشت سالح ح ميخلع سال
  .ها دادند پروسي تصرف بخش كوچكي از شهر را به

  
  .خبرند برگزاري انتخابات در فرانسه كه اكثر ساكنان كشور از آن بي:  فوريه8

  
  .كار و خواهان پايان جنگ هستند دوسوم نماينگان محافظه. شود ي افتتاح مبوردومجلس ملي جديد در :  فوريه12

  
  .كند ي مجريه انتخاب مي عنوان رئيس قوه  را بهيِر آدلف تي مجلس:  فوريه16

  

 از سوي ديگر امضا بيسماركسو و  از يكژول فاور  و يِر تيي مقدماتي صلح بين  ، معاهدهورسايدر :  فوريه26

خروج آلمان از . پردازد كند و مبلغ پنج ميليارد غرامت مي آلمان واگذار مي  شرقي را بهورنل و آلزاسفرانسه . شود مي
 در 1871 مه 10ي نهائي در تاريخ  معاهده. گيرد ي مبلغ غرامت صورت مي نسبت تأديه تدريج و به مناطق اشغالي به

  . امضا شدفرانكفورت
  

ي  وقفه شهر و تسليم بي ورود ارتش آلمان به شي از ها درگيري و تحمل سختيِ نا پس از ماه:  مارس3 تا 1

 مركزي تشكيل ي كند و يك كميته گارد ملي طغيان مي. دهند آلود نشان مي حكومت، كارگران پاريس واكنشي خشم
  .دهد مي

مطابق اين . كند هاي معوقه تصويب مي تأخير انداختن پرداخت وام مجلس ملي يك قانون در مورد به:  مارس10

اين . تأخير انداخت توان به  صورت گرفته را مي1870 نوامبر 12 اوت و 13ها بين  هائي كه تعهد آن  پرداخت وامقانون
  .شود بورژواها منجر مي ورشكستگي بسياري از خورده قانون به

  

 مارس در ورساي مستقر 20ها در پاريس، حكومت در  با وجود ناآرامي. شود جا مي مجلس ملي جابه:  مارس11

  .شود مي
  

كند، ولي  پاريس اعزام مي  در تالش براي خلع سالح پاريس، سربازان ارتش منظم را بهيِر آدلف تي:  مارس18

ژاك لئونار  و كلود مارتن لِكنتها  ژنرال. كنند پيوندند و از اجراي فرمان آتش خودداري مي كارگران پاريس مي ها به آن
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شوند و  بسياري از سربازان با مسالمت از پاريس خارج مي. رسند قتل مي  توسط سربازان تحت فرمان خود بهتوما كلمان
  .كند  خشمگين از چنين رويدادي جنگ داخلي را آغاز مييِر تي. مانند جا مي اي هم در همان عده

  

كمون شامل كارگراني . شود  توسط شهروندان پاريس انتخاب ميـ كمون پاريس شوراي شهرداري ـ:  مارس26

  . وجود دارندبالنكي و پرودونها پيروان انترناسيونال،  در بين آنشود كه  مي
  

داد، پس از صدور فرمان   مركزي گارد ملي كه تا آن زمان وظائف حكومت را انجام ميي كميته:  مارس28

  .دهد استعفا مي» پليس اخالق«انحالل دائمي 
  

ي افراد  ملي تنها نيروي مسلحي است كه همهگارد . كند وظيفه و ارتش دائمي را ملغي مي كمون نظام:  مارس30

 1871 تا آوريل 1870هاي معوقه را از اكتبر  خانه ي اجاره كمون كليه. كنند حمل سالح در آن ثبت نام مي قادر به
شود؛ زيرا پرچم كمون  اند، تاييد مي ي خارجياني كه براي عضويت كمون انتخاب شده در همان روز اعتبارنامه. بخشد مي

  .جمهوري جهاني استپرچم 
  

  .كند  فرانك تجاوز نمي6000ترين حقوق دريافتي يك عضو كمون از  كند كه باال كمون اعالم مي:  آوريل1
  

شود تا اسراي جنگي فرانسه را كه اكثراً در  بيسمارك متوسل مي  بهيِر تيجهت سركوب كمون پاريس، :  آوريل2

 در ازاي بيسمارك. ارتش ورساي تحويل دهد ليم شده بودند، به تسمدس و سدانكردند كه در  هائي خدمت مي ارتش
پاريس تحت . كند ي پاريس را آغاز مي ارتش فرانسه محاصره. كند  ميليارد غرامت با اين درخواست موافقت مي5پرداخت 

 توهين عنوان ها را به گيرد و آن هم توسط همان كساني كه بمباران پاريس توسط پرروسي بمباران مداوم قرار مي
مقاصد مذهبي و تبديل  كمون جدائي كليسا از دولت، الغاي هرگونه كمك ماليِ دولت به. مقدسات محكوم كرده بودند به

  .شود مذهب امري صرفاً شخصي اعالم مي. اموال دولت را مقرر كرد تمام اموال كليسا به
  

ها   قانوني درمورد گروگان ك اليحهدر تالش براي جلوگيري از تيرباران كمونارها توسط ورساي، ي:  آوريل5

شدند، گروگان  داشتن ارتباط با حكومت در ورساي متهم مي ي كساني كه به نامه همه براساس اين تصويب. تصويب شد
  .اين تصميم هرگز اجرا نشد. شدند اعالم مي

  

  .انده شد گارد ملي بيرون آورده و در ميان شادي عظيم مردم سوز137گيوتين توسط گردان :  آوريل6
  

العمل  در عكس. ي غرب پاريس تسخير كرد  را درجبههنوييدرهفتم آوريل ارتش ورساي گدار سن در :  آوريل7

را اعالم   گير شده، كمون سياست چشم درمقابل چشم و دندان درمقابل دندان سياست تيرباران كمونارهاي دست به
  .كنند كس را اعدام نمي آيد وكارگران پاريس هيچ آب درمي بلوف ازكار بالفاصله  اين. نمايد مثل مي مقابله به وتهديد به

  

در . شود در يك اليحه قانوني هرگونه نشانه، تصوير، دگم و دعاي مذهبي از مدارس بيرون رانده مي:  آوريل8

امه ن اين تصويب. از مدارس خارج گردد» ي وجدان فردي تعلق دارد حوزه  به چه هرآن«شود كه  يك كالم مقرر مي
  .شود تدريج اجرا مي به
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  .شود عقب رانده مي  بهاوداي در جنوب پاريس، ارتش فرانسه با خسارات زيادي توسط ژنرال  در حمله:  آوريل11

  
 از 1809 را كه پس از فتوحات ناپلئون در واندومگيرد كه ستون پيروزي در ميدان  كمون تصميم مي:  آوريل12

 16نامه در  اين تصويب. ي شوينيسم و تحريك نفرت ملي، تخريب كند عنوان نشانه ههاي غنيمتي ساخته شده بود، ب توپ
  .اجرا درآمد مه به

  
كمون . كند ها را تا سه سال ديگر اعالن مي ي آن ها و لغو بهره كمون تعويق سررسيد كليه بدهي:  آوريل16

هائي تنظيم گردد كه  اند تهيه شود و طرح هها بسته شد هائي كه توسط صاحبان آن دهد كه صورتي از كارخانه دستور مي
ها  شوند، اداره گردند؛ و  نيز اين تعاوني ها متشكل مي ها توسط كارگران سابق خود كه در تعاوني ها اين كارخانه مطابق آن

  .در يك سنديكاي واحد بزرگ متشكل شوند

 

نام كارگران را كه از آغاز امپراتوري  چنين كارت ثبت كند و هم ها را غدغن مي كمون كار شب نانوا:  آوريل20

نام  صدور كارت ثبت. نمايد شد را ملغي مي  اداره ميـ اين استثمارگران درجه اول دوم منحصراً توسط منصوبين پليس ـ
  .شود ي پاريس واگذار مي هاي بيست ناحيه شهرداري كارگران به

  

 Georges) ژرژ داربواي اسقف اعظم   مبادلهبر  درخواست كمون مبني  مذاكرات مربوط بهيِر تي:  آوريل23

Darboy)عضويت كمون انتخاب   كه دوبار بهبالنكيهائي كه در پاريس گروگان بودند با تنها شخص   كشيش  و كليه
هاي   آوريل، يكي از صحنه30انداز نزديك شدن انتخابات  با چشم. كند  زنداني  بود، را قطع ميكلِرووشده بود و در 

اي عليه جمهوري وجود  هيچ توطئه«:  از تريبون مجلس فرياد برآورديِر تي. نمايش گذاشت جوئي خود را به بزرگ آشتي
از . »...كنم من اين را بارها و بارها تكرار مي. كند  وادار ميها ريختن خون فرانسوي ي پاريس كه ما را به ندارد مگر توطئه

 عضو هم 000/30) حزب نظم: يعني(ها  ها و بناپارتيست لئانيستها، اور  عضو شوراي شهر اتحاد لژيتيميست000/700
  .دست نياورد به

  
ي استثمار كار هستند و با حق كارگران بر  اين دليل كه وسيله  را بهها گروخانهكمون دستور تعطيل :  آوريل30

  .كند شان تناقض دارد، صادر مي ابزار كارِ خود و حيثيت شخصي
  
  .كند  ساخته شده بود، را صادر مي16لوئي حراب ندامت كه در استغفار از اعدام كمون دستور تخريب م:  مه5

  
تصرف ارتش فرانسه  سان شده است، به خانه و بمباران كامالً با خاك يك  كه در اثر آتش توپايسيدژ :  مه9

  .آيد درمي
  
 مه 17اين معاهده در . (رسد ا ميامض  بهفرانكفورتي  عنوان معاهده ي صلح منعقده در فوريه حاال به معاهده: مه10

  .)گذرد از تصويب مجلس ملي مي



 23 

ي  هاي فرانسه افتخار پروزي ، به1810 و 1806هاي  اين ستون بين سال. شود  واژگون ميواندومستون :  مه16

ي  ههاي غنيمت گرفته شده از دشمن در پاريس برپا شد و در رأس آن مجسم ناپلئوني در پاريس از برونز حاصل از توپ
  . قرار داشتناپلئون
  
ها كه دژهاي شمال و شرق پاريس را در  پروسي. شوند  مه وارد پاريس مي21سربازان ورساي در :  مه28 تا 21

ها  بس براي آن دهند كه از طريق امالك شمال پاريس كه مطابق قرارداد آتش سربازان ورساي اجازه مي دست داشتند به
در نتيجه، در . كارگران پاريس در اين جناح نيروي اندكي داشتند. يس پيشروي كنندسمت پار ي ممنوعه بود، به منطقه

شهر  ي شرقي پاريس ـ نيمه مقاومت ضعيفي صورت گرفت و هرچه سربازان بهـ  شهر تجمل ي غربي پاريس ـ نيمه
كشتار كارگران و  بهارتش فرانسه هشت روز را . شد تر مي تر و سرسختانه شدند مقاومت قوي تر مي  نزديكـ كارگران

رياست جمهوري فرانسه  شد كه بعداً به  رهبري ميماكماهوناين عمليات توسط مارشال . غيرنظاميان گذراند تيراندازي به
  نفر زنداني گرديدند و 000/38؛ ) نفر000/30حدود (محاكمه تيرباران شدند  چند ده هزار كارگر و كمونار بي. رسيد
  .شدندتبعيد فرستاده   به000/70
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  مدآدر پيش
  

  ؟چنگ آوردند  فرانسه را به»ها دهاتي«ريس و اها پ چگونه پروسي

  
   ».كند مه تمامي سياست روز را خالصه ميلك اين. جسارت«


��ا����ن( ���ارش � ،!"�# �"(   

  

   1870اوت نهم 
گير و  دند كه منزوي، غافلمجال دا ماهون مك و فروسار، دوئه. امپراتوري در عرض شش روز سه نبرد را باخته است

 از اوليويه. خوانده است مجلس را فرا سراسيمه دولت. حفاظ مانده است  بيموزل از دست رفته و آلزاس. متالشي شوند
 ميدان ـ برآشفتهـ   صبح انبوه جمعيت 11ولي از ساعت . دخوانَ مي» ها كار پروسي« مردم، پيشاپيش آن راهرات اتظبيم 

 .گيرد گزاري را در محاصره مي كند و ارگان قانون  را اشغال مينود سِر ي ه و كناركنكورد

معنوي معتبر جع ر ميگانه بهاين نمايندگان  ، شكستماز زمان اعال.  است»چپ«رهنمود نمايندگان  رظتنپاريس م
  خيابان گسيل داشته به خودرا  ارتشِِِ كارگرانها كارگاه. اند هشد ها جمع   دور آنـ همهـ  بورژوازي و كارگران . اند تبديل شده

 .دنخور چشم مي بهكاركشته  هاي آدمهاي مختلف  و در رأس گروه

 ،اند صف كشيده گزاري نوارگان قاندر مقابل سربازاني كه . خورد و حاال فقط مانده كه بيفتدامپراتوري تلوتلو مي
مردم فرياد . اند ي چرخش و اخمو، آمادهي مدال زده  هيِهرغم حضورِ ژنرال  عليند و ا خوش احساسات  دستتشد به

 .»جا نيست جاي ما اين «:زنند ها فرياد مي در پاسخ آن افسران !»سوي مرز هبپيش  «:زنند مي

 نمايندگان امپراتوري را ،اند  راه يافتهردوپِ پاسالن اجتماعات  ها كه به پلو اعضاي كُ وخواهان معروف جمهوري
پانويسِ [ سفيد پوست نامملوكاين . زنند  و باصداي بلند از اعالم جمهوري حرف ميدهند ت مورد عتاب قرار ميحصرابا

ود خ ] راست است منظور جناحِ،جا  در اين.شد مي اطالق ميا نظارتشي از بردگانِ اي مصري كه به مهلك: مترجمِ انگليسي
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» !رپا كنيدتان را ب باشد، خوب، جمهوري« :گويد شود و مي  وارد ميير تي. ندنك  مي پنهانگروهاين يا آن را دزدانه پشت 
 .شود استقبال مي» !عفاتاس«كند، با فرياد  سمت صندلي خود حركت مي به، اشنايدرگزاري،   ارگان قانونوقتي رئيس

كافي «. »ايم طل چه هستيد؟ ما آمادهعم«. اند  از بيرون احاطه كرده شده  اعزاميها تأرا هي» چپ«نمايندگان 
 كافي است؟ بهتر ناتآيا تعداد«. رسيدند نظر مي به حير مات و مت، شريفجنابانِِِ  اين عالي.»يرِ طاقيِ دم درِِكه بيائيد ز است

 [*]گامبتا رسد و به كسي از راه مي. اند  نفر آماده000/100  فقط،واقع  در؟» موكول كنيمفردا صبح نيست اين كار را به
موقعيت را امروز كه هنوز  «:گويد  اين تاريخ، ميي  ه ديگري، نگارند.»يمنفر هزار  چند، بوربوندر ميدانما  «:گويد مي

اند و  ها فلج شده  ولي انگار اين مغز.»شما تحميل خواهد شد طي نوميدانه بهي فردا در شراگرنه و؛ دريابيد،قابل نجات است
  .شود مانده خارج نمي هاي باز هيچ كالمي از اين دهان

 ، حيات امپراتوريهاي ما و آبِ بيار مصيبت اين مجلس فرومايه، اين آتش  به[*] اورژول ف. شود جلسه افتتاح مي
سالن  به پريشان،با موهاي  ژول سيمونپرند و  خشم از جا مي  باناكمملو. كند كه حكومت را در دست بگيرد نهاد مي پيش

، ما را باشد« :االر و گفتمتم وسط رفت من ؛ وكردند ميتيرباران  ها ما را تهديد به   اين:زند داد مي. گردد مي  نزد ما بر،پاپردو
  !»تيرباران كنيد

  !»اين وضع خاتمه دهيد به« : فرياد زديم مردمما
  .مجلس و برگشت به» .تمامش كنيمبله، بايد « :او گفت

 خود را نفس به  شناسند، اعتماد خودرا مي» چپ«كه  انمملوك. جا خاتمه يافت همين شان بههاي تهديدآميز و نگاه
ي از دست جمعيت، باعجله ص، براي خالاشنايدر. دهند  كودتا تشكيل مي ي ه و كابين جلواندازند را مي اوليويه ،يابند مي باز

كه هرلحظه انتظار دارند خبر  حالي  در،اند عقب رانده شده سربازان اندكيبا نرمش مردم كه . كند جلسه را تعطيل مي
ژول . اند كه از مجلس خارج شدهافتند  راه ميشوند و دنبال كساني  ها جمع مي ره روي پل دوبا،اعالن جمهوري را بشنوند

 اجتماع كنكوردد تا روز بعد در ميدان كر مردم را دعوت ،اي نطق قهرمانانهضمن ها،  ، دور از دسترس سرنيزهسيمون
 .اين ميدان را بست هاي منتهي به راهي  هروز بعد، پليس هم. كنند

ريختن اين   براي فرو، اوتنهمدر . گذاشتا ن سوم ووناپلئ را بههم  ما ي هماند دو ارتش باقي» چپ«يب، اين ترت به
. اختيار خود باشد كردند تا ملت صاحب  ياري دراز مي دستِ،غريزهاز سر مردم . ]1[امپراتوري پوسيده يك تكان كافي بود

ك نمود ح مضينهاد  خود را مصروف پيشمِّه ، كرديز پره از نجات كشور با يك شورش،ها را پس زد دست آن» چپ«
 [*].تري از خود نشان دادند  هوش و انعطاف بيش،1876 در اه ركتُ.  سپردنمملوكا و كار نجات فرانسه را به

  طبقاتِچشمِپيشِ بند،   در ملتِ[*].شد كرار مي بود كه بارها و بارها تمبيزانتيواين داستان  ، بعدي هطي سه هفتدر 
.  گوش شنوا نداشتند بودند كهتنها اينان! »مراقب باشيد «:زد تمامي اروپا فرياد مي. رفت مي ، در مغاك فرومنفعل كمِحا

 خود را ، ممكن بود از خطر غافل باشند و با اميدهاي واهي، الفزن و فاسد را خورده بودندي كه فريب مطبوعاتِئها توده
 »چپ«. كنند مي ل را پنهانيها اين دال آن. در دست دارند و بايد داشته باشندل قاطع يها دال  ولي نماينده؛تسكين دهند

  . و درخواست تحليل بردضنيروي خود را در اعترا
ژول   اوت،13در . نشيند  جايش مي و دوباره سرِ؛» بجنگيمما بايد براي جمهوري« :زند  فرياد ميگامبتا، اوت 12در 

 دولت اعالم  اوت،20روز . زند  او دم نمي؛ وشود اين تقاضا رد مي. گردد مي  دفاع مليي هكميتخواستار تشكيل  فاور
هاي اروپا   روزنامهي ه هم،عكس، روز بعد بر.  گسيل داشته استژومونمعادن  سه سپاه ارتش را به بازنكند كه  مي

 ازجا اي يچ نماينده ه. عقب رانده شده استدسمِ  آلماني به000/200 پس از سه شكست توسط بازنگزارش دادند كه 
 دسمِسمت   بهماهون كم  آميز ها از حركت جنون  آن اوت،26 از همان .گوها بايستد شود تا جلوي اين دروغ بلند نمي

 در )وردهخ  شكستي ه سرباز وظيف000/80 ي ازنظم جمع بيكه عبارت بود از ( را مطلع بودند كه آخرين ارتش فرانسه
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 دوباره مورد عنايت قرار گرفته ها ساماني اين نابه ز كه از آغا[*]ريِ يت. داد  قرار ميد آلماني پيروزمن سرباز000/200ِمقابل 
گويد و   مي»تندروچپ «.  ديگرئيها سوي ويراني هكرد كه اين حركت راهي است ب ها و محافل ثابت مي بود، در كميته

يك  هيچ ،بينند خوش طوفان مي شتي دولت را دست كه كن،الؤز اين مساچيز از دست رفته است و  دهد كه همه نشان مي
 .را در دست بگيرد  آنسكان تازند  ي باال نميآستين

صد «ناپذير حكومت  نابكاري وصف. خود نديده است بهرا فرانسه چنين انحطاطي در  حاكم ي ه طبق،كنون  تا1813از 
 از تبعيد در جزير ناپلئون اولد روز بين بازگشت ص: زيرنويس مترجم انگليسي[بازد رنگ مي دلي  درمقابل اين بز »روزه

، تارتوف: زيرنويس مترجم انگليسي[پيوند خورده است  ترمالسيون  بهرتوفات ،جا زيرا در اين.  ]واترلو در اش  و شكستلباِ
زده ماه سي. ]ننرو شبيه ،ترميوساي از  شخصيت نمايشنامه؛ ترماسيون، موليراي اثر   رياكاري، شخصيت نمايشنامهنماد
  !واروس«: كه گرفت هاي پرشور، امپراتوري مورد خطاب قرار مي ن تشويقامي شنوم كه در  ميورسايمن در  بعد،

 خودكشي ،هايش  لژيونن او پس از نابود شد.رومژنرال ، واروس: زيرنويس مترجم انگليسي[»هاي ما را پس بده لژيون
 جده سال، زباني؟ همان بورژوازي بزرگ كه طي هكند تشويق ميگونه  گويد و كيست كه اين  سخن مي كه كيست! ]كرد

 امپراتوري دوم را ،بورژوازي از بيم سوسياليسم.  كرده بودواروسهايش را تقديم   لژيونكنان و سجدهكشيده  در كام
م الوهيتي كه مقا. شدند اولناپلئون امپراتوري و  تسليم ،انقالب شان براي خاتمه دادن به كه پدران ورط پذيرفت، همان

 او .چندان زيادي نبود پاداشبورژوازي كرد،  اين  كه او  به  اعطا نمود، در مقابل دو خدمتيناپلئون اولبورژوازي به
 انقالب در دل داشتند و ممكن  را كه هنوز آتشِيروز  تيره000/15 چنين  هم و؛نظام متمركز آهنين دادبورژواها يك  به

بورژوازي را براي همين  ،حال ولي درعين. گور فرستاد عمومي شوند، به خود از امالكبود در اولين فرصت مدعي سهم 
 ميرابو كه  آورددست به را اي  اين بورژوازي خود حكومت پارلماني آن زمان كه.ها زين كرد  اربابي ههم دادن به سواري

انقالب تبديل  كه مردم آن را به 1830شورش . حكومت كردن نبود آن برساندش، قادر به بهپرش خواست با يك  مي 
 فقط يك فكر در سر داشت و آن اين بود كه ـ1790 همانند  ـ1830 بزرگ در بورژوايِ. سروري رساند كردند، شكم را به

. دساز و وضعيت پرولتاريا را ابدي نمايدش مسلح ا ها را براي حفاظت از امالك تواند براي خود امتياز انبار كند، قلعه تا مي
مخاطره انداختن فرانسه،   براي هدايت و به.ردد، هيچ اهميتي برايش نداوش  كشور، مادام كه خود او از آن فربه ميسعادت

 ،، براثر خيزش جديد مردم1848، در دگربارهنگامي كه . جوز آزادي عمل دارد كه بناپارتمقدر   پارلماني همانيك شاهِ
كشتارها و تبعيدها، قدرت از با وجود تمام گيرد، پس از سه سال، بت دس بهزمام امور را كه شود  بورژوازي ناگزير مي

  .لغزد مي وارد  دست اولين تازه گريزد و به هاي لرزان او مي دست
ش كه تأمين شد، ا منافع. هيجدهم برومراي درغلطيد كه پس از  همان ورطه  به1869 تا 1851اين بورژوازي از 

باد دهد،  ش را در مكزيك بها د، حيثيتزاسبدل مم واسال ر  را غارت كند، آن را به اجازه داد تا فرانسهناپلئون سوم به
، حتي است قادر يكاررهانجام  كه براثر نفوذ و ثروت خود به بورژوازي .ا رواج دهدفجور ر و د و فسقنابود كناش را  ماليه

 قدرت باال ه را تا آستانبورژوازيشار از بيرون  ف1869در . اندازد نميخطر   اعتراض بهدر ازاييك نفر يا يك دالر را هم 
 اربابِاين  با اولين عالمتِ. هاست قدرت همانند ميل اخته  به اوميل ولي رساند؛ قدرت مي بهرا او اندكي اراده ؛ برد  مي

توري را دوباره  كه امپراگشود  بوسه زد و راه را براي رفراندومي ، او را كوبيده بوددوم دسامبرشالقي را كه در ، ناتوان
 .ادد غسل تعميد مي

توانست  كه مي  حال آن؛ كرداش رها آن را خواست و بورژوازي بزرگ نظناپلئون سوم جنگ را تدارك ديد، ركابيسم
. ديد خرابي مسلم ما را مي او در اين جنگ خانه.  اكتفا كردابرو درهم كشيدن  بهريِ يت.  كنداش حركت جدي متوقفيك با 

نگاران را   و روزنامهي سوم بقه، حزب ط»چپ«توانست  او مي. ين را داريميه ما از هرلحاظ جداً دست پادانست ك او مي
 ، و در صورتِتويلري  به،عمومي شان محسوس سازد و با حمايت نيروي افكار بودن حمله را براين عاقالنه ؛متحد كند
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 او كه فقط نگران پاك .»نوان خيانت مقابله خواهيم كردع هو ما با آن ب ممكن است جنگ غير «:، بگويد كهپاريس لزوم به
شما هيچ «: زبان بياورد كه حرف درست را به  آنجايِ ه ب؛ صرفاً خواستار گزارش شد، خود بودهاي نشان دادن دست

 بسيار  تضمينترين جزئي از اموال خود را بدونِ  بزرگ كه حاضر نبودند كم و اين بورژواهايِ ].2[»شانسي در جنگ نداريد
 گرامونهاي  يئگو  و تناقضلبوفهاي  ها پول فرانسه را با حرف  نفر و ميليارد000/100خطر بيندازند، جان  هجدي ب

  ].3[در دادنده به
صنعت، ـ چيز   منعطف كه در همهي هست؟ اين طبق اكاري  متوسط مشغول چههيني طبقئن، بخش پاادر اين ميو 
ن ا چن ما نخستين روزهاي هجرت زمان آن براثر احاطه بر مردم نيرومند است و دركرده،  نفوذـ  دستگاه اداري وتجارت

 ي هجرت مهلك: زيرنويسِ مترجم اگليسي[خيزد  عمومي بپا ميي ه اراد تحقق براي1792سال راسخ و آماده بود، آيا مانند 
 دوران معناي آغازِ هجا ب  را در اين مسلماناني هملضيح داده كه اين كو ت انگليسيعيناً در متن انگليسي آمده و مترجم

هدف زندگي كرده و  ها بي  سال، شده تباهاثر فساد شديد دوران امپراتوري   دراين طبقه! ؟ افسوس]ه استدربكار  جديد به
وي او س ه بـ دوبارهـ  ت گرفته و اربابان سرمايه فردا أي كه ديروز از آن نشئ پرولتاريا؛ هميناز پرولتاريا كناره گرفته است

، داد از خود نشان مي 1848 تا 1830هاي  از آن برادري با مردم و جديت براي اصالحات كه در سال. گردانند بازش مي
. دهد  را هم از دست مييشنيروي خو هي بها آگ، انقالبي خود ه همراه با ابتكار جسورانه و غريز.ديگر خبري نيست

دنبال نمايندگاني براي  هها ب ن ليبرالاخوبي از او ساخته است، در مي هه بكه خودش را نمايندگي كند، كاري ك جاي اين هب
. نياز خواهد كرد ها بي  ما را از بسياري دغدغهنويسد، ميوستدار مردم كه تاريخ ليبراليسم فرانسه را آن د. گردد ميخود 

ي، هر انسان شريفي را وادار باز زدن از هرگونه گذشت  آن با سري هليبراليسم راستين در كشوري كه طبقات حاكم
اي  قهح ؛زوئيتيزم آزادي نبوده استولي اين ليبراليسم هرگز چيزي جز ژِ. آيد  انقالبي شود، با عقل جور درنمي كهكنند مي

 الپوشاني  را بورژوازياستبدادها همواره  رو نها، ميفاور ژولتا  بايياز . از جانب بورژوازي براي منزوي كردن كارگران
هاي  ها و انجمن سازمان. اند ده كرها را رهبري هاي وسيع پرولتر اند و كشتار خاك سپرده بههاي ما را  ند، انقالبا ردهك

دوبار از اين استبداد امپراتوري .  نفرت داشتندخوده قسمن اتر از مرتجع  بيشها  ليبرالها پاريس از اينبين سابق  روشن
نوان مدافع ع هرا بكساني  متوسط خيلي زود با فراموش كردن نقش خود، هطبقيني ئحيثيت كرد و بخش پا  اعادهها ليبرال

دوم  شدند و راه را براي 1848قط جنبش كساني كه باعث سِ. اند سركوب شده ها خود آنمانند كردند  ادعا ميپذيرفت كه 
زيرنويس [ر گرفته جا زدند آزادي مورد تجاوز قرا  در تاريكي پس از آن خود را مدعيان معصومِ؛ وباز كردند دسامبر

 پس از پايان دوران سه ساله رياست جمهوري خود، با يك كودتا، بناپارت 1851در دوم دسامبر : مترجم انگليسي
مجرد دميدن اولين  هبها  اين. ]عنوان ناپلئون سوم، امپراتور خواند جمهوري را منحل و امپراتوري را اعالم كرد و خود را به

اين  هرگز» چپ«در دوران امپراتوري،  .كارگر ه دشمنان طبق: ظاهر شدند،اند ي كه هميشه بودهمان صورته به سپيده
حتي  (كارگراننفع  ضي به اعتراحرف و ـ هرگزـ ها  اين ليبرال.  كه خود را با منافع كارگران درگير كندشان نداد را نتواضع

  كههاي جواني دان حقوق .ي خود نيافتند در چنته )د بو  شاهد آن1848 تا 1830از اوقات مجلس  از آن قبيل كه گاهي
 برخي  ـ امپراتوريپيرامونگرد آمدن : ها را آشكار كردند آني  هنقشخيلي زود كشيدند،  يدك مي خود دنبال ها به اين

 را بنياد » بازچپِ« هم ها پرست ها يا مقام  براي خجالتي. با احتياطكار پيي مثل عض علناً و بداريمون و اوليويهمانند 
اي از   عده1870 در ؛ و در واقع هم،هاي دولتي بود پستمنتظر دريافت  نيمكتي براي نامزدهاي عمالًگذاشتند كه 

  مانندناپذير  آشتيئيها بود كه در آن غول » بستهچپِ«هم » ها سرسخت«براي . ها خواستار كار دولتي شدند ليبرال
اين  به. مركز صدرنشين بودنددر ها  سركرده .دار شده بودند را عهدهاز اصول خالص   نگاهبانيملتان و آراگو، ويرمكِ، گامبتا

 پس .»ها گستاخ«و » ها شرمگين« ـ هاي اپوزيسيون را در چنگ خود داشتند  بخشي هگو هم ترتيب، اين دو گروه غيب
بيش از پيش   تبديل شدند كه متوسطيهيني طبقئچون و چراي بخش پا مرجع مقدس و رهبران بي ها به  اين،از رفراندوم
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پشت آن نشان  دست امپراتور راكه  اي سياليستيو جنبش س خطرِ عليههشدار  و به؛عاجز بودبرخود از حكومت كردن 
 خود را  وش را بستا چشم، اختيار تام دادها  ليبرال  به] هاي پائيني طبقه متوسط بخش[اين طبقه .  مشغول شدند،دنداد مي

 صاعقهين  ا. كشيده شودشا هاي وزارت براي متوليان  مملو از پستسوي امپراتوري پارلمانيِ ه بجيتدر هرها كرد تا ب
 متوسطه، اين مادر هحفظ آرامش، بخش پائيني طبقهنگام دعوت نمايندگان به. خيلي موقت  داد، ولي دوباره جانها آنبه

  .درَ فرانسه فرو بي هدقيقاً در سين خود را  تا بيگانه سرِاجازه دادمطيعانه سر خم كرد و  دهم اوت

ر تو با طخا ه، كساني كه شش سال بتهيدستانها،  دست كسي تو را نجات خواهد داد؟ فرو چه!  بيچارهي هفرانس
  .دامپراتوري مقابله كردن

 ه در ساي كهها درصددند فروشند و ليبرال  خود مي چند ساعت استراحتِرا در ازايكه طبقات باال ملت  درحالي
پا   هب ،حفاظ عليه مستبد هنوز كامالً قدرتمند سالح و بي  افراد بي ازشماري  انگشت تعدادي برسند،ئنان و نوا وري بهتامپرا
مصمم  كه 1789 خلفندان زفرهمان : اند مردم پيوسته به، ، جواناني كه جزو بورژوازي هستندئياز سو. خيزند مي
عبث  بهوري تامپرا. شوند  كار متحد مي حقوقِي هلبارگران براي مطالعه و مط از سوي ديگر، كااند؛  انقالبي هادام به

 را يسياليسم قيصروبينند، آموزگاران س ها دام را مي اين. دكنها شكاف بيندازد و كارگران را جذب   در صف آندكوش مي
 1789گويان ليبرال كه معتقدند  ملقخرسندي شديد ت ارغم ن بهوني، ببعد، بدون هيچ نشريه و تري  به1863كنند و از  هو مي

ريزند و بر  ها مي خيابان  به1863 در ها  اين.كنند مي نوان يك طبقه تثبيتع ه طبقات را برابر كرده است، خود را بي ههم
كه در تبعيد در فرانسه ) 1804ـ1857 (يئرهبر ناسيوناليست ايتاليا: توضيح مترجم انگليسي[ دانيل مانين  سر مزار

 1863اي كه در  دهكده: توضيح مترجم انگليسي[  مونتانا عليهِ سبيرّيرغم چماق  بهكنند و  تظاهرات برپا مي ]درگذشت
ظهور   بهحزب سوسياليست انقالبيدر اين دوران . كنند مي اعتراض ]وردندخ از فرانسه شكست گاريبالدي در آن سربازانِ

پرسند كه آيا   ميروژول فا خود از خبر از تاريخِ اي كارگر بي هنگامي كه عده. رود دندان قروچه مي» چپ« رسد؛ و مي
: دهد با وقاحت پاسخ مي» چپ«، اين رهبر حزب خواهند كردها حمايت  روز قيام براي جمهوري از آنها در  ليبرال

:  گويد  ميكار پي  و.» شماستي هدعهش هم برا ايد و خراب كردن  امپراتوري را شما ساخته! كارگران!آقايان«
 .»شويم نمي در هرصورت ما با آن وارد بحث« يا ،»سوسياليسم وجود ندارد«

شروع از زمان .  ادامه خواهند دادبدون كمك ديگرانرا  خوبي مسلم شد كه كارگران در آينده مبارزه هاين ترتيب ب به
زير پايش آورند،  ستوه مي  را به امپراتوريرغم تعقيب و زندانْ كنند و علي ها طاالرها را پر مي  آن،عمومي جمعاتت مجدد

پيمائي  راه  تهديد به1869 اكتبر 26 در .نمايند  ياستفاده مآن  بهاي براي ضربه وارد كردن   از هرحادثهكنند و خالي مي را
 امبر ارگانسدهند؛ در د دشنام مي[*] روشفورخاطر انتخاب  ه را بتويلري؛ در نوامبر، كنند يگزاري م ننوسوي ارگان قا هب

 ويكتور نوارتشييع  جمعيت به نفر 000/200 با قدرت 1870 هدهند؛ در ژانوي  تكان ميمارسيز  سرودگزاري را با قانون
 .كردند مي تاج و تخت را جارو ،روند و اگر خوب هدايت شده بودند مي

انگ اوباش و عامل  ها رهبران آن  به،اع قرار دهدعالش ها را تحت رفت تا آن ، ترسيده از انبو جمعيت كه مي»چپ«
بحث،  ها به  و فراخواندن آن»چپ« ي همانند و با نقاب برداشتن از چهر چنان در صف مقدم مي ها هم ولي آن. پليس زد

 ي هبا پخش شايع. شوند  تبديل ميهنگ عليه رفراندومآ پيش  بهنمايند و يوري متحال آتش خود را متوجه امپرا درعين
ها تحريك  پارتيستا شوينيسم كه توسط بني هكهنهاي  تفاله. گيرند  كه موضع ميها اولين كساني هستند  آن،جنگ

 ژوئيه 15در . بندند  كارگران راه را مي؛ امازنند  كف مييامانند  ها منفعل مي  ليبرال؛كنند آلود مي ، آب را گلشوند مي
هاي انقالبي با  سياليستو س،گويد ون با فراغ بال از جنگ سخن ميب پشت ترياوليويه كه هائي  ساعتدرست در همان 

، بولوارهاي »مان ودكامگان دشمنانخ ،ها برادران ما هستند خلق «ي هجويان  صلح هو سر دادن تران» باد صلح زنده«فرياد 
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 مارتر مون و نوول بون ولي در بولوارهاي ،زنند ها كف مي  مردم براي آندني بولوار سن تا شاتودواز . كنند پاريس را پر مي
  .دشون  درگير مي،اند داده هائي كه فرياد جنگ سر كنند و با دسته ها را هو مي آن

 سفال كه در  رويِ نقاشِ[*]ويهنراكنند،  پيمائي مي ها راه آيند و در خيابان  گرد هم ميباستيلروز بعد دوباره در 
با »  شهريهاي دژبان« ونمارترفوبور مدر . كند ها حركت مي  معروف است، با پرچمي در دست پيشاپيش آنويل لبِِ

 .دبرن ها يورش مي آن شمشيرهاي آخته به

برادران، «: آورند مي كارگران آلمان رو  كرده بودند، به1869طور كه در  ، همان بورژوازيگزاري بر از تأثيرناتوان ها  آن
اني كه در صددند شما را در مزدور برادران، به. م، ما آرزومند صلح، كار و آزادي هستيميكن ما با جنگ مخالفت مي

 1869در . منشانه پاداش خود را دريافت كرد  اين پيام بزرگ.»هاي واقعي فرانسه بفريبند، گوش ندهيد خصوص خواست
نه با وگ  كارگران برلن اين1870در .  دانشجويان فرانسوي را با دشنام پاسخ داده بودندهجويان دانشجويان برلن پيام صلح

دانيم كه در هر دو سوي راين برادراني  ما مي. ما نيز آرزومند صلح، كار و آزادي هستيم«: خن گفتندكارگران فرانسه س
 لماتاين كباشد كه ! گوئي پرمعنائي  چه پيش.»دهيم بها در راه جمهوري جهاني جان ريم همراه با آنضهستند كه ما حا

 .دبند ، نقشت اس اول كتاب زريني كه تازه توسط كارگران گشوده شدهي هبر صفح

ها  آن  متوسط بههاز طبقكه ن كارگران و جواناني او فعاليتي، جز در ميجوشش ترتيب، در اواخر امپراتوري هيچ  اين به
 اواسط ماه ژوئيه عموميِ   فلج شرايطها نوعي شجاعت سياسي نشان دادند و در تنها اين. پيوسته بودند، وجود نداشت

 .تالش كنند قل براي رستگاري فرانسها  را يافتند كه الها در خود اين نيرو  فقط آن1870

براي  متوسط را كه ه سياسي نتوانستند بخش پائيني طبقي هدليل فقدان تجرب ها فاقد اوتوريته بودند و به ولي آن
كسب كنند، توانستند اين تجربه را   ميگذشته چگونهدر هشتاد سال ها  آن. ، با خود همراه كنندكردند مي همبارزها هم  آن

نيز  يش، بلكه حتي از حق روشن ساختن خومقابله كرده بودها   آني همبارزبا اكم نه تنها ح هطبقاختناق كه  درحالي
رمال در و ككه ه بودندكردناچار ها را  ي نوعي ماكياوليسم ذاتي، آن هسائق به حاكم   اين طبقات؟شان نموده بود ممحرو

تجمعات وري هنگامي كه تدر دوران امپرا. سپردشانبازان  و فرقهگويان  غيب بهان  بهتر بتوجوئي كنند تا تاريكي راه
هاي  ها كه در دام مغز خيلي .گرفت بايست سامان مي  يعمومي و مطبوعات دوباره پديدار شد، آموزش كارگران تازه م

شان را بگيرد، دنبال هركسي كه از  لاين است كه دستي زير با ن وابسته بهاش عليل افتاده بودند، با اين اعتقاد كه رهائي
ها هم با سوسياليسم  ترين بورژوا قدم  بتاديگران، با اين اعتقاد كه حتي ث.  راه افتادند،زد وري دم ميتسرنگوني امپرا

هائي فارغ  ارگران در گروهك كه دخواستن گويند، مي ميرا مردم مجيز ي خود ها هبرد نقش خصومت دارند و فقط براي پيش
 ه حزب اقدام در نشريي هوضعيت آشفت. كردند هاي مختلف باهم تالقي مي اين جريان. رگونه وابستگي متشكل شونداز ه
وري تپردازان و نويسندگان نوميد كه نفرت از امپرا جوشي از نظريه آش درهم: عرياني نمايان بود  بهـ مارسييزـ ها  آن

هاي  زمان زيادي الزم بود تا هيجان .انضباطرگونه  آن بدون همتحدشان كرده بود، بدون هيچ نظر مشخص و باالتر از
. كرده بود، خالصي حاصل شودرايج  مطالعه نشيند و از مزخرفات رومانتيكي كه بيست سال سركوب و كمبودِ اوليه فرو

دادند،  ود را نظم ميبايست نظرات خ ها مي ترديد آن  مرور زمان، بي تدريج غلبه كرد و به هها ب حال، نفوذ سوسياليست بااين
 1869پيش از اين، در . شدند  و وارد عمل جدي ميدريختن صرف را دور مي ئيِ گو ، پردكردن  خود را تنظيم ميي هبرنام

 در يك فدراسيون متحد شدند كه مركز آن در ،ياري مالي، مقاومت و مطالعه بنياد شده بودند هم جوامع كارگري كه براي
ترين نظر پيرامون جنبش انقالبي قرن ما، تحت هدايت  انترناسيونال با طرح منسجم. ر داشتقرا كوردري تامپلميدان 

يابي را  ـ رشد و قدرت  در فرانسه ديگر ـ و چند فرد فداكار [*] فرانكل، تايز، دووال ،)نظير كم و صحافي با هوش( [*]وارلن
گير را  تحرك و كناره هاي كارگاري كم  انجمن،شد  تشكيل ميكوردريدر  نيز جلسات آناين انجمن كه . آغاز كرده بود

هاي مفيد   مردم خواهان بحث؛ پيشين نداشتتجمعات  ديگر شباهتي به1870عمومي تجمعات . دكر فعاليت مي تشويق به
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مقابله هاي محض  سرائي با سخن ديجطور  به و غيره لونگه، [*]ورمورل، فرانسهلُ ،[*]ريِ يميلافرادي نظير . بودند
ماجراجو و جوياي جوان،  هايكه بورژوا  حزبي؛گيردب كار نضج هاي بسياري الزم بود تا حزبِ  سالبااين وجود،. كردند مي

  و هنوز از مكانيسمد؛كردن بافان رومانتيك برآن سنگيني مي  و خيالگران  توطئهشاندند؛ك  مييندكُ بههايش را  نام گام
  . بوداطالع   بي،كرد ه  ميآن حمل  رژيم بورژوائي كه بهاداري و سياسي

 »چپ«گزاري برنمايندگان  اي درصدد تأثير عده. باط برقرار گرددضنوعي انبراين بود كه درست قبل از جنگ سعي 
 تا داشتنداز يك كودتا هراس  تر بيش: يافتندسراسيمه ها را  ها تشكيل جلسه دادند و آن  با آنكرميو ي  خانه و در؛برآمدند

 ، جديدي يك فاجعهمنتظر  «:لوحي گفت عمل زدن تحت فشار بود با ساده  كه براي دست بهكرميو. وس پرهاي از پيروزي
 .»مانيم مي ،بورگساسترامثالً سقوط 

 متوسط پاريس هيني طبقيبخش پا. شد كرد ها كاري نمي  بدون اين سايهچراكهالزم بود منتظر ماند، هم واقع  در
 ،ها را دور بزنند خواستند آن كساني كه مي. هاي ما باور داشت ارتش ه قبالً بهطورك  همان، باور داشت»تندروچپ « به

مراكز  ند، بهانقيام بكش  پاريس را بهه محالت مردمي حاشيكوشيدند بالنكي دوستان ،روز چهاردهم. شكست خوردند
 ميدان، در انتاز يكهگاه  آن. ندرا فراري داد  شهريهاي دژبان حمله كردند و دالويلت ي هنشاني محل استقرار مأموران آتش

جمعيت از دور . ستوها نپي آن كس به  هيچ!»ها مرگ بر پروسي! باد جمهوري زنده«:  راه افتادند و فرياد زدندلويلبِِبولوار 
 منشها را از د  توجه آنخواهند اند و مي عوامل پليس تازانْ  كه اين يكه اين به مشكوك  وحركت جب، بيعمت: كرد ره ميانظ

ها را عوامل پروس  كرد آن  ميد، براي خاطرجمع كردن بورژوازي، وانمو»چپ«. ف كنندحر منـ يعني امپراتوريـ واقعي 
او گوشزد كند كه  ، مجبور شد كه بهكائو پالي جناب وزير، . شدالويلت فوري زندانيان ه خواستار محاكمگامبتاداند، و  مي

يك  مرگ محكوم كرد، هرچند هيچ دادگاه نظامي ده نفر را به. ت را رعايت كننداي تشريفا ها هم ناچارند پاره حتي دادگاه
مورخ [ميشله نزد ،ها شوند خواستند مانع اعدام آن كه مي اي افراد دلسوز عده. نداشتندارتباطي ن با آن اغتشاش ااز متهم

  .ن احكام را نيافتآوري فرصت اجراي تاامپر.  نوشتناش  براي دهنده اي تكان  رفتند و او نامه]معروف تاريخ فرانسه ـ م
 ]م. ي ارتش آلمان فرمانده[مولتكهاي بود كه  تله  مشغول هدايت ارتش خود بهماكماهوناز روز بيست و پنجم 

چنان پيش   ولي هم؛، خود را در دام ديدبومون الرگونگير و شكست خورده در  در بيست و نهم غافل. اشته بودذبرايش گ
 ما در پاريس انقالب خواهيم تنها را بگذاريد، را بازن  ژنرالاگر شما«: او نوشته بود ر بيست و هفتم به دكائو پالي. رفت

 دانسش را در چاه ا ام سپاهيان روز سي. قرار دادخطر معرض  در فرانسه را او  ،انقالباين و براي جلوگيري از . »داشت
روز بعد .  توپ مستقر در ارتفاعات بود700نفرات دشمن و ز تن ا 000/200 ي ه ارتش در محاصرسپتامبر،انداخت؛ اول 

ولي .  از آن مطلع بوداروپا تحويل داد؛ خبر آن تلگراف شد و همان شب تمام شاه پروس  شمشير خود را بهلئون سومپنا
كه پاريس   آناز شب چهارم سپتامبر، پس تنها در نيمه.  سپتامبر ساكت ماندندچنان تا سوم و هم ساكت بودند؛ گاننمايند

خواهان انحالل امپراتوري و ژول فاور. حرف زدن گرفتند بهسر گذاشت، تصميم  آلود را پشتِ رهيجان و تبيك روز پ 
كوشيده ناپذير  ي خستگيئبا نيروكساني  ،طي روز. مجلس دست نزند بهكه  ولي مراقب بود ،ل دفاع شدؤكميسيون مس

: زد آورد و فرياد مي گزاري فشار مي هاي اطراف ارگان قانون نرده رهنگام جمعيت بهند و عصانقيام بكش بودند بولوارها را به
ژول  .»كنيد؛ ما بايد متحد بمانيم؛ انقالب نكنيد شما اشتباه مي«:  و گفتدها مالقات كر  با آنگامبتا! »باد جمهوري زنده«

  . ها را آرام كند كرد آن مردم قرار گرفته بود، تالش ي ه كه هنگام خروج از مجلس در محاصرفاور
. شد  تسليم مي،سوم ناپلئون از يآورتر نحو شرم ه فرانسه ب،بود» چپ« در دست ـ  در همان ساعتـ اگر زمام پاريس 

. هستندا ه ن آنيان در ماش هاي ه افراد گارد ملي با تفنگك  درحالي،آيند  هم ميولي در چهارم سپتامبر مردم گردِ
رغم  بهساعت ده، . گيرد گزاري مورد هجوم قرار مي كم ارگان قانون كم. دهند ها راه مي آن زده به هاي حيرت ژاندارم
 سعي ، تشكيل دولتي ه در آستانمجلسِ. استاش  وقت. كند ر مي، جمعيت سرسراها را پ»چپ« ي ههاي نوميدان تالش
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 ،آيد نام جمهوري ميكه كه هربار  يدرحالد؛ كن  با تمام نيرو از اين تركيب حمايت مي»چپ«. در تسخير حكومت دارد
زند   دست مياي العاده تالش خارق  بهگامبتا ،شود بار اين فرياد از سرسراها بلند مي ولينكه براي ا وقتي .شود خشمگين مي

 ريِ يتاين همان طرح . اي كه از پيش معلوم بود  نتيجه ـ مذاكرات مجلس باشندي هكند كه منتظر نتيج مردم را دعوت تا 
. هرقيمت؛ پس از اين ننگ، سلطنت پارلماني  مجلس؛ تقاضا و قبول صلح به منصوبِيون حكومتيِسكمي: ستا

 سرسراها كنندگانِ كه اشغال  درحالي،شوند كنند و وارد مي زور باز مي ن درها را بهااي از مهاجم خوشبختانه جمعيت تازه
شود  زور پشت تريبون آورده شده، مجبور مي  كه بهگامبتا. كنند يمردم نمايندگان را اخراج م. يابند الر راه ميادرون ت هب

شوند و نمايندگان را با خود   خواستار جمهوري مي،نتظار دارند از اين ا مردم كه بيش.  امپراتوري را اعالم كندالغاءِ
 .ندكنبرند تا جمهوري را اعالم  ساختمان شهرداري مي به

 اي از كساني كه در يك ماه گذشته درصدد ارتقاءِ عده ،ترون در سالن. اين ساختمان از پيش در دست مردم بود
توانستند بر تشكيل  ها كه اول از همه در صحنه بودند، با اندكي انضباط مي آنگرچه . عمومي بودند، حضور داشتند افكار

هيجان آمده بود، بر   بهتير تشويق جمعاث كه در ژول فاور. گير كرد ها را غافل  آن»چپ« اما ،ندرثير بگذاأحكومت ت
 فقط يك موضوع ،در حال حاضر«: نطق احساساتي گفتيك و طي ؛  نشست،كردتعارف او   بهريل مياي كه  صندلي

، امانوئل آراگو، كرميو، گامبتا، ژول فري، ژول سيمون، ژول فاور ].4[ »ستها هم اخراج پروسي مطرح است و آن
و  ؛ خود را حكومت اعالم و اسامي خود را براي جمعيت قرائت كردندـ متحداًـ  كار يپ  وپاژهـ  گاميه، پلتان ،بيزوانـ  هگل

اعالم كرد كه هيچ اين جمع ولي . ند داد  پاسخبالنكي و رولنـ لدرو، [*]دلِسكلوز نام افرادي نظير افزودن با ها آن
را »چپ« ، هشد  هاي تازه آزاد رفسآني اين جنون . جمعيت دست زد. كند غير از نمايندگان پاريس قبول نمي به همكاري 

 . را بپذيرندروشفورها اين زرنگي را داشتند كه  آن. داري رساند زمام به

كه از  خاطر آن هاين ژنرال، ب. فرمانداري پاريس منصوب شده بود  بهناپلئون كه توسط تروشوسراغ ژنرال  رفتند بعد
 ي ه هم]. 5 [ت تبديل شده بودب ها به گرفته بود، براي ليبرال ناره كي داشت و اندكي هم از آنامپراتوري اندكي دلخور

ها ديده بود و پس   از او خيلي چيز»چپ« ،در جريان بحران اخير. شد  ميچاپ چند جزوه ش منحصر بها مياافتخارات نظ
 ،نياًا و ث؛دا در رژيم جديدي براي خئجااوالًـ ـ او خواستار . دفاع را رهبري كندامر قدرت، از او خواست تا  از رسيدن به

ها را با  »چپ« پنهاني ي هآينده نشان خواهد داد كه كدام حلق.  رسيدها آن ي ههم  بهو. رياست شورا براي خودش شد
هاي  در راه دفاع از اين سلسله روي پله « كه سوگند خورده بود،را وفاد]م. از اهالي برتاني[ بروتون با اين يچنين سرعت

 ]. 6 [ متحد كرد» بميردتويلري

ها براي خود هيچ عنواني جز نمايندگي پاريس در مجلس  آن. تيب، دوازده نفر فرانسه را در اختيار گرفتندرت اين به
  .د و مشروعيت خود در اين مقام جديد را صرفاً براثر همين تأئيد  مردم اعالم كردن؛مطرح نكردند

ها در همان روز پيام جديدي  آن. شهرداري فرستادند يندگاني به و سنديكاهاي كارگران نماانترناسيولعصر هنگام، 
خود را مصروف دفاع هم  ، برادرانهي ه اداي اين وظيف از پس،كارگران پاريس. كارگران آلمان فرستاده بودند خطاب به

ترين موضع  دار سئلهترتيب، م اين به. ندادايست در كنارش ميها نيز  آن داد، مي  را سازمان  اين دفاعحكومتاگر . كردند
حكومت   بهـ»ميهن در خطر«ـ  خود ه نشريهش در اولين شمارا داران تسهمراه با دو بالنكي،  سپتامبرمتدر هف. اتخاذ شد

 .دادندرا  ،ترين همكاري، همكاري مطلق نهاد فعاالنه پيش

 تقصيرهايش كردن ورامهاي مستقر در شهرداري مركزي گذاشت و با ف تمامي پاريس خود را در اختيار اين آدم
اي چنان  چنين لحظه حكومت در انحصار وگرفتن   در دست. حد عظمت خطر واگذار كرد ها اختياراتي در آن شان، به سابق

هاي  پاريس، پس از هشتاد سال محروميت از آزادي. رسيد كه فقط از يك نابغه ساخته بود نظر مي هآميزي ب كار تهور
شهرداري   او هركس را خواست به، پاريسهدر بيست ناحي. مقام شهردار پذيرفت  درگريان را اتين آراگويشهري، 
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رس  اعالن انتخابات پيشگواآر  در اين ميان.ندبرگزيددلخواه  هن را باش  خود معاوناني هنوب هها هم ب منصوب كرد و آن
خطيب معروف [دانتون ي شيوه به و غرور  باژول فاوردر اين لحظه .  حرف زد1792اي بزرگ زهروتجديد حيات كرد و از 

كنيم و نه   واگذار مي رامان ما نه يك وجب از سرزمين«: پروس و اروپا بانگ برداشت به   خطاب]م.  فرانسه1789انقالب 
ماتي چنين قهرمانانه اعالن لي كه با كا  براي اين ديكتاتوري،شعف   و پاريس با؛»مان را يك سنگ از استحكامات

 نفر در بولوارها، 000/250ديد،  مي از گارد ملي سان تروشو، وقتي سپتامبرروز چهاردهم .  دست زد،كرد موجوديت مي
 والمي  در صبحِ راشان كردند و سوگند پدران ن ابراز احساسات ميا مستقر بودند كه با هيجليزه شانزه و كنكورد ميدان

 تجديد] م. ش متحدين اروپاي مرتجع را شكست داد ارت1793اي در بلژيك كه ارتش انقالبي فرانسه در سال  منطقه[
 .نمودند مي

كه  ي تسليم شد كه خود براي آن»چپ«همان   بهـ ريناپذ جبرانبا اعتمادي : يعنيـ آري، پاريس بدون قيد و شرط 
عت طول  تنها يك ساي پاريس   تجلي اراده.خرج دهد بهخشونت  مقابل آن  درشده بود ناچار  اش را انجام دهد،  انقالب

 ؛او هشدار دهند بهپرستان دورانديش سعي كردند  بيهوده وطن. وري دوباره كناره گرفتتبا سرنگوني امپراپاريس  .كشيد
ات عپاريس كه توسط مطبو. ناپذير نيست  رسوخ،ناپذير بوديم كه ما شكست تر از آن پاريس بيش«:  نوشتبالنكيبيهوده 
هرروز با خود عالئم كه گذر  با آن ؛»كند جا اعتماد مي پاريس بي. گيرد نديده مي، عظمت خطر را  بوداغوا شده كار مجامله

 محاصره نزديك  هساي. هايش را بست دست اربابان جديد سپرد و با سماجت چشم  پاريس خود را به،آورد ي ميا شوم تازه
  شهر بيرون دركار. در شهر چپاندومه را ح نفر ساكنان 000/200في، اهاي اض  دهانهجاي تخلي هشد و حكومت دفاع ب مي

از درون حصارهاي  ـ ميدان مارسطلبان  تاين اخالف مساوا جاي بيرون كشيدن تمام مردم پاريس ـ به .رفت نداشت پيش
ها و  حفر سنگر  بههاي برافراشته هاي طبل و پرچم ضربهاي كه با   نفري000/100هاي  ها در سپاه كارگرفتن آن شهر و به

 كه كليد استحكامات ما در جنوب شاتيونعات اتفار. پيمانكاران عادي سپرد بهاين امر را تروشو رداختند، پ ها مي خندق
 ها زواو ي هجا ظاهر شد و فوج ترسيد  در آن سپتامبردر روز نوزدهدشمن  قرار گرفته بود كه تازه تحت حفاظت ،بود

روز بعد . جارو كرداين استحكامات ، از نداشتندجنگ   بهيلمايت كه  راو سربازاني  ]م. سربازان خارجي در ارتش فرانسه[
 .گرديدع ط فرانسه قهبا بقيآن  ي  كرد، محاصره شد و رابطهاش توان محاصره ها اعالم كرده بودند نمي پاريس كه روزنامه

ها  آن. داده بودند اخود رـ  نه ايمان كورانه ـ ها قول حمايت  آن. خود آورد لي زود انقالبيون را بهياين غفلت فاحش خ
مومي را هاي ع آئي گردهمكه براي دفاع و حفظ جمهوري خواهان تمركز نيروهاي حزب اقدام بودند، از چهارم سپتامبر 

انتخابي را جهت اعزام  و چهار عضو  تشكيل دهند ناظري ه تا جهت كنترل شهردارها يك كميتسازمان دادنددر هرناحيه 
اي  تشكيل كميته نظم و ترتيب انتخاب به  بيي هاين شيو. منصوب كنند  پاريسي هگان  مركزي نواحي بيستي هكميت به

اين . هاي اخير شناخته شده بودند هاي انقالبي سال مركب از كارگران، كارمندان و نويسندگاني منجر شد كه در جنبش
موقتاً هاي كارگري  اسيون اتحاديه مستقر شد كه از طرف انترناسيونال و فدرريوكورداالر خيابان ت در ي مركزي كميته

  .شده بوددراختيارشان گذاشته 
ها را  حالت تعليق درآورده بودند، زيرا خدمت در گارد ملي تمام نيرو و وقت آن هها تقريباً كار خود را ب اين كميته

 باعث شد كه اين  و همين امر؛ مركزي عضو شدندي ه نظارت و كميتي ه آن دوباره در كميتياي از اعضا عده. گرفت مي
موارد اين اي خواستار  ، با انتشار بيانيه سپتامبرچهارمدر  ،اين كميته. انترناسيونال نسبت داده شود  به اشتباهاً اخيري هكميت

 آزادي مطلق ؛ قضاتي ه و كنترل همي بودنابخ انت؛ قرار گرفتن پليس در دست كميته؛ها شهرداريي بودن انتخاب: شد
 ه مسلح كردن كلي؛ها با كوپن زيع آنو ت واجناس مورد نياز اوليهه  كليي ه مصادر؛ها مومي و انجمنع عاتمجتات، عمطبو

. بيماري اعتماد مبتال بود ولي پاريس درآن هنگام به. ها  براي برانگيختن شهرستانفرستادگانياعزام ؛ و شهروندان
 وها  آئي گردهم براي  بيانيهكنندگان  امضا ازم بعضيا نولي. زدند كميته اتهام پروسي بودن مي هاي بورژوا به روزنامه
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ها را پاره  پوسترهاي آن.  و غيره[*]مالون، فرانسهلُ، [*]والس، لونگه، لير مي، [*]رانويه:  براي مطبوعات آشنا بودچنين هم
 .كردند مي

 برگذار كرد و نمايندگاني ازارالك، كميته اجتماع بزرگي در بيسمارك ا  بژول فاوري  معامله، پس از سپتامبردر بيستم 
 قول شرف ژول فري. را تقاضا كندپاريس  كمون از وقتِ  پيشانتخاباتِو » تا آخر«شهرداري مركزي فرستاد تا جنگ  به

دو روز بعد، يك . هيچ قيمتي كنار نخواهد آمد و انتخابات شهرداري را براي آخر ماه اعالن كرد داد كه حكومت به
  .تتأخير انداخ  زماني نامعلوم بهرا تا نامه آن تصويب
بست قرار  اي در بن ترتيب، حكومت كه درعرض هفده روز هيچ تداركي نديده و خود را حتي بدون هيچ مبارزه اين به

 رمز آيا حكومت. تنها از آن اوست رهبري دفاع  حقِكرد كه ادعا مياز پيش   بيش،تقاضاي پاريسضمن رد  ؛داده بود
 : گفته بودكار پي ؛»تمقاومت يك ديوانگي قهرمانانه اس«:  گفته بودتروشو ها همين تازگي شت؟پيروزي را در دست دا

ها وارد  پروسي«: ن گفته بود خوش بياميوي؛ كر» ولي هر اميدي موهوم است،كنيم خاطر شرفمان دفاع  مي هما ب«
توانيم از خودمان دفاع   ما نمي« :گفته بود تروشو يس ستادِ؛ رئ]7[»دشو ارد داخل كره ميكطور كه   همان،شوند پاريس مي

كه صادقانه   بدون آنو اين افراد كه دفاع را غيرممكن اعالم كرده .]8[»ايم از خود دفاع نكنيم  ما تصميم گرفته،كنيم
 .تندداشنيز  ادعاي رهبري بالمنازع ،»هدايت كنيدخود وراً تسليم شويد يا نبرد را يا ف«دهند و بگويند بمردم هشدار  به

كه هائي  اُفت. بعد هيچ هدف ديگري نداشتند از اولين شكست بهها  آن. املهعها چيست؟ مذاكره براي م پس هدف آن
سوق وري تتر از نمايندگان امپرا رفتاري جبونانه بهصرفاً  را »چپ« گيخت، اينان مي تر بر بيشتكاپو و تالش  پدران ما را به

بايد هرچه . طل بمانيمعتوانيم م ما نمي «:د گفته بودناشنايدر  بهپلتان و  سيمونژول، ژول فاوردر هفتم اوت، . داد مي
در دست گرفتن قدرت   تشويق مجلس بهـفقط يك سياست  داشت » چپ«در روزهاي بعد،  ].9[»توافق برسيم زودتر به

 را براي ير تيير نشده بودند كه طلبان هنوز جاگ اين دفاع. كار بيايداين اميد كه بعداً خودش سرِ  به،براي آغاز مذاكره
اقدامي كه ـ ] 10[ تا شرائط او را بدانندد دواندنبيسماركدنبال  ه را بژول فاور سراسر اروپا كردند و ي هگدائي صلح روان

 .دي سروكار دارنبذبذمهاي  ها آشكار كرد با چه آدم  پروسيايبر

 در دل اما ؛ پذيرفتند وكف زدند؛ » دشمن را عقب برانيد،از ما دفاع  كنيد«: ها فرياد زد وقتي تمامي پاريس سر آن
 اكثريت عظيم ي احمقانه اعتماد  رااين جنايت. تر وجود ندارد در تاريخ خيانتي از اين گويا. »شما بايد تسليم شويد« :گفتند

هاي چهارم سپتامبر  آيا آدم. كند دهنده را تبرئه نمي  فريب،خورده  فريبطور كه حماقتِ دهد، همان مردم تخفيف نمي
 .د خواهد بو»آري «وكالتي كه پذيرفتند خيانت كردند، آري يا نه؟ حكم آينده به

گرفت كه تمامي پاريس با شنيدن   قدر واضح و رسمي صورت  ولي آن،درست است كه اين يك وكالت ضمني بود
ها مجبور بودند  آن. شدند  جارو مي، بودندتر رفته طلبان يك گام پيش اگر دفاع. آمد جوش در و جنب به فريرخبر مراسم در 

ها يك  در واقع، آن.  راه دهند و اداي دفاع را درآورند،ناميدند مي» جنون محاصره«چه خود  آن بپردازند و به كُشي  وقت به
  .شان را از دست نداده بودند دانستند كه عقل ساعت هم نظرشان را رها نكردند و خود را تنها كساني در پاريس مي

؛ »رككردن بيسما منظور نرم  فقط به ولي، نبرد صورت خواهد گرفت،خواهند طور مي ها اين پاريسيجاكه  ازآن«
 نيروي 000/250ي اميدوارانه و ابراز احساسات  احتماالً تحت تأثير صحنه اش از بازديد نظامي ـ هنگام بازگشت  ، بهتروشو
 نه ،» سنگرهانگاهداشتن« : بودتروشواكثر احساسات  دحاين . »هداشتها را نگا  سنگربتوانشايد «: ـ اعالم داشت مسلح

 نيروي مسلح را تجديد سازمان نمود؛ با 000/250توان اين  خواب هم نديد كه مي اما او هرگز به. ها گشودن دروازه
اند، پيوندشان داد؛  ي قابل بسيج در سراسر كشور، سربازان و ملواناني كه در پاريس جمع شده  نيروي پراكنده2 /000/403

ي چنداني  انديشه هم تروشو همكاران.  عقب راندراينو با اين نيروي متحد شالق نيرومندي فراهم آورد و دشمن را تا 
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شدند، با او   متحمل مي اين شالق نيرومند نداشتند و فقط در مورد ميزان خطري كه در مقابل محاجمان پروسي نسبت به
  .كردند بحث مي

جا كه مطابق  از آن. كرد  ميمنعفايده  ش او را از خونريزي بيا بندي مذهبي پاي.  بودمماليهاي  روشفدار او كالً طر
االمكان با  خواست كاري كند كه اين سقوط حتي  او مياست،سقوط   نظامي شهر بزرگ محكوم بههاي باتمام كت

ي   بودند كه در هرلحظه امكان داشت معاهدهري تير بازگشت اعالوه، همه در انتظ هب. گيرد بتري صورت خونريزي كم
 عموم شود، در انظار  داد كه در آرامش دور پاريس مستقرفرصتدشمن  كه به عين آن ، درتروشو. مورد انتظار را بياورد

دليل كمبود  ه رخ داد كه بيي ويشِ در سپتامبرام  گيري جدي در سي فقط يك در.  دست زد نيزوگريز چند جنگ به
عمومي كه  افكار. نشيني كرديم خانه عقب  با رها كردن يك واحد توپ، پس از يك موفقيت،كمكي و نفراتنيروهاي 

فقط انقالبيون فريب . موفقيت باور داشت  به!»سوي برلن يش بهپ« : كساني بود كه فرياد زده بودندي ههنوز فريفت
 كه فرمانده واقعي 63 گردان ي ه سركردلورانف. ها يك هشدار جدي بود  براي آناستراسبورگو ول تسقوط . نخوردند

 دروني ي هنگيزي ا سائقه بهخوئي آتشين، فقط   وكودكبا سر و قلب يك  فلوران.  بود، ديگر نتوانست خودداري كندلوينبِِ
، انتخابات شهرداري و برقراري پاتكجا خواستار بسيج همگاني،  شهرداري مركزي برد و در آن هايش را به خود، گردان

 ؛اي كرد او داده بود، سخنراني زيركانه د سنگر بهگرنوان سرعد او، ن، كه براي خوش آيتروشو. بندي در شهر شد جيره
با او بحث كردند و با نشان ) همان دوازده نفري است كه پاريس را در دست گرفته بودند اشاره به(گانه  حواريون دوازده

 از هرسو آمدند تا تقاضا كنند كه پاريس بايد در كه فرستادگان محض اين به . كار را خاتمه دادنداو جي به خرودرِِدادن 
 اعالم شد كه حرمت مقام حكومت اكتبر در هفتم ؛ خود را برگزيندخودش نظر بدهد، و شورا، يعني كمونِاز مورد دفاع 

در گانه   نواحي بيستي ه كميت. اكتبر شد8اين جسارت موجب جنبش . كند  ميممنوعهائي را  چنين خواست تن دادن به
هشتصد نفر    يا دصهفتاي در حدود  ، عدههاي شهرداري مركزي زير پنجره.  اعتراض كرد شديدحنيل ، با پالكارديك

ها   گردان رؤسايتعداد زيادي از.  مردم هنوز ايمان خود را از دست نداده بودي ه ولي تود!»باد كمون زنده« :فرياد زدند
كه همه ! »برهان قاطع«با اين نوري خود را جاري كرد و خ سيل سژول فاور .ها سان ديد ت از آن حكوم؛ ومدند آياري به

  .نمود انتخابات را غيرممكن اعالمبايد در سنگرها باشند، 
 نوشت ـ ين آراگو اتي  ـدوست خود  بهتروشوكه  ، پس از آن اكتبردر شانزدهم.  اين دام را بلعيدي هاكثريت با ولع طعم

را كه در ماه اوت  ي ا ه نغم، پيروزيماعالبا ها  داده  لم؛»كنم ام تا پايان دنبال مي اي را كه براي خود ريخته همن نقش«
كه از نظر آژيتاتورها در مورد  .» خودش را داردي هاو نقش. دش بگذاريا راحت «: ساخته بودند، دوباره ساز كردندبازنبراي 
 نظرات با  يمعدود افراد« ها را ، درنگ نكرد كه آنوئيت خوبزنوان يك ژِع هباو  فرقي ندارند،ها  پروسيبا  تروشو
ي ئالالبا كتبر، پاريس ا در تمام طول ماه ترتيب، اين به. »ندنك هاي دشمن خدمت مي نقشه به« بخواند كه» مذموم

  اكتبر،در سيزدهم. فتيا نشيني خاتمه مي شد و همواره با عقب كه با موفقيت شروع ميخواب رفت  به اي عمليات جنگي
 هيچ نيروي تروشو ولي ؛تصرف در آورد  را هم دوباره بهشاتيونتوانست   جسورانه مياي ه را پس گرفتيم و حملبانيوما 

 را هم ورساي ضعف محاصره را آشكار كرد و حتي مزونمالِسمت  ، حركت به اكتبردر بيست و يكم. اي نداشت ذخيره
 كرد و دشمن با گرفتن دو توپ او  نبرد نفر را درگير 000/6وي، فقط ر جاي تسريع پيش هب دوكروژنرال . هراس انداخت به

پرداخت هائي  گرمي پيرامون پيام بازار زد و به آميز جا ها را عمليات شناسائي موفقيت نشيني حكومت اين عقب. را عقب راند
گزارش  و پاريس را با ندالم كعهاي خيالي را ا ارتشوجود  تا فرستاده بودها  شهرستانبراي اكتبر  در هيجده گامبتا كه

 .نمايد تحميق شاتودنشان از خدفاع در

شان در شهرداري مركزي نشسته   نفري كه با معاونان64اگر اين جمع . زدند دامن ا شهردارها اين اعتماد دلپذير ر
ها و  يبرالل  آنولي اين جمع از.  استديدند كه وضع دفاع از چه قرار روشني مي ترين شجاعتي داشتند، به بودند، كم
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 حكومت  بر درِِ فقطگاه بي و  ها گاه آن. آمد شمار مي به ش  ا  آخرين تجلي»چپ«كه تركيب شده بود خواهاني  جمهوري
آن باور   بهشانكه خودنمايند خاطر مبهمي دريافت   و اطميناننند ك جوئي  و  خجوالنه از او پرس تاكردند الباب مي قد

  .پاريس بباورانند بهتا آن را كردند  ميي تالش خودرا  همه اما ؛]12[تندنداش
 كه از طرف( نبرد   ي ه و در نشري)لسكوزدِ ارگانِ( بيداري، در بالنكي هها، در نشري پ، در كلوكوردري در ولي
تداوم كه هرگز زئي جهاي  اين حملهمعناي . گرديد هاي شهرداري افشا مي  آدمي ه نقش)شد منتشر مي[*] پيا فيليكس

عمليات از هرگونه عمليات جنگي است؟ چرا سازمان و بركنار  چنين كم سالح، بيچيست؟ چرا گارد ملي يابد،  نمي
 قصد حكومت ياكفايتي  مورد بي ترين ترديدي در حاصل و انفعال كم افتد؟ شش هفته گفتگوي بي راه نمي ريزي توپ

دفاع  كه به خالي كنند  جا را براي كساني بايدها  اين:مشغول كرده استخود  به  اذهان راي هيك فكر هم. گذارد نميباقي 
 فرانسه را  تماموپاريس  احيا شود تا 1792كمون و بايد  ؛گيردبدست  به خود را  امور زمامدوباره  بايدپاريس؛ باور دارند

 كه نبرد ه، نشري اكتبردر بيست و هفتم. رود فرومي جو مردان رزمتر در اذهان  لزوم اين اقدامات هرروز عميق. نجات دهد
ها  دل به بالنكيبيش از ديالكتيك عصبيِ  اش و آهنگ كلماتكرد  براي كمون تبليغ ميبلندپروازانه هاي  پردازي با جمله

م نا صلح بهقرارداد  و عقد مدس  تسليمِي ه در آستانبازن« :كردصدا   مهيب ي بمبسان به كه كردخبري منتشر ، نشست مي
قدر  همان« را ، آن خبراين  بهشهرداري بالفاصله در واكنش. » در ورساي استاينك  او هميار دستو  است؛ ناپلئون سوم

شان خود ارتش خدرهاي  پاتكچنان با   همـسرباز پرافتخاراين ـ   بازن«كه  ؛ و اعالم داشتخواند »آميز كه كذب توهين
 ،با اين فراخوان. نگار كرد ي اين روزنامه را حواله» عمومي  افكارشالق«حكومت . »آورد ستوه مي  را بهكننده محاصره

روز . كردند  مياش تكه  تكه،نگار نگريخته بود روزنامهاگر نامه را سوزاندند و وزجنب و جوش افتادند، ر هاي پاريس به انگل
آن، دنبال  هب.  مطلع شده استفلورنريق  دريافت كرده و او نيز از طشفورور اعالم كرد كه خبر را از نبرد ي  روزنامهبعد

 مسلط ) اي در شمال شرق پاريس دهكده ( بورژهما را بر  گيرانه  غافلياتعمليك   اكتبر20در . پيش آمدديگري مسائل 
 سربازان ما را  تمام روزاين ستاد.  كرديك پيروزي اعالمعنوان   اكتبر، ستاد كل، اين عمليات را بهدر بيست و نهم، كرد

 و اين دهكده ردنديرو بازگن 000/15 با  اكتبر30در ها   آن  تاها رها كرد ون غذا و بدون نيروي تقويتي زير آتش پروسيبد
از دست رفتن : را شنيدفاجعه  اكتبر، پاريس وقتي از خواب بيدار شد خبر سه  31در . ندن پاك كاش  مدافع600/1را از 
 .بس اكره براي يك آتشذر مومنظ ه بير يت   ورودو»  پر افتخاربازن«  همراه با تمامي ارتشِمدس، تسليم بورژه

 نوميد از ها با اين اعتقاد كه پاريسِِ آن. اند  خود رسيدههدف بهاند و  كردند كه نجات يافته  سپتامبر گمان مي4مردان 
ها  ديوار بها كنار هم ـ ر خبر تسليمو بس  خبر آتشـ ]13[»خبر خوب و بد«اين دو  ، صلح را خواهد پذيرفتپيروزي
. خاستند  بپااتين سنت و تولوز، مارسيزمان   از جا جست و همالكتريكيك و براثر يك شگوئيپاريس  .ه بودندچسباند

شهرداري  به» !آتش بس، نه « از ساعت يازده زير باران شديد با فريادها  تودهوجود آمد كه ه باي انگيخته  خود خشمچنان
اش  معاون و آراگو. رخنه كردندآن ورودي  ها به ، آنمقاومت گاردهاي متحركِ مدافعِ ساختمان رغم ليع. مركزي آمدند

اولين گروه جمعيت . آورد عمل مي  تالش خودرا بهي هجا شتافتند و قسم خوردند كه حكومت براي نجات ما هم آن به
با يك سخنراني آتشين خود را از  با اين فكر كه تروشو .پشت در حاضر شدجمعيت ديگري بالفاصله  ولي ؛گشت بر

 ژول سيمون. او پاسخ داد به »تروشومرگ بر «فريادهاي . ها ظاهر شد پاي پله 12، ساعت دهد ميمخمصه نجات 
 شهرداري رفت و با طول و تفصيل از مزاياي يميدان جلو كمك او آمد و با اطمينان از قدرت سخنوري خود حتي به به

 خواست شش نمايندهكه از مردم  آن پس ازاو فقط . »ك مخاصمه، نهرت«:  فرياد زدندمردم. ترك مخاصمه صحبت كرد
  ،ژول فاور، تروشو. يت باز كند و برگرددعن جماراهش را از ميتا شهرداري بروند، موفق شد  همراه او بهتا  انتخاب كنند

 بورژه ي  جنگ دهكدهفايدگي ز بي اسيسرونسبك عهد   بهتروشو. را پذيرفتندها   اين نمايندهكار پيو  ژول فري
؛ و » غلبه  نخواهد كردآلپگاه بر مردمان آن طرف   هيچرم«: گفته بود) ي امروزي فرانسه (گل با رم در جنگ سيسرون[
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داد سخن داد و مدعي شد كه فقط ] م.  شكست خوردگلـ از  دورنتيادر آن زمان   ـبورژهي   در همين منطقهرمسرانجام 
 نواحي ي ه يك هيئت نمايندگي از كميت.»گوئي غ تو درو«: زد كسي فرياد.  با خبر شده استمدس تسليم ن ازآلهمين ا

پيچ كنند، او   را سؤالتروشو دديگران كه قصد داشتن. هاي نظارت اندكي پيش وارد شهرداري شده بود گانه و كميته بيست
اين گفتار   كه يك گلوله در ميدان شليك شد و به، كردباره شروعواو د. ش ادامه دهدا سخنراني را دعوت كردند كه به

جاي ژنرال  ژول فاورپس از آن كه دوباره آرامش برقرار شد، . فرار واداشت طرفه خاتمه داد و سخنران را هراسان به يك
  . را دنبال كرد او  سخناني هو رشترا گرفت 

 داشتند، در تروشوه تمام اين مدت دست در دست  جريان داشت، شهردارها كترونها در سالن  كه اين صحنه درحالي
هاي گارد  ها، تشكيل گردان  انتخابات شهرداري براي آرام ساختن شورشها  آن. االر شهرداري مشغول مذاكره بودندت

 2 ساعت . ارائه كندحكومت به را اين معجون را جلو انداختند تا ن آراگواتيِ. نهاد كردند ارتش را پيش ها به ملي و الحاق آن
هائي حمل   و پرچم»!زنده باد كمون! تروشومرگ بر « ندزد ميدان شهرداري سرازير شد كه فرياد مي جمعيت عظيمي به

نمايندگاني كه . ها چندين بار با ميليس درگير شدند نآ. »ترك مخاصمه، نه« :ها نوشته شده بود كردند كه روي آن مي
جلو يورش   بهرا از دست داده بود،ش ا  جمعيت كه شكيبائي3در ساعت . دند پاسخي نياور،داخل شهرداري رفته بودند به

. تسالن شهردارها رف نوان تماشاچي بهع ه را كنار زد و وارد شهرداري شد و بپيا فليكسبرد، صف ميليس را بريد، 
شهردارها تا .  قواعد استي ه اعتراض كرد كه اين خالف هم واين در و آن در زد،  داد و فرياد راه انداخت، بهاپي فليكس

اي در  نامه اند و تصويب ها شده توانستند از او حمايت كردند و اعالم نمودند كه خواستار انتخابات شهرداري جا كه مي آن
 را كه ژول فاور ي هشود و خطاب  ميترون داخل سالن ،رود ميپيش  بهچنان  جمعيت كه هم. رف امضاستمينه در شُزاين 

 .دگذار كاره مي ش در اطاق حكومت پيوسته است، نيمها همكاران حاال به

 ولي در اصول، بدون تعيين د ـويب كردنصنهاد شهرداران را ت طلبان پيش غريدند، دفاع  در مي مردم پشتِهك حالي در
ول  قروشفور. تاالر داخل شد  بهي جمعيت  توده4حوالي ساعت .  ژزوئيتي ديگري ه يك حق:]14[تاريخي براي انتخابات

گانه   نواحي بيستي ه يكي از نمايندگان كميت! خواستار كمون شدجمعيت.  كه افاغه نكردها را داد انتخابات شهرداري
.  ساعت ترتيب انتخابات را بدهد48مأمور شد كه در عرض كميسيوني .  حكومت را اعالم كردروي ميز رفت و الغاءِ

، دلِسكلوز، راسپاي، ويكتور هوگو، رولنـ لدرو، لوئي بالن ،) داشتدفاع باور تنها وزيري كه قلباً به( دوريانسامي ا
 . قرار گرفتاستقبالمورد با كف زدن  لير مي و بالنكي، پيا  فليكس

كنندگان   اي انتخاب كرد وبا انتشار اعالميه گرفت، شهرداري را تصفيه مي كميسيون زمام امور را در دست مي اگر اين
 عضويت در كميسيون را دوريانولي . يافته بود خاتمه ينحو مفيد هب، كار امروز كرد ت ميترين مهلت دعو را دركوتاه

 .ردند كگرد  يا عقب وكنار كشيدنديا  موتوا، و پيا فليكس، راسپاي، رولنـ لدرو، ويكتور هوگو، لوئي بالن. نپذيرفت

ند ردك  سپتامبر احساس ميممردان چهار. اي حاكم شد العاده نظمي خارق انتها درگرفت و بي هاي بي دنبال آن بحث به
از اين لحظه . دزدن شان برود، لبخند مي گذارند كه پيروزي از كف فاتحان مياين كه   ايني هاند و از مشاهد كه نجات يافته

چنان بود  اغتشاش آن.  حكومت و سخنران خودش را داشتياالرتهر .ناگشودني مواجه شد يبست بن ا ب چيز بعد همه به
را تحت حمايت خود  ژول فري و تروشوتوانستند  نفرات مرتجع گارد ملي فلورنچشم ي در ساعت هشت، جلوكه 

در دفتر . بردند كه چند تك تيرانداز سعي كردند او را نجات دهند  را با خود ميبالنكيها  بگيرند؛ و تعداد ديگري از آن
ت ع حوالي سا؛ و كردنداعالم، شولشه و دورياند، تحت رياست را براي روز بعات ش انتخابا  و معاونيناتين آرگوشهردار، 
 .شد در پاريس پخش ها  آن هده اعالمي

ريس، از ايت پع جمي هبامداد روز سي و يكم اكتبر هم«: گويد مي ژول فري.  بودگر مانده  روز پاريس نظاره آنتمام
نه تنها . ]15[»هستيم  ما سزاوار بركناريند كهكرد مي فكر  همه. ترين، مطلقاً با ما دشمن بودند ترين تا فرودست فرادست
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 )ه كل گارد مليدفرمان( تاميزيه كه تحت رهبري ژنرال ،ها  آن بلكه يكي از بهترينِ، ازجا نجنبيدندتروشوهاي  گردان
پس از ر هنگام، صع. شان را واژگونه باال گرفتند ايه ميدان شهرداري تفنگ كمك حكومت آمده بود، هنگام ورود به به

اين . چيز تغيير كرد ها، همه هويت جانشينان آنمشخص شدن از آن تر  مهم حكومت و يانتشار خبر زنداني شدن اعضا
 با ندتوانست  نميفتند،پذير مي را ويكتور هوگو و رولنـ لدرواحتماالً كه  هائي آدم. رسيد نظر مي هشديد باز حد  بيشاقدام 
 عصرهنگام تأثير آن ظاهر اما اي نداد؛ نتيجهبرداشتن سالح  خوان به  فرالِمام روز طب ت.]16[دن موافق باشبالنكي و فلورن

كردند كه قرار انتخابات  ها گمان مي ، البته اكثر آنآمدند واندومميدان  ياغيِ گارد ملي بههاي  گردانصبح روز بعد . شد
 دوريانر انتخابات منظمي بمانند كه پالكارد موافقت كرد كه منتظ بورساز افسران در اي  فقط جلسه .گذاشته شده است

، شهرداري سوي ديگراز . يافتند  وفاداران خود را بازي هگل بار ديگر هاي شهرداري  و فراريتروشو .قول داده بود شلوشرو 
   .شد داشت خالي مي
 در ساختمان. گشتندهاي خود بر قرارگاه كردند نظرشان پيروز شده، به كمون، كه گمان ميهوادار هاي  اكثر گردان

 و خود او ند؛مانده بودباقي ) فلورن تنها تيراندازان غيرقابل كنترلِ(زحمت هزار نفر افراد غيرمسلح  هبشهرداري 
كرد  مي سعي دلِسكلوز. كرد  امضا ميهم امضا و بازبالنكي. رفت  ميسو  اين و آن بهن اين جمع ا در ميـ ردانسرگَـ 

 كمون روز بعد و  كه انتخاباتِداد را ديد و اين اطمينان رسمي را دورياناو . رگ را نجات دهداي از اين جنبش بز مانده ته
 ي هكه در آن كميتنوشت ها را در يادداشتي   اين اطمينان وي. حكومت موقت روز بعداز آن برگزار خواهد شدانتخاباتِ

 و لير مي. رساندنيز  بالنكي و فلورن، لير مي يامضا به منتظر برگزاري انتخابات خواهد ماند و آن را  كهكرد قيام اعالم مي
نهاد كرد كه همگي با هم شهرداري  ها پيش آن  بهلير مي.  دفاع ابالغ كنندي ه كميتياعضا  رفتند تا اين سند را بهدوريان

 ياعضا. كنندبات انجام انتخا مور أ را مشولشه و دوريانك كنند و با اين شرط صريح كه هيچ تعقيبي صورت نگيرد، ررا ت
ملي تقاضاي   كه افراد گارد»آقايان، شما آزاديد« :گفت ها مي آن  تازه داشت بهلير مي ؛ و]17[دفاع  پذيرفتندي  كميته

 هم فلوران و لير مي عصباني شدند و ،گرفت ميشان مورد ترديد قرار  ولقكه  زندانيان از اين. د كتبي كردندهتع
هاي  در جريان اين هرج و مرج كشنده تعداد گردان. حملي استحالي كنند كه امضا چيز م هاي مليگارد توانستند به نمي

 او را از قراردادي دوريان و دلِسكلوز.  هجوم برد،شد  باز ميلوبوميدان  سمت دري كه به  بهژول فريو يافت نظم افزايش 
 صبح هنوز هرج و ه ساعت ستا.  منتظر بماند كه مطلع  كردند و از او خواستند،كردند بسته شده است كه خود گمان مي

 كه بروتونگاردهاي متحرك يك گردان از .  بلند بودتروشوهاي  در ميدان شهرداري صداي طبل. مرج حاكم مطلق است
گير و  تيراندازان را غافل تك شهرداري رخنه كرده بود، بسياري از درون ناپلئوني بهپادگان هاي زيرزميني  از طريق داالن

 و ژول فاور. ناپذير هيچ مقاومتي نكرد  انضباطي هتوداين . االر حكومت هجوم بردتسمت   بهژول فري.  سالح كردخلع
كه عصر همان روز حاصل (اي را  نامه ها موافقت آن  بهتاميسير، ژنرال ها برتون  در مقابل تهديد. ش آزاد شدندا همكاران
 ، قرار گرفته بودفلوران و بالنكين اكه مي  درحالي، دوجانبهشي و تساهلپو  چشم گوشزد كرد و براي نشان دادن )شده بود

  .رفت ها رژه مي هايش در خيابان  همراه با نمايش پر زرق و برق گردانتروشو. شداز شهرداري خارج 
ي طضباان و بيپادرهوائي . پايان رسيد  در ابهام به،دهدبتوانست دفاع را سروسامان  اين ترتيب، اين روز كه مي به

همان شب حكومت با استفاده از اين وضعيت، . حكومت بازگرداند  را بهسپتامبرحالت پاكي و مبرائيِ  ،پرستان وطن
 موافقت نمود؛ درمقابل، ها در تاريخ پنجم با انتخابات شهرداريكه  آن و ضمن . را پاره كردشولشه و دوريانپالكاردهاي 

كساني كه خواهان بقاي اين حكومت هستند رأي آري «: اش اين بود اصلي قرارِ رفراندمي را گذاشت كه مضمون
  دليلها  صدنبردو  ميهن در خطر، بيداري نشريات و.  صادر كرداي  بيانيهثعب گانه به  نواحي بيستي هكميت. »دهند مي

اكثريت عظيم  ،شش ماه پس از رفراندومي كه جنگ را راه انداخت. قامه كردند ا براي اثبات ضرورت جواب نهبيهوده
. كندسرزنش  و خود را بسپاردخاطر  ه پاريس اين را بتا. كه تسليم را شكل دادشركت كردند پاريس در رفراندومي 
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: آن گفت  و به؛كفايتي را بر گستاخي افزود اي براي اين حكومت گشود كه بي  اعتبار تازه،از بيم دو يا سه نفرپاريس، 
فقط .  رأي آري دادند000/237 گاردهاي متحرك در اين رفراندوم ارتش و .» بار دوست دارم000/322من تو را «

  . نه:بگويند سرباز بودند كه با شهامت 000/9 غيرنظامي و 000/54
اين  بين، چابك و پر انرژي نتوانستند افكارعمومي را هدايت كنند؟ صرفاً به نفر چنين روشن 000/60چه شد كه آن 

جوئي  منضبط كردن مبارزه رف احساس محاصره هرگز قادر بهصِ. بودند  دهنده  و سازمانها فاقد كادر، روش دليل كه آن
 هم سعي نكردند اين كار را انجام 1848هاي  بشوي وحشتناكي نظير چند هفته قبل، قطبل در ب؛انقالبي نبوده است

. بردند سر مي هي از دوستان با بستهدربري مردم در محفل اهجاي ر ه ببالنكي و دلِسكلوزهائي نظير  ژاكوبن. دهند
كه ] 18[ ادبي درنوسان بود، فقط وقتي اهل عمل شدي ههاي مصروعان  كه بين نظرات درست و بحرانپيا فليكس

خواهان در  هاي جمهوري اين اميد ـ  هشولشو  لوئي بالن  ،رولنـ رولد : سايرين. بايست جان خودش را نجات دهد مي
 براثر غرور و خودپسندي تا مغز استخوان پوسيده، بدون شجاعت يا وطن  ومغز  سطحي، خشگـ  دوران امپراتوري

 كه خود را ينون بر،كلمانسو، فلوكههاي ژاكوبينيسم  قرتي. ها از تبعيد برگشتند  سوسياليستپرستي، و با احساس تحقيرِِ
 قديمي براي خود هاي مونتانيار. فتندگر  با دقت از كارگران فاصله مي،ناميدند و ساير سياستمداران دموكرات راديكال مي

  سياسيروش و تجربه بهقدرت فقط  گانه كه براي تبديل شدن به  نواحي بيست ي هكميت گروهي تشكيل دادند و هرگز به
 درعين 1870ـ1871 ي هگراويدرنتيجه اين فقط كانوني براي همدردي بود، نه رهبري ـ بخش . نياز داشت، نيامدند
 چراغي ؛قل زندگي وجود داشتا جا ال ولي در آن. كرد حل و فصل ميفقط را چيز  سلف خود همه نند ماجسارت و بالغت،

 آن يا حتي هاي ژاكوبنط حاال چه سهمي دارد؟ س متوي هبخش پائيني طبق.  هميشه روشناما ـ گرچه نه هميشه پرنورـ 
 به مردان اهل قلم و خطا اين متوسط،ي هني طبقئي بخش پاكشان زحمت كوردريدر من  آن كجا هستند؟ هاي كوردوليه

  ارتش كجاست؟ي اين هبينم، ولي بدن را مي

 بزرگي شبيه بود كه در آن ي هخان مريض ، بهمردميت پاريس، صرف نظر از محال. سكوت كامل برقرار است
 ؛محاصره است حقيقي ي هشناسان  رواني هاين انفعال اخالقي پديد. كرد از حال خودش حرف بزند كس جرأت نمي هيچ
استقبالِ مرگ كه از  مرداني. زيستي آن با اشتياقي قابل تحسين براي مقاومت بود  هم،ناالعاده در اين مي امر فوقاما 

دشمن تسليم  كه به مان را بسوزانيم تا آن دهيم خانه ح مييترج«  كهگويند  مي،كنند صحبت ميفرزندشان با زن و همراه 
از اين مردان اگر . شوند  مركزي برافروخته ميهاي شهرداريِ آدم  تفويض قدرت بهي درباره هرگفتگوئي ز؛ و ا]19[»كنيم

  خودشاندست  چرا رهبري جنبش را به،جوي دشمن واهمه دارند ها و يا همدستان مصالحه بصسرها، متع سبك
دشمن  گوئي تسليم به؛ »!ها نه تعصبم! حضور دشمن، قيام نه با«: اين اكتفا كردند كه فرياد بزنند ها به گيرند؟ ولي آن نمي

 گوئي بين انفعال و قيام رخ نداد؛ در حضور دشمن 1793 و سي و يكم مه 1792 گوئي دهم اوت ؛بهتر از قيام است
كنوانسيون و كمون   كه به)1792ـ93 (سابقهاي   سلحشور حوزهشهروندانآي و شما، . وجود ندارد هذيان حد وسطي

و در پاريس يكصد كانون  هاي اخوت راه انداختيد ها و انجمن پأمين امنيت را ديكته كرديد، كلوها راه ت آن خط داديد، به
 در  درآمدهسجده  به ومردم  حسود نسبت بهالنفس، عيفض لوحانِ ساده آيا اجداد خود را در وجود اين ؛روشنائي برافروختيد

  شناسيد؟  باز مي)مريد در مقابل مرادهمانند ( »چپ«مقابل 
پرسي انتخاب خودرا تجديد كردند و از ميان بيست شهردار كه  نوامبر، در جريان همهدر پنجم و هفتم مردم اين 

، يادوب(ها چهار نفر  ن آنااز مي.  بودند، انتخاب كردندآراگون شدند، دوازده نفر را كه منصوب به بايست انتخاب مي مي
مردمي ي حاهالي نوا . بودندها قسمت اعظم معاونين از قماش ليبرال.  تعلق داشتندناب ارتجاعِ  به)مارهدِ و تيرار، نووترَ

.  بيستم انتخاب كردنده را در ناحيفلورن و لفرانسه، لير مي، رانويه نوزدهم و ه را در ناحيدلِسكلوز ـ قدم چنان ثابت همـ 
ها و   قرار بازداشت آنرتاميسي و ياندور ي هنام حكومت با نقض موافقت. دست يابندمقام خود  بهچهار نفر اخير نتوانستند 
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 شهردار و معاون شهردار، ده نفر هم  اعم از،مؤثرن هفتاد و پنج عضو ا از مي.]20[بيست انقالبي ديگر را صادر كرد
  .ندانقالبي نبود

نمودند،  اي خودداري  كردند، از هر سؤال نسنجيده لقي ت دفاع ي ه انجمن شهر خود را خدم اعضايهاي ين سايها
ها مجال دادند كه  ن آ.  پرداختندتروشو هاي  و زخمي بيمارانِتغذيه و پرستاريِ  و بهدبهترين رفتار ممكن را درپيش گرفتن

فرماندهي كل گارد ملي منصوب  به) 1848وئن ژد جال (توماـ  كلمان مركزي و مقام شهردارِ لياقت به  گستاخ و بيِفري
زند، صداقت و  تر مي ساعت ضعيف  نبض پاريس ساعت بهد كهكردن ه احساس ميك در عرض هفتاد روز، با آنها  آن. شوند

  ؟»دبري كجا مي ما را به «:حكومت بگويند شجاعت آن را نداشتند كه به
داران دريائي مطابق آمار رفراندوم  ارتش، گاردهاي متحرك و تفنگ. چيز از دست نرفته بود در آغاز نوامبر هنوز هيچ

راحتي در پاريس قابل  ي جنگ به  گاردهاي ملي آماده000/125: شدند  افسر بالغ مي000/7  سرباز و0000/264به 
شد در عرض چند هفته  سالح الزم را مي]. 21[ماند  براي دفاع از داخل شهر باقي مي000/129آوري بود و بازهم  جمع

 توپ 5 حاضر باشد كه براي دادن شد كه هركس ها باعث مي ويژه غرور سنتي پاريسي در مورد توپ، به. فراهم آورد
حد كفايت  طور كمون به چي پيدا كرد؟ همان  توپ000/9توان  پرسيد ازكجا مي  ميتروشو. اش بگذرد گردان خود از نان به

همين وفور  هرچيز ديگري هم به. چي وجود دارد ي يك توپ ثابت كرده است، در وجود هرتعميركار پاريسي جوهره
جا تمام مواد الزم  در اين. ها افسر ساخت شد از آن و از مهندس، ناظر توليد و سركارگر بود كه ميپاريس ممل. موجود بود

  .براي يك ارتش پيروزمند عاطل مانده بود
كه  يپاريساين . ديدند جا چيزي جز بربريت نمي  ارتش منظم در ايني كورانه  پايبند انضباط كور وفسران نقرسيا

وفادار نه چندان  ،نه چندان جوانها  اين بود كه آن] برلِكِ و شه، امارسي[ي انقالب فرانسه ها در مورد ژنرال  حتينظرش
 وينواي:  نبودندرسوبات امپراتوري و اورلئانيسمچيزي جز  ئي در اختيار داشت كهها  حاال ژنرال؛ پاك بودند نه چندانو

استهزا  ا بهدفاع رخود امر در محافل خصوصي ها  ژنرالاين . التورـ شابومانند  و فسيلي فلولِ، انلوز، دوكرودسامبر، 
اي  ها كينه آن. شان آورد خشم  اكتبر به31 ديدند كه اين شوخي اندكي زياد طول كشيد، ها آنوقتي ولي  .]22[گرفتند مي

  .داري كردند  خودها كار گرفتن آن دل گرفتند و تا آخرين ساعت از به ناپذير و غيرقابل كنترل از نفرات گارد ملي به تسكين
نام غرورآميز چنين  همهمه يك كادر، يك يونيفورم، يك پرچم و  كه به  نيروهاي پاريس تا جائيي هجاي ادغام هم هب

 طبيعي ي هاين نتيج. ها را حفظ كرد نظامي  و غيرنيروهاي متحرك ارتش،  ي هگان  تقسيم سهتروشو، ندگارد ملي را بده
را زيادي زحمات  بود كه پاريس گفتهآن   كه به القائات پرسنل فرماندهي تحتتشار. خصوص دفاع  بود نظر او در

ها، تحت تأثير   شهرستانمتحركافراد نيروهاي .  بود شده از پاريس سهيم اين فرماندهي در نفرت ، تحميل كردهارتش  به
 را تحقير گارد مليكه  اينهمگي با ديدن .  شدندچركين  نيز دلـ لكين دهاتاهاي سرسبد م اين گلـ افسران خود 

 30ز زمان محاصره، هرپاريسي ا. (ناميدند مي» !ها ها، سي غازي تا آخر خطي« ها را  آن و پرداختند  آنتحقير كنند، به مي
 هرآن ]. م ـ مناسب ديديم»سو«عنوان معادل  ا به ر»غاز«ما )[كرد ريافت ميكمك هزينه د ـ پول آن زمان فرانسه   ـسو

  ].23[فتر م مصادمه ميبيها  بين آن
توانست  رغم پيروزي نمي علي  زيرا،حكومت مذاكرات را قطع كرد. در وضعيت واقعي امور هيچ تغييري نداد اكتبر 31

ها را  و كار ريختن توپصادر كرد  مليهاي حمله را در گارد  دستور تشكيل گروهان؛ شدن آن را دنبال كند بدون غرق
ع اصلي وها موض شورش. گذاشت  باز مسير صلح را باز، نداشتباوردفاع  سوزني بهسرِ يگر جاكه د  ولي از آن،تسريع نمود

ز آن از دست لكه بيش ا، ب»جنون محاصره«از خواستند پاريس را  تنها ميه ها ن آن .]24[هاي حكومتيان بود وليمشغ دل
: ها اعالم كرده بودند  سپتامبر اين4 از پيش. داد اين سمت سوق مي ها را به آن بورژوازي بزرگ .انقالبيون نجات دهند

 سپتامبر 4 و عصر روز ؛]25[»ها نخواهند جنگيد  امكان تسلط داشته باشد، آناي گونه بهكارگر مسلح باشد يا   هاگر طبق«
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جران مستأشان روشن كنند كه  ها اطمينان بدهند و براي آن گزاري رفته بودند تا به نوارگان قان  بهژول سيمون و ژول فاور
لتاريا گذاشت و حاال وقابل مقاومت وقايع سالح را دراختيار پر ولي جريان غير. وارد نخواهند كرد خانه اي به جديد لطمه

ها مترصد فرصت بودند و  مدت دو ماه آن. بالاثر كندپرولتاريا هدف بورژوازي اين بود كه آن سالح را در دست ترين  مهم
  پاريس را در دست داشت و بورژوازي از طريق روحانيتتروشو. صت فرارسيده استگفت كه اين فرها  آن اندوم بهررف
هائي  پيچيدگيوجداني غريب، با . دهد  گوش ميشنداي وجدان خود كه او گمان كند فقط به  و چه بهتر؛ راوشوتر

او بگويد  ه پاريس را بفريبد و بهمقابل خود قرار داده بود ك  اين وظيفه را درژنرال سپتامبر 4از . نامه تر از يك نمايش بيش
 اكتبر، او رسالت دومي هم براي خود تصور 31پس از . » توست خودِكنم، ولي اين كار براي خيرِ من تو را تسليم مي«

 دفاع را  ي هاين امر دومين دور. ديد  در تهديد را ميي ه جامعميشل قديس اعظم، ي هكرد و در وجود خود مالئك مي
تر از  پيدا كرد، زيرا رؤساي روحانيت روشن پستـ  د د آن را شايد بتوان در دفتري واقع در خيابانكند و ر مشخص مي

هاي مزورانه  شان مملو از شگرد هاي دسيسه. دهند جنگ را تشخيص مي هركس ديگري خطر عادت كردن كارگران به
ها در كار  آن. راب كنندخچيز را  رس، همه نقالبي پيشا  توانستند با كشاندن پاريس به طلب مي مرتجعين خشونت. بود

 بيزاري او از گارد ، را زير نظر داشتندتروشو حركات ي ه هم:بستند كار مي هظريفي بي  كارانههاي م زيرزميني خود روش
راني گي مانند ماهي. كردند  بين كاركنان رخنه ميـ ها ها و حتي در شهرداري در آمبوالنسـ جا  زدند و همه ملي را دامن مي

او   و بعد با نيزه به،راه خود برود هگذارند تا ب  گاهي آزادش مي،كنند  او را گيج مي؛گيرند كه با يك نهنگ بسيار بزرگ در
 كه ودوكرژنرال . نمايش گذاشت، يك حمله با اركستر كامل  اولين پرده را بهتروشو نوامبر 28در . برند مي حمله

ن در مقابل شما، در مقابل تمام ملت سوگند ياد م«:  جلوه دادلئونيداسوعي  خود را ن،عهده داشت فرماندهي را به
افتم، ولي نخواهيد ديد كه عقب   شما مرا خواهيد ديد كه مي؛پاريس باز خواهم گشت من مرده يا فاتح به. كنم مي
  زير پوششرفتند كه ال ميهائي با هيجان آورد و هنگامي كه داوطلبان پاريسي از تپه  اين صحنه پاريس را به.»نشينم مي

بار قرار بود گارد ملي هم در عمليات شركت داشته   اينند؛كرد  تصور ميژماپ ي ه خود را در آستان بود،خانه دفاع توپ
  .باشد

 بپيونديم و در ها شهرستاناي  ارتش افسانه براي خود باز كنيم تا بهگذرگاهي  مارن ي هبايستي از طريق رودخان ما مي
الزم بود . قرار نداشتند شان  جايها درست سرِ  پل؛گيري كرده بود  بد اندازهدوكرو مهندسِ. نمائيم ودخانه عبور از رنوژان

 ي ه يك حمل نوامبر30روز . دهدبخود آرايش دفاع   توانست به،گير شود كه غافل جاي آن هدشمن ب. تا روز بعد منتظر ماند
 نيروي ي ه ورساي، همه درحالي كه دشمن با تخلي، غيرفعال مانددوكرو بعد روز.  را در اختيار ما قرار دادشامپينيسريع 

نمايندگان . تمام روز شديداً جنگيديمما .  جمع كرد و روز دوم بخشي از دهكده را پس گرفتشامپينيخود را در اطراف 
 عضآن شب ما در موا. دشدن  خود نمايندگي مي»رئيس جمهور بسيار محبوب«، در ميدان نبرد با يك نامه به»چپ«سابق 

چادر  دستور داده بود كه پتوها در پاريس بمانند و ما بي »محبوب رئيس جمهور«كه   چون؛ ولي تقريباً يخزده، مانديمخود
 اعالم كرد دوكروروز بعد .  حركت كرده بوديمـكارها با مسخرگي صورت گرفته بودي  هكه هم دليلي براينـ و آمبوالنس 

از .  را سردادنشيني قبنداي ع » مقابل تمام ملت ودر مقابل پاريس «آبرو  اين الفزن بي؛كنيمنشيني  كه بايد عقب
  . كشته و زخمي داشتيم000/8 نفري كه درگير شده بودند، 000/50 نفري كه حركت كرده و 000/100مجموع 

دوران فراغت استفاده كرد تا  اين از توماـ  كلمان. داشت   نگاه خود اين تاج افتخار را بر سرتروشومدت بيست روز 
در گزارش او . اعتبار كند هاي زيادي در صفوف خود داشتند، متفرق و بي ه كشته و زخميت را، كه الببلويلندازان اتير

 گرانِ در بيستم دسامبر، اين تصفيه. گير شد  دستفلورن.  هم هتك حيثيت كرد200 از گردان ونسنفرماندهي كل در 
بدون ، سن متحركِنفرات نيروي . داشته باشيمها  پروسي  هم بهه اندكيتوجكه يت دادند ا ما، رضودِ صفوف خالعملِِ سريع
.  كوبنده استقبال كردي هخان ها با توپ آناز دشمن .  كردند حمله بورژه و بهگسيل  استنسوي حصارهاي  خانه به توپ
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ها  اي از آن كه عده ربازان در كمال پريشاني، و درحاليس. گيري نشد  پي،دست آمد ه بوارـ  ويل كه در جناح راست امتيازي
كه تضعيف روحيه سربازان بود،  را وشوتر ي ههر حركت جديدي نقش .عقب نشستند »زنده باد صلح «:زدند فرياد مي
 60تش ها دو روز در مقابل آ ، آناورون  فالتدر.  نفرات درگير گارد ملي نداشتهولي هيچ تأثيري بر روحي. كرد برمال مي

 كشف كرد كه اين موضع اهميتي تروشو تازه ،كه تعداد زيادي كشته داده شد پس از آن. كردندمقاومت  توپ ي عراده
  .گرديدندارد و تخليه 

يافت و  ساعت فشار گرسنگي افزايش مي ساعت به. كنار زدها را  تدريج زودباوري پاريسي ههاي مكرر ب اين ناكامي
ها در سرما و  ها ساعت زن. شد سگ، گربه و موش با اشتها بلعيده مي. ع تبديل شده بودخوراك مطبويك  گوشت اسب به

ها روي  بچه. داد آزار ميگرفتند كه معده را  رنگي مي  چيز سياه،جاي نان هب. ماندند ي ميئ غذاي هل منتظر جيرگِ
بايست خود را  فقرا مي. رابر شده بودوزن خودش ب چوب با قيمت طالي همقيمت  . مردند شان مي هاي خالي مادران پستان
 ،دسامبرماه  در اواخر .]26[داد هاي خيالي خبر مي  گرم كنند كه مرتب از پيروزيگامبتاهاي  با گزارشفقط 

 نخورده تسليم شوند؟ هاي دست بايست با سالح آيا مي. كرد شان را باز مي هاي مردم ديگر داشت چشمان ميتومحر

ي آشپزي  شيوهمورد  ها ديدارهاي هفتگي كوتاهي داشت كه در  با آنژول فاور. دندتكان نخورزجا  اشهردارها
خاطر  هاو ب.  بوددلِسكلوز خود را انجام داد و او  ه فقط يك نفر وظيف.]27[كردند پراكني مي  محاصره شايعههنگام به

 30در . و هم كوبندهداري   از جانبكنار مقاالتي هم بر: اعتبار عظيمي كسب كرده بود بيداريروزنامه ش در ا مقاالت
. دفاع شد امر  و خواستار پيوستن انجمن شهر به» ليدؤشما مس« :ش گفتا همكاران  درآمد، بهژول فاور ي او جلو،دسامبر

نهادي راديكال مطرح   اين امر برگشت و پيش  ژانويه دوباره به4در .  مخالفت كردندواشرو و دوبايويژه  هش، با همكاران
توجهي .  جنگي ه، بسيج گارد ملي، تشكيل شوراي دفاع و تجديد اعضاي كميتتوماـ  كلمان و تروشوبركناري : كرد

 . او نشدهاي حرف تر از قبل به بيش

آيا حكومت كه تصدي دفاع را «:  ژانويه با انتشار يك پوستر سرخ از او حمايت كرد6گانه در   نواحي بيستي هكميت
 ما را ،تصميمي و رخوت خود ، بيتعللا بكنند  كساني كه بر ما حكومت مي. ام داده است؟ نه را انجاش وظيفه پذيرفته و

 مرگبار هاي درگيري. ميريم ما از سرما و حتي گرسنگي مي. بلدند و جنگيدنها نه مديريت  آن. اند لب پرتگاه كشانده به
. اين حكومت درحال كشتن ماست. ستحكومت ميزان ظرفيت خود را نشان داده ا. هاي مكرر  شكست وبدون نتيجه

 امپراتوري كه توسط مردان چهارم ي هها و طرز ادار جا سياست، استراتژي  در اين.»معناي تسليم است هتداوم اين رژيم ب
 .]28[»از سر راه كمون كنار برويد. كنار برويد از سر راه مردم« :ضاوت قرار گرفته استقسپتامبر تداوم يافته بود، مورد 

ش درست و دقيق ا اين كميته هرقدر هم كه ممكن است عاجز از عمل بوده باشد، نظرات. حرف صريح و درست بوداين 
  .ير پاريس باقي ماندذناپ ردمند و خستگيخ محاصره راهنماي بود و تا آخرِ

گير  گان آن دستتعدادي از امضاكنند. هي نكردندجاين پوسترها تو  به،هاي مشهور بودند  نامدنبال به مردم كه ي هتود
هرگز پاريس حاكم « خود را آماج حمله ديد و همان شب بر ديوارهاي پاريس اعالميه چسباند كه تروشو، ولي. شدند

وجود  كردند كه چرا با حتي از اين امر تعجب مي.  سپتامبر كف زد4 چهارماه پس از همباز  و پاريس؛ »تسليم نخواهد شد
  ].29[فكر استعفا بودند ش بها عاونين و مدلِسكلوز هنوز تروشو هاعالمي

سمت چه  ببندد، غيرممكن بود نبيند كه حكومت ما را بهلجوجانه خواست چشمان خود را  با وجود اين، اگر كسي نمي
 ، دسامبر30 در تروشوكردند و  مي بمباران وانو و ايسيهاي ما را از استحكامات  ها خانه پروسي. دهد پرتگاهي سوق مي

جا رسيد كه  اين هاي خود را مطرح كرد و به  ژنرالهگونه عمليات ديگري  ممكن نيست، نظر كلي كه هيچ  اينپس از اعالم
كردند كه  ميطلبان در مورد انتخاب مجلسي بحث  فاعددر دوم، سوم و چهارم ژانويه . گزين شود خودش بايد جاي

  . تسليم شده بود ژانويه15بود، پاريس قبل از پرستان ن  اگر از بيم خشم وطن.]30[بايست فاجعه را دنبال كند مي
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هاي بزرگ  بت. بردند نام نمي» باند يهوداها« حكومت را با اسمي غيراز ي اعضا مردميمحالتديگر، اهالي 
 ترتيب مفلوكي خود و عقل سليم مردم را  اين كمون برگشتند و به  به، اكتبر كناره گرفته بودند31دموكرات كه پس از 

 ـ خواهان وحدت جمهوري   ـ در مقابل نيم دوجين آدم جوشيرلنـ  درول كه در آن »خواهان حاد جمهوريتا« .ثابت كردند
جا پيش رفتند كه با حرارت زياد خواستار مجلسي براي پاريس   بورژوائي ديگر تا آني هكرد و چند امامزاد صحبت مي

 ،پيوست مردم مي اگر بورژوازي به.  تلف كردن نداردحكومت احساس كرد كه وقتي براي.  دفاع  را سازمان دهدتاند دش
كه مثل داد  نمي اجازه يد،كش هاي توپ هورا مي كه زير گلوله جمعيتي . شد  بدون يك قيام سهمگين غيرممكن ميتسليم

 و را درمان نمود» شا خلجان« ژول فريقول   به؛ و داداش  رياضتكهالزم بود ابتدا . ش كنندا  گوسفند تسليمهيك گل
 اش  از نفرات000/10كه  گارد ملي فقط پس از آن«:  كهگفتندي حكومت  ها در سر سفره آن. پائين آوردا ش را تب
 امانوئل آراگولوحاني نظير   و از سوي ديگر ساده، از يك سوكار پي و ژول فاورتشويق  به. » قانع خواهد شد،زمين بيفتند به
  .خرين مانور رضايت دادانجام آ ي مكار بهتروشو ؛پاژـ  گارنيه و

 شوراي دفاع اعالم كرد كه  ژانويه،19 در .]32[صورت گرفت] 31[اي صورت مضحكه ه ب،زمان با تسليم هم، اين كار
 تسليم و تأمين آذوقه ي ه مايل بود مشاركت شهردارها را در مسئلوشوتر. يك شكست جديد عالمت فاجعه خواهد بود

نهاد   پيشپاژـ  گارنيه. تسليم پاريس بودند و فقط در مورد فرانسه شرائطي داشتند  مايل بهپاژـ  گارنيه و ژول سيمون. بپذيرد
 قبل از داريِ زنده اين بود دعاي شب. دنني براي تصدي امر تسليم انتخاب شوا نمايندگ،از طريق انتخاباتي ويژهكه كرد 

  .ها برداشتن آن  سالح
.  دادباش قرار  را در حالت آمادهها پروسي  فراخواند و برداشتن سالح را بهها   پاريسي صداي شيپور و طبلْ ژانويه18ر د

ها  او آن. گارد ملي تعلق داشت آن بهگردان  19 نفر گرد آورد كه 84 /000 فقط توانسته بود تروشو  نهائيبراي اين تالش
  .د بگذراننريانوالِـ  مون در گل و الي مزارع  را شب سرد و باراني كهرا ناچار كرد

در ساعت ده، با تحريك . داد  پوشش ميرژريالبِ را از سمت ورساي بود كه اي ه استحكامات دفاعيجحمله متو
، ]34[دادند كه قسمت اعظم جناح چپ و مركز را تشكيل ميمتحرك  نفرات گارد ملي و نيروهاي ،]33[سربازان قديمي

 ي ه و در يك كالم، هم؛رفته بودند  پيشگارشتا و برده  يورش كلو سناز بخشي  ـبوزانوال قسمتـ  مونترتوسنگرهاي  به
هده داشت، دو ساعت ديرتر از وقت مقرر ع ه كه فرماندهي جناح چپ را بودوكرژنرال . كردندمواضع مورد نظر را اشغال 

  .روي نكرد پيشاما  صف بودند، رسيد و گرچه ارتش او عمدتاً از سربازانِ
ها مجال يافتند تا  پروسي. انجام آن نبودند  قادر به مسلحيها ده بوديم كه ژنرال كليدي را تسخير كري هما چندين تپ

 ولي بعد ،نفرات ما ابتدا راه دادند. پيش براندند بههاي حمله را  آساني جارو كنند و در ساعت چهار ستون ها را به اين تپه
 تروشوآتش دشمن تخفيف يافت، حوالي ساعت شش وقتي . روي دشمن شدند خودشان را جمع كردند و مانع پيش

 ي ه عراد150 وجود داشت و از بوزانوال و والريانـ  مون نفرات ذخيره بين 000/40هنوز كه  با آن. نشيني داد فرمان عقب
ندرت زحمت تماس گرفتن با نفرات  هها، كه در تمامي روز ب ولي ژنرال.  عراده مورد استفاده قرار گرفته بود30توپ فقط 

 ي ه و هممونترتو هليخ دستور تتروشوتوانند يك شب ديگر بمانند و  خود داده بودند، اعالم كردند كه نمي ها بگارد ملي ر
 هااين كارتمام همگي فهميدند كه . برگشتندگريان  هاي آلوده و با چشم  خشمها گردان. صادر كردا ع تسخير شده رضموا

 ].35[جز يك مسخرگي دردناك نبوده است

بس دو روزه براي  ژنرال خواستار يك آتش.  بيدار شدتروشو خواب رفته بود با ناقوس خطرِ زمند بهپاريس كه پيرو
 000/3ها از  ها و زخمي  كشته.»ل نياز داريمئزمان، گاري و كلي وسا ما به«: او گفت. ها شد ها و دفن كشته انتقال زخمي

  .كرد نفر تجاوز نمي
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. ها را كنار زدند پوشي، ناگهان نقاب هرگونه پرده طلبان با استهزاءِ عالوه، دفاع ه ب.بار، باالخره پاريس پرتگاه را ديد ينا
 ديگري را غيرممكن ي هچيز را از دست رفته و هرگونه مبارز  همهتروشو.  شهردارها را احضار كردندتروشو و ژول فاور

  . شوم فوراً در سراسر شهر پخش شد اين خبرِ.]36[اعالم كرد
، غارت، تهاجم طاعون، :ندبيني كرده و پذيرفته بودچيز را پيش همه، طي چهارماه محاصره،يسپرستان پاروطن

همان پاريس بيستم خودرا  ـ اش رغم زودباوري و ضعف عليـ  پاريس ، بيستم ژانويهيتدر وضع. چيز جز تسليم همه
تدا ب ا،هيب و غيرطبيعي مواجه شده باشد با جنايتي م شهرگونه، وقتي كالم آخر ادا شد، انگار كه بدين. يافتسپتامبر 

هاي  سرما، گرسنگي، بمباران، شب.  سردادند راهاي چهارماهه دوباره سر باز كردند و فرياد انتقام زخم. زده شد بهت
اين  بهها   ايني ه هم سرانجامِ؛ها  حمله هنگام  بيرون خانه به، كمين مرگ دركودك انني در سنگرها، مرگ هزارالطو

د خنكرد كه صداي ريش انسان خيال مي.  دوممدس  بهآنتبديل   و بازن اسكورت براي تشكيلِ  :نجر گرديد مننگ  
 ي هگل.  موضع گرفتند،كه آرزومند تسليم بودند همان كساني. خشم تبديل شد اي به هت عدهب. شنود ها را مي پروسي

ها   ژنرالي ههمان روز صبح هم. ها را پذيرفت اره آن دوبتروشو  ژانويه21ر صع.  دو پا بلند شدها سرِ رمق شهردار بي
 ضرورت مطلق تماس با دشمن اي نحو بسيار فيلسوفانه ه بتروشو. ديگري ممكن نيستپاتك فاق نظر داده بودند كه تا به

جاي او  ها به طور القا كرد كه آن  و اين،خواهد خود را درگير آن كند  ولي اعالم نمود كه نمي؛را براي شهردارها ثابت كرد
  .ل اين كار نيستندؤكردند كه مس  و هنوز خيال مي؛ها رو ترش كردند، اعتراض  نمودند آن. تسليم شوند

 با اين خيال كه ـ  رياكاراين حواري  ـ ولي اوكرد؛ستعفا تقاضاي ا ژول فاور. ور كردندطلبان شُ ها دفاع پس از رفتن آن
 بحث .]37[ها بماند چنان كنار آن  اصرار كرد كه هم؛ بفريبد،تسليم مقاومت كردهريخ را با اين باور كه تا آخر در مقابل ات
يك دسته از افراد گارد . خبر شدندبا مازا در  سياسي و ساير زندانيانفلورن كه در ساعت سه صبح از رهائي ه بودشد اغ د

 متحير رئيس زندان.  شده بودسركردگي يكي از معاونين شهرداري هيجدهم يك ساعت پيش جلوي زندان حاضر ملي به
 تروشوتصميم خود براي جاگزين كردن   اكتبر، به31طلبان، از ترس تكرار  دفاع. خودرا دنبال كنندراه اجازه داد تا ها  آن به
  . شتاب بخشيدندوينوابا 

 22بح صين لحظه، درهم. او گوشزد كردند الوقع را به  مردم مسلح و قيام قريبلفلو و ژول فاور. او خواست عذر بياورد
چنان   سپتامبر به4هاي  آدم. اعالم كرد، استعفاي خود را كه قدرتي در اختيارش نيست بيان اينس پليس با ي، رئژانويه

  .گواري كرد و تن دادر بز وينوا.زنندب زانو ها ي دسامبر2جلوي  سطح نازلي سقوط كرده بودند كه
 نيروها را از ؛رچيندبها  در مقابل پروسيرا  صفوف اين شهر ؛لح شود اين بود كه در مقابل پاريس مسوينوا اولين كار

 متحركيك گردان از نيروهاي . بيرون ببردا  و سواره نظام و ژاندارمري رد؛وانبخ فراليال له   ويي ژانتي، سورن
دار و «: دي صادر كردوآل  خشمه بيانيتوماـ  كلمان. ع گرفتض در شهرداري مركزي مو،  گارد مليكلنلِ ، وابرفرماندهي  به

ولي از اين گارد . دعوت كرد »ها قيام براي منكوب كردن آن تمامي گارد ملي را به«او  .»پيوندند دشمن مي ها به دسته
 .دنها قيام كن  عليه پروسيه بود كهنخواست

 بودند كه خوبي آگاه هانقالبيون ببسياري از . جدييك درگيريِ  ولي نه ،شد عالئمي از عصبانيت مشاهده مي
كارگزاران  نجات موجب ي،يروزدرصورت پودند از جنبشي حمايت كنند كه ب مايل نها ؛ آنپايان رسيده است چيز به همه
نور عقل روشن نبود  شان به پرستي ديگران كه وطن. ها تسليم شوند جاي آن هكرد ب را مجبور مي گرديد و فاتحين  ميدفاع

كم شرف خود  گفتند ما بايد دست ها مي آن. تقاد داشتندعيك هجوم همگاني ا ودند، به سرمست ببوزانوال ي هو هنوز از باد
 مسلحانه مقابله كنند و قرار ،رأي داده بودند كه با هرتالشي براي تسليمها  آئي گردهم، تعدادي از قبلشب . را حفظ كنيم

 . گذاشته بودند را شهرداري مركزييتجمع جلو

  مسلح در ميدان  در ساعت يك چندين گروه  . دهند ها فراخوانِ برداشتن سالح مي  طبلباتينيولدر ساعت دوازده در 
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 »حادتا«رياست يكي از اعضاي يك هيئت نمايندگي به. افزايش بودجمعيت روبه. وندش ميشهرداري مركزي پديدار 
سخنران اظهار .  مستقر شده بودلووربعد در   اكتبر به31كه حكومت از   چون، پذيرفته شدـ معاون شهردارـ  شوديط ستو

معني است و او همواره با   پاسخ داد كه كمون بيشودي. كند هاي پاريس برقراري كمون را ضروري مي داشت كه خطا
.  را با دشنام استقبال كردها  آنشودي. ز راه رسيد اتر هيئت نمايندگي پرحرارتيك . آن مخالف بوده و خواهد بود

 از »!مرگ بر خائنين« با فرياد 101گردان . كرد  سرايت مي،عيتي كه ميدان را پر كرده بودجم حال، هيجان به درعين
 يلوج وارد ميدان شد و تامپلاز طريق خيابان و  با عبور از بولوارها باتينيول 270زمان گردان  ساحل چپ وارد شد و هم

چند گلوله شليك شد، ابري از . ها پيوستند آن بهديگران .  صف كشيدـ اش هاي بسته  پنجره وبا درهاـ ساختمان شهرداري 
ن  شِلِدر پناه تيرهاي چراغ و چند تَ. هاي شهرداري را پوشاند و جمعيت وحشتزده و فريادكشان پراكنده شد دود پنجره

 تورياويكهاي خيابان  ديگران از خانه.  پايداري كنندمتحركتعدادي از نفرات گارد ملي توانستند در مقابل آتش نيروهاي 
محاصره  شورشيان كه تقريباً به. ها سر پيچ خيابان پديدار شدند از آغاز تيراندازي ژاندارمبعدنيم ساعت . آتش گشودند
 وينوا  كهرداري انتقال يافتندهداخل ساختمان ش گير شدند و به ده نفر دستحدود . نشيني كردند  عقب،درآمده بودند

.  تحويل دادمي رسمياهاي نظ دادگاه ها را به  كوتاه آمد و آنژول فري.  اعدام كندجا در همانو  فوراً ها را  آنخواست مي
  كشته و زخمي دادند كه مردي بسيار فعال30آزار   تماشاچيان بيهمراه ، بههرات شركت كرده بودنداكساني كه در تظ

  .شهرداري فقط  يك كشته و دو زخمي داشت. ها بود  آني ه از جملـ ساپيا  فرماندهـ 
 ،]38[گناه هشتاد و سه نفر، اكثراً بي. ها را بست و چندين قراربازداشت صادر كرد پ كلوي هكومت همحمان شب ه

ت و پنج سال سن و برونشيت حادي كه صرغم ش ، عليدلِسكلوزچنين از اين فرصت استفاده شد تا  هم. بازداشت شدند
اي مرطوب روي هم انباشته شده بودند،   اكتبر كه در دخمه31زندانيان  ش را مختل كرده بود، براي پيوستن بها سالمت

. خواند »مال اجانبع«آلود شورشيان را   خشمهيك بياني. تعطيل شدند نبردو  بيداريهاي  روزنامه.  فرستاده شودونسن به
ها فقط دراين كار   آن. سپتامبر باقي مانده بود4هاي  آور براي آدم اي بود كه دراين بحران شرم در واقع، اين تنها وسيله

ه مقاومت تا پاي جان خود را  كا كسانييامله ع مي ه آمادهميشه  حكومتِ؛دشمن خدمت كرد كسي به چه.  بودندژاكوبن
توضيح خواهد داد كه چگونه يك ارتش عظيم با كادرها و سربازان ورزيده در اين مورد كردند؟ تاريخ  نهاد مي پيش

 نجات بازنپاخيزد و آن را از دست گردان ب يا يك هنگكه يك ژنرال، يك سر آن بدون ،ش كنندا گذاشت تا تسليم
 كه متحرك   سرباز و نيروي000/240 بدون سازمان، در مقابل  وكه انقالبيون پاريس، بدون رهبر  حال آن؛]39[دهد

  .ن را بگيرند و با خون خود انتقام آدعقب بيندازن ها به بسته بودند، توانستند تسليم را ماه صلح دل به
ها   آنعليهبر، »حكومت دفاع«  يعنيها، صرف نام آن. شد ناخرسندي ساختگي خائنين فقط موجب احساس نفرت مي

 كه شهرداران ژول سيمون. ها آخرين كمدي خود را بازي كردند  آن،در همان روز اغتشاش. داد ميبا صداي بلند شهادت 
كه عرضه كرد نظامياني   فرماندهي را به،]40[يك جلسه دعوت كرده بودتشكيل  از افسران ارشد را بهنفر  10حدود و 

بودند، اكنون كه  تحويل گرفته ياتحهاي چهارم سپتامبر، اين پاريسي را كه سرشار از  آدم. دننهاد كن بتوانند طرحي پيش
 از افراد حاظر از اين طنز يك هيچ. ان سپرده شوددست ديگر به كه دادند نهاد مي  پيش بودند،  كردهاش فرسوده و مجروح

 ژول سيموناين درست همان چيزي بود كه . سرانجام اكتفا كردند بي رد اين ميراث بهتنها ها  آن. خشم نيامد آور به شرم
ردارها دليل احضار خود را هش.  بودتنُكُلُ اين ژنرال .»ما بايد تسليم شويم«: كسي زير لب قر زد. انتظارش را داشت

  .چشم آوردند  چند نفري اشك بهفهميده بودند و
 بلند ناز استحكامات هنوز غرش توفا.  بود كه در انتظار قطع عضو است همانندبيماري بعد، پاريس به  اين زمان بهاز

ها  شب توپ ، نيمه ژانويه27در .  در ورساي استفاور ولي معلوم شد كه ؛رسيدند ها هنوز از راه مي ها و زخمي بود، كشته
  . پاريس تسليم شده بود.]41[ئل آمده بودندايك تفاهم شرافتمندانه ن  بهژول فاور و بيسمارك .خاموش شدند
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 اشغال بهبس چهارده روزه، دعوت فوري يك مجلس،  يك آتش:  اساس مذاكرات را منتشر كردحكومت دفاعروز بعد 
.  گرفته و خاموش برجا ماند،شهر. جز يك تيپ ه بمتحرك سربازان و نيروهاي ي هسالح هم ت شرق، خلعا استحكامدادن
يك گردان از گارد ملي با فرياد . فقط چند تظاهرات صورت گرفت. هت فرو برده بودبار پاريس را در ب  رنجروزگاراين 

شب هنگام، چهارصد افسر يك پيمان مقاومت امضا كردند و . جلوي شهرداري مركزي آمد  به»!مرگ بر خائنين«
رياست خود انتخاب  ش از ارتش امپراتوري اخراج شده بود، بها خواهي د جمهورييخاطر عقا هكه ب، افسر سابق را [*]لبرونِ

طرف  ه را قائل بودند، ببورپر مانندها برايش محبوبيت كسي   كه روزنامهسسيكردند و تصميم گرفتند تحت فرماندهي 
باش  نواحي دهم، سيزدهم و بيستم آمادهر د و ناقوس خطر حبرداشتن سال شب فراخوان به نيمه. استحكامات حركت كنند

فقط دو يا سه . عملي دست بزند  نوميدي بهرويتر از آن بود كه از   گارد ملي خسته وبندان ولي شب سرد و يخ. داد
  . دو روز بعد بازداشت شدبرونل.  قرار حاضر شدندگردان سرِ

 000/400. امضا رسيده بود چيز شب پيش به همه. رآمداهتزاز د  ژانويه پرچم آلمان برفراز استحكامات ما به29در روز 
بايست  پاريس مي. استحكامات و حصار شهر خلع سالح  شد . نفر تسليم شدند000/200 تفنگ و توپ به نفر مسلح به

 ولي ،هاي گارد ملي را استثنا كرده است زد كه سالح حكومت الف مي.  فرانك بپردازد 000/000/200دو هفته درعرض 
تسليم پاريس  بهكه تنها  دفاع مليسرانجام، حكومت . پاريس بود بهحمله ها   گرفتن آني هدانست كه الزم س ميك همه

شد، تنها ارتشي كه   ميبورباكيجز  هبها  شهرستانهاي تمام  بس شامل ارتش آتش. كرد تمامي فرانسه را تسليم قانع نبود،
 .ي حكومت قرار بگيرد مورد استفادهممكن بود 

ها، پس از يك نمايش مضحك  پروسي تحت فشار بورباكيمعلوم شد كه . ها رسيد بعد اخباري از شهرستانروز 
ها   دفاع در شهرستان نمايندگيِ مسؤل تركيب و ضعف هيئت. سوئيس منتقل كرده است  تمام ارتش خود را به،خودكشي

) كناره گرفته بودحكومت از  اكتبر 31ه پس از ك، روشفورصاحب امتيازي  به( شعارروزنامه شد كه  تازه داشت برمال مي
: بود» راديكال« از احكام يكاملرديف  و رآو صلحي شرممحكوم كردن  حاوي  كه منتشر كردگامبتاقلم  هاي را ب اعالميه

ي از ا رها بركناري پ وهاي عمومي  انحالل شورا؛وريت كارمندان ارشد و نمايندگان رسمي امپراهقابل انتخاب بودن كلي غير
خودِ رفته شده بود كه گديده ااين امر ن. كه بخشي از كميسيون مختلط دوم دسامبر را تشكيل داده بودند] 42[قضات

.  برخالف آخرين احكام خود عمل كرده بود، در سراسر جنگ،]م.  بودگامبتاي  عهده كه رياست آن به [هيئت نمايندگي
 تقريباً در گامبتا نبود و نام  صرفرفندهاي انتخاباتيت چيزي جز ،شد احكامي كه چون از يك قدرت ساقط شده صادر مي

 .هاي انتخاباتي جاي داشت تمام ليست

هاي   خود را افراطيتا حمايت كردند كه اين زرنگي را داشتند كار پي و ژول فاور بورژوائي از هاي روزنامهاي از  پاره
هم  فري و تروشو، سيمون بروند كه از  پيشجا كردند تا آن ي جرأت نمها  از اين روزنامهكدام  هيچ؛بباورانند حكومت

 از 1848مردان . داد مي را در جريان محاصره توضيح ها خواهان ناتواني آن هاي حزب جمهوري تنوع ليست. مايت كنندح
ها   ليست آن؛ايند سوءاستفاده نمها  ولي چند عضو انترناسيونال را قبول كردند تا از نام آن، سر باز زدندبالنكيپذيرفتن 

ها و  پهائي كه كلو ليست. را برخود گذاشت» مشت چهار كميته«ياليسم عنوان وسكه مخلوطي بود از نئوژاكوبينيسم و س
سيال دموكرات و سه، نمايندليبكنختها نام  يكي از آن. تري برخودار بود هاي كارگري تنظيم كردند از صراحت بيش گروه

 . بودكوردريها ليست  ين آنتر روشن. مجلس آلمان را داشت

 ي ه دوباره برنام،سازمان بودند هاي كارگري كه در دوران محاصره خاموش و بي ل و اطاق فدرال انجمناانترناسيون
ها با  آن. » داشته باشيم،ن كساني كه در قدرت هستنداما هم بايد كارگراني در مي «:خود را پيش كشيدند و گفتند

اين ليستي  «:ها گفتند آن.  واحد دادندهيك بياني با هم سه گروهاين توافق رسيدند و  بهگانه   نواحي بيستي هكميت
كارگران حق .  خويش استناي بتجديدِآغاز فرانسه در . شود نام دنيائي نوين ازطرف حزب محرومين ارائه مي كه به است
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چون و  نفي بي ي هدهند  نشانهاي انقالبي تنامزدهاي سوسياليس. دارند دراين نظم نوين جاي خود را پيدا و اشغال كنند
قدرت سياسي براي كارگران و سرنگوني حكومت  يابي به كيد بر ضرورت دستأموجوديت جمهوري، تچراي حق بحث در 

، فليكس پيا، گاريبالدي، [*]گامبون، بالنكي (ومعمغيراز چند نام آشنا براي . »استاوليگارشي و فئوداليسم صنعتي 
، ها اش، كفمانند تعميركارهانامزدهاي سوسياليست فقط در مراكز كارگري اين  ،)والس، لفرانسه، لونگه، نتريدو، رانويه
از نظر تعداد ه تشان الب هاي اعالميه .]43[ شناخته شده بودندها  و سنگتراشهاساز ، مبلها، آشپزهارجا، نها، آهنگرها خياط

د يرس ميبايست چند هفته بعد فرا  ها مي دوران آن. زي رقابت كنندا بوژوتوانستند با امكانات اين محرومين نمي. بودناچيز 
شدند كه مورد قبول  پنج نفر انتخاب ها فقط آناز ميان در اين زمان . شدند عضويت كمون انتخاب   بهها  دوسوم آنكه

  .مالون و تولن ،فليكس پيا، گامبون، گاريبالدي : بودندامطبوعات بورژو

. شد هاي سياسي را شامل مي عجوبه اخواه و هاي جمهوري  طيفي هبازي بود و هم واقع مسخره ه فوريه ب8ليست 
 حمايت ريوكوردجز  هها ب  كميتهي ه از طرف هم و را بازي كرده بود»خوبه« محاصره نقش آدم ايام كه در لوئي بالن

 دلِسكلوز.  پس از او قرار گرفتندالديگاريب و گامبتا، ويكتور هوگوس قرار گرفت و أي در ررأ 000/216شده بود، با 
نگارها و   شهردارها، روزنامه،افسرهاها،  كوبن، راديكالاهاي ژ يلسها جمع درهمي از ف پس از آن. ي آوردأ ر000/154

 رِي يميلش توسط ا كه زندگي خصوصي  آنبا ،ها خزيد درون آن به  ـ  ژول فاورـ فقط يك عضو حكومت . آمد مخترعين مي
 تنها  واين قراول هوشيار  ـبالنكيعدالتي دردناك،   دراثر يك بي.]44[، افشا گشته بودش هم انتخاب شدكه خود
 هندازا  تقريباً به؛ي آوردأ ر000/52 فقط ـ ه بودره همواره خردمندي نشان دادصنگاري كه در تمام طول محا روزنامه

 000/145 نبردي  روزنامهخاطر جيغ و دادهايش در  ه بس پيافيليككه   حال آن،كساني كه با رفراندوم مخالفت كرده بودند
 پاريس. داد گواهي مي خواهي كم بر گرايش جمهوري ي مغشوش و پراكنده دستأاين ر. ]45[دست آورد هي بأر
گيري   كه رأي ولي حتي پيش از آن. داد ميا نويد او آينده ر جمهوري متوسل شد كه به  بهـ ها لگدكوب امپراتوري و ليبرالـ 

كه حتي يكي از  از آن پيش. رسيد  مي گوش ها به هاي شهرستان ي ارتجاع از صندوق  فرياد وحشيانه، اعالم شوددر پاريس
. داد  تشكيل جلسه ميبوردوجاكه پاريس در محاصره بود، اين مجلس در  ازآن[ از شهر خارج شده باشدپاريسنمايندگان 

ي تيپيك يك ارتشي  كه نمونه  استمولير عنوان كتابي از پورسونياك[ها  ونياكپورس، ها قشوني از دهاتيها  پاريسي ،]م
 مرتجعين و) 1848 و 1830  و1815اين اشباح (نيون عبوس او روح] م. گذارد نمايش مي پايه و دهاتي را در آن به دون

مومي زمام فرانسه را در دست ع آراءِ بركت آمدند تا به ركنان و برافروخته ميغُرغُديد كه   ميردووبريز و درشت  را در راه 
النه بيرون   ازهپرورانده بودند ك شوم چه مفهومي داشت؟ چگونه اين گياهان زيرزميني در سر ي هاين مضحك. بگيرند
 ند؟يروبس كشور فراأو تا ربخزند 

ميلياردهاي ما را بايست   پروسي ميِشايلوك كه شدند؛ ميبايست منكوب  ها مي كه پاريس و شهرستانبود گونه  اين 
 شهرستانمدت چهار سال بر چهل و دو  هبايست ب  كه حالت فالكت و انحطاط مي؛ردبگوشت خود را بِ بمكد و يك پوند

خوت  كه جمعيت اُ؛د شونديبايست با زندگي وداع كنند يا از مرز و بوم خود تبع  فرانسوي مي000/100 كه ؛سنگيني كند
، كارانه را بچيند  بزرگ محافظهي هئط اين توي همينزاندازد و بيراه  در سراسر فرانسه بههاي خود را   دستهبايست ميسياه 

 ندذهن خائن و كُمحكاآن نزد از همان ساعت اول تا آخرين انفجار، دمي از افشاي  ها انقالبيون پاريس و شهرستانكه 
 .دادن باز نايستخود

 آن را دور ،كه در درون حكومت انجام شود جاي آن هتوطئه ب. د يكسان نبوي نبرداه  كها ميدان و تاكتي در شهرستان
 فقط يك عنصر دفاع را دفاع مليحكومت . بودندهاي خود پنهان  در سراسر ماه سپتامبر، مرتجعين در مغاك. زد مي

ت در جوشش بودند و از خود حياها  نباوجود اين، آ.  راشهرستانت و شش صها را، ش شهرستان ـ فراموش كرده بود
صبح .  خود را درك كرده بودي ه حتي زودتر از پاريس وظيفليون. گرفتند مي ارتجاع را يتنهائي جلو  به ودادند  مينشان
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 و مارسي. انتخاب نمودنجات عمومي  ي هتامبر اعالن جمهوري كرد، پرچم سرخ برافراشت و يك كميتپروز چهارم س
تصور تفرق پرستانه هيچ نفهميدند، فرانسه را م لبان از اين غيرت وطنط دفاع. اي تشكيل دادند هاي منطقه  كميسيونتولوز

 )نازوبَـ  كرميو و گله: يعني(آميزي شده  رنگاي  طور زننده بهدست دو يادگار  همام آن را دوباره بزكردند و تصميم گرفتند 
 . بسپارندـ دميرال بناپارتيستآـ  فوريشون  ،كِيِننِ حاكم پيشيو 

براي  را هائي ها از پيش هيئت آن. تافتندشها  قات آنمال بهپرستان  وطن.  رسيدندتور  بهپتامبر سهيجدهمها  آن
 تشكيل داده ، در غرب و جنوب،ها در مقابل دشمن و جبران فقدان يك نيروي مركزي سازي نظامي شهرستان آماده
مورين أاوامر، اقدامات جدي و ارسال مها خواستار   دور نمايندگان پاريس جمع شدند، از آنپرستان اين وطن. بودند

ريد اما رو در رو هستيم، بگذ «:پاسخ دادندهاي حكومتي  رجالهاين . محل شدند و قول همكاري مطلق دادند كومت بهح
ط يدست آوردن شرا ه ما فقط براي ب.»هرگونه مقاومتي غيرممكن است. بله، ما ديگر هيچ ارتشي نداريم. رك حرف بزنيم

اين است پاسخ ! عجب«:  فقط يك فرياد خشم آلود بلند شد.]46[ما خود شاهد صحنه هستيم. كنيم  مييداريبهتر پا
 ؟»آيند تا جان و مال خود را تقديم شما كنند شما، هنگامي كه هزاران فرانسوي مي

ن بود بيايد و كرد كه هرآن ممك ها را از دشمني جدا مي  آنشهرستانچهار حداكثر . ها قيام كردند ليوني،  سپتامبر28
  سپتامبر16شهر كه در انجمن .  تقاضاي سالح كرده بودندعبث بهاز چهارم سپتامبر ها  ؛ آنراج ببنددخها  روي شهر آن

ر، يك نئوژاكوبن الكوـ  شالملسروكله زدن با فرماندار،   وقت خود را به،انتخاب شده بودنجات عمومي  ي هجاي كميت هب
 پنج پني از دستمزد كارگراني كه  در امر دفاع،جاي هرگونه اقدام جدي ه، شوراي شهر بمبر سپتا27در . گذراند متكبر مي

وجود  ه ب يك ارتشبايست كه ميلشكري  نوان ژنرال بيع ه را ب[*]كلوزره كسر نمود و ند،كرد در استحكامات كار مي
 ].47[بياورد، برگزيد

 گارد ملي ي مركزي  همراه با كميتهو] 48[روس اـالكرو الگيوتير، ،بروتو له محالت خواهانِ هاي جمهوري كميته
.  دفاعي فعال در مقابل آن قرار دادندي ه يك برنام سپتامبر28تصميم گرفتند روي شهرداري مركزي فشار بياورند و در 

تاحدي ردند و  را پر كروتِها ميدان  آن.  با يك تظاهرات از اين اقدام پشتيباني كردندنيسِرهبري  كارگران استحكامات به
 ي هنهاد انتخاب يك كميت  پيشنيسِ. شهرداري هجوم بردند  شور و هيجان به تاحدي هم در اثرها و  سخنرانيتحت تأثير

 خود ي هتر نگران آيند  كه بيشكلوزره. نمودفرماندهي گارد ملي منصوب   او را بهكلوزرهانقالبي را مطرح كرد و با ديدن 
 او ،يكن چون كميسيون تشكيل شده بودل. دهدبمطرح كند و سفارش آرامش را  اش  هتا نقش فقط در بالكن ظاهر شد ،بود

 و فرماندار او را توقيف هنوندم در، شهردار . نمود عزم خروج اش  ولي در جستجوي سربازان،ت مقاومت نكردأديگر جر
ن پريد و خبر راعالم كرد و جمعيت خود  روي بالكنيسِ. شهرداري وارد شده بودند  بهكمديها از طريق ميدان  آن. كردند

 .گير كرد  خود فرماندار و شهردار را دستي هنوب هداخل شهرداري رساند، ژنرال احتمالي را رهانيد و ب هرا ب

شليك .  سررسيدندگيوتير و روس اـلكروهاي  اندكي بعد گردان.  شدندترو ميدان واردزودي  ه باهاي بورژو گردان
شان  غيبا ه نيست شد و ژنرال كميسيون سربه. ها باهم بحث كردند آن. بار آورد ست مصيبت بزرگي بهتوان اولين گلوله مي

 .زد

ها را برعهده داشتند و با  ست هيئتافرماندارها حتي ري. عالئم ديگري در چندين شهر بروز كرد. اين يك هشدار بود
 تورآوري كند و از   نفر جمع000/30فقط توانسته بود  ينكا ي  منطقهدميرالآدر آغاز اكتبر . كردند يكديگر مالقات مي

 . برنيامد اكتبر16 جز تصميم انجام انتخابات در كاري ،هم

كارها كه داشتند از  محافظه. آمدند درحركت   پرستان به  وطني ه هم خود پياده شد، از بالونگامبتا، وقتي  اكتبر9روز 
جنب و جوش  اش مردم را به حرارت و قوت اولين بيانيه. قب نشستندعره  دوباسريعاًخزيدند،  شان بيرون مي هاي سوراخ
 .او از قدرت كامل برخوردار بود؛  فرانسه را مطلقاً در چنگ داشتگامبتا. درآورد
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 را براي تولون  وروشفور، اوريان، برست، بورژ ؛شمار آن را در اختيار داشت او منابع عظيم فرانسه و مردان بي
  مقايسه با قدرتدرياهاي آزاد را؛ قدرتي غيرقابلِ  را؛ليون، مارسي، تولوز، بردو، نانت، ليلي نظير ئها هخانه؛ كارگازراد

شوراهاي . ها درحال اشتعال بودند كانون. زمان با شورش خارجي و داخلي بجنگد  كه مجبور بود هم1793 در فرانسه
 ي هو ذخير دادند ي هنوز عالمتي از مقاومت نشان نميئاتهاي روس كه بخش  حال آن،كردند ميها ابراز وجود  شهرداري

او براي .  اين نماينده يك خطاي جدي بودكارِِآغاز . ريزي داشت قالب فلز گداخته فقط احتياج به. ود بنخورده ملي دست
 بيسمارك.  پاريس را اجرا كردي هنام  تصويب،داد ي ميئخواهي و جنگجو تأخير انداختن انتخابات كه نويد جمهوري به

هاي مؤثر،  نامه بخش.  جنگ خواهد بود براي گفته بود كه خواهان يك مجلس نيست، زيرا آن مجلسژول فاور شخصاً به
تر كند و آن را  پرستانه را روشن توانست اين جوشش وطن فرمانداران مي گران، دستورهاي رسمي به اقداماتي عليه دسيسه
شد، با رهبري محكم، مستقر در  خواه تقويت مي هاي جمهوري ف تمام گرايشمجلسي كه از طر. پيروزمندانه دامن بزند

برابر افزايش دهد، استعدادهاي غيرمترقبه را كشف كند و امكان اين  توانست نيروي ملت را صد يك شهر پرجمعيت مي
ن جمهوري كند و اگر توانست اعال اين مجلس مي. نمايدچيز، از خون گرفته تا طال، استخراج  را داشت كه از كشور همه

ولي دستورات  .گرفت  ارتجاع را مييداد و جلو  آن را از غرق شدن نجات مي،شد ميمذكره   ناگزير به،ها در اثر بدبياري
ما بايد  «: ما اين بودپاسخ .»گرداند  ژوئن را بازميي مانند روزهايِئانتخابات در پاريس روزها «:او گفت.  صريح بودگامبتا

اي از فرماندارها، عاجز از نفوذ بر اطرافيان خود،  وانگهي، عده. ها ياوه بود  ايني ه هم.»پيش ببريما مان ر كار،پاريس بي
، را نداشت كه توان دست و پنجه نرم كردن با مشكالت واقعي آن موقعيت گامبتا. كردند ميرا توصيه محترمانه انتخابات 

 . خود تغيير دهدي مĤبانههاي ديكتاتور يها را با لفاظ تواند آن اين خيال افتاد كه مي به

برد  حفظ نظم و آزادي و پيش« او عبارت بود از ي هتمام برنام. آيا او يك انقالب سياسي بزرگ انجام داد؟ نه
ن باور اپرستي مرتجع  وطن  بهگامبتا. د خوانده بو»رفته  بيراهه خواهان به جمهوري«ها را   بناپارتيستويكرم .]49[»جنگ

  ي هچند سرباز مزدور پاپ كه آمادگي خود را اعالم كردند، سرسپردگي چاكران. كرد كه باور دارد  تظاهر ميداشت يا
  .براي فريفتن او كافي بود] 50[هاي بناپارتيست و چاپلوسي چند اسقف ژنرال

 ي ه در داير.بخشيدكارمندان دولت مصونيت  او تاكتيك اسالف خود مبني بر آشتي همگاني را ادامه داد و حتي به
يك  جنگ براي ي هدبيرخان. طوركلي اخراج هرمأموري را غدغن كردند هش با دارائي و تعليمات عمومي او و همكاران

. برد  همواره يك جنگ پنهان را عليه دفاع پيش ميكهمدت طوالني تحت رياست عالي يك بناپارتيست باقي ماند 
هاي دوم دسامبر  الحقوق  كار نگاهداشت كه فهرست نام محرومي را سرِها همان كارمندان  در بعضي از فرمانداريگامبتا
سنل سياسي رهاي صلح و معدودي قاضي هيچ تغييري در پ ستثناي چند حاكم محكمها به.  را تنظيم كرده بودند1851

حتي جرأت دم آيا او فاقد اوتوريته بود؟ همكاران او در شورا . ماندباقي صورت نگرفت و دستگاه اداري دست نخورده 
آيا پرسنل . ها را داشتند ها در حضور او رفتار بچه دبستاني ژنرال. شناختند فقط فرماندارها او را مي.  نداشتند همبرآوردن

  .توانستند كادر ارائه كنند بورژوازي و پرولتاريا مي خرده. ها عناصر قابل اعتمادي وجود داشت كم داشت؟ در انجمن
استان  هر. زد ها را كنار مي ديد و با خشونت نمايندگان آن مرج و فدراليسم نمي و انع، هرجاين جانب جز م  درگامبتا

،  نيز را كننده نقش تسريعشد  ، ميي دفاع  اداره عالوه برخواهان شناخته شده و آزموده داشت كه گروهي از جمهوري
ها سر باز زد و معدودي را هم  آن بهمراجعه ا از ج  تقريباً در همهگامبتا. ها سپرد آن ها، به  كميسيونيتحت رياست اعضا

ها قرار داد   قدرت را در دست فرمانداري هاو هم. شان را محكم ببندد  چطور دست و پاي كهدانست  مي،كار گماشت هكه ب
ري از دل، پرحرف، خجول و بسيا   كم]:51[ بودندمولهش در كنفرانس ا  و يا همكاران1848هاي  ها از ويرانه كه اكثر آن

  .اي براي خود بسازند شان آشيانه  مأموريتكه در محلِ  اينمترصدها نگران خوشنامي خود و يا  آن
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 ي هحكومت براساس اين طرح ابلهان. جنگ و فرماندارها ي هدبيرخان: ها براين دو پايه قرار گرفت دفاع در شهرستان
  .شد آشتي اداره مي

كس در حكومت، نه  هيچ«؟ ه است نظامي محكم با خود آوردي هنظريكم يك   مسئول جديد دستي هآيا اين نمايند
كم آن  آيا او دست. ]52[» نكرده بود، از هرنوع كه باشد،نهاد هيچ جنگي كس پيش ، هيچلفلو نه ژنرال تروشوژنرال 

ها  ر شهرستان موقعيت نظامي د،كند؟ او پس از بيست روز سرعت انتقالي را داشت كه معموالً كمبود تجربه را جبران مي
يك   ولي او از هيچ؛آلود واداشت هاي خشم صدور بيانيه  او را بهمدستسليم . فهميد  نمي،را بهتر از زماني كه در پاريس بود

 كه درست همين زمان، وقت دست زدن ،تر براين امر وقوف نداشت ش در شهرداري مركزي پاريس بيشا همكاران
  .عمليات قطعي است به

 ي هها براي اشغال پاريس ناگزير بودند هم و بخش اعظم سواره نظام، آلمان ) نفر000/30(يپ ي سه تاستثنا هب
، اين سه تيپ را در لوارنيروهاي ما در . ماند شان باقي نمي اي براي گيرند و در آن صورت هيچ ذخيرهبنفرات خود را بكار 

 شمال و شرق پراكنده بود،  و غربدرسيعي  در مناطق و كهسواره نظام.  متوقف كرده بودندشاتودون و اورلئان
كه مواضع  ، با آن پاريس قرار داشت مقابلي كه دردر پايان اكتبر، ارتش. توانست در مقابل پياده نظام ايستادگي كند نمي

در چنين حالتي، پيدا . نداشت ها هيچ حفاظي  از جانب شهرستان، اماشديداً مستحكم كرده بوداين شهر  خود را از سمتِ
  .برداشتن محاصره مجبور كند ها را به  نفر، هرچند از سربازان جوان، ممكن بود پروسي000/50 ي  سروكلهشدن

 پارك ادوات ؛او تصميم گرفته بود تا در صورت نياز محاصره را بردارد.  كسي نبود كه خطر را ناديده بگيردمولتكه
 ارتش خود را براي عمليات در فضاي باز بيرون ؛ كندقرباني ، در حال تشكيل بودويلكوبلهوقت در  خانه را كه در آن توپ

يك شاهد .  از نو برقرار سازدمدس و محاصره را فقط پس از پيروزي، يعني پس از رسيدن ارتش نمايد؛شهر متمركز 
 جمع مان را بايست نيروهاي ما فقط مي. چيز براي شبيخون ما آماده بود همه «:گويد  ميدِرالشعيني، سرهنگ سوئيسي 

  . از پيش افكار عمومي را براي اين واقعه آماده كرده بودندبرلنهاي رسمي   روزنامه.»كرديم و جور مي
يك صلح  تحت فشار اروپا بهاين امكان وجود داشت كه  ،شد  برداشته ميـ حتي موقتاًـ  پاريس ي هاگر محاصر

بخش خود را باز  نفس حيات پاريس و فرانسه اعتماد بهكه  پس از آن .اين امر تقريباً مسلم بود. دست يافتشرافتمندانه 
 زمان الزم براي تجديد سازمان ،شد مي رسيد و درنتيجه مقاومت طوالني آذوقه مي اين شهر بزرگ دوباره به يافتند و مي

  .گرددتوانست فراهم  مينيز  ها  شهرستان ارتش
 بلوا شانزدهم در  سپاه وسالبريود، سپاه پانزدهم در  ب كردههاي خوبي  رفت  پيشلواردر پايان اكتبر، تشكيل ارتش 

 عبور كرده شاتودونها در  پروسي و اورلئانها در  ائيباوارين ااگر اين ارتش از مي.  بالغ شده بود000/80شان به  نفرات
راه پاريس باز  يم، دشمن را يكي پس از ديگري درهم شكسته بودـ برتري عددي اين كار آساني بود با توجه بهـ بود؛ اگر 

  .شد و نجات آن تقريباً مسلم بود مي
جا يك  نجات اورلئان كرد تا در آن بهمنحصر  خود را نيروي چندان دورانديشي بخرج نداد و تورهيئت نمايندگي در 

پاه سرفرماندهي اين دو س  بهگامبتا كه از طرف دورِل دِپاالدين، ژنرال  اكتبر26در . دنپا كراردوگاه سنگربندي شده ب
مرتجعي خشگ مغز و : او سناتور بود. ها نجات دهد ائيباواري دستور يافت تا شهر را از دست ،منصوب شده بود

. از دفاع كراهت داشتباطن خورد و در   ميسربازان مزدور خارجيدرد رهبري  هالعمل، در بهترين حالت افسري كه ب سريع
 چهل و هشت رومورانتينطريق  ه سپاه پانزدهم را پياده ببرند كه ازجاي آن ك هب. گيردب صورت آبلو قرار شد كه حمله از

 سفري كه پنج روز طول كشيد و ؛ فرستادتور  بهويرزونآهن  كشيد، هيئت نمايندگي آن را با راه ت طول مياعس
و قرار دو زد  ارآبلو نفر روبروي 000/40كم   با دستدورل  اكتبر28  دربا وجود اين .توانست از دشمن پنهان بماند نمي

  . شوداورلئانروز بعد عازم بود كه 
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 تور  روي اين بهانه پريد و بهدورل.  مطلع كرد»مدستسليم « آلماني او را از ي ه فرماند اكتبر28ساعت نه شب 
  .تلگراف كرد كه بايد حركت خود را لغو كند

كه ارتش  چون. داد چيز را شتاب مي  در چنين موقعيتي همهـ برعكسـ نيت    با حسن اندكي اليق و اندكيك ژنرال
دستي كردن براو يك روز را هم  شد، براي پيش سمت مركز فرانسه سرازير مي د شده بود و بها حاال آزمدسمقابل 

  . عطف حساس جنگ بودي هجا نقط اين. هرساعت غنيمت بود. داد ميبايست از دست  نمي
او دستور  زاري اكتفا كرد و به  و  آه جاي بركنار كردن او به هب.  احمق بوددورل ي هانداز  هم بهتورهيئت نمايندگي در 

 سرباز در 000/70 در آن وقت دورل .]53[اين تمركز قوا در سوم نوامبر پايان يافت. داد تا نيروهايش را متمركز كند
 .رده بود، هوائي تازه ككنندرش گي  قبل از آن كه وقايع غافلاحتماالً او .  مستقر بودندمارشِنوار تا مِراختيار داشت كه از 

 ئي از نيروهاي نامنظمها و در مقابل دستهرا رها كرده بود  نتماناچار  بهدر همان روز يك بريگاد كامل سواره نظام 
 تكان نخورد و هيئت دورل.  ديده شدندشارترسمت   بهكورويلنيروهاي فرانسه در حال حركت از . كردنشيني  عقب

جناب  «:اي نوشت در نامه] 54[ مسئول جنگي ه، نمايندسينهفرِِ نوامبر، 4در . گير ماند  او زميني هانداز نمايندگي هم به
 درست ،در اين لحظه. خواهد يا جنگ  حكومت صلح مي كهدانيم  نه شخص من نمي ووزير، چند روز است كه نه ارتش

هاي ما و  بس ذهن ژنرال  شايعه آتش؛انجام برسانيم ه ب،اند هائي را كه با زحمت تهيه شده ايم تا نقشه هنگامي كه ما آماده
 فردا ه ولي مطمئن نيستم ك،كار تشويق كنم ها را به ها روحيه بدهم و آن آن كنم به من سعي مي. كند خود مرا مشوش مي

ما آيند ترديدهاي حكومت با ش من در مورد آثار ناخوش«:  جواب دادگامبتا همان روز .»از طرف حكومت سرزنش نشوم
. حركت مانده بود  هنوز بيدورل،  نوامبر7در  .»پيش خود تصميم بگيريم از امروز ما بايد در مورد حركت به. موافقم

دوباره از توقف براي استراحت صحبت   كيلومتر راه رفت و عصر همان روز 15 حدود حركت كرد،  نوامبر8باالخره، در 
.  حمله كندكولمييِه تصميم گرفت كه در  نوامبر9روز . شد  مي نفر000/100 بر  بالغ نيروهايش درجمع.]55[كرد

ها را تعقيب كند، اعالم كرد كه قصد دارد مواضع خود را در  كه آن  بدون آندورل.  را تخليه كردنداورلئانها فوراً ائيباواري
يچ فرماني براي  تعقيب خواهد بكند و ه او را آزاد گذاشت تا هركار مي هم  هيئت نمايندگي.نمايدمقابل شهر تحكيم 

ها  يائيباواردر اين فاصله، .  را تأييد كرددورلمقر سرفرماندهي آمد و اقدامات   بهگامبتا سه روز بعد، .]56[او نداد دشمن به
 مولتكه. مقابل پاريس رسيده بود  بهد،آهن اعزام شده بو  توسط راهمدس برگشته بودند و دو تيپ كه با عجله از توري به

سه سپاه ديگر . جا رسيد آن به نوامبر 12 بفرستد و اين تيپ در تاريخ توري  پروس را به17بدون هيچ مانعي تيپ توانست 
هاي  كاري نيت و ندانم   و سوءِتروشوناداني هيئت نمايندگي، قصور .  نزديك شدنسِ  با حركتي اضطراري بهمدسارتش 

  .در داده  پاريس را بهي ه براي شكستن محاصر  تنها فرصتدورل
از اين پس هيئت نمايندگي فقط يك . بندان شمال و جنوب را برعهده داشت  مسئوليت راهمدس، ارتش  نوامبر19در 

 و براي اين كار ،هائي قابل قبول و قابل مانور براي فرانسه تدارك ببيند نقش داشت كه بازي كند و آن اين بود كه ارتش
. كنند ها مي ها كردند و امروز آمريكائي همان كاري كه در عهد باستان رومي ؛در اختيار داشته باشدهم فرصت الزم را 

ها سرگرم سازد و تصور  داد ظواهر بيهوده را مهم جلوه دهد، افكار عمومي را با سروصداي سالح اين هيئت ترجيح مي
آوري   كه همين چند روز پيش جمعفرستاد ها مي مقابله با آن نفراتي را به. كند ها را هم گيج مي كند كه اين كارها پروسي

ليت ؤكه مسهاني  فرمانده. شكست اً محكوم بهعبدون آموزش، بدون انضباط، بدون ابزار جنگ و قط: شده بودند
بردند و  سر مي ها به  در نزاعي مداوم با ژنرال،ها را برعهده داشتند آن هاي متحرك و داوطلبان پيوستن به سازماندهي گارد

 ،هاي بسيار مجهز كاري از پيش ببرند  با اين نيرودانستند ها كه نمي ژنرال. ات سردرگم شده بودنددر جزئيات تجهيز
ما فرماندهان جوان خواهيم  «: خود گفته بودي ه هنگام ورود در بيانيگامبتا. ]57[كردند حركت ميبرحسب اضطرار 

هاي  اطالع از جنگ ه، جاهل و كامالً بيهاي امپراتوري سپرده شد كه فرسود آدم هاي مهم به  و فرماندهي»ساخت
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 از كالم خداوند و مزيت دورلشان داد،  هاي پرشور تكان شد با پيام  جوان كه ميسربازانبراي اين . بودند پرستانه وطن
 هنگام بازگشت از انگلستان فرماندهي ارتش شرق را تحويل ،]59[رباكيبو، بازن همدست . ]58[راند مي خدمت سخن

ها خدمت   از افسران پرسيد كه آيا آنگامبتا.  ناراضيان را تشديد كردي ه هممخالفت جديد ي هاين نمايندضعف . گرفت
 بلكه كشيشي را هم كه روي ،ها امكان داد پاسخ رد بدهند آن  او نه تنها به.]60[پذيرند  را مياريبالديگتحت فرماندهي 

 طلب توضيح داد كه افسران سلطنت او با تواضع به.  آزاد كرد،منبر خطابه براي سر اين فرمانده قيمت تعيين كرده بود
پاپ اجازه داد كه پرچم قلب  سربازان مزدور  او به.  بلكه برسر دفاع از سرزمين است،مسئله نه بر سر دفاع از جمهوري

 نمايندگي مخالفت دراختيار گرفتن  بحريه با هيئت نسبت به اجازه داد تا ونشفوريدميرال آ او به. مقدس را برافرازند
هائي كه در چند استان تصويب شده   اجباري را رد كرد و از امضاي آني ه او با عصبانيت هرطرحي براي قرض.]61[كند
 در دست مرتجعيني واگذاشت كه ، كه حمل و نقل را در كنترل خود داشتند راآهن هاي راه او شركت. دنمو خودداري ،بود

هاي جنجالي و متناقض، اين انبوه تصميمات غيرعملي، و  از پايان نوامبر، اين فرمان. دندتراشي بو  اشكالي ههمواره آماد
  .روشني ثابت كردند كه فقط يك مقاومت كاذب مورد نظر است شدند، به گرفته مي اين اختياراتي كه واگذار و پس
. نداي بدون مشكل گردآوري شد سربازان سهميه. پذيرفتمنفعالنه و چيز را با نابينائي  روستا اطاعت كرد و همه

.  در مناطق روستائي مقاومتي در مقابل سربازگيري وجود نداشت، ارتشي باهمراهدر رغم غيبت ژاندارمري  علي
  كه از ضعف شهرداريِمارسيانقالبيون .  اكتبر حركتي صورت گرفت31فقط در . ها با اولين توبيخ جازده بودند انجمن

فرماندهي    تقاضا كرده بود كه او را به»پروسي« گامبتاي از ژنو كه از كلوزره. ون كردند اعالن كم،خود عصباني بودند
سوئيس  گرد كرد و به  ولي بعداً عقب؛ژنرالي رساند  ظاهر شد و خود را بهمارسيهاي ارتش منصوب كند، در  يكي از سپاه

.  ارتش را بيرون كردندي   فرمانده اهاليولوزتدر . وجاهت او مانع از آن شد كه مثل يك سرباز ساده خدمت كند. برگشت
جا يك كلمه كافي بود تا اوتوريته را دوباره در دست هيئت  ولي همه. ، كمون يك ساعت دوام يافتسن اتييِندر 

ها ژزوئيت. كار مرتجعين آمد اين انفعال فقط به. ترين ناراحتي تا اين حد بود نگراني همه از ايجاد كم دل. نمايندگي بگذارد
ري كه براثر خشم مردم از آن اخراج شده هشـ  مارسي  دوباره بهگامبتا، توسط  گرفتند شان را از سر مي هاي كه دسيسه

 و مدعي شارل دهمي  نوه) 1820ـ1884 (كُنت دشامبور[ شامبورهاي   تعليق نشرياتي را كه نامهگامبتا.  بازگشتندـبودند
او قضات عضو كميسيون مختلط را تحت حمايت خود گرفت و . كردند، لغو نمود  را منتشر ميمِلدو ] سلطنت فرانسه ـ م

 ش درا كه يكي ديگر از اين قضات را از مقام خاطر آن ه را بتولوز را آزاد كرد و فرماندار وار عامل سركوب استانِ ِ قاضي
 وقتي فرماندار .]62[ در دست گرفتندها دوباره كارها را بناپارتيست. نمود معلق كرده بود، بركنار اوت گارون ي منطقه
 با گامبتاگير كند،   اجازه خواست تا بعضي از سركردگان بناپارتيست را دست،رو بود نها كه يك ليبرال فوق ميبوردو

  .»جمهوري حكومت قانون است «: هم گفتكرميو. »اين سبك كار امپراتوري است نه جمهوري «:خشونت پاسخ داد
ها در  آن. دارها در انتظار نوبت خود بودند ها، روحانيون و سرمايه طلب سلطنت. سر بلند كرد كار  محافظهي هواندگاه  آن

ها و شوراهاي عمومي كه هيئت نمايندگي  هاي علميه، دادگاه حوزه: شان  دژهايي ههاي خود پناه گرفته بودند و هم قلعه
قدر زرنگ بودند  ها آن آن. ندت نخورده باقي مانده بودها خودداري كرده بود، دس جمعي آن همه وقت از انحالل دسته آن

 گامبتاها درعرض چند هفته  آن. حفظ كنند پرستي را دهند تا ظاهر وطنبجا خود را در ميدان نبرد نشان  جا و آن كه اين
  .را خوب برانداز كرده بودند و ليبرال را پشت تريبون كشف نمودند

نيت، اها، اين سروران روحژزوئيتهاي جديِ فرانسه يعني  ها تاكتيسينها از همان آغاز توسط تن  آني همبارز
  . رهبر ظاهري را فراهم كرديِر تيورود . شد ميريزي و هدايت  طرح

 هرگز كسي ،بعد تقريباً فاقد ديپلومات بوده است  بهتاليرانفرانسه كه از .  سپتامبر او را سفير خود كرده بودند4مردان 
 و ايتاليا كه همواره دشمن گپترزبور لندن، سن لوحي به او با ساده. تر باشد سانآ كش از اين مردا دنرا نداشته كه فريب دا
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شكسته اتحادي را گدائي كند كه در هنگام تندرستي از او   درهمي هها براي فرانس شان بوده، رفت تا از آن خورده قسم
 شد و مذاكرات بيسماركانجام يك مالقات با  قط موفق بهاو ف. اعتنائي روبرو شد جا با بي او در همه. دريغ شده بود

دانست كه صلح محال   شد، ميتوروقتي در اولين روزهاي نوامبر وارد . اكتبر رد شد 31بسي را صورت داد كه در  آتش
رد و بب  يشپ بهبهترين نحو  جاي اين كه شجاعانه آن را به هب. دندان است و  الزاماً نوبت جنگ با چنگ، و از اين پس؛است

 ،براي دفاع. اندازي بر سر راه دفاع  سنگ:وجود خود را در اختيار هيئت نمايندگي بگذارد، او فقط يك هدف داشت
موفقيت اين مرد فاقد نظر، فاقد اصول حكومتي، فاقد درك از . توانست وجود داشته باشد تر از او نمي دشمني وحشتناك

 ،ليبرالي براي زدن مردم الزم است ولي هروقت . وازي فرانسه ميسر نبودژ بورجا جز نزد رفت و فاقد شجاعت در هيچ پيش
كس مثل او طرز  هيچ. انگيزي است  شگفتي ههاي پارلماني هنرپيش چيني رس بوده و در دسيسه او همواره در دست

ان كردن  طرز پنهچنين  همحمله، طرز منزوي كردن يك حكومت، طرز با هم جمع كردن تعصب، نفرت و منافع و
حساب  كارش  به  مسلماً شاه1870ـ71 داري او  ميدان.پشت وطن پرستي و عقل سليم بلد نبوده استرا هاي خود  دسيسه

 تا وقتي كهنداشت ها  آن ها گرفته بود و ديگر توجهي به پروسي او تصميم خود را در مورد دادن سهم شير به. خواهد آمد
  . عبور كردندموزِلاز 

 ما بدون كادرهاي ورزيده و بدون آموزش ي ه بيچارهاي متحركِ وقتي گارد. هوادار دفاع بودمانا  هبراي او دشمن
پايگاهي براي  اش به خانه. شوق آمد  از مصائب ما بهير تيشدند، ) 1812 همانند سال (مهلكي  نظامي گرفتار هواي سرد

  .رسيد كه مقر حقيقي حكومت در اين خانه است نظر مي هويژه ب  بهبوردودر . كار تبديل شده بود سرشناسان محافظه
داشتند و از همان آغاز از حرارت هيئت نمايندگي شهرستاني  سرويس ،قبل از محاصره، مطبوعات ارتجاعي پاريس

  .كاستند مي
 را ها ترين كوتاهي زدند و كم شدند، اتهام مي ها مدام پاپيچ مي آن. جنگي منظم زدند ها دست به  آنير تيپس از ورود 

گيري قابل  اين نتيجه  بلكه براي تهمت زدن و سرانجام رسيدن به گرفتن،  نه براي درسد؛دادن مورد موشكافي قرار مي
 ي هاز اواسط نوامبر اين اسم شب كه با وفاداري از طرف هم. جنگيدن ديوانگي است و سرپيچي مشروع: بيني كه پيش

  . منتشر شد در مناطق روستائي،شد نشريات اين حزب دنبال مي
 ي هرف آن بود كه هماين جنگ در شُ. گوش دهقانان باز كردند بار مالكين روستاها براي خود راهي به براي نخستين

. در دست احداث بود ها براي پذيرفتن آننيز هائي   جذب كند و اردوگاه،افرادي را كه در ارتش يا گارد متحرك نبودند
. حضور داشتند و ارتش شرق لوار نفر در پاريس، 000/350از   و بيشبردند؛ ر ميس  بههاي آلمان  نفر در زندان000/260
. داده بودسرباز تحويل  000/700كم  از ماه اوت فرانسه دست. ها را پركرده بودند  مرده و هزارها نفر بيمارستان000/30

! خواهد ن جمهوري است كه جنگ مياي«:  روستائي طنين انداخته بودي هخواهند بس كنند؟ اين فرياد در هركلب كجا مي
توانند  ها مي داند؟ چند نفر از آن دهقان فرانسوي از سرزمين پدري خود چه مي. » استانطلب پاريس در دست مساوات

   در كجا قرار دارد؟آلزاس  كهبگويند
 در طول هشتاد .گيرد مينظر همين دهقانان را در  ،از همه  بيش،هنگام مخالفت با تعليمات اجبارينيز بورژوازي 

  .بردگان اجير بوده است  به1792 نوادگان داوطلبان  تبديلِي  متوجهبورژوازي تالش  تمامِ گذشتهسال
جا تحت فرماندهي متنفذين مرتجع قرار دارند،  هاي متحرك را كه تقريباً در همه  گارد، اين اواخر، در طغياني هروحي

. دننك ها را رهبري مي طلب خشگ مغز گردان  جاي ديگر يك سلطنتو جا يك افسر گارد امپراطوري يك. فراگرفته است
 افسران نيروهاي متحرك اغلب .]63[» نخواهيم جنگيدگامبتاما براي آقاي  «:ند كهنز مير غُزيرلب  لواردر ارتش ها  اين

  .اند خطر نينداخته  خود را به زدند كه هرگز جان نفرات الف مي
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 ،برخي از شوراهاي عمومي كه منحل شده بودند. ندز سطح تا ذيل متزلزل شده بودها ا  شهرستان1871در آغاز سال 
ترقي اين دشمن را رشد و هيئت نمايندگي . دانند كردند كه خود را منتخب مي دادند و اعالم مي علناً تشكيل جلسه مي

انقالبيوني كه آمده  به. ازداشت نكند ولي كامالً مراقب بود كه او را ب،فرستاد  لعنت ميير تي  در خلوت به؛كرد دنبال مي
، فرسوده و گامبتا. شد ه مي با گستاخي نشان داد را خروجي درِ،بودند تا با اين هيئت از تطويل كارها صحبت كنند

  .هاي صاحب نفوذ را سازش دهد و خود را براي آينده قابل قبول سازد دفاع، فقط در اين انديشه بود كه آدم اعتقاد به بي
كاران را مجتمع،   بازي را آشكار كرد و محافظهي ه هم،اي كه با دقت چيده شده بود آغاز انتخابات، صحنه عالمتِ

ها حتي جرأت نكردند   در خيلي از استانها  آناز ماه اكتبر كهحاال ما ديگر . هاي آماده نشان داد متفرعن و با ليست
  ارشدِ مستخدمينِل در محروميت از حق انتخاب شدنِتقلي.  خيلي فاصله داريم،نامزدهاي خود را هم مطرح كنند

اي  كرد، با دقت مجموعه  امپراتوري را تحقير ميي هتالف كه رجال بريدئاين ا. ها اثر گذاشت بناپارتيست فقط روي سايه
جور كرده ،ددهن داران مرفه، مديران صنعت و كساني كه احياناً كار را بدون حساسيت انجام مي لفت، مزرعهكُ ماز نجباي د 

اي براي ادغام  ها را متحد كرده بود و شايد پايه ها و اورلئانيست روحانيت با مهارت در ليست خود لِژيتيميست. بود
خواهان سعي كردند از يك صلح شرافتمندانه  كه جمهوري درحالي. گيري نظير يك رفراندوم انجام شد رأي. گذاشت مي

 در ؛ ودانستند چه موضعي بگيرند شهرها درست نمي. هرقيمت بشنوند ز صلح بهخواستند ا حرف بزنند، دهقانان فقط مي
رئيس . طلب متولد شده بودند پنجاه نفر سلطنت و پنجاه عضو مجلس چهارصد و از هفتصد. ها را انتخاب كردند نهايت ليبرال

.  رقابت كندتروشوتوانست با  شه ميكار دوآت اين سازش.  استان انتخاب شد23 از ير تيها،   مبارزات و شاه ليبراليظاهر
  . يكي پاريس را منقلب كرده بود، ديگري فرانسه را
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  فصل اول
  

 شوندپاريس وارد ميها بهپروسي

 
تيباني و شي مجريه و نه مجلس ملي، كه همديگر را پ هنه رئيس قو«

از ( .»دندكرن قيام پاريسبه تحريككاري براي   هيچ،كردند تقويت مي
 )1876 مه 18 ي ه در مخالفت با عفوعمومي، جلسدوفورسخنراني 

  

 در ها بوربون حكومت ي ه كه در دوران اعاديپارلمان فوق راست( 1816  سال»نايافتني مجلس«ها   پروسيهجوم
ايد، گش ئي بال ميسوي روشنا ه بوپاخاسته  ه ب ه فرانسكه  اينرؤياي از پس. گرداندپاريس باز  بهرا  )  تشكيل شد1816
مالكان  و خرده  كليساها،ژزوئيتروحانيون تحت يوغ : اي عقب رانده شده  است كه احساس كني نيم قرن بهدردناكچقدر 

 ،كه شخصاً جالي وطن كنند بسياري از اين.  خود را باختندهكساني بودند كه روحيدر اين ميان ! زمخت روستانشين
گيري در  كشد، چون فقط اختيار تصميم تر طول نمي  اين مجلس يك روز بيش:گفتندها  خيال خوش. ن آوردندامي سخن به

 از پيش دنبال كرده بودند،  را روحانيتي هرفت توطئه و نقش عمدولي كساني كه پيش.  جنگ و صلح را داردامر
  .شكنند د، آن را درهم ميشان را بدهن هاي فرانسه مجال گريز از چنگال كه به ها، قبل از اين  آدم  ايندانستند كه مي

 ولي ؛ مهاجرت اول را يافتند كوبلنز،بوردو در مجلس ، سرفراز گريخته بودنداما ،كه تازه از پاريس قحطي زده كساني
كاران براي اولين بار  روحانيون و محافظه. هائي كه چهل سال متراكم شده بود بار برخوردار از قدرت فرونشاندن كينه اين

ها را  دلخواه خود پاريس خداناشناس و انقالبي را كه بارها يوغ آن ه امپراطور يا شاه، بي هند كه بدون مداخلاجازه يافته بود
در ته تاالر . ور شد شان شعله  اول خشمي هجلسهمان در . شان را برهم زده بود، لگدكوب كنند هاي رد كرده و نقشهخُ

اي سخن گفتن در ض از جا برخاست و تقا،نيمكتش نشسته بودتنهائي روي  بهاعتنائي همگان  پيرمردي كه درعين بي
 شماانده شدن نوبا خ.  بودديالگاريب  اين.زد  يك پيراهن سرخ توي چشم ميشزير باالپوش. قابل مجلس را كردم
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هو ش در هيايصدا. كند  ميءعفات اس، از وكالتي كه پاريس او را بدان مفتخر كرده:خواست پاسخ دهد و درچند كلمه بگويد
 كوبنده از جايگاه تماشاچيان يدرنگ پاسخ بي. ها دوچندان شد پا ماند و دستش را باال گرفت، ولي دشنامسرِ. گم شد

ها  نماينده.  بودمارسي از گاستون كرميودار و جوان  اين صداي زنگ! ننگ فرانسه! دهاتي اكثريت :طنين افكند
از جلسه، جمعيت  پس. اچي در پاسخ او، صداي نمايندگان را محو كردصدها تماش فرياد آفرينِ. تهديدكنان ازجا بلند شدند

زد، اداي احترام  ميافسر فرمانده تشر   كه بهري تيرغم خشم  گارد ملي، علي.  را تشويق و نمايندگان را هو كردگاريبالدي
 شاهد تشويق  تازير كردند مرتجع را ناگدگانروز بعد مردم دوباره آمدند، جلوي تئاتر صف كشيدند و نماين. نظامي كرد

.  خود را شروع كردندي ه بر قدرت خود واقف بودند و از همان اول جلسه حمل نمايندگان ولي آن. خواهان باشند جمهوري
و ! خون ناشي از جنگ داخلي آلوده است شان به ها دست  اين،نمايندگان پاريس فرياد زد ها، با اشاره به يكي از دهاتي

  شما فقطند كه و گفتنداكثريت او را هو كرد! خواه فرياد زد، زنده باد جمهوري جمهوريهاي  همايندوقتي يكي از اين ن
 .شدند خواهان مي  ورود جمهوريع سربازاني درآمد كه ماني محاصره  روز بعد مجلس به. از كشور هستيدي كوچكي  پاره

ها  ي را هم كه پاريسيشده بودند و حتي مشقاتصدا   پاريس هم انكاركار براي تمسخر و حال نشريات محافظه درعين
ي كه انجام ها فرار كرد و تنها عمليات گفتند گارد ملي از جلوي پروسي ها مي آن. قرار گرفتانكار تحمل كرده بودند، مورد 

آماده شده ها  ها پيش براي پذيرفتن آن ها كه از مدت اين افتراها در شهرستان.  ژانويه بوده است22 اكتبر و 31 داد، در
امانوئل ، ژاپـ  گارنيه، ناپلت، فري، ودوكر، تروشوها از محاصره چنان بود كه از كساني نظير  بري آنخ بي. بودند، نتيجه داد

 .ها هم خوداري كرده بود آن بار، كه پاريس از دادن يك رأي به ها را حتي چندين بردند، و بعضي  نام ميآراگو

، افراد مسئول شكست نمايند كنند، محاصره را تشريح فعود كه اين ابهام را ري نمايندگان پاريس ب اين وظيفه
سلطنتي  ـ  تالف روحانيتيئبرابر ا پاريس را رسوا كنند، اهميت رأي پاريس را توضيح دهند و پرچم جمهوري را در

 جلسات همانندها  ز آن اكلوزسلد حزبي قانع كردند كه ي هجلسات بچگان ها ساكت ماندند و خودرا به آن. برافرازند
كار   بهدوستانه  انساناي جمالت كليشه  كهبوداين  ما 1848 هاي اپمنيدپاسخ . شكسته روگرداند شهرداران پاريس دل

بندي كردن  سرهم: كرد يد ميائ خود تي هبرنامبر دم  به  دشمني كه دم سخن بگويند؛هاي دشمن  چكاچك سالحببرند و از
 ي هرياست قو  بهري تيانتخاب . اين مقصود، خالي كردن زير پاي پاريس ي رسيدن بهيك صلح، دفن جمهوري و برا

نوان وزراي خود برگزيد كه احياناً ع ه را بلفلو و راك پي، ژول سيمون، ژول فاور و او همراه بود؛مجريه با كف زدن عمومي 
 .نددش ميجمع  ها خواهان شهرستان بايست با جمهوري مي

اين   ـري تي چنين با انتخاب  و همنمايندگان پاريس؛  و بهگاريبالدي توهين بهبا اين تهديدها، با ها،  اين انتخاببا 
 تب ي كه پاريس ـپاريس وارد شد  ضربه پشت ضربه به، در مقام باالترين مقام قضائي جمهوريـ تجسم سلطنت پارلماني

 پاداش پنج ماه  بود اين ،پس.  آزادي بود تا ناني هتر گرسن  ولي هنوز بيش،يه داشتذزحمت چيزي براي تغ ه ب وكرده
كرده بود، حاال شان دراز  سوي دست ياري بهها، كه پاريس در تمام طول محاصره بيهوده  اين شهرستان. رنج و تحمل

س ي پارييتدر چنين وضع. شامبور پس بفرستند   بهبيسماركآن بزنند تا بتوانند او را از  كردند انگ ترسوئي به جرأت مي
نيروي اين شهر  ،رهص محا دشوارِي هاين خطر فوري تازه و تجرب. مصمم بود از خود حتي در مقابل فرانسه دفاع كند

 .روح جمعي بخشيدآن   را برانگيخت و بهبزرگ

 سعي كرده بودند با ـ گران بورژوا ضي از دسيسهعحتي بـ خواهان  ضي از جمهوريعاز اين، در اواخر ژانويه، ب پيش
 سه، در ه، تاجري از ناحيكورتيسرپرستي   وسيع بهي هيك جلس.  گارد ملي را گرد خود جمع كنند،انتخابات بهسل تو

 ،جا ليستي تنظيم شده بود و تصميم گرفته بودند كه درصورت وجود دور دوم انتخابات در آن.  برگزار شده بودسيرك
. اردذها را در جريان بگ  گروهان ي ه مرتباً همتاي تعيين شد ا كميته چنين هم.  مجدداً با هم مشورت كنند،براي بازبيني آن

فكر انتخابات بود؟ فقط  بهكي  ،وقت ولي آن.  تشكيل شدـ دوانخيابان واقع در ـ  الكسوو در  فوريه،15 دوم در ي هجلس
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ردانگي پاريس  مي ه همي هگارد ملي نمايند.  پيروزها دهاتيريس عليه ا نيروهاي پي هوحدت هم: داشت هيك فكر غلب
  و در قالب يك كنفدراسيونها  گرداني ههم وصل كردن هم ه ب روشن، ساده و اساساً فرانسويِِ فكرِها پيش از مدت. بود

  . مركزي جمع شوندي ههاي متحد گرد يك كميت اين نظر با كف زدن استقبال گرديد و قرار شد گردان. در ذهن همه بود
 يك ـ  پاريسههيجده ناحيه از بيست ناحيـ هر ناحيه . تنظيم اساسنامه شددر همين جلسه يك كميسيون مأمور 

ها؟ نه؛ هيچ نام شناخته  ، سوسياليستريووردكها، انقالبيون  بلغاين افراد چه كساني بودند؟ م. كميسر انتخاب كرد
بيگانه با ء، اندار و كارمند جز دك: متوسط بودنده افرادي از طبق،هائي كه انتخاب شدند  آني ههم. ها نبود اي بين آن شده

از . بود معروف شده سيرك ي هئيس، فقط از زمان جلسر ،يتكور. ]64[تي بيگانه باسياستاً حباندبازي وتا آن زمان اكثر
روز بعد، . گرا و درنتيجه نيرومند ظاهر شد گير و نه فرقه  يعني همه،طور كه بود  فدراسيون هماني ههمان روز اول ايد

  . برگزيده شدوينواجاي او موقتاً  هب. دادتواند مسئول گاردملي باشد واستعفا  حكومت اعالم كردكه ديگر نمي  بهماتوـ  كلمان
 ،اي را كه تنظيم كرده بود  اساسنامه كميسيونْ، گارد افرادهزار نماينده و ، در حضور دوووكسال در  فوريه24وز ر

متشنج و طوفاني،  مجلس. كنند را انتخاب  مركزيي ضاي كميتهقرائت كرد و از نمايندگان خواست كه بالفاصله اع
گفته .  بود آورده با خودبوردو از رااي  آميز تازه هاي توهين  تهديدگذشته، هرروزاز هشت روز . مذاكرات آرام  بود ميل به بي
 را قطع ـ اش كارگراناين تنها ممر معـ  ئي سو30 ي  كمك هزينهها را خلع سالح كنند، خواهند گردان شد كه مي مي

 ،بس كه براي يك هفته تمديد شده بود عالوه، آتش هب. ها را افزايش دهند  و قيمتبگيرندمانده را  هاي عقب نمايند، كرايه
اين بختك يك هفته . شوند  وارد پاريس مي فوريه27ها روز  ها اعالم كردند كه پروسي شد و روزنامه ي تمام م فوريه26

 وارلن. سي اين مسائل حاد پرداختربر هم فوراً بهئي آ گردهم. پرستان سنگيني كرده بود وطن ي ه همي هروي سين
 ي گارد ملي از طريق كميته: يك نفر ديگر. رسميت بشناسد بهگارد ملي فقط رهبران منتخب خود را : نهاد كرد شپي

مقاومت مسلحانه دست   نياز بهدرصورتدارد كه  اعالم ميكند و  هرتالشي براي خلع سالح اعتراض مي مركزي به
ها تن دهد و بگذارد در  ورود پروسي بايست به  آيا پاريس ميحاال، اما. اتفاق آراء تصويب شد نهاد به هردو پيش. دنز مي

 يك صدا ، كه برافروخته از جا پريده بودند،تمام حاضران در جمع. شد كرد روند؟ بحث اين را هم نميببولوارهايش رژه 
 مقابل هاي خود را در حها سال بله، آن. شود مي احتياط با تحقير روبرو برهشدار مبني چند . برداشتندفرياد جنگ 

شان تسليم  هاي گروهان بايست توسط نمايندگان به نهاد مي اين پيش. قرار خواهند دادپاريس شوند،  ، اگر وارد ها پروسي
كه تعداد زيادي از سربازان و  رحاليد مه يافت و حضارآئي بعدي، جلسه خات با تعيين سوم مارس براي گردهم. شود

  . راه افتادندباستيلسمت   بهد؛داشتن همراه بهگاردهاي متحرك را 
طور كه   همان؛ انقالبش جمع شده بود رد ستوناز بامداد گِ خودرا از دست بدهد،  كه آزادي  از اينپاريس، بيمناك

راهپيمائي . بودگرد آمده  ستراسبورگا ي هلرزيد، دور مجسم سه برخود مي فران از دست دادنكه براي پيش از آن، زماني
هاي مسير با  ها و ستون  و نردهندها در حركت بود ها پيشاپيش آن ها و پرچم ها درحالي صورت گرفت كه طبل گردان

رفت و مردم را از اين  اي مي  روي چهار پايهاي از ميان جمعيت گاه نماينده گاه به.  آذين شده بود[*]ناميرا لِهاي گُ تاج
ناگهان يك پرچم سرخ از . دادند  ميش را كه با فرياد زنده باد جمهوري پاسخ،داد تريبون برنجي مورد خطاب قرار مي

آن درود گفت و  فريادي مهيب به. گرديدها ظاهر  داخل بناي يادبود برده شد و اندكي بعد روي نرده هن جمعيت بامي
 برفراز ، آزاديي هبام رساند و با چابكي پرچم را در دست مجسم مردي خود را به. الني برقرار شددنبال آن سكوتي طو هب

 پرچم برابري براين ـ1848پس از ـ بار  ن ابراز احساسات شورانگيز مردم، براي اوليناگونه، در مي بدين. ستون قرار داد
 .تر كرده است  جائي كه خون هزار شهيد آن را از پرچمش سرخ،افكندسايه نقطه 

چنين از طرف سربازان و نيروهاي متحرك ادامه   بلكه هم،روز بعد هم، نه تنها توسط گارد مليزيارت مقدس اين 
هاي سياه حمل  پرچم  خود كه لين تداركاتؤمسپشت سر  كنيروهاي متحر. خواست پاريس تن داد ارتش به. يافت
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فرستادند و ابراز  ها درود مي آن  به،ستون مستقر شده بودندهاي  نارهكها كه در  ؛ شيپورچيرسيدند ، از راه ميكردند مي
ها نوشته  دادند كه روي آن  رنگي را تكان ميسههاي  پوش پرچم زنان سياه. داد  پژواك ميمردم ورودشان رااحساسات 

رادور مجسمه را پر كرد و هاي گل دو  فوراً تاج،كه ستون پوشانده شد وقتي. شهدا خواه به زنان جمهورياز طرف  :شده بود
آينده، سرتا پاي آن را  عالمت سوگواري براي گذشته و اميد به  رنگ، بهسه نوارهاي همراه بههاي زرد و سياه  رنگ

 .پوشاند

 هاْ  نام گردان ازاريردب اشتديك عامل پليس درحال ياد.  بسيار وسيع و خشم آلود شد فوريه26 در ،هراتظات
مهلت .  نگراني شديدشخو دست  گرفته و؛ي كردندئبيست و پنج گردان راهپيما.  انداخته شدنسدرون    بهگير و  غافل
 ليزه شانزهها ورود ارتش پروس از طريق  وزنامهر. زد  رسمي حرفي از تمديد آن نميي هانقضا بود و روزنام بس رو به آتش

فقط .  بودتخليه كاخ صنعت و سن هودخانساحل چپ ر  مشغول فرستادن نيرو بهحكومت. در روز بعد اعالم كردندرا 
طلبان باعث   تسليماحتياطيِ  بي هم،از اين پيش.  فراموش كرد، جمع شده بودپاسي و واگرامهائي را كه در ميدان  توپ

 بگويد دتوان كسي مي چه. ]65[ها بيفتد دست پروسي ه ب،چه قرار شده بود تر از آن  قبضه تفنگ بيش000/12شده بود كه 
شان حك  ها روي  گرداني هها عجين بودند و شمار كه با گوشت و خون پاريسيرفته  پيشهاي  اين سالح بهها  سيپروكه 

 ]67[هاي بورژواي پاريس در توافق با شهرداري گردان. خود بپاخاست ؟ پاريس خود به]66[يافت نخواهند  شده بود، دست
 واگرامپارك  ود بهخهاي  سراغ توپ ها به ساير گردان. ]68[دبردن مونسوپارك   را بهرانالگهاي  پ و تودسرمشق  دادن

 . كشيدندباستيل تحت حمايت ووژميدان   بهريوولي و سنت اونورههاي  ها را از خيابان آمدند و آن

 عصر صداي طبل، هاي طرف. مردم پيوستند  بهند،بودشده  فرستاده باستيل  بهوينوا  توسطكه در طي روز سربازاني
زندان . گردهم آمدند ريولي و خيابان شاتودو، باستيلها كشاند كه سرانجام در  خيابان  مسلح را بهر هزاران فردِبوق و شيپو
 نفر در سكوت و با نظم كامل از خيابان 000/40در ساعت دو صبح .  آزاد شدلرونِبم قرار گرفت و و مورد هجسن پالژي

هاي  در راه بازگشت، گردان.  صبح منتظر ماندندي هتا سپيد.  كنندمقابله ها   باال رفتند تا با پروسيگراندارمه و ليزه شانزه
 . بردندمانووبولوار ا هيجدهم و هشهرداري ناحي  به، خود يافتندههائي را كه سر را  توپي ه همرترامون م

و اين حكومت . دهدرا در دستور روز قرار انگ زدن توانست   فقط ميوينوا ـ ولي متين  ـآلود در مقابل اين جوشش تب
منتشر  فوريه 27اي كه صبح   بيانيه! خود را قرباني فرانسه كندخواست تا مي از او حال ، درعينكرد پاريس توهين مي كه به

 . آلماني از اول ماه مارس را اعالم كرد000/30 توسط ليزه شانزهبس و اشغال   تمديد آتش،شد

 تشكيل ه سه در شهرداري ناحي، مركزي شده بودي ه براي كميتهني كه مأمور تنظيم اساسنامودر ساعت دو كميسي
دانستند، سعي كرده  كه خود را در اين موقعيت واجد اختيار مياين كميسيون از شب پيش، بعضي از اعضاي . جلسه داد

روز بعد   اين كار را به،ولي چون تعدادشان كافي نبود.  فرعي دائمي در اين شهرداري تشكيل دهندي هبودند يك كميت
 طوفاني ، تشكيل شد[*]كاپيتان برژرهاين جلسه كه تحت رياست . ت كردندمشور ها  ردانگموكول كردند و با رؤساي 

خواستند در مورد   فقط مي، تشكيل داده بودندروزيه كه براي خود يك كميته در خيابان مونمارترنمايندگان گردان . بود
تقريباً . كردند  را يادآوري ميالكسوو ي هدادند و قطعنام  را نشان ميجنگيدن صحبت شود و الزامات مأموريت خود

، كه از داشتن چنين ميهماناني ناراحت بونوالهشهردار، . ها سالح بردارند اتفاق تصميم گرفته شد كه در مقابل آلماني به
 .ود باز كردخها را از سر  ره در آورد و نيمي با اقناع و نيمي با زور آنصمحا بود، شهرداري را به

ها  ن را دوباره بار گارييضبط كردند؛ وسائل سنگ  مهمات،هاي مردمي مسلح شدند در طي آن روز اهالي محله
ا هاي خودر لحهسرفتند تا دوباره ا  متحرك، كه فراموش كرده بودند كه اسراي جنگي هستند، مي نيرويكردند؛ نفرات

 .مردم بپيوندند  آوردند تا بهباستيل ها را به  حمله كردند و آنالپپينيرپادگان ملوانان در  شامگاه جمعي به. پس بگيرند
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 ي ههم. شد ميناپذير  ، فاجعه اجتنابايستادندجرأت در مقابل اين جريان خطرناك با اگر شجاعت چند نفري نبود كه 
 و انترناسيونال پاريس، هگان  بيست نواحي مركزيي كميته  ـتشكيل جلسه داده بودند ريوردوكهائي كه در ميدان  انجمن

نامي تشكيل شده بود كه هرگز در مبارزات انقالبي شركت نكرده  هاي گم  مركزي كه از آدمي اين كميته بهـ  فدراسيون
هاي  شعبه ها كه به  تعدادي از نمايندگان گردانه سهپس از خروج از شهرداري ناحي. كردند بودند، با ترديد نگاه مي

تالش زيادي . بدهندا ي از آن رش ناي ه نوميداني ه آمدند تا خبر جلسه و قطعنامريوردوك  به،شتندانترناسيونال تعلق دا
ها  آن.  اعزام شدند، وسيعي در آن منعقد بودي هكه جلس الكسوو گوهائي به ها صورت گرفت و سخن براي آرام كردن آن
 نيز تالش فراوان كردند كه مردم را سر عقل شهروندان بسيار ديگري. ها برسانند گوش شان را به موفق شدند صداي

ها  آن. هوشياري دعوت نمودند اي منتشر كردند و كارگران را به  بيانيهريوكورد گروه  فوريه سه28 روز بعد، حصب. بياورند
ا در ي رعهاي اجتما  خواستي هآيد تا هم  قرار دادن مردم در معرض ضربات دشمنان انقالب ميكارِ هاي ب هرحمله: گفتند

اي  در اعالميهطوركه  ، همانتسليم شد مجبور به بود،  از هرسو تحت فشار كه مركزيي كميته .كند دريائي از خون غرق
گرداگرد .  خواهد شدرسرنگوني فوري جمهوري منج  بههنگام تهاجم نابههر«: اعالم داشت بيست و نه نفر يامضا ا ب

جوالن  بهدر اردوئي جدا از شهر ما دشمن كه  شود، طوري يكاد برپا مياشغال دشمن درآيد، بار كه قرار است به محالتي
 مليآرام كردن گارد   كه قادر به]69[نام  گم بيست و نه نفراين . مركزي بودي اين نخستين ابراز وجود كميته. »آيد در

  .ندها در شگفت نبود، قرار گرفت راً از قدرت آنژوازي كه ظاه حتي مورد تشويق بور،بودند
ريس اشراف و ا ديگر په بودند، كرداش اين پاريس كه مردم تصرف. ها روز اول مارس وارد پاريس شدند روسيپ
هاي  هاي بسته، فواره هاي خلوت، دكان  ولي خيابان؛ها آويزان بود هاي سياه از خانه  پرچم. نبود1815زي بزرگ ابورژو

 شهر را اي برجستهطور  به ؛ خاموش در شبهاي يزگا ، چراغميدان كنكورد ي ههاي چادرپيچ شد آب، مجسمه بي
 در مأل عام ،محالت دشمن را كرده بودند هائي كه جسارت رفتن به فاحشه. داد آلوده و درحال اختضار  نشان مي عذاب

ن فوبور سفقط در . شد  غارت،روي فاتحين باز كرده بود  خود را به كه درِليزه شانزهاي در  خانه قهوه. خوردند شالق مي
 .دكر ها عرضه مي پروسي اش را به  يك مالك بزرگ بود كه خانهژرمن

 رگباري از توهين بر سرش بوردواز جانب برد كه  سر مي در حالتي از چندش و احساسِ خواري بهپاريس هنوز 
در رأس ات و ع، بلكه مطبو ياور او باشدنه تنها كالم يا عملي نيافت كه در اين بحران دردناكمجلس . باريدن گرفت

. بود ميدفاع از خودش  فكر  بهها  بايست در مقابل پروسي كردند كه مي سرزنش  ميشهر را  رسمي، ي هها روزنام آن
 ي ه افزايش بهري حهالي. كرد  در دبيرخانه در دست امضاء بود كه محل مجلس را در خارج از پاريس تعيين ميطرحي

ح پذيرفته شد و صل. گشود  را مييشمار هاي بي انداز ورشكستگي  چشمهافتاد يِ عقبها  خانههدار و كراي هاي مدت وام
 فرانسوي از 000/600/1 با لورن ي ه، بخش عمدآلزاس.  با عجله مورد تصويب قرار گرفت،مثل يك كار معمولي

سط اولين قشد، استحكامات شرق پاريس تا پرداخت  ميبايست پرداخت  ليارد ميي، پنج مندشد سرزمين پدري جدا مي
، تروشو ي هماند؛ اين بود هزين ها مي  شرق تا پرداخت كامل آن در اشغال پروسيهاي شهرستانو غرامت  000/000/500

 يو براي تسال. داد را مي يافتنياندست ما جواز مجلس   بهبيسمارك آن درازاي بهائي كه :، يعني براي مااتالف و اورف
نوان ژنرال ع ه را بـ دورل دپاالدينـ  لوار ارتش يكم  نااليق و خشنِي هد فرمانير يت، آقاي فضيحتپاريس از اين همه 

 اين ديگر  قرار گرفتند ـخواه ، دو بناپارتيست در رأس پاريس جمهوريدورل و وينوادو سناتور، . گارد ملي منصوب كرد
 ].70[ت كه كودتائي در پيش استشپاريس تماماً اين احساس را دا.  زور داشتخيلي 

نوان ع ه بدورلتن فافراد گارد ملي با امتناع از پذير. هاي زيادي در بولوارها جمع شده بودند ب گروهدر آن ش
كار با .  فرستادندووكسال  گردان نمايندگان خود را به200  مارس3در .  شدندگاريبالدي خود، خواستار انتصاب ي هفرماند

مت توسط قانون و عدالت وجمهوري را تنها شكل حك«  كهدكر  اعالم ميي اساسنامه مقدمه. قرائت اساسنامه شروع شد
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نمايندگان بايد از هرتالشي كه «كرد كه   اعالم مي6 ي هماد.  داند مي»  آن استي هتر از رأي عمومي كه زائيدو باال
 عضو براي هرناحيه كه از طرف سه از  متشكل مركزيي كميته. »كنند جلوگيرياست، هدف آن سرنگوني جمهوري 

المجلس  ر انتخابات منظم، فيادر انتظ؛ و ]71[شد ها تشكيل مي هنگي  فرماندهها و نيز از    هنگ،ها ها، گردان انگروه
 ؛ جزو آن بودندريوكورد و چند سوسياليست ديگر از ژاك دوران، ايندي، وارلن.  اجرائي موقت تعيين كردي هيك كميت

 ريوكوردو ضكميسيوني كه اساسنامه را تنظيم كرد و سه گروه ع بين :تر  مركزي، يا دقيقي زيرا توافقي بين كميته
نهاد ديگري  پيش. تصويب برساند بالفاصله بها  افسران گارد ملي ره موفق شد انتخاب مجدد كليوارلن. صورت گرفته بود

جمهوري پاريس خود يك شهرستان  ،تالش كند پايتخت را از پاريس منتقل نمايد مطرح شد دائر براين كه اگر مجلس
  .كرد منزوي ميها   شهرستانراً پاريس را از سايراه ظ وخطا مطرح شد نهادي نسنجيده كه به پيش. مستقل تشكيل دهد

 پس چه د،ها نباشن اگر شهرستان. ي ضدانقالبي و ضدپاريسي كه شديداً عليه پاريس مورد بهره برداري قرار گرفتور تك
مدت شش ماه در انزوا  هدهد؟ ولي پاريس ب د چه كسي دهقانان را نجات ميكسي پاريس را غذا بدهد؟ اگر پاريس نباش

را تنهائي با رأي خود جمهوري   و به شده بودهرقيمت ه جنگ بي هتنهائي تا آخرين لحظه خواهان ادام سر برده بود؛ به به
ي را كه حاضر بودند براي هائ همه انسان ، ايندهاتيها و اكثريت  ، رأي شهرستانپاريسرها كردن . ه بودتأييد كرد

  .دتوانست در چهار ديواري پاريس محبوس بمان انداخت كه گويا جمهوري مي اين خيال مي جمهوري بميرند به
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  دومفصل 
 

 گشايد روي پاريس آتش مي ئتالف بها

 
آقايان، . شد كه جمهوري از طرف مجلس مورد تهديد قرار دارد گفته مي«

:  كار از مجلس خواسته شديام درگرفت از لحاظ سياسي فقط دووقتي ق
"'�&ا�% ( .»قبول هيئت وزيران جمهوريي مجريه و  انتخاب رأس قوه

�0/.�%، #-��از #��ج *(  )ر"%/ ��-/ �
&  � ).5١٨٧٦ ه�34ه1 

  

از پاريس با رح انتقال پايتخت طو طلبان  تهديد سلطنت  با فدراسيون خود؛ بهگارد ملي پاريسها،  دهاتيرفراندوم  به 
محاصره نتوانست مصائب چه را كه  آن.  پاسخ داده بودمارس 3ي   با قطعنامه،لرِودانتصاب   به؛ وباستيلتظاهرات 

 جمهوري را بدون ها رشد ارتشِ اكثريت عظيم پاريسي. لتارياوي متوسط با پر د طبقها اتح:نجام داد اصورت دهد، مجلس
ي  همه« را محكوم كرد و »نام  بيي مركزي  كميته« ـ كار پي  ـ مارس، وقتي وزير داخله3در . دندكر نظاره مينگراني 

وانگهي، اين اتهام مسخره . ازجا تكان نخوردكس   فرا خواند، هيچ»خفه كردن اين تظاهرات مشكوك شهروندان را به
صرفاً   رافرستاد و تظاهرات ميها  ي روزنامهرت جلساتش را براوداد، ص ميروشني نشان  ي خود را به چهرهكميته . بود

د نمايندگان ا بلكه اتح، نيستنام بيكميته  «:كميته روز بعد جواب داداين . براي نجات پاريس از فاجعه برگزار كرده بود
ميته اين ك. اسناد آن همواره امضا دارد. باشند مي گارد ملي يعضااي  بستگي كليه هاي آزادي است كه خواهان هم انسان

امضاي اعضاي كميته زير اين . »نمايند غارت و جنگ داخلي مي  بهمتهم را اوكند كه   افتراهائي رد ميي  همهبا انزجار
ي  ارتش جمهوري هرروز ذخيره. ديدند كه وقايع در چه مسيري افتاده است روشني مي ئتالف بها رهبران .]72[جوابيه بود

ر يِباريويژه در  به: مختلف وجود داشت در ده محلخانه  توپاكنون مراكز . ادد ويژه توپ را افزايش مي هسالح خود، ب
ي مركزي فدراسيون گاردهاي ملي   پاريس را از تشكيل كميته، سرخپوسترهايِ. نمارتروبوت م و آنتوان تنر سوبفُ، ديتالي

ها را تشكيل دهند و  وراهاي لژيونها و ش هاي گردان تا در هرناحيه كميتهنمود  شهروندان دعوت  تمام و از؛مطلع كرد
قدرتمند سازمان بر  ظاهراً ،جنبشاين  سرسختي  درمجموع. نمايند مركزي تعيين ي نمايندگاني براي شركت در كميته

چه را كه  آن. بود پاسخ مردم درحد كمال ميچند روز ديگر شد،  نمي وارد  فوراً اي ضربه اگر. داللت داشت مركزي ي كميته
هاي  داستان ها به آن. ها را كور كرد  ژانويه آن22پيروزي . بودشان  دريادلي دشمن ،بد فهميده بودندالف رهبران ائت
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خورد كه از  مجلس سوگند ميدفتر  كه در و دوكرهاي  آمدن الف ترسوئي نفرات گارد ملي و به هاي خود، به روزنامه
، باور خواهد كردها پيروزي كسب  براي آندر نهايت گفت كه گويا  ميحال  و درعين ،نفرت ابدي داردفريبان  عوام

عمليات با مهارت، روش و . ي چپ كنند توانند پاريس را يك لقمه  خيال كردند كه ميع ارتجاقُلدرهاي .]73[داشتند
ي   مصالحه،ها كه بر سر نام شاه اختالف نظر داشتند ها و اورلئانيست ژيتيميستلِ. روحانيت صورت گرفتي   ويژهانضباط

مقابل پاريس در ، وانگهي.  نام گرفت»ردوبوپيمان «وي در قدرت را پذيرفتند كه سابر سهم م  مبنيير تينهادي  پيش
  .اي روا نبود تفرقههيچ 

افروزي و غارت در پاريس منتشر  هاي مفصلي در مورد آتش ان گزارشزم ها هم شهرستانهاي  از آغاز مارس، روزنامه
ارتباط  فقط صحبت از اين شايعه بود كه در پاريس قيامي صورت گرفته،ي مجلس  انهدبيرخ مارس در 4در . كردند

، ]74[پراكند حكومت كه اين شايعات را مي. نشيني كرده است  عقبسنساحل چپ   بهوينواتلگرافي قطع شده و ژنرال 
 شدند و پاريس را كامالً آرام و حتي ، وارد مارس4ها روز بعد،  آن. پاريس اعزام كرد  به،چهار نماينده كه شهردار هم بودند

 كه كار پيولي . اي با شركت وزير داخله برآرامش شهر گواهي دادند در جلسهها  آن شهرداران و معاونين .]75[شاد يافتند
كار   محافظه فوقِنترَو و .»عمل بزنيم ما بايد دست به. اين آرامش ظاهري است«: ترديد در توطئه دست داشت، گفت بي

ذاشتن براي گ  راست هرگز از دام.»نيم ك مركزي را بازداشتي هايش بگيريم و كميته ما بايد گاو را از شاخ «:ه كردفضاا
 .باريد قير و توهين برسر پاريس و نمايندگانش ميحتمسخر، ت. اين گاو دست نكشيد

  با فريادِ،ثله شدن كشور رأي دادم  بههاي ك وج از جلسهر هنگام خران و نومال، نتريد، روشفر: ها برخي از بين آن
 كه لسكلوزدحرف  به.  هو شد، دفاع كرده بودگاريبالدي كه از وگوهويكتور .  مشايعت شدند!»سفر خوشي داشته باشيد«

 اعالم كرد كه قانون ژول سيمون.  بهتر از اين گوش داده نشد،دفاع ملي را كرده بودحكومت  يعضابركناري اتقاضاي 
اي  قطعنامه.  بودمارس شكاف آشكار 10در . كند  را ابقا مي]كارگري فرانسه مراجعه كنيد زشمار جنبشرو  به[ضدانجمن
  .رسيدتصويب  ، به تشكيل جلسه دهدورسايديگر نبايد پايتخت باشد و مجلس بايد در  كه پاريس دائر براين

. ماند ببدون شهردارهم دون حكومت و  ب همحال توانست درعين معناي فراخواندن كمون بود، زيرا پاريس نمي اين به
را  ملي هايپرداخت حقوق گاردي  حكومت ادامه. استآن براي ي ارتش  تهيهمسئله،  ؛حال كه ميدان نبرد پيدا شد

 بوده است، 1870 نوامبر 13تا ها   تاريخ سرسيد آن كهيئها مقرر كرد كه بدهي  مجلس.بودها موكول كرده  تقاضاي آن به
، وزير مربوطه، با سرسختي هرگونه ارفاقي را در رودوف. ، يعني در عرض سه روز پرداخت شود1871 سمار 13بايد در 

 مجلس از تصويب قانوني براي حمايت از مستأجريني كه كرايه ر،ي ميليرغم تقاضاهاي عاجل  علي. اين مورد رد كرد
  وساز ويست يا سيصد هزار كارگر، دكاندار، نمونه داين ترتيب،  به. خودداري كرد،ها شش ماه عقب افتاده بود ي آن خانه

دليل خوابيدن  هرج كرده و بخي پول خود را   اندك ذخيره وكردند، ي خود كار مي پائي كه در خانه خرده توليدكنندگان
الطاف  در گروِ براي نجات از گرسنگي و ورشكستگيها  سرنوشت آنتهيه پول نداشتند، ي براي وكار ديگر امكان كسب

 را مجبور ير تي ،راستسرانجام، . صدو پنجاه هزار طلب بالوصول ماندارس  م17 تا 13از .  بودها خانه ي صاحب زرگوارانهب
 دنبال ورسايپراني شورشيان در  تواند مذاكرات خود را بدون ترس از سنگ يممجلس «كرد كه از تريبون اعالم كند كه 

 ورساي مارس در 20بايست دوباره در   فوراً دست بكار شود، زيرا نمايندگان ميتا نداين ترتيب او را ناچار كرد  و به؛»كند
  .گرفتند ميجلسه 

دهد و از عناصر  باط سخت قرار ميضرا تحت اناين گارد  كه كرد شروع و اعالم  را عمليات خود عليه گارد مليدورل
قانون و  تأمين احترام الزم بهاز ي من عبارت  يفهظنخستين و «:خود اعالم كردروز كار دستور او در . كند بد تصفيه مي

عود  صقدرترأس  بهجريان وقايع انقالبي  دراثر  هرزمان كهـ    تا ابد  ـ بورژوازيكه  ؛ همان تحريكي » استمالكيت
  .زند آن دست مي ، بهكند مي
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شش شيلينگ پرداخت  با  راسنگارد متحرك  بيست و يك هزار اووين مارس، 7در . او پيوستند  بهساير سناتورها هم
كن  خراب اين تصميمات خانهو بريدنِ سرِ خود كه پاريس از  ، همان روزي مارس11در . ها ريخت خيابان هر نفر، به به

، جو نتقاما  ونشِدوپِر، شعار، فرياد خلق :ها خواه را تعطيل كرد كه چهارتاي آن ي جمهوري روزنامه شش اووينباخبر شد، 
از جمله ( چندين نفر ،كرد  اكتبر را محاكمه مي31 كه متهمين اي در همان روز، دادگاه نظامي. اشتندتيراژ ددويست هزار 

. ب رفتندضرزير  )خواه و انقالبي جمهوري گرفته تا بورژوااز (، همه درنتيجه.  نمودمرگ محكوم  را به)فلورن و بالنكي
نظر  هبود، حكومت اجانب بوي غريبه ني و زباني با  ذه و كه از لحاظ احساسي،، دشمن خوني پاريسبوردواين مجلس 

  .]76[ اين مجلس طنين افكن بودعليهعموم مردم فرياد هاي كارگري  چنان كه در حومه  همتجاريدر محالت . رسيد مي
چيني   از چند روز پيش مشغول دسيسهـ كلمانسو  ـمونمارترشهردار . شدبرطرف  ها دلي دو ، آخرينبعد  زمان بهاز اين

ها اعتراض كردند و وقتي  ولي گردان. ندتسليم بود را پيدا كرده بود كه راضي بهبود و حتي افسراني ها  توپبراي تسليم 
شدت دادن  نشانبراي ، كار پي. امتناع كردندا ه پ نفرات گارد ملي از تحويل تو، افرادش را فرستاددورل  مارس12در 

. قولي گرفت به، و يك شِ»اندازند خطر مي خود را بهجان  مركزي   كميتهايضاع «:گفتاو  به فرستاد و كورتي، دنبال عمل
  . تشكيل داده بودريوكورداالر كميته جلسات خود را در ت ،بعد  به مارس6از .  را اخراج كردكورتيكميته 

اين .  بودداشت، ولي محبوبيت اين محل برايش مفيد مي نگه هرچند خود را جدا و كامالً مستقل از سه گروه ديگر
كرده و  افسر كه در خارج خدمتاين . كرد  را هم خنثي مينوبيسدوهاي فرمانده  ي سياستي درست بود و دسيسه نشانه
. ها تشكيل دهد  مركزي از رهبران گرداني باال يك كميتهدر كرد   سعي مي،بودشده گرفته امور مشكوكي بكار براي 

ويژه  هي گردان، ب سركرده ،باربرت. اد كه با مخالفت شديد روبرو شدنداين گروه فرست  نماينده بهسهكميته مركزي 
، جلسه را »روم كه مردم هستند من جائي مي«كه  ، با گفتن اينفالتوي ديگر،  ولي يك سركرده. داد نابردباري نشان مي

 گزارش هفتگي خود كميته. ي عمومي نمايندگان صورت گرفت  مارس روز جلسه10 ادغام دو كميته در .هيجان آورد به
كرد  درستي خاطرنشان  هداد و ب  شرح  راكار پي و تهديدهاي دورل انتصاب :هاي گذشتزهوقايع روكه در آن را ارائه كرد 

ما  به را  اين دموكراسي دشمنِِحمالت مكرر مطبوعاتِ :استساخته ما از چه ما هستيم هماني است كه وقايع  آن«كه 
هستيم كه در مقابل هرتالشي براي  يريذناپ خللد س ما  كه را تأكيد كرده استآموخته و تهديدهاي حكومت آن

پيامي  . مركزي را پيش ببرندي دعوت شد كه انتخابات كميته از نمايندگانچنين  هم. »شده است پا هسرنگوني جمهوري ب
ن اشاهان و امپراطور. د شويمجمهوري متح بيائيد تا براي خدمت به! ندان خلقزسربازان، فر «:براي ارتش تنظيم شدهم 

 مقابل اين پوسترهاي سرخ كه نام ، وارد شده بودندلوار روز بعد سربازاني كه تازه از ارتش .»اند ما لطمه زده قدر كافي به هب
  . مركزي زير آن بود، جمع شدندي عضاي كميتهاو نشاني تمام 

ها  ها و عقيده ترين رنگ گفت كه در متنوع  سخن ميهاي خود، اكنون با زبان پوسترهائي انقالب، محروم از روزنامه
در . ها چسباندند  كه غياباً محكوم شده بودند، اعتراض خودرا در گذرگاهبالنكي و فلورن. ي ديوارها چسبيده بودند همه به

، با دووالنام  آهنگر جواني بود به فرعي ناحيه سيزدهم ي  رهبر كميته. هاي فرعي تشكيل شد تمام نواحي مردمي كميته
روزي  شبانهها نگهبان  ند و براي آناي خود خندق كَه پ دور توزيهر فرعي خيابان  ي كميته.  مصمم وكخشبرخوردي 

شك  بي.  گارد ملي بودند حقيقيفرماندهانها  آنگرفتند و   را نديده ميدورلها اوامر  ي اين كميته  همه.]77[گماشت
 صلح  ـ نياز خميده و منكوب زير بارِاين پاريسِ. ي محاصره بود دوره اهي خود دري جبران كوت و آماده پاخاسته هپاريس ب
كه بيمي از   مركزي موقت، بدون آني كميته. انديشيد جمهوري مي وقت ديگر موكول كرد و فقط به وكار را به و كسب

 حاضر ووكسالر مجمع عمومي  مارس د15 در ، آن را كرده بودي اعضاهمهاي بازداشت ض كه تقا،خود راه دهد  بهوينوا
 كل ي نوان فرماندهع ه را بگاريبالدي ،دويست و پانزده گردان نماينده فرستاده بودند كه همگي با ابراز احساسات. شد

 اندكبا و افسر سابق بحريه بود، كامالً مخبط وي . را سردرگم كردجمع ، هيِلولي، ها  سخنراني ازيك. گارد ملي برگزيدند
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نوان ع هاو ب. توانست هركس را بفريبد يكه وقتي سرش از باده داغ نبود، لحظاتي از هوشياري داشت كه مدانش نظامي، 
 مركزي آمد كه در مجموع حدود ي كميتهي  ي انتخاب شدهعضاانام ،  پس از آن. خانه منصوب شد  فرماندهي توپكلنل

بايست در  بود كه ميمنظمي  كزيِر مي كميتهن همااين .  زيرا چند ناحيه هنوز رأي نداده بودند؛شدند سي نفر مي
ديگران همگي .  كميسيون قبلي بودندءِ جز،از كساني كه انتخاب شدندتعداد زيادي . شهرداري مركزي مستقر شود

هاي خود شناخته  رد تعلق داشتند و فقط براي گردان خُي متوسطِ پرولتاريا و طبقه كه بهبودند  نامي گمهائي كامالً  آدم
  .بودندشده 

هم هيچ ناكجاآبادي  به و  نبوددر رأس يك حزبي  حكومت، مركزيي ها چه اهميتي داشت؟ كميته  بودن آننام گم
. جمع كند  بود اين همه گردان را گردهمهتنهائي توانست هخيلي ساده، ترس از سلطنت، باحساس  يك .اعتقاد نداشت

 را تكرار »جمهوري«لفظ  و عمالش ير تيكه  باوجود اين ،زيرا. بودشده يك شركت بيمه عليه كودتا تبديل  گارد ملي به
.  بس مركزي يك قراول بود وي  كميته!»زنده باد شاه« :زد  مجلس فرياد ميچنين  همها و  آنحزب خودِاما كردند،  مي

ها بپرسد كه چه   آنانترناسيونال نمايندگان سوسياليست را احضار كرد تا از. چيز نامعلوم بود همهو شد  طوفان نزديك مي
 مركزي رسماً اعالم كرد كه شليك اولين گلوله از ي  كميته.نه طراحي و نه حتي توصيه شده بود ، ولي حمله؟بايد كرد

  . از خود دفاع خواهند كرد،ها فقط درصورت تجاوز طرف مردم نخواهد بود و آن
 الزم سهمگين با پاريسدرگيري كرده بود كه يك بيني  او پيشقبل ها  از مدت. راه رسيد از 15 روز ،ير تيمتجاوز، 

ا چهل هزار دوباره بگيرد كه ارتشي بهنگامي پاريس را عمل بزند و  موقع دست به هكه كامالً ب داشتدرنظر ولي او . است
ارشد اين نقشه توسط يك افسر . ، در اختيار داشته باشدبركنار ماندهها  چين شده و با دقت از پاريسي دست  سرباز خوبِ

نفري كه در اثر تسليم خلع  000/230. هاي يك ارتش را در دست داشت در آن لحظه صرفاً تكه پارهير  تي. افشا شد
دوران بودند كه سربازاني يا گاردهاي متحرك  از اكثراً ه بودند،شدفرستاده موطن خود  بهي تمام   با عجلهه وسالح شد

اي از  عدهدر همين فرصت هم . دادند افزايش مي ارتش پاريس را ط شمارِها فق آنهرروي،  به ؛بودشده شان تمام  خدمت
چه  آن.  گذاشته بودند پايهنفرات گارد مليهمراه  بهخواه را  ها و سربازان يك انجمن جمهوري ، ملوانگاردهاي متحرك

سه هزار گروهبان ي  الوهع ه ب؛ داده بودندي عبور  اجازهآن ها به تيپي كه پروسينفرات   عبارت بود ازماند  ميوينوابراي 
 چندهزار نفر وللف .ي نسبتاً نامناسبي قرار داشتنددر شرائطشدند و  پانزده هزار نفر مي در مجموع ، كهيا ژاندارمشهري و 

ز آمدند، تقريباً فاقد كادر بودند و ا ندي ميكُ ها به  و شمال انتخاب شده بودند، ولي آنلوارهاي  برايش فرستاد كه از ارتش
ا در اين سربازان ر. ي شورش بودند ها در آستانه ، آنوينوااز همان اولين سانِ . ستوه آمده و دل زده شده بودند خدمت به

كردند،  ميياري ها  آن بهدر اين وضعيت ها كه  با پاريسيحال خود رها شدند  گونه به سرگَردان گذاشتند و وقتي اينپاريس 
واقع، در  در . بردند انداز مي روو گرم آش شان  ها براي زدند، زن خ مياز سرما يهاي خود  ها در زاغه وقتي كه آن: آميختند

 مردميهاي   محلهها به آنسوم كه دو  داشتاختيار  در انسجام  انضباط وسرباز بدون 000/25 طفقحكومت ،  مارس19
بردن و براي زيرا كرد؟ خلع سالح شكل  بيي  با اين تودهشد  مي نفر را 000/100چگونه . پاريس گرايش پيدا كرده بودند 

با  «:گفتند ميها  آن. ها در كار جنگ مبتدي نبودند پاريسيحاال ديگر  .ملي ناگزير بودگارد خلع سالح  ،ها توپانتقال 
اه  هنوز از ر.چيز را نداشتهيچ  گوشِ شنيدن تالف ئاولي  .»كنند ميفايده  نيز بيمان را  هاي ما تفنگ هاي گرفتن توپ

ها و امور  كاران بانك اندر دست .كار شود و اين دمل را فوراً باز كند  تا دست بهاشتذت فشار گحرا ت ير تينرسيده بود كه 
او گفته بودند  هـ ب]78[خود جنگ را پيش انداختندكار  و كسب بهاي  تازهكه براي دادن رونق كساني ترديد همان  بي مالي ـ

الم كردند عها ا اين ي  همه.]79[»خاتمه بدهي اراذلاين كار  بهكه  آن مگر ،دهيبسروسامان مليات مالي را عتواني  نمي«
  . بچگانه است يك بازيِبسادگيِا ه كه گرفتن توپ
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كافي بود . استمحكم ها  جاي آندانست كه  ملي مي ولي گارد شد؛ نميمراقبت هم چندان درواقع  ،ها از اين توپ
با . گرددممكن غير مونمارتردار  هاي باريك و شيب كوچهها از  آنعبور برداشته شود تا ها  فرش سنگ از سنگتخته چند 

ها در  اندارمژكه  ، هنگامي مارس16بود كه در اي  صحنهاين همان . شتافت ميكمك  ي پاريس به همهاولين هشدار، 
از هرسو سررسيدند هاي ملي  گارد. يده شد، د قول داده شده بود، ببرندنترَوو را كه بهي ئها شدند تا توپحاضر  ژوميدان 
  .خيابانكف هاي  برچيدن سنگ شروع كردند به هم تورنِلهاي خيابان  ها را اوراق كردند و كاسب و توپ

ميلي   هيچ چيز، نه بيير تي اما. همين دليل پاريس مصمم شد در موضع دفاع باقي بماند حمله ديوانگي بود؛ و به
كه تمام  كسي اين ك،مرداين  ، مارس20 نزديك شدن. ديد عميق محالت مردمي را نميطبقات متوسط و نه آزردگي 

كردند و او  او را تشويق مي كار پي و فاورژول  انداخت؛تقال  بهبود، را  )ماكماهونحتي آدمي مثل (عمر آلت فعل ديگران 
 با اشتياقِ،  عاجزاندام هرگونه عملِ جديها از انج اين باور رسيده بود كه آن انقالبيون به اكتبر 31  شكست پسِازكه 

ي تشكيل داد و بدون ئمارس، شورا 17در . انداختميان معركه  خود را به، قبل از همه نوعي بناپارت نقشِدر بازي 
ها قول داده بود كه بدون مشورت  آن بهرسماً كار  پي ( ها  شهردارنيروي خود و توان دشمن، بدون اطالع قبليِي  محاسبه

تر  ضعيفكه حكومت  اين ،]80[ بورژواهاي  سركردگان گردان  بدون گوش دادن بهو)  برنيايد زور توسل بهصدد ها در نبا آ
كه تمامي پاريس ] 81[ توپ را داد250انتقال دستور   مركزي را بازداشت كند،ي كميتهعضو  25حتي بود كه بتواند از آن 
  .كرد ميها نگاهداري  از آن
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 ومفصل س

  
 هم مارسهيجد

 
 قيام ي چيز:كرديم بايست مي در آن وقت كاري را كرديم كه ميما «

ي  ر عليه عفوعمومي، جلسهوسخنراني دف( .»نيانگيخت را برپاريس 

 ).1876هيجدهم مه 

 

و  صبح، چند ستون در جهات مختلف ه مارس، ساعت س18روز .  طرح آن احمقانه بوديههمان انداز اجراي نقشه به
 ه ناحي ولوگزانبورگ، سن ميشل ميدان ، شهرداري مركزي،باستيل، فوبورگ دوتامپل، بلويل، ت شومنبومقصد   به

جا ساكت و   همه.  وارد شدمونمارتر نفر به 000/6 با دو بريگاد، حدود ليِسوسبيژنرال .  پراكنده شدندليدنواَسيزدهم و 
 را گرفت و رينولفِس برج نتكُلُبريگاد .  را تصرف كردتالِالگن دِمولَ بدون شليك يك گلوله لتورِِپبريگاد . خلوت بود

پس از آن  .تكه شد  ها تكه دست ژاندارم همقابله برخاست و ب  روبرو شد كه با سرنيزه بهپينتور نام  بهفقط با يك قراول
در .  انداختندرينولفِساي برج ه دخمه را اشغال كردند و نفرات گارد ملي را به   هجوم بردند، آنزيهرپست نگهباني خيابان  به

ساير در .  تبريك بگويدنتكُلُژنرال   شتافت تا بهبوت  بهكلمانسو. بودشده گيرانه كامل  فلا غي هحملاين ساعت شش 
اي براي   بيانيهدورلحكومت در تمام طول خط جبهه پيروز شده بود و . شدندگير  غافلهمين نحو  ها به توپها  جا

 .كه از قلم يك فاتح تراوش كرده بودها فرستاد  روزنامه

در ساعت هشت  . را فراموش كرده بودا ه  تقريباً آنينواو. غنائم را ببرنداين كه هائي  دستهفقط يك چيز كم بود، 
ها باز  هاي اولين دكان شدند و در مردم محل بيدار ميحال،  درهمان . ها  بعضي از توپيبستن اسب جلو شروع كردند به

ه ك ئيها  مسلسل وازهسربا بهو  ؛پچ كردند پچ ها شروع به ها و جلوي شراب فروشي ياطراف شيرفروش  ر دممرد. شد مي
. كردند  و وزرايش روي ديوارها، اشاره ميير تيپوسترهاي هنوز خيس  به چنين  همونشانه رفته بودند  ها خيابانسمت  به

 .كردند صحبت ميزده   وحشتو پاريسِمختل  ، نظمِ فلجكار و ها از كسب آن
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خاطر مصالح شما  هبحكومت اهالي پاريس،  «:گفتند ميخواهان  ساير جمهوري و وروفد، الرسي د، هيتيركِ ـ  تويهآقايان 
در ها  آنبا اين كار  .كمك كنندقواي دولتي  ها به  آن.شهروندان خوب از بد جدا شوند. تصميم گرفت وارد عمل شود

بايد تسليم عدالت مجرمين  «:ادبيات دسامبر اقتباس شده استي آخر از  جمله .»كنند ي جمهوري خدمت مخودِ بهحقيقت 
معنايش اين بود كه  ،گفتند ها از نظم سخن مي آنوقتي . »ناپذير بايد دوباره برقرار شود نظم كامل، فوري و خدشه. شوند

 .خون بايد ريخته شود

 محاصره ي ه مارس، كه در دور18زنان . العمل نشان دادند كسها بودند كه ع اين زنابتدا  ،بزرگروال آن ايام  به
ها حلقه زدند و  دور مسلسل. ر مردها نشدندظ منت،شده بودشان  از آن فالكت سهم مضاعفي نصيبو آبديده شده بودند 

دار  يك درجه گاه. ها پاسخ ندادند  سرباز؟»كنيد جا چه مي شما آن! شرم آور است «:ها گفتند هاي متصدي توپ نظامي روبه
حال چند گارد ملي در سر راه خود  همين   در.»خوب من، از سر راه كنار برويدهاي  خانم «:كرد ها صحبت مي با آن

در ساعت هشت . ها مردم را خبر كردند رد نشده بود و با آن دو طبل پيدا كردند كه خُيلودود خيابان پست نگهبانيِ به
 88ها با يك جوخه از سربازان تيپ  آن. ندبودشده  سيصد نفر ،رفتند  باال ميرنانواُولوار هائي كه از ب تعداد افسران و گارد

ها پيوست و  آن  هم بهژاندپست نگهباني خيابان . ها را يارگيري كردند فرياد زنده باد جمهوري، آن ا رو شدند و ببرو
بوت   رفتند كه بهمولرطرف خيابان    باهم به،فته بودندشان را واژگونه باال گر هاي   كه تفنگ ها درحالي  سربازان و گاردي

 ،ديدندي ملي ها ها كه رفقاي خود را قاطي گارد اين. كرد  ميدفاعاز آن  88اين سمت تيپ در  و ؛شد  منتهي ميمونمارتر
 دستور داد ، شده بود اين عالمت دادني  كه متوجهنتكُلُژنرال .  دادند عبوري هاجازجلو بيايند و ها عالمت دادند كه  آن به

 حبس سولفرينوها را در برج  جاي سربازان بگذارند و آن هرا ب] م. نيروي انتظامي داخل پاريس[هاي شهريگروهبانكه 
آن پاسخ  ها به ها چند تير شليك كردند كه گارد اين گروهبان .»جزاي خود خواهيد رسيد شما به «:و اضافه كرد كه ؛كرد

، روزيهها از جناح ديگر، خيابان  مراه با زنان و بچههت سهاي واژگونه در د  ادي گارد ملي، تفنگناگهان تعداد زي. دادند
سالح  نفراتش هيچ حركتي نكردند و دست به. بار فرمان آتش داد ، سهمحاصره درآمده بود كه به نتكُلُ. پديدار شدند

 .گير شدند  و افسرانش دستنتكُلُها پيوست و  آن بهجمعيت پيش آمد و . نبردند

 چند گارد ملي با اما ؛باران كنند  قصد داشتند او را تيرند،بودشده چند لحظه پيش در برج محبوس همين كه  يسربازان
مقر ( روژ شاتو همراه با افسرانش به  و؛  گرفته بودوينواجاي   او را به هم زيرا جمعيت،زحمت زياد توانستند او را درببرند

درنگ امضا  او آن را بي.  را خواستندبوت ي هجا از او فرمان تخلي در آن. شدند منتقل ) مليهاي گارد فرماندهي گردان
 خود را تسليم كردند و حتي هايپوساشَها  ژاندارم.  ابالغ شدروزيهافسران و سربازان خيابان   اين فرمان فوراً به.]82[كرد

 . را اعالم كردبوتگرفتن   توپ بازپسي ه گلولسه شليك !»باد جمهوري زنده «:فرياد زدند

زنده  هاي   با باريكادپيكلُگير شد و در خيابان   غافلالگالت مولن ده در ،ها را داشت  كه قصد بردن توپلورِتپاژنرال 
. هاي خود برگرداندند پست ها را به  را متفرق كردند و توپها چي ها را بستند، توپ ها را گرفتند، راه مردم اسب.  گرديدگير در

  جمع شده بودند، وليهودوندر كرد كه در خيابان اص را جمعيتي  دستور حمله به سوسبيل، ژنرالپيگالميدان در 
.  خنده شدندهعقب راندند و ماي هاي خود را به زده اسب وحشت] م. يك نيروي نظامي اسب سوار: هاشَسور[ها  شكاري

ها كه  ژاندارم.  فرار كردفرمانده. ضرب گلوله فرو افتاد بهجلو راند، يك گارد را زخمي كرد و  هدست ب شمشير بهافسر يك 
 .ستندومردم پي  سربازان بهي ه سريعاً متالشي شدند و تود،ندازي كردنداتير شروع بهها  گاه پناهاز پشت 

 .گرد آمده بودندهشدار  كه با اولين پيوستندمردمي  بهجا  ها در همه  سربازلوگزامبورگ و نمبوت شُ، لويلبِدر 

 تنها ؛ها را حفظ كردند  توپي همتجاوزين را در تمام نقاط شكست داده بودند و تقريباً همديگر ساعت يازده، مردم تا 
 و مردان ندبودباش  حال آماده در مردمهاي   گرداني هحاال ديگر هم. مدچنگ آ  بهپوسشابرده شد و هزاران عراده ده 

 . مشغول شدنداه فرش خيابان برچيدن سنگ هاي مردمي به محله
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هائي كه قبالً  گردان. فايده هاي مركزي فراخوان بدهند، ولي بي در محلهكه  گفته بود دورلاز ساعت شش صبح، 
اين  «:ها گفتند تمامي پاريس با خواندن پوستر. ميعادگاه فرستادند  فقط بيست نفر به، معروف بودندروشوت وفاداري به به

دفاع از خانه، خانواده و  حكومت شما را به «:نددآور صدا در  زنگ خطر را بهكار پي و دورل، 12 در ساعت .»تكودتا اس
 ها پروسياز گرفته شده  هاي پس اي رهبران مخفي، توپ  منحرف، تحت امر پارهبعضي افرادِ. خواند اموال خودتان فرامي

 سوئي با نامطبوعِ هم و اتهام بود  1848وئن ژخاطرات آور  حرف يادجا كه اين  از آن. »چرخانند سوي پاريس مي  بهرا
اساس در افواه افتاده است كه گويا   بيي هاين شايع«: كمك آمدند  بهءها نتوانست كسي را قانع كند، تمامي وزرا پروسي

كه اعضاي آن شورشي اي  كميتهكار  بهكه خواهد  حكومت خواسته است و هنوز مي. حكومت در تدارك يك كودتا است
كل پانصد نفر را   فقط در،كرات تكرار شد هها كه ب اين هشدار. » نظريات كمونيستي هستند، خاتمه دهدي فقط نماينده

 .]83[جمع كرد

 همراه با  كه دستور داد،بودندجمع شده  در وزارت خارجه  كه حكومتياعضا به پس از اولين چرخش اوضاع ري تي
 ي هم كرد كه تخليالاع ،پاريس را ديدروِ  ميانهملي هاي  ار گاردوقتي او فر.  عقب بنشينندمارسميدان  بازان بهر سي ههم

اشغال   چند وزير مخالفت كردند و خواستند كه چند نقطه مثل شهرداري مركزي كه پادگان آن در. پاريس ضروري است
خواست   فقط مي،خيال ي كامالً بكمرداما اين .  موضع بگيرندروكادِترُ و در ؛دن حفظ شو  نظامي ه بود و مدرسژاردِبريگاد 

تصميم گرفته شد كه .  قوياً از او حمايت كرد، زنداني شودباستيل كه نزديك بود در وللف. حرف اقدامات افراطي را بشنود
حوالي ساعت سه، . ها پس داده بودند، تخليه شود  كه دو هفته پيش پروسي،تمام شهر، حتي استحكامات در جنوب

شوراي شهر گمان كرد كه .  شهرداري مركزي عبور كردنديشيپور از جلو و   طبل باكايو گروهاي مردمي  گردان
سراسيمه  چنان ، شدورسايهاي پشت ساختمان فرار كرد و عازم   از يكي از پلكانير تي. ]84[محاصره در آمده است  به

 . را دادريانوالِ نم ي ه كتباً دستور تخليورسِ پل كه سرِ

 را اشغال كرده اي ضع دولتيو دست زده و نه هيچ ماي حمله ي انقالبي هنوز نه بهاه و، نيرير تيتا هنگام فرار  
 قبل ها شبِ  آن.گير كرده بود فلا مركزي را هم مانند تمامي مردم پاريس غي صبح كميتهتهاجم آن روز  .]85[بودند

اي  مدرسه، در باستيلده شب پشت ياز  ساعت مارس،18در قرار مالقات بعدي را هنگام جدا شدن از هم،  بهطبق معمول 
.  نبوديامنجاي  ديگر ،شد  كه فعاالنه توسط پليس مراقبت ميريوكوردميدان كه  چون . گذاشته بودندباسفرواخيابان در 

با دريافت خبر حمله، .  دفاع انتخاب كرده بودندي هها افزوده بود و يك كميت  برتعداد آن مارس15 جديد درانتخابات 
 رهرژِبِ ،باتينيول در وارلن. ت خود همت گماشتندهاي محال انگيختن گردان بر  شتافتند و برخي بهباسفروايابان خ اي به عده

 در خيابان فالتو  و سومه در ناحيندييپ، ونئپانتِ در دووال، مونمارتر در )منصوب شده بودلژيون سركردگي  كه اخيراً به(
در ساعت .  دهم مشغول بودنده و ناحيبلويلانگيختن  بر  به،تعلق داشته باشندكميته  كه به  بدون آنبرونل و رانويه. ورسِ

ها  نزد آن  هم زندانيانييرسيد و گاه كه از هرسو ميبودند هائي   انبوه خبرگير در كه نفر از اعضا گرد هم آمدند12ده، 
هاي فدراليست   گرداني هق آن همكه مطابطرحي ريختند گاه  آن.  اطالعات موثق فقط حوالي ساعت دو رسيد.آوردند مي

ها  واقع، گردان  در.]86[شدند هرسو پراكنده مي ها به جا براي انتقال فرمان آن پيوستند و از هم مي  بهمركزي در شهرداري 
خبر از پيروزي   جديد و بيي ههاي انقالبي از بيم حمل پايگاه. كردند  ولي حركت نمي،باش بودند درحال آمادهعمالً 

هائي كه  ربود از گاردي هم فقط پمونمارترحتي . مال خود، شديداً سنگربندي كرده و در جاي خود باقي ماندندك تمام
. براي خوردن نداشتندبح چيزي ص چون از ،كردند  جمع ميغذاشان  كه برايسازماني  بيگشتند و سربازان  دنبال خبر مي

جداً  نتكُلُژنرال جان ، مطلع شد كه كيلنيانكورمستقر در خيابان  هيجدهم، هناحيبيداري  ي هكميت نيم، و حوالي ساعت سه
 ي ه كميتياعضا. دنمو ميو ژنرال را طلب ه  را محاصره كردروژ شاتوسربازان، متشكل از جمعيتي، اساساً . خطر استدر
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كمه شود، امحقرار بود  كه ، فرستادند كه زنداني راژرو شاتو ي فرمانده وراً دستوري بهف) برژره و ژاكالر، [*]رهفِ( بيداري
 .رفته بودجا  از آن تازه نتكُلُوقتي فرمان رسيد، . نگاهدارد

هاي جمعيت بسيار  كه فرياد  رؤساي اين پست.  مركزي برده شودي كميته بهتقاضا كرده بود كه خودش از همان اول 
كردند اين كميته در خيابان   و چون فكر مي؛آن بودند كه خود را از اين مسئوليت برهانندصدد كرده بود، در شان سراسيمه

كه  ليا درح،رسيدندجا  آن بهها حدود ساعت چهار  آن. ببرندا ج آن  تصميم گرفتند ژنرال و افسرانش را به، مستقر استروزيه
ژنرال در سالن كوچكي در . ها دست بلند نكرد  ولي كسي روي آن؛كردند ن جمعيتي بسيار خشمگين راه باز ميااز مي

. سربازان برافروخته خواهان اعدام او بودند.  تكرار شدروژ شاتوهاي  جا صحنه نايدر . كف شديداً تحت نظر بود  همي هبقط
ها  آن. »صبر كنيد تا كميته بيايد« دزدن ها را آرام كنند و فرياد مي كردند كه آن اي مي افسران گارد ملي تالش نوميدانه

 .نشانند بمدتي هيجان جمعيت را فروو براي بگذارند موفق شدند نگهبان 

ركرد و مرد سفيد ريشي كه نيم فرياد مهيبي خيابان را پ و بود كه در ساعت چهارنيامده  كميته ياز اعضاكسي هنوز 
هاي  گردانگوي  دشنام و 1848وئن ژ، آدم توما مانكلِاين . ديوار خانه خورد  محكم به،جمعيتي خشن دنبالش كرده بودند

تعدادي از افسران گارد ملي، . گير شده بود ها شناسائي و دست ، هنگام بازرسي باريكادمارتيرسه دِشُاو در . دانقالبي بو
خواه را متوقف كنند   خوني هند توده بودسعي كردها  تيرانداز تكاي از  ، و عدهالكروا نيرپپِ، گاريبالديپيتان هوادار ايك ك

خشونت كنار ا ها را ب آنخواه  ي خون اما توده !»دادگاه نظامي تشكيل دهيد!  بيايدصبر كنيد كميته «:و هزار بار فرياد زدند
طرف او قراول رفت و او را نقش  بيست تفنگ به. حياط كوچك خانه پرت كردند  را گرفتند و بهتوما كلمانزدند و دوباره 

 زنداني بود را شكستند، خود را روي او  در آننتكُلُ اتاقي كه ژنرال ي ه سربازان پنجر،حين اين اعدام در. زمين كرد
 ،طرف مردم را داده بود ه بار فرمان آتش بهساين مرد كه صبح همان روز .  كشاندندطرف حياط بهاو را انداختند و 

 .آمد ير رگبار گلوله از پا درزاو را كنار ديوار كشاندند و . اش حرف زد گريست، تقاضاي ترحم كرد و از خانواده

 ژرو شاتو  بهنتكُلُهمراه ها اجازه دادند كه افسران  آن. خشم توده آرام گرفت  ،ها جوئي اين تالفي پس از پايان
 .آزاد شدندشب رسيدن ابرگردانده شوند و با فر

 را كه ننس اوژِپرَپادگان  لبرونِ. آمدند جوش در  و ب جن بهتا اين زمان حالت دفاعي داشتند، ها، مردم كه  ماداعبا اين 
 ،خود گرفته بودند اي به همراه حدود صد افسر كه حالت متكبرانه كلنل به.  صف بود، محاصره كرد120 تيپ در دست

طرف    حركت خود را بهتامپل از طريق خيابان برونل .دست مردم افتاد  بهپوساشَهزار و د.  حبس شدندبرونلدستور   به
هاي  در در ساعت شش جمعيت با چكش به. شغال شد ملي در ساعت پنج اي هخان چاپ. ادامه دادمركزي شهرداري 

 عالمت ريوليهاي خيابان  ها از پنجره بازرولي س. ه نفر ازپا درآمدندسشليك شد و ها  روزنهاز .  حمله كردناپلئونپادگان 
 ي هشودند و اجازها را گ ها در  اندكي بعد آن!» زنده باد جمهوري،كه شليك كردند ها بودند اين ژاندارم«دادند و فرياد زدند 

 ].87[ها را دادند بردن سالح

 ازطريق د، را اشغال كرده بودنجا هائي كه آن ژاندارم.  محاصره شده بودتقريباًمركزي نيم شهرداري  و در ساعت هفت
  كه توسط افراد خود رها شده و بدون هيچوابر و ژول فرينيم،  و در ساعت هشت.  گريختندلوبو گذرگاه زيرزميني پادگان

شهرداري  رسيدند وميدان   بهبرونلهاي  اندكي بعد، ستون. رفتند در دزدانه ـ نيزـ جا مانده بودند  دستوري از طرف حكومت
 .جا رسيد آن  بهسن ي ه هم ازطريق كناررانويهو درست در همان زمان، د تصرف درآوردن مركزي را به

ادبندي كنند، در ك را باريسن ي ه وكنارريوليد خيابان  دستور دابرونل. يافت وقفه افزايش مي ها بي تعداد گردان
ها  گشتييكي از اين .  فرستاداطراف به هاي گشتي زيادي  گروهها را تقسيم كرد و  ها نفر گذاشت، پست  وروديي ههم

با  شود كه او فريگيري  دست موفق به  نزديك بود؛ها در آن جلسه داشتند، محاصره كردركه شهردارا  لوورشهرداري 
 . برگشتندبورسشهرداري ميدان  ها به شهردار. بيرون پريدن از يك پنجره خود را نجات داد
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مذاكره گذرانده بودند و در انتظار اطالعات و نظرات جديد،  معاونين به جا تمام روز را همراه با بسياري از در آن، ها آن
 ير تي .ها نمايندگاني نزد حكومت فرستادند هار، آنحوالي ساعت چ. حكومت عصباني بودندمعناي  بي ي اكثراً از حمله
شست و اين كار تماماً هايش را از   دستدورل. دادها نشان  آن  را بهي خروجدرِ مؤدبانه كار پي. رفته بود ردپيش از اين 

 شهرداري ،رالهاي فد گردان. هنگام الزم آمد كه تصميمي گرفته شود شبولي . اند دانان آن را انجام داده گفت كه حقوق
 تنيولاب و مونمارترهاي   گردانآرنولد و برژره، وارلن .  را اشغال كرده بودندواندوممركزي را در محاصره داشتند و ميدان 

ها  كردند، گوئي ارتشي داشتند كه از آن هرقيمت مي  و چند مرتجع صحبت از مقاومت بهنترَو، واشرو. جا برده بودند را آن
كردن اوضاع   كه راه آرامدها فكر كردن آن. گشتند اي مي  دنبال راه چاره،تر بودند يگران كه معقولد. پشتيباني نمايد

عنوان رئيس پليس و  ه، ببودده اد 1848، كه امتحان خود را در مقابله با شورشيان ژوئن دامآادوارد تواند اين باشد كه  مي
خاطر  ه اكتبر بود و شب مخالف آن و ب31صبح هوادار جنبش كه انترناسيونال  قسابعضو  ،سر پرودنيست سبك( والنگال

. عنوان فرمانده گارد ملي منصوب شوند ه ب)نمايندگي برگزيده شد  به، برداشتنوالبوزِخراشي كه هنگام قيافه آمدن در 
توانيم با  نميما «او قاطعانه رد كرد و گفت . نهاد كنند  پيشژول فاور حل درخشان را به نمايندگان رفتند تا اين راه

كرد،  ها پنهان مي  پاريس كه او از شهرداري هكه تخليكرد فقط براي آن بازي را  اين كمدي .»ها كنار بيائيم كش آدم
 ديگر خود را ژولِن اي. كرده استترك  شهرداري مركزي را ريژول فِه خبر رسيد كن مذاكرات يدر ح. توجيه گردد

خوانند تا جانشين ارتش ا بهاي هوادار نظم را فر گردان كه ن قرار گذاشتو با شهرداراداد ظاهر متعجب نشان  هب
  .شوندمضمحل شده 
. بودندكه همگي در مورد نيت حكومت در ابهام  شده از اين و تحقيرريشخند  بازگشتند كامالً مقهور اين شهردارها

 يكراست ،مذاكره كنند  خود شروع بهكه دوباره در شهرداري  آنجاي به ،دار بودندراگر از اندك شجاعت سياسي برخو
ژنرال [تالفايِتوانند  ها اطالع داد كه مي ن آ  بهكار پيسرانجام، در ساعت ده صبح، . رفتند شهرداري مركزي مي به

 خود را بيرون ] با انقالب همكاري كرد، ولي در پايان در كنار شاه عليه انقالب توطئه كرد1789فرانسوي كه در انقالب 
  .شهرداري مركزي فرستادند  را بهوالنگالها فوراً   آن.بياورند

ها خواب اين  يك از آن هيچ. جا بودند، عموماً نگران و مردد  مركزي از ساعت ده صبح آني  كميتهيبعضي از اعضا
كزي خواستند در شهرداري مر مينها  از آنبسياري . هايشان بيفتد را هم نديده بودند كه قدرت با اين سنگيني بر شانه

بود، ه روزي را كه براي انتخابات نياز سسرانجام تصميم گرفته شد كه فقط دو يا . ور كردندها با هم شُ آن. مستقر شوند
وز  كميته وزدر اطراف  حاضر بود و هيِلوئيلي. باشندمقاومت  مراقب هرگونه تالشي براي  كهضمناً الزم بود. جا بمانند در آن

در تمام روز او . شد متوسل  كسالي وورأ بهياري خود قول داد مراقب هرخطري باشد و كرد، در يكي از فواصل هوش مي
كه  گماشت، حال آن فرماندهي كل گارد ملي  كميته مرتكب اين اشتباه شد كه او را به.]88[هيچ نقشي بازي نكرده بود

  .ده بوداز پيش در شهرداري مركزي مستقر شداد،  ميانجام را اين وظيفه  كه از صبح برونل
اش را  خود اعتماد كامل داشت و از پيش بيانيه او به.  اعالم آمادگي كرديهلوئيلي، رقيب والالنگ، سهدر ساعت 

 .»فرمانده گارد ملي «: جواب دادوالالنگ ؟»شما كي هستيد« :ها از او پرسيدند بانهنگ.  رسمي فرستاده بودي هروزنام به
 ها آناز كميته . ها را بپذيرد كميته رضايت داد كه آن.  و غيره همراه او بودندورنهك، كروالُ پاريس، گاننمايندتن از چند 

او كه  ضمن آن. نفس اين مرد ديوانه خنديدند هاعتماد ب ها به  آن.»ير تيآقاي « ؟»كي شما را انتخاب كرده است «:پرسيد
 او .»نه« ؟»شناسيد رسميت مي مركزي را به ي آيا شما كميته« :ها از او امتحان گرفتند  آن،كرد از حقوق مجلس دفاع مي

  .فرار گذاشت و پا به خود بيرون رفت  از قرائت بيانيهپس 
ي   بنه و بار خود و ي هخان هاي خود، توپ هنگ وينوا جنوب، ي هاز درواز.  براي آزاديدار نحوي معني  بهشب آرام بود،

ها فحش  ژاندارم رفتند و به سو مي  آن  و سو اين دلخوري به باسازمان  بيسربازان . داد طرف ورساي حركت مي را بهخود 
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 ي هخانه و هم بار توپ ، شش آتشهنگه سقلش را از دست داده بود و خود، عت نسمطابق ، ستاد .]89[دادند مي
ي از طرف ترين حركت كم. گذاشتاپاريس ج جريان آب رودخانه بسپارد، در ها را به دار را كه كافي بود آن هاي توپ قايق

او از اين  (نبود ها  فكر بستن دروازه هبي جديد گارد ملي نه تنها  فرمانده. را متوقف كند توانست اين كوچ ها مي فدرال
] م. كرد ارگاني كه پس از شكست كمون از طرف حكومت ورساي كمونارها را محاكمه مي[مقابل شوراي جنگ جهت در

  .گذاشته بودباز ارتش روي  را بهها  مفر ي ه هم، بلكه) باليد خود مي به
 

 

 



 71 

 

 

  چهارمفصل 
 

  دهد  مي مركزي براي انتخابات فراخواني كميته

 
 .»شوند هاي شما متوسل مي قلب  ما بهي ههاي شكست قلب«
 ي هگارد ملي و هم  بهسنرداران و معاونين پاريس و نمايندگان شه(

  ).شهروندان
  

همه تعويض آندر قياس با اي، حتي عجب تغيير صحنه. گاه شد مارس از پيروزي خود آ19پاريس فقط در صبح 
ارتش، حكومت . در اهتزاز بودمركزي پرچم سرخ برفراز شهرداري ! نمودماه در اين درام رخ  اين هفتر طي صحنه كه د

 ي كميته ،افروابنام   و خيابان گمباستيلاز اعماق . بودندهوا رفته  و بهشده دود با مه صبحگاهي همراه و دستگاه اداري 
از صحنه  سپتامبر امپراطوري 4در ترتيب  اين به. عود كرده بودصپاريس و درمعرض ديد تمام جهان تارك  بهمركزي 

  .نده بودچنگ آورد را بهصاحب  بي يك قدرت »چپ«نمايندگان ترتيب اينو بار بهناپديد شد؛ 
خود قدرت هم بازگرداندن  و آنشه درسرداشت اين بود كه فقط يك انديدر  مركزي ي ولي افتخار بزرگ كميته

بختانه،  خوش. شد  اكتبر مي31جنبش هم مثل  اين جنبش مِپرداز بود، سرانجا  نامه گرا و تصويب اگر فرقه.  بودپاريس به
 ي هافراد طبق.  خاصي نداشتند ادعاي سياسيچنين  هم واي خاص ذشتهگ  كهاين كميته از تازه واردهائي تركيب شده بود

از  ها و بيش تر در قيد سيستم  كمر وساز، معما تجاري، مجسمهشركت ندار، تعميركار، منشي ارد و نيز كارگر، دكمتوسط خُ
 :شد شان مي يآور فقط يك فكر داشتند كه موجب بقا ها در اين ارتفاع سرگيجه آن. هرچيز نگران نجات جمهوري

  .خود پاريس بسپارند  بهپاريس راشهرداري 
كه (بورژوازي پاريس  جهت آن خرده  بود كه عمدتاً به»چپ«خاص هاي  برنامه امپراطوري اين يكي از ي هدر دور

  جلبآن  به)بين حكومتي برتخت شهرداري مركزي پاريس حسابي تحقير شده بودوشتاد سال  تمام با ديدن منصهطي 
شهردار ( سماناُ هاي مالي تالسخها و ا وام افزايش بودجه، ي هوقف از افزايش بيهم ها  جوترين آن حتي مسالمت. شد مي

اين براي زدند كه كف  كارپي براي آميز چه تشويق ها  آنو. بودندمتحير و ناراحت ) پاريس در دوران امپراتوري
ها از آن برخوردار بودند و از  قصبه ترين حقوقي را خواسته بود كه كوچكهمان فكرترين شهر فرانسه  ترين و روشن بزرگ
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اواخر امپراطوري، فكر يك شوراي   در!دهد بحساب پسكه خواسته بود ) يعني، همان شهردار پاريس( سن پاشاي
 و حاال تنها تحقق كامل آن پوشيدعمل  ي  جامعهمحاصره ايام  اين فكر تا حدي در ،شهرداري منتخب نضج گرفته بود

  .ش آسوده خاطر سازدا تمركززدائيتوانست پاريس را از جهت  مي
  طيها در آن. كمون مايل بودند  شوراي شهرداري، بهآرمان بورژوائيِ تفاوت به هاي مردم، بي ي ديگر، تودهاز سو

كن كردن  اهرمي براي ريشهعنوان  هم به و هنوز ؛ عليه دشمن خواستار آن شده بودندحعنوان يك سال ه ب ورهصمحا
دولت چه ارزشي   بدون آزادي و وابسته بهمنتخب، اماي رائي حتوها براي ش آن. باشند مياستبداد و فالكت خواستار آن 

وپنجه  و در مجموع از دستاختياري نداشت  پليس  وها، دادگستري  بيمارستان، مدارسي هادار؛ شورائي كه در قائل بودند
 كه ،شكل سياسي بوديك كردند  ميتالش چه مردم برايش  آن.  ناتوان بودنرم كردن با بردگي اجتماعي همشهريان خود

هاي انتخابي را   حكومتي ه قوانين اساسي و همي هها هم آن. كردن براي بهبود وضعيت خود را بدهد ها امكان كار آن به
تر  روز بيش شوند و قدرت دولتي روزبه  خود اداره ميي هكنند  انتخاباصطالح موكلينِ  بهي هخالف ارادبرديده بودند كه 

هوا را تنفس  كه حتي ي قدرتهمين ؛ اماكند  خود محروم مي از حق دفاع از كارِـ حتيـ كارگر را و گرايد  استبداد مي به
همه شكست،   پس از آنها  آن.زندسر باز ميداري   سرمايههاي  همواره از مداخله در راهزني،آورد  در مي خودتحت امرِ

اين . رهائي كارگر نيست خود قادر بهبراثر طبيعت موجود گزاري  كامالً متقاعد شده بودند كه رژيم حكومتي و قانون
 قانون اساسيِ .بودوحدت ملي بقاي  ي هحدود م در حكومتي مناسبها از كمون خودمختار انتظار داشتند كه رهائي را آن

ي خود سروري  كننده وكالت با وظائف منجز و روشن را جانشين نمايندگاني سازد كه بر انتخاببايست  كمون مي
 حاكميت را براساس كرد و آن تغذيه ميي جان  شيره از زده بود وكشور پيوند  بهكه خودرا ي سابق  قدرت دولت.كنند مي

سازمان افراد بق با منافع معدودي امط  ارتش و پليس را و عدليه وو ماليهنمود  منافع متفاوت و متخاصم غصب مي
  .دشگزين مي يجاهاي خودمختار   كمون ههيئتي از نمايندگان كليبا  ستبايمي داد، مي

 ي ه بعضي ديگر، همي ههاي دليران بعضي و آرمانمشروع هاي  حساسيت بهتوسل  شهرداري با ي هاين ترتيب، مسأل هب
  .مركزي فراهم آوردي  هطبقات را گرد كميت

تخت نشسته بود، تشكيل  به در آن تروشوقي كه ا خود را در همان اطي هها اولين جلس ونيم، آن در ساعت هفت
من با تشكيل جلسه در  «:و گفتا. ادوارد مورونام  بود بهردي ور خُ و پيله ) ساله32حدوداً  (جواني رئيس مرد. ددادن

پاريس   بايد وضعيت خودشان را فوراً مشخص كنند، به،جا هستند كه آن  ولي حاال؛»شهرداري مركزي موافق نبودم
ابات را انجام دهند، خدمات عمومي را تأمين نمايند و شهر را ترين زمان ممكن انتخ خواهند، در كوتاه بگويند كه چه مي

  .گيرانه حفظ كنند فلا غي هدر مقابل حمل
فرانسه  بهو طرف ورساي حركت كنيم، مجلس را متفرق نمائيم  ا بايد اول بهم« :دو تن از همكارانش فوراً گفتند

  .»دهدبفراخوان دهيم تا نظر 
با ها  شهرستاناگر . ما فقط مأموريت تأمين حقوق پاريس را داريم. نه «: گفت،كسالوونهاد   پيشي هديگري، نويسند
  .»سرمشق بگيرندما از ما هم نظر هستند، 

نهاد  ديگران با اين پيش. جام برسانندرف كنندگان، انقالب را به انتخاب اي خواستار آن بودند كه قبل از رجوع به عده
براي انتخابات  فراخوان هل تهيؤ را مسموروراً انتخابات را برگزار كند و كميته تصميم گرفت فو. مبهم مخالفت كردند

 يتر اعضا ايم كه بيش مطلع شده اكنون شهروندان، هم «:گفت  كميته وارد شد ويدرحين امضا، يكي از اعضا .كرد
 راهي انبازسر. تالشي براي مقاومت درحال سازماندهي استدوم و اول  در نواحي ،حكومت هنوز در پاريس هستند

هاي مخاصم را متفرق كنيم و مانع  فوراً وارد عمل شويم، روي وزيرها دست بگذاريم، گردان ما بايد.  هستندورساي
  .»خروج دشمن از شهر شويم



 73 

هاي  ستون. ها علناً در جريان بود خانه  وزارتهتخلي. شدند مياز پاريس خارج تازه داشتند  كار پي و ژول فاورواقع،  در
 بستن امضا كردن ادامه داد و اين احتياط سنتيِ ولي كميته به.  چپ بودندي ههاي كران نوز درحال خروج از دروازهسرباز ه

كه اين يك ـ   افراد خيلي معدودي ديدنددهرچنـ اين كميته نديد . ديده گرفت و در انتخابات غرق شداها را ن دروازه
  . استورساي تا پاي جان با مجلس ي همبارز

مختلف دواير ها و هدايت  خانه نمايندگاني براي تصرف وزارتشد،  بايد انجام ميكارهائي كه راي توزيع بكميته 
يا انقالبي بودن شهرت كارداني   كساني كه به از ميانبعضي از اين نمايندگان از بين افرادي خارج از كميته و. تعيين كرد

جا نيستيم تا  ما اين «:همكارانش با عصبانيت پاسخ دادند د وش حقوق صحبت كرييك نفر از افزا .داشتند، انتخاب شدند
ترتيباتي در مورد حضور دائمي .  هنوز هم كافي است،ايم ما تا حاال با حقوقمان زندگي كرده. از حكومت دفاع تقليد كنيم

  .شدبعدازظهر تعطيل بعضي از اعضا در شهرداري مركزي داده شد و جلسه در ساعت يك 
پس از . زد ها لبخند مي پاريسي آفتاب بهاري به. بودزندگي بخشيده ها  خيابان  مردم بهي ه شادمانبيرون غوغاي در

 ي ه و همبوت مارتري، در رجلوي باريكادهاي شهردا در. ها بود خاطر و اميدواري آنآسودگي هشت ماه، اين اولين روز 
اين روزنامه .  رسميي هفقط روزنام كرد؟  ميي از جنگ داخلي صحبت كپس. زد ان موج ميتماشاچيجمعيت بولوارها 

گارد ملي   و در پيامي به»آزموده استهاي آشتي را   راهي هحكومت هم« :كرد  خاص خود روايت ميي هشيو وقايع را به
. قتل رساند سردي به خون  را بانتكُلُ و توماـ  كلمانژنرال است، گرفته نام  مركزي ي  هاي كه كميت كميته «:گفت مي

 ي هعهد هها را ب ما مسئوليت اين قتلشآيا . ها ها يا پروسي ارتيستپها، بنا  اين كميته چه كساني هستند؟ كمونيستضاياع
مورد اما اين . سرائي براي فراريان فقط چند گروهان با گرايش مركز را تحت تأثير قرار داد اين نوحه؟ »گيريد خود مي

 شهردارها در آن  هآمدند كه همدوم  هشهرداري ناحي تكنيك، به پليدان  و شاگربورژواهاي جوان: ي جدي استا نشانه
اند، مخالفت خود را با كميته  هاي ما بوده  انقالبه اين دانشجويان دانشگاه كه تا امروز پيشاهنگ كلي؛جمع شده بودند

  .كردند اعالم
 همهخواستند؟ ساعت دو  چه مي؟ بودندكساني  ها چه آن. ط پرولترها صورت گرفته بودساين انقالب توچراكه 

ان، مردم پاريس دشهرون« : ببيند، ملي بيرون آمده بودي هخان  تا پوسترهاي ديواري كميته را كه تازه از چاپندشتافت مي
خواهند  شرمي كه مي هاي بي كمين احمق  درـ كه بدون تحريك چنان همـ  نيرومندي آرام و بردبار، بدون هراس عيندر
 يك جمهوري حقيقي، اين ي هاتفاق هم شالود پاريس و فرانسه بهتا ريد ابگذ. اند نشستهيب برسانند، جمهوري ما آس به

از مردم پاريس براي انجام انتخابات . عصر انقالبات خاتمه خواهد داد، را بريزند متي كه براي هميشه بهوتنها حك
. ايد ع از پاريس و حقوق خودتان مأمور كردهدفا شما ما را براي «: گارد ملي و خطاب به. »شود خودشان دعوت مي

 ،نام مردم ، ما به اين فاصلهدر. آماده شويد و فوراً انتخابات كمون خود را انجام دهيد. مأموريت ما اكنون منقضي است
 و لوليه، اسي (ها  از آن نفره يا چهارسدر ذيل آمده بود كه جز ] 90[بيست نام .»داريم شهرداري مركزي را نگاه مي

مراجعه كنيد  [1792 اوت  دهمِ صبحِ ازپاريس.  فقط از طريق پوسترهاي چند روز اخير شناخته شده بودند)وارلن
  . خود نديده بودنامي را در شهرداريِ هاي گم هور چنين آدمتاكنون ظ] م. روزشمار انقالب كبير فرانسه به

سسات را تصرف ؤها م آن. كردند زادانه تردد ميشان آ هاي  مورد احترام بود و گرداننشا پوسترهايبااين وجود، 
 و ؛ رسميي ه روزنام و جنگ، تلگراف،ر بحريهاتهاي ماليه و داخله؛ در ساعت دو دف خانه ارتز در ساعت يك و،كردند
 راستي، عليه اين قدرت نوزاد كه نخستين كالمش .كار خودشان را كرده بودندها  آن.  در شهرباني كل مستقر شددووال

   گفت؟توان  چه مي خودش از قدرت است،گيري هكنار
 نفر 000/20.  رد شويميريولباز خيابان  ن باريكادهاي نيمهااز ميبيائيد .  داشتها حالت جنگي چيز در اطراف آن همه

ن پنجاه توپ و مسلسلي كه در طول نماي ساختما .اند شان بسته قنداق تفنگ شان را به و نان  هدر ميدان شهرداري اردو زد
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ر بود از گاردهائي كه ها پ پله  حياط و راه.اند قرار گرفتهاالر شهر ت در اطراف  دارد كههائي را  حالت مجسمه،قرار گرفته
پرسنل  در سالن سمت چپ كه به. ها  مملو بود از افسران، گاردها و غيرنظاميتروناالر وسيع ت و خوردن بودندغذامشغول 

جا  در آن.  كميته بود مخصوصِ، ساختمانهاويزاطاق كنار ساحل رودخانه در . دكر  سروصدا فروكش مي،شد مربوط مي
با . جا حاكم بود انضباط و سكوت در آن.  مشغول نوشتن بودند وحدود پنجاه نفر روي يك ميز دراز خم شده

روي يكي  كردند، به ي كه دو نگهبان از آن مراقبت م وروديگاه، درِ به گاه.  اكتبر خيلي فاصله داشتيم31هاي  آنارشيست
  .شد  كميته كه حامل فرمان يا مشغول تحقيقي بود، باز ميياز اعضا

 كه هيچ دخالتي در آن نتكُلُ و توماـ  كلماناعدام   از كميته خواست كه بهي از اعضايك. جلسه از سرگرفته شده بود
 .»ها در نهايت تو را انكار كنند هست كه آنمردم را انكار نكن، چون بيم اين  «:ديگري جواب داد. كند، اعتراض  نداشته

ها را  ما بايد اين تهمت. رت گرفته استو چشم ما صيكند كه اعدام جلو  رسمي اعالم ميي هروزنام«نفر سوم گفت 
كس  شما از همه. اين اتحاد بايد حفظ شود. اند دست هم داده مردم و بورژوازي در اين انقالب دست به. متوقف كنيم

 ؛دست آوريد خوب، پس مردم را رها كنيد تا بورژوازي را به «:در حرفش دويدند. »ندنبات شركت كاكه در انتخخواهيد  مي
  .]91[»سازند ميرا ها  كه انقالبهستند وقت شما خواهيد ديد كه آيا اين  بورژواها  كنار خواهند كشيد و آن مردم

نويس   پيشادوارد مورو. شودامر تشريح حقيقت  و رسمي درج  هكميته تصميم گرفت كه يك يادداشت در روزنام
  .تصويب رسيد نهاد و قرائت كرد كه به بيانيه را پيش

 آئي گردهمه س هكميته مشغول بحث درمورد نحوه و تاريخ برگزاري انتخابات بود كه مطلع شد در شهرداري ناحي
 موقت ي ه ادارير تيصبح همان روز، . ستتشكيل شده ادر مجلس  سن شهردارها و نمايندگان ،ها بزرگي از سران گردان

. كردند ها داشتند اقتدار خود را برگارد ملي آزمايش مي اي از شهرداران واگذار كرده بود و حاال آن اتحاديه پاريس را به
  .شركت در انتخابات دعوت كنند كنندگان را به ها قصد دارند انتخاب كميته اطمينان داده شد كه آن به

ديگران با . »توافقي برسيم تا وضعيت تحت قاعده درآيد ها به طور است ما بايد با آن اگر اين «:ا گفتندتعدادي از اعض
خواهيم فرانسه را با خود داشته  اگر ما مي «: گفتاعضي از ايك. ها شدند يادآوري محاصره صراحتاً خواستار بازداشت آن

 ديگر  و از سوي؛مايندگان و شهردارها چه انعكاسي خواهد داشتتصور كنيد كه بازداشت ن.  نبايد آن را بترسانيم،باشيم
اگر . دهنده خيلي اهميت دارد  رأي ازگيري آوردن تعداد چشم ردگِ «:ديگري گفت. »ها چه خواهد بود تأثير همكاري آن

 مزاج فرياد  يك همكار عصبي.»آمدهاي رأي خواهند  صندوقپاي  پاريس ي ه هم،ما بپيوندند نمايندگان و شهردارها به
 از زيربار مسئوليت شانه ه شما اين است كي هو تنها دغدغ  مقامتان نيستيدي هبهتر است بگوئيد كه شما شايست «:زد

  .شهرداري بفرستند عنوان نماينده به ه را  بآرنولد كه د سرانجام، تصميم گرفتن.»خالي كنيد
 از ترس مالون و ريِ ميليهائي مثل  ندگان، سوسياليستترين معاونين و نماي راديكال. از او استقبال خيلي بدي شد

هاي ناشناس  اين آدم «:بسياري هم گفتند. موضع گرفتند ابتكار خطرناك مردم، صراحتاً عليه شهرداري مركزي
گانه هم برخوردي   نواحي بيستي ه سابق كميتيها و اعضا ، انترناسيوناليستريوكورد؟ حتي در »هستندكساني  چه

 خواستند و ها مي چه آنزيرا . شهرداري مركزي بفرستد بهمأموريني معهذا، اين جلسه تصميم گرفت  .يز داشتندآم احتياط
  .جا بود خواستند، قدرت در آن چه نمي

هاي  ، دادگاه را رفعحالت اضطراريحال  و درعين  كرد؛شنبه را براي انتخابات تعيينردر همين فاصله، كميته روز چها
هيئت اعزامي براي پذيرفتن سومين جلسه . نمود جنايات و جرائم سياسي را شامل عفو عمومي هلينظامي را لغو و ك

از  (كروالُ، و نمالُ، هكورنِ، نلَتُ، ريِ ميلي، كلمانسو: بودند از هيئت  اين .شددر ساعت هشت تشكيل اتحاديه شهرداران 
  ).از معاونين (هيِيلئومِ  وژاكالر، مورا ؛ و)از شهرداران( موتو و نوالهب؛ )نمايندگان
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 حال مجلس و درعين هعنوان نمايند هدر مقام خود بـ  ير تيكودتاي آلت فعل ، نيمي همدست و نيمي كلمانسو
 نامشروع صورت گرفته ي هقيام برمبناي يك انگيز«: زد او درازگو بود و كتابي حرف مي. ها بود گوي آن  سخنـ شهردار

 كثيري از ي هعد. هاي وارد نيست  آدمو پاريس در دستوكالت ندارد  مركزي ي كميته. دندولت تعلق دار  بهها است؛ توپ
و بشود كميته مسخره  طولي نخواهد كشيد كه .اند و شهردارها جمع شدهمجلس ها دور نمايندگان  نفرات گردان
ي  اوتوريتهو بايد مطلقاً كند طغيان ندارد عليه فرانسه ، پاريس حق وانگهي. اعتنائي قرار گيرد مورد بيتصميماتش 

مجلس اتحاد نمايندگان  تسليم بههم  رفت از اين مشكل دارد و آن كميته فقط يك راه براي برون.  نمايدمجلس را قبول
مرتباً نطق او . »دن پاريس را كسب كني هاي مورد مطالبزه از مجلس امكان تأمين نيا اند  كه مصمم،و شهرداران است

افراد گارد كرد؟ حمله كرد و اول جنگ داخلي را شروع كي   !دنا جرأت كردند از قيام حرف بزنه آن! عجب. شد ميقطع 
هائي كه خودشان پولش را پرداخته بودند؟ گارد  گرفتن توپ  شبانه و پسي هيك حمل  جز پاسخ دادن بهاند، ملي چه كرده

  كزي كرده است؟اري مرهردنبال مردم و اشغال ساختمان خالي ش ملي چه كاري جز رفتن به
اين مأموريت اكيداً او را . آور دريافت كرده است  مركزي مأموريت معتبر و الزامي كميته«: يك عضو كميته گفت

از زير سؤال بردن هرگز مجلس . مردم تعدي نمايندها يا جمهوري  آزادي حكومت يا مجلس به كند كه نگذارد  ملزم مي
نرال آبروباخته را در رأس ما قرار داده، پاريس را از پايتختي انداخته و يك ژ. استبرنداشته ري دست مهوموجوديت ج

 تحت پايبندي، شجاعت و ايثاري را كه پاريسِو هاي ما پوزخند زده،  رنج به. داشته است سعي در ويران كردن تجارت آن
.  را هو كرده استـ كتورهوگووي و گاريبالدي  ـها ترين نمايندگان آن  انكار كرده و محبوب،محاصره از خود نشان داد

اميدوار بودند كه با خلع سالح و با بستن دهان مطبوعات شروع شد توطئه اين . توطئه عليه جمهوري آشكار است
فرود   تازه سراگر ما در مقابل اين توهينِ. استبله، مورد ما مورد دفاع مشروع . انجام برسانند هاي ما آن را به گردان

مجلس ، مدت اعتبار مأموريت اين اكنون از مجلس فرانسه حرف زديد شما هم. ري خوانده شده بود ختم جمهو،آورديم مي
از حد  بيش تحت قوانين آن  خودما  ـكنيم  ديكتهمورد فرانسه، ما مدعي آن نيستيم كه قوانين آن را  اما در. منقضي است

مأموريت كنيد، مسئله ديگر اين نيست كه بدانيم  ظه ميمالح. دهيم  تن نميهاي هم دهاتيرفراندوم   ولي بهـ ايم رنج برده
خواهيم  ميو نيستيم ان قدرت گوئيم كه انقالب انجام شده است؛ ولي ما غاصب شما مي ما به. تر است معتبريك از ما  كدام

ما  ؟نمائيد وع ميانتخابات رج كنيد و همراه ما به ما كمك مي آيا شما به. نمايندگانش را برگزيندرا دعوت كنيم كه پاريس 
 ريِ ليميها صحبت كرد،  هاي خودمختار و فدراسيون آن كه او از كمون  همين.»پذيريم اشتياق همكاري شما را مي با

باري مثل  ريزند و من روزهاي مرگ  پاريس مي فرانسه بر سرِي ه هم،را بلند كنيدها  اينمراقب باشيد، اگر پرچم  «:گفت
دست  تر به هاي آرام با گام  رفت پيش. صدا درنيامده است زنگ انقالب اجتماعي هنوز به. نمك بيني مي  را پيش1848ژوئن 

ممكن  ،مند استزيروپشما كه امروز قيام . پائين بيائيد، ايد  مرتفعي كه خود را در آن قرار دادهي هلقُاز آن . آمده است
خود  ، ترديد بهكم قانع باشيد كه به  ولي دراين؛ريدا براي آن مايه بگذ،هرچه در توان داريد. بخورد فردا شكست است كه

اعتماد اين . باز بگذاريدمجلس  شهردارها و نمايندگان هدياكنم كه ميدان را براي اتح مينصيحت شما  من به. راه ندهيد
  .»جا خواهد بود هشما كامالً باز جانب 

چند ( .»رود جا نمي ما تا آنمأموريت كنم كه  چون صحبت از انقالب اجتماعي شد، من اعالم مي «:يك نفر از كميته
. عنوان يك شهر آزاد صحبت كرديد هشما از فدراسيون و از پاريس ب« .)»!نه! نه«، »!بله! بله! بله «:از كميتهنفر ديگر 

صميم تشان  هاي  فعاليتبعداً مردم در مورد .  ما برگزاري انتخابات استي هوظيف. تر است سادهها  از اين ما ي هوظيف
محبوبيت فاقد ها  آن. و شهردارها، اين غيرممكن استمجلس نمايندگان  اما در مورد تسليم شدن به. خواهند گرفت

ما كمك  ها به آيا آن. ها برگزار خواهد شد انتخابات با يا بدون همكاري آن. ي ندارندوزننيز و در مجلس هستند؛ مردمي 
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 و اگر ؛برگزار خواهيم كردانتخابات را ها   ما بدون آنگرنهو. كنيم بال ميها استق خواهند كرد؟ ما با آغوش باز از آن
  .»ها را خنثي كنيم  چگونه آن كهدانيم  مي، سد راه ما شوند،درصدد برآيند

هاي شما چيست؟  الخره، خواستاب «: گفتكلمانسو. بحث داغ شد. كردندبرحرف خود پافشاري نمايندگان اعزامي 
  ؟»كنيد  مجلس براي شوراي شهرداري محدود مي ازاضتقا را بهخود  مأموريتآيا شما 
چنين خواستار  خواهيم، بلكه هم  مي راما نه تنها شوراي شهر «: گفتوارلن !»نه! نه«:  زيادي از كميتهي هعد

 شهري، حذف شهرباني، حق گارد ملي براي تعيين رؤسا و تجديد سازمان خود، اعالن جمهوري هاي واقعيِ آزادي
هاي  مانده، قانوني منصفانه درخصوص بدهي هاي عقب  اجارهي هساد و صافگرفتنِ  ناديدهنوان حكومت قانوني، ع هب

  .»معوقه، و ممنوعيت ارتش در قلمرو پاريس، هستيم
 ه،واضح است كه مادام كه كميت.  شما را دارم، ولي اوضاع خطرناك استيها من هم همين خواست «:نمالو

نمايندگان  برعكس اگر پاريس دوباره به. هيچ حرفي گوش نخواهد داد  اشغال دارد، مجلس به مركزي را درشهرداريِ
  .»از شما ساخته خواهد بود ها كاري بيش نظر من از آن قانوني خود اعتماد كند، به

يئت  هيِ و اعضا،برگزاري انتخابات چنان از حق خود براي كه كميته هم حالي ونيم طول كشيد، در بحث تا ساعت ده
 خود را ي چهار نفر از اعضا،سرانجام توافق كردند كه كميته. كردند  كميته دفاع مياز ادعاي خود براي جانشينيِاعزامي 

  . انتخاب شدند[*]ژورد و رنولدآ، روم، نوارلَ.  بفرستد2 هناحي به
، پيرا، كارنو، شلشه، لوئي بالن ؛اونينها، شهردارها و مع نماينده: ليسم روبرو شدندا ليبري هاكر ـ  جا با تمام عمله در آن

 براثر اما، صميمي هوادار معدوديجا  مردم درآنآرمانِ . ت نفرصدرمجموع حدود ش ؛دوباي، و نترَو، مارهدِ، كهفلُ، تيرار
كبر متو عصبي  يليبرالاو . ، شهردار ناحيه دو، رياست جلسه را برعهده داشتتيرار. ، بسيار مأيوس داشتاي نامعلوم آينده

 ي هكميت مقابلدر در شهادت خود  او.ند ياري رسانده بودتروشوفلج شدن پاريس در دست  كه به ، از همان قماشيبود
مثله و ، داد  نشان يعريان بهرا گي خود تمام فرومايليبرال ـ  بورژوازي راديكالدر آن  كه  رااين جلسهها  دهاتي تحقيقِ

ارائه  آن را ي هعدالتي در حق مردم، حقيقت ساد جا، براي روشن شدن يك بي  دراين]نويسنده [ما. كاري كرده بود دست
  .كنيم مي

توافق برسد،  ها به  مركزي اين است كه با شهرداريي هلت از نظر كميتابهترين ح«: فرستادگان كميته مركزي
  .»بات باشندابرگذاري انتخ ها حاضر به كه آن درصورتي

 ي ها با كميته شهرداري«: جمعي طور دسته هها ب ها و ليبرال  راديكالي ههم خالصه  ولوئي بالن، پيرا، تيرار، شولشه
 شهرداران كه از طرف حكومت هديااتح: واجد صالحيت وجود دارد مرجع فقط يك. شوند مركزي وارد مذاكره نمي

  .»نمايندگي دارد
ما از طرف گارد ملي . موجوديت داردي ز مركي كميته. وارد اين بحث نشويمبيائيد «: ي مركزي  كميتهنافرستادگ
  ؟»آيا شما حاضريد انتخابات را برگزار كنيد. ايم و شهرداري مركزي را در دست داريم انتخاب شده

چهار فرستاده .  او از همه طرف مورد حمله قرار گرفت؟» شما چيستي هولي برنام «: اين سؤال را مطرح كردرلناو
انتخابات  تواند خود را به ها اين بود كه پاريس نمي  ليبرالي هاستدالل عمد. كردند ميبايست با بيست مهاجم مقابله  مي

 دفاع ها در مقابل حكومتِ  كه آن،محاصره بودايام  اين حرف يادآور . مجلس باشدي هدعوت كند، بلكه بايد منتظر اجاز
  .كردند كرنش مي

 اين حقي انكارناپذير .انتخابات را دارند ت خود بهمردم حق دعو «:تأكيد كردند مركزي ي كميتهبرعكس، فرستادگان 
حاضر درچنين  درحالما  و ، مورد استفاده قرار گرفته) در طول تاريخ ما ودر مواقع مخاطرات بزرگ(است كه بارها 

  .»كند صاف مي راه سلطنت را ورساي مجلس راكه چم؛كني بحراني حركت مي
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مراقب باشيد كه با . زور مواجه هستيد حاال شما با «:گفتندكميته   فرستادگان،زني شروع شد دنبال آن، اتهام به
شب   نيمه.»اين شمائيد كه طالب جنگ داخلي هستيد «:ها جواب دادند  ليبرال.»راه نيندازيد مقاومت خود جنگ داخلي به

صرار  ا از معاونينشان هم درحال خروج بودند كه بعضي ارانكهم. ز جلسه خارج شدند انوميدي كامل  باآرنولد و مورو
ترين فرصت  در كوتاهكنيم كه انتخابات را   تالش خود را ميي هما هم «:ين گفتندوناعشهردارها و م. كردند كه بمانند

 .»خواهيم ما تضمين مي. كنيم بسيار خوب، ولي ما موضع خود را حفظ مي «:پاسخ دادندكميته  فرستادگان .»داشته باشيم
رفت   داشت ميژورد. شرط تسليم شود و ا با لجاجت مدعي شدند كه پاريس بايد بدون قيدو شهردارهمجلس  ننمايندگا

قرار شد كه كميته . رسند تفاهمي مي رسيد كه دارند به نظر مي هاي ب براي لحظه. داشتند  نگاهكه باز برخي از معاونين او را 
 ولي خودش ؛سمت از شهرداري مركزي را اشغال كنندها يك ق شهردارها واگذارد و بگذارد كه آن كليه وظائف اداري را به

فقط . ري گارد ملي را در دست داشته باشد و برامنيت شهر نظارت كنداا رهبري انحصباشد تجا مستقر  چنان در آن هم
 ، ولي وقتي تيتر اين بيانيه مورد بحث قرار گرفت،يد شودك مشترك تأهبا صدور يك بيانيبود كه اين توافق الزم 
نمايندگان، شهرداران و معاونين در توافق با  «:نهاد كردند پيشكميته فرستادگان . ها از قبل هم شديدتر شد تمخالف

لوئي يك ساعت تمام، . كنند  خودرا پشت نقاب پنهاني هخواستند چهر اين آقايان، برعكس، مي  ولي؛»كميته مركزي
شما  «:ها فرياد زد  برسر آنلوئي بالن. ها قرار دادند  اهانترگبار انواع را زيركميته  فرستادگان هشولش و تيرار، بالن

ايم،  طور قانوني انتخاب شده هكه ب   ما، نمايندگاني.]92[ايد  ياغي شدهمجلسي ناشي از آزادترين انتخاباتدرمقابل 
كه در چشم  ولي نه آن ؛جنگ داخلي هستيم ما الزاماً خواهان جلوگيري از. توانيم با ياغيان علناً وارد مصالحه شويم نمي

كه توسط مردم پذيرفته  اين كوتوله جواب داد كه اين مصالحه براي آن  بهژورد .»صورت ياران شما جلوه كنيم فرانسه به
  . از آن خارج شد،كه چيزي از اين جلسه حاصل شود  و نوميد از آن؛ بايد علناً مورد توافق قرار گيرد،شود

 حتي ،)اين نخبگان بورژوازي: يعني(ات فرانسه ها و مورخين انقالب چي مطبوعاتهاي سابق،  تبعيدياين ن او در مي
انقالب يك  بهكردن اين پارس  دهنده، به هاي آزار جدلاين  بهبيائيد «  كهاعتراض برنخاست  به،يك صداي خشمگين

هاي  ژاكوبن! رسميت نشناسيم بهيابد،  نام تجلي مي هاي گم واي برما، اگر اين نيروئي را كه از طريق انسان. خاتمه دهيم
 تحت امپراطوري و در» چپ« ، آن را رها كردند و فنا شدند1848 مونتانياردهاي ، و فنا شدندد آن را انكار كردن1794

هاي خود را باز  ها و قلب چشمبيائيد . نوان يك ملت فنا شدع ه ملي آن را تحقير كرد و يكپارچگي ما بحكومت دفاعِ
 و امپراطوري بين ما و 1848ژوئن روزهاي ي را كه ئاه ما دره .بيرون بزنيمسرانجام  راه بي كوره اين از بيائيد  ،كنيم

 ي هداشتن مصائب فرانسه، ما اجازه نخواهيم داد كه نيروهاي زند نظر  با در؛نه. كنيم تر نمي عميق اند، قرار داده كارگران
پيدا  تر موظف به تر باشد، بيش  تر و دهشتناك ما غيرعاديموقعيت هرچه .  تلف شوند،اند او كه هنوز دست نخورده مانده

 ي ه ما كه فرانسد؛گوي پاريس هستي  مركزي، كه سخني شما، كميته. ها، هستيم  چشم پروسييحل، حتي جلو كردن راه
هاي  نشما نيرو و آرما. اي را براي عمل مشترك مشخص خواهيم كرد مان دارد، عرصه انسخن خواه گوش به جمهوري

 ما اين منشور را كه از هرگونه نظرات تخيلي بركنار است .ها را الزاماتِ سرسختِ آنيات و عواقشناختِ آوريد و ما  واال مي
 ما اولين ،اگر مجلس آن را رد كرد. كنيم  ميهمجلس ارائ  به،كند يك ميزان رعايت مي و حقوق ملت و حقوق سرمايه را به

وقتي فرانسه ببيند كه پاريس . يمشو  و خواهان رأي دادن شما مييمكن ت را برگزار ميكساني خواهيم بود كه انتخابا
ن نيرومند با اارد و اتحاد تازهگاه  آن، است تعديل شده در شهرداري خود مستقر ساختهانديشيِ لĤنيروي خود را با م

 فرانسه ترتيب بدين .آمدخواهد وجود   بهـ اين تنها سد ممكن در مقابل سلطنت و روحانيت  ـ قديميهايِ حيثيتان صاح
  .»تسليم خواهد شد ناچار بهنيز  ورساينداي او  خيزد و به پا ميبنيز مانند روزهاي فدراسيون 

 وارلنشد داشت؟  نتظاري مي ا درآورند، چهتروشو پاريس را از چنگ تااند  شجاعت نداشته قدر كه آن ولي از كساني
 ـ اين مجادله پنج ساعت طول كشيده بود  ـخسته و فرسوده. ايستدبت هر دو طرف ر مقابل حمالمجبور بود ددست تنها 
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معمول و شهرداري مركزي تمام نيرو و فراست آرام  در راه مراجعت بهاو  .ولي در زير باران اعتراض ،سرانجام راه داد
نهاد شهردارها و نمايندگان را  پيشكميته  و توصيه كرد كه ؛كميته گفت كه حاال متوجه دام شده است خودرا بازيافت و به

 .درد كن
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 پنجمفصل 

  
 تجديد سازمان خدمات عمومي

  
 .»عاجزندكشتي خود هدايت از شورشيان پاريس كردم كه  من فكر مي«
 ).مورد هيجدهم مارس ژول فاور، تحقيق در(

  

اف نشان طحدي انع  اثر خستگي، تا برصرفاً هيچ توافقي حاصل نشده بود و فقط يكي از چهار فرستاده، ترتيب،  بدين
ها، براي تحويل گرفتن شهرداري  مي از طرف شهردارازاع و دو معاون نوالهب شهردار  مارس20 لذا وقتي صبح ؛داده بود

 يتوافق ه وانمود كرد كه بنوالهب ولي .»ايم ما موافقت نكرده «:دصدا فرياد زدن  مركزي يكي مركزي آمدند، اعضاي كميته
مذاكرات .  را مطرح كنندها شهردارياختيارات تقاضاي روند تا  ميها امروز  نماينده«: گفتادامه در بند است و  ايمعتبر پ

تعهدات فرستادگان خود  شما بايد به. نتيجه برسد تواند به  نمي،ها واگذار نشود شهردار  پاريس بهي هكه ادار ها، درصورتي آن
  .»شود خنثي ميگيرد  شما صورت ميجات نبراي هائي كه  تالش، وگرنه عمل كنيد

نجات خواستار ما . فرستادگان ما وكالت نداشتند كه از جانب ما چنين تعهدي بكنند «:گفتيكي از اعضاي كميته 
  .»خود نيستيم

 اگر كميته مواضع خود را رها كند و خلع سالح . يكي از علل انقالب است و شهرداران نمايندگان ضعف«: ديگري
 .»لس هيچ گذشتي نخواهد كرد مج،شود

خواهد   مركزي ميي  تشكيل جلسه داده و از كميته2 ه ناحيي هكميت. رسم  ميريوكوردن از آلاهمين  من «:ديگري
 اعالم كرد كه او براي تحويل نوالهبخواستند صحبت كنند كه  ديگران هم مي. » بماند باقيات درجاي خودبكه تا انتخا

. را تأييد كردها  سوءِ ظنترين  بينانه تفرعن او بد.  و خارج شد؛ نه براي بحث كردن،ه استگرفتن شهرداري مركزي آمد
سر  پشتِ   كميته در.»ما خيانت كنند خواهند به ها مي اين «:فتندگ حاال مي ،كساني كه شب قبل هوادار توافق بودند
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شان بود،  جاني  حكم مطالبه درها  زي از آنشهرداري مركي  مطالبههرصورت،  در. ديد جر را ميحها ارتجاع مت شهردار
 سازش ي كلمهطوركلي، استفاده از  به. نمودند المجلس تنبيه مي كردند و في قي ميتلها را خائن  ملي آنهاي  گارد چراكه

ه  حرف آخر را زدهاي خبري پوسترنيز   وبار در دست مردم بود، كه براي نخستين ،  رسميي هروزنام. ممكن شده بود غير
  .بودند

 و در .» مارس، برگزار خواهد شد22 آينده، هانتخابات شوراي شهرداري چهارشنب «: مركزي مقرر كرد كهي كميته
 بزرگ برادري جاي دارد، بدخواهان ي ه كلم آنْي كه در شعارِا  جمهوريهري مركزي، اين ذُي كميته« :اي گفت بيانيه

اين . اند  باور كرده بدخواهانهاي تهمت ر جهل بهثا ي برخواهد آمد كه بر ولي درصدد اقناع مردم شريف،كند خودرا عفو مي
، زيرا بيان هاين كميته ناشناخته نبود. اند  كردههاي آن را با ذكر نام خود امضا  اعضا بيانيهه، زيرا كليهي نبودرّكميته سِ

گارد ملي مرتكب هيچ ها،  تحريكي  ود همه وج، زيرا باهنظمي نبود  بيهاين كميته ماي. است گردان 215  آراءِي هآزادان
يك خواست  ميكرد،  را عليه پاريس تحريك ميها  شهرستانبست و  پاريس افترا مي حكومت به. ه استاجحافي نشد

اي، ما از  تو از خود قهرماني نشان داده «:گفت پاريس مي و بهكند خلع سالح ما تحميل كند، تالش كرد ما را  بهرال را نژ
يون را سچه كرد؟ فدراكميته مركزي  ،حمالت اين در پاسخ به. »داريم  تو برميسيم و لذا تاج پايتختي را از سرِتر تو مي

بسياري از  !افسوس. ستنامي ما از ما گمترين علل عصبانيت  يكي از بزرگ. بنيان نهاد و اعتدال و گذشت را موعظه كرد
ارزان معروفيت . بار بوده است ها براي ما فاجعه ين معروفيت آنها معروف بودند، خيلي هم معروف بودند، ولي هم نام
اكنون كه .  وقايع اخير اين را ثابت كرده است.خالي و اندكي بزدلي كافي است توجمالتي  اغلب .آيد دست مي به
مواجه ها  اشكيبائي آنكه اغلب با ن ، اين توصيه  بهرند تاگذا ما احترام مي قدر به كه آن(مردم  ، ما بهايم رسيده نهدفما به

از غكه منفعت شخصي ما آ يئجا .»ايد ما واگذار كرده كه شما به ريتيواين است مأم «:گوئيم  مي)دهند  گوش فرا، استشده 
ما كه چند روز پيش . ايد شما خود را آزاد كرده. دهيد  انجام، شما استي هچه را اراد آن. يابد مان خاتمه مي شود وظيفه مي
  باشود با گردني برافراشته و دهيم كه مي حاكمان خود نشان مي  و به؛گرديم مي صفوف شما باز نام هم به  گم،منام بودي گم

 شما فرود هاي ساختمان شهرداري مركزيِ در اعماق، از پله وفا و مهربان شما هاي با اطمينان از استقبال فشار دست
رنگ انتشار   و بيكها چند سطر خش  و بديع، نمايندگان و شهرداراي با كالمي چنين درخشان  هكنار بياني  در.]93[»آمد

هاي گارد ملي و  از مجلس تقاضاي برگزاري انتخابات رؤساي گرداندر همان روز دادند كه در آن قول داده بودند كه 
  .برقراري شوراي شهرداري را خواهند كرد

 بين ،اي كه از پاريس آمده بودند زده كارمندان وحشت. برو شدند زده رو  با جمعيتي شديداً هيجانورسايدر ها  ن آ
پاريس . تالف مأيوس شده بودئا. ه بودرسيدهم  ها شهرستانپراكندند و خبر پنج يا شش قيام از  تخم وحشت ميها  آن

ه اشتهائي كه خود ك گران كه با مين  هاين توطئ. اين آن چيزي نبود كه قولش را داده بودند، پيروزمند و حكومت فراري
 ها شهرستانتمام   يقيناً بهكار پي. كردند مي صحبت بورژ  متالشي شدند، بانگ توطئه برداشتند و از پناه بردن به،ندبود

 ي هماندا هاي و دستهرؤيت   قابل ولي تنها ارتش؛»استكز ر متمورساي در ه نفر000/40 يارتش « كهتلگراف كرده بود 
شد كه چند   در اين خالصه مي، ساخته بودوينوا آن كاري كه از ي ههم. گشتند  ميلها وِ  كه در خيابانندسربازاني بود

نمايدفاظتحمجلس را با چند مسلسل  هاي منتهي به  مستقر كند و راهورسِ و شاتيونهاي  ست نگهباني در جادهپ .  
 جلسه را با ،اع بود خزيده و رسماً مخالف دفشهرستان ، كه تمام دوران جنگ را از ترس بهويگرِِ، مجلسرئيس 

 رژه سنگاه نمايندگان  آن. »تواند آن را تخفيف دهد هيچ عذري نمي« :كارانه افتتاح كرد  جنايتمحكوم كردن اين قيامِ
هم، بدون  هاي پراكنده، بدون پيوند با جمعي، يك رشته طرح  دستههجاي يك بياني ها به آن. سمت تريبون را آغاز كردند به

 ـ ترين مهلت در كوتاه قرار ـاول يك . ها را توضيح دهد، در مقابل مجلس گذاشتند اي كه آن مقدمهيك ديد كلي و بدون 
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تنها . نمود ود اين گارد واگذار ميخ  انتخاب رؤساي گارد ملي را به،ديگريقرارِ كرد و بعد   پاريس را اعالم ميانتخاباتِ
  .كنند مدت شش ماه تمديد ها را به آنرسيد  سر كرد كه نهاد هاي تجاري معوقه افتاد و پيش كر بدهيف  بهريِ يلمي

در . شد و از كيفرخواست رسمي خبري نبود  پاريس ميي هلبي حوال هاي زير جا فقط كلمات آتشين و دشنام تا اين
كه فقط   سهمگينيي هدر صحن.  دست زدپاتكيك   بهتروشو. كردتقاضا را كيفرخواست  عصر يك نماينده اين ي هجلس

 هلمويلكامل اين شهر بزرگ را توي دست سردي   خون جربزه كه با  كند، اين آدم بيشتوانست توصيف ر آدمي ميشكسپي
پاريس  داخل   باري پروس را بهدوازدهـ  ها را متهم كرد كه تقريباً ده و آنانداخت گردن انقالبيون  گذاشت، خيانت خود را به

ديگري آمد .  او بود، برايش دست زدي هاعطاي تاجي كه شايستبا ، نفرتشاز خدمات او و ممنون از و مجلس، . اند آورده
  زداشت كردها ب،آمد  مياورلئانري كه از ارا در قط رمواونيفبا  ملي دو ژنرال هاي  پيش گاردشبِ. تا اين خشم را دامن بزند

شد بدون  ها را نمي آن. ناخته بودي گرفت، ناشض عودورل بود كه براي جمعيتي كه او را با شانزيها  يكي از آن. بودند
او خودش را سريعاً .  فوراً آزاد شد،ها بود ، كه همراه آنهتورك ولي يك نماينده، ؛ آزاد كردشانْ  جانافتادنِ  خطر به
سفرانش  گام صحبت كردن از همنكه هكرد ها يك داستان پريان تعريف كرد و وانمود  مجلس رساند، براي نماينده به

آلود   خشم اين داستان با آه و فغانِ.»را نكشندها  آنمن اميدوارم كه  «: اين رياكار گفت.شود ميخيلي منقلب 
  .]94[شد ي ميهمراهنشينان نيز  مجلس

طلب، با   سلطنتگرانِ توطئه.  از چه قرار خواهد بودورسايپاريس و درگيري شد ديد كه   اول ميي هاز همان جلس
 را گرفتند ير تيها دور  آن. ترين كار، يعني نجات خود از انقالب، شتافتند انجام عاجل  بهرهاكردن موقتي رؤياي خود، بدواً

كه يك مجلس واقعاً ملي آن را   اي كابينهدرنتيجه . او دادند شكستن پاريس قول حمايت مطلق خود را به  و براي درهم
خود  جمعي  گريزِاز وحشتِكامالً  و وزرايش هنوز ري تي. مند شد خود كامالً قدرتجرائم  ي هواسط ه ب،كشيد محاكمه مي به

، 1848وئن ژ، مثل ها شهرستانراستي، آيا  و به. خود بگيرند زن را به  متكبران الفي هجرأت يافتند قياف كه درنيامده بودند
اين «وانستند ت گونه ميچو بدون پول دستگاه اداري ها بدون آموزش سياسي، بدون  و پرولتر شتافتند؟ ها نمي كمك آن به

  ؟»ندهدايت كنرا كشتي 
هاي  لترومشكالت پرحاال  و ؛شكست خورده بودندحكومتي ـ  خود، در تالش براي ليونها، مسلط بر  ، پرولتر1831در 
 پذيرش كار و مهيايِ ، هرقدرت جديدي ماشين اداري را آماده بهزمان اينتا ! تر بود چقدر بيشدر مقايسه با آن پاريس 

هاي  ، اكثريت كارمندان پستورسايبا عالمت . تكه يافت  مركزي آن را تكهي  مارس كميته20در . ه بود يافتينفاتح
  و  خورد  امور مربوط بههامور خيريه، تلگراف، كلي ها، ها، روشنائي، بازار ها، نظافت خيابان ماليات. خود را ترك كرده بودند

البداهه  فيبايست   ميـ چيز ه همهصخالـ نفري ششصد هزار  و نيك ميليو فضوالت يك شهر ي هتخليچنين  همخوراك و 
.  برده بودند همرا  خودرداريِهصندوق ش  ثبت وهر، دفاترِ مهاْ بعضي از شهردار. گرفت و بدون تدارك قبلي سامان مي

سعي حتي  ير تي. ]95[ه بودگذاشت ها جا  آمبوالنس درها و  بيمار را بدون يك غاز پول در بيمارستان000/6بهداري ارتش 
  .ها را هم مختل كند  گورستاني هكرد كه سازمان ادار

ه انگيزش  چيزي نفهميد ناپذير او و قدرت انطباق شگفت والزكه هرگز از پاريس ما، از قدرت !  اين مردكبيچاره
ي از ض بع.راهم كردها پرسنل ف ي براي شهرداريح نواي هكميت. سو مورد حمايت قرار گرفت  مركزي از همهي كميته. بود

ترين خدمات توسط مردمي با  اشتند و مهمذ خود را در اختيار گي ه متوسط تجربي هبخش پائيني طبق افراد متعلق به
كاركناني كه در .  متداول نشان دادخدمات  خيلي زود برتري خود را نسبت بهكه ،راه شد معمولي روبهدانش و توان 

  .فرار شدند  لو رفتند و ناگزير به، بدهندورسايها را تحويل  پولهاي خود باقي مانده بودند تا  پست
آمد در انتظار   درگونه محلِ هر كار و بي سيصد هزار نفر بي. غلبه كردتر هم  پرمخاطره مركزي بريك مشكل ي كميته

، ژورد و وارلن،  مارس19در .  بودند كه در هفت ماه گذشته با آن امرار معاش كرده بودنداي سي سوئيمستمري دريافت 
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ها تحويل داده  آن هائي كه به حساب برطبق صورت. اختيار گرفتند خانه را در  اين وزارت، ماليهي هادار بهاعزامي نمايندگان 
سازشي كه لحاظ  به بود و ورسايها در   ولي كليد؛ بود موجودفرانك پولششصد هزار  و چهار ميليونها  گاوصندوق در شد،

 رفتند تا از او بخواهند روتشيلدها نزد  روز بعد آن. ها را بشكنند نمايندگان جرأت نكردند قفلاين  ، بودآن هنگام در جريان
 مركزي مسئله ي همان روز كميته. داشتي فرستاد كه پول تأمين خواهد شد ها باز كند و او ياد كه بانك اعتباري براي آن

كه يك ميليون پاسخ دادندها  آن به.  فرستاد تا پول را مطالبه كنندبانك ه نماينده بهستري مطرح كرد و  را با فشار بيش
من  «:او گفت.  قرار گرفت، رئيس بانك پذيرفته شدندروالنش عصر توسط آقاي ش كه در ساعت ژورد و وارلنر ااختي در

.  دنبال پول باشدواردان  هميشه بانك بايد براي تازه در صبح روز بعد از يك تغيير حكومت،. منتظر ديدار شما بودم
شما يك حكومت دوفاكتو . كار سياست ندارد اين حوادث كار من نيست، بانك مركزي فرانسه كاري به قضاوت درمورد

فقط اين لطف را بكنيد كه در رسيد خود تذكر دهيد كه اين مبلغ . دهد شما مي بانك براي امروز يك ميليون به هستيد و
 ي ههم. مي يك ميليون اسكناس بانك را با خود بردندزا نمايندگان اع.]96[»حساب شهر پاريس تقاضا شده است به

سريعاً بين مأمورين  كمك چند دوست اين مبلغ  ولي به،ناپديد شده بودند كاركنان وزارت ماليه از صبح همان روز
نواحي در ي هها در هم هكزي بگويند كه حوالر مي كميته توانستند به نمايندگان مياين در ساعت ده .  توزيع شدپرداخت 

  .حال توزيع است
مجلس ها و نمايندگان  شهردار.  مركزي محكم پاريس را در دست داشتي  كميته.كرد ميبانك با احتياط رفتار 

دهي مقاومت كرده   را مأمور سازمانسهسِدريادار هرچندكه  كنند،جمع نتوانسته بودند بيش از سيصد يا چهارصد نفر 
نفرات  .آمدند ميكميته سمت  همه به. ها را برچينند نان از قدرت خود مطمئن بود كه دستور داد باريكادچ كميته آن. بودند

را مجبور  او  زيرا اين خطر را داشت كه؛زيادي كامل بودكميته پيروزي . ندتسليم كرددژ را و شخصاً خود  ننسِوپادگان 
شده او واگذار  به كه اين مأموريت هيِوليل. سازدود را پراكنده هاي خ  نيرو،رها شده در جنوبهاي  دژبراي تصرف كند كه 

كه گارد دژي آخرين  .  داد راايسي و وانو، نروژم، تربيسِ ،ايوريهاي  ترتيب اشغال دژ  مارس،20 و 19هاي  در روز، بود
  .آمد حساب مي  بهرسايوچنين كليد   همع،ط بود كه كليد پاريس و، در آن مقوالريانـ  نم،  فرستادجا آن  بهملي را

، پس از دستور تخليه، اين دژ براي  مارس18 گاهِ در شام. شش ساعت خالي مانده بود و مدت سي ناپذير به نفوذاين دژ 
. محبوس بودندجا  آن دردليل شورش  بهداشت كه را  وانسنتعدادي از افراد نيروي شكاري تائي تفنگ و  دفاع خود بيست

  .پاريس برگشتند را شكستند و بهدژ هاي  ها همان شب قفل آن
 خواستند كه ترتيب اشغال مجدد آن را ير تيها و نمايندگان از  ورساي رسيد، ژنرال  بهوالريانـ  مون هوقتي خبر تخلي

ها  آن مارس تالش 19در تمام روز .  نمود كه اين قلعه ارزش استراتژيك ندارداعالمرد كرد و جداً او اين تقاضا را . بدهد
در ساعت يك صبح موفق شد قرار داشت، ها  اين خود تحت فشار ي هنوب ه، كه بوينواانجام، رس. جائي نرسيده بود  بهزهنو
 قبل از .هنگام ظهر هزار سرباز دژ را اشغال كردند يك ستون فوراً اعزام شد و در.  اخذ كندير تي فرماني از  مارس20

 هيووليل. كردزها را از سر با راحتي افسران آن بهدژ  ي هفرماندبعد هم . خبري نبود رنتِگردان ساعت هشت شب از نفرات 
حتي نام گرداني را كه، ؛ ها را اشغال كرده است دژ ي هگفت كه او همتهيه كرد،  مركزي ي كميتهبراي در گزارشي كه 

 . را در اشغال داشت، ذكر كردوالريانـ  نمقول او، در آن هنگام  به
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  مششفصل 
 

 شوند ميهمدست  عليه پاريسمجلس ها و  شهردار

 
ژول ( .»كرد غرق نگراني ميفكر اين كه شاهد يك كشتار باشم مرا «
 ). سپتامبر4، تحقيق درمورد فاور

 

 . كامالً روشن بود مارس21موقعيت در روز 

 متوسط ي هبقطبين  گذشت و روشن  افراد باي ه كارگران و همي هو همراه آن همبود  مركزي در پاريس ي كميته
 ،هركس كه در اين كار با ما همكاري كند به. ما فقط يك هدف داريم و آن هم انتخابات است «:گفت ميكميته . پائين

 .»شويم از شهرداري مركزي خارج نميعملي نكنيم را انتخابات  ولي تا ؛گوئيم آمد مي خوش

ه ها هوار برداشت آن. ها دار  بردهي ههم بورژوازي بزرگ و ي هطلبان، هم  سلطنتي ههمبود و ورساي مجلس در 
 .»است انزناهراز اي   مركزي دستهي يك ياغي و كميتهصرفاً ريس اپ «:ندبود

ها  اين.  قرار گرفته بودند راديكالي هچند نمايند   و بسياري از معاونين،ها  شهرداري مهه بين ورساي و پاريس
 نيزها   امپراطوريي ههم د و بهنكن ها را بپا مي  انقالبي هكه هم مقدسي ي ههمان رمشدند؛  شامل ميهاي ليبرال را  بورژوا

 مركزي فرياد ي  كميتهسرِبرها كه مورد تحقير مجلس و تمسخر مردم قرار داشتند  ناي. د تا بپا شوندنده امكان مي
 .»كنيد چيز را خراب مي شما همه «:كردند كه   هم عتاب ميمجلس بهو ! »ها غاصب «:زدند مي

 .ها رساندند گوش ها خود را به  اين صداي هماندني است، زيرا در اين روز هم ياد روز به مارس يك 21وز ر

با خاطر فرانسه  هاو ب. از اين هم باالتر ؛دشدن از فرانسه را ندار  صد جداقوجه  هيچ هپاريس ب «:كميته مركزي
كه امروز او را رها  مسلماً نه براي آن تاكرده است، ـ نشا  نواقصها و  خيانتي ههمـ امپراطوري و حكومت دفاع ملي با 

  با ظلم مقابله،ما هطور كه من كرد خودت را حفظ كن، همان :گويدباو  تر به مثل يك خواهر بزرگكه  براي آن بلكه ،كند
 .»ما هطور كه من كرد  همان،كن

  انقالب نوين را تفسيرژارر و هنگِلُ، رومها   رسمي كه در اولين مقاله از سلسله مقاالتي كه در آني هروزنامو 

  :نوشت مي ،كردند مي
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هنوز ها  آن. ، موقعيت را نجات دهندمور عمومياز طريق در دست گرفتن زمام ارسيده كه  ها وقت آن فرا براي آن«
هيچ در تاريخ . دفراخواندنهاي رأي  پاي صندوق  به راعجله مردم پاريس دست نگرفته بودند كه با كامالً در حكومت را 

وجود    با.اند او سپرده باشد كه به يمأموريتخلع خود از  شايق بهتا اين حد وجود ندارد كه حكومت موقت يك اي از  نمونه
شوند كه برسر اين شهروندان  پيدا ميانصاف  قدر بي آنچگونه مطبوعاتي توان سؤال كرد كه  مي ،غرضانه بيي چنين رفتار

دار نيستند، رچيز برخو كنند و از هيچ توليد ميرا چيز  كارگران، كساني كه همهآيا . بارند بهر و توهين راني از تهمت، تحقياب
فهمد كه اكنون زمان  انجام رسانده است، نمي بورژوازي كه رهائي خود را بهآيا معرض تعدي باشند؟   بايد براي هميشه در

  ؟»دارد وي دريغ مياز را سهم مشروع پرولتاريا كند و  شاري ميچنان پاف همرهائي پرولتاريا فرارسيده است؟ پس چرا 
   

. اند هاي پاريس هرگز صرفاً سياسي نمانده انقالب. خورد  ميجنبشبود كه بر اي سوسياليستينخستين مهر اين 
سكوت  بها هاي اجتماعي ر  خواستي ههمبيان  ـ  سپتامبر4در ـ ايثار كارگران روحيه  چنين  هموشدن بيگانگان   نزديك

 .كشانده بود

 مركزي ي  كميتهي هاين شكو. رسيد  ميها گوش بهبايد ها  كارگران، طبيعتاً صداي آنقدرت گرفتن با انعقاد صلح و 
، 1871 مارس 18و آيا در ! توانست عليه اربابان خود صادر كند پرولتارياي پاريس ميكه   خواستي چه كيفر! جا بود هچقدر ب

ما هشتاد سال بردباري را در  «:، بگويند1848بزرگ خود در سلف  انِسخن  سال به20 افزودن اين  باتوانستند، مردم نمي
  ؟» قرار داده بوديمخدمت كشورمان 

هاي  بدهيرسيد  سرعلق كرد، مها را  خانه گرو در گذاشته شده گرو مركزي در همان روز، حراج اشياءِي كميته
ترتيب  بدين. ن نمودغها را تا اخطار بعدي از اخراج مستأجرين خود غد خانه يك ماه تمديد كرد و صاحبمانده را  عقب

  .عدالت را برقرار كرد، ورساي را زد و پاريس را بردسطر در سه   مركزيي كميته
ما خواستار بقاي . چيز در بهترين حالت است  همه.انتخابات نه «:مردم گفتند ها به از سوي ديگر، نمايندگان و شهردار

اين خواست خواهيم   به،پاريس بوديم  آزادي شهرداري ي هما خواستار اعاد. اين خواست خواهيم رسيد به، ملي بوديمگارد 
و اين خود آورده كرده است  ها را بر اتفاق آرا آن بهمجلس . هاي شما در مجلس مطرح شده است درخواست. رسيد

كنيم كه از شركت در انتخاباتي  انتخابات قانوني، ما اعالم مي در انتظار اين تنها .انتخابات شهرداريتضميني است براي 
  .»نمائيم غيرقانوني بودن آن اعتراض مي  و بهكنيم  داري مي  خود،قرار است فردا انجام شود كه

مورد آزادي شهرداري نداده بود و    قولي در،مجلس يك كلمه از گارد ملي حرف نزده بود! يك پيام با سه دروغ
  .بودنيز موهوم ها  مضابسياري از ا

 ، كه توسط پليسيستات فيگارع مارس مطبو19از روز . ندكار شد دست به ات بورژوائيعها، مطبو دنبال آن  به
 از ،ها تسليم را تدارك ديده بود آناز طريق  تروشو نشريات ليبرال كه  نيز وندشد حمايت ميها  خلوت حياط  ومحراب

كه غارت شده بودند،   هاي دولت و اموال خصوصي ها از صندوق آن. كشيدند ست نميهاي فدرال د گردان پراكني به لجن
 كه توسط ، مركزيي  كميتهيسمت محالت مردمي جاري بود، و مداركي عليه اعضا  كه بهها از سيل طالي پروسي

پول ولي  ؛كردندپول كشف  ،خواه هم در جنبش هاي جمهوري روزنامه. كردند ، صحبت مي شده بودها نابود آن
قدرت رسيدن  هاست، و عليه به اربابان آن كردند كه جمهوري متعلق به لوحي گمان مي  ساده  ها با  و بهترين آن.بناپارتيستي

ها و نمايندگان تشجيع شده بودند،  ها كه توسط شهردار آن. »رندب ها آبروي ما را مي اين آدم «:دادند پرولتاريا داد سخن مي
كنندگان  ، در يك اعالميه از انتخاب مارس21جمعي در روز  و دستهنند؛ طغيان كفق كردند كه با يكديگر تواهمگي 
  .يكن بدانند لم  شهرداري مركزي را كان غيرقانونيِ كه دعوتِخواستند

 ي هزور سرنيز ها كه خود دوبار به ژيتيميستشد؟ توسط لِ كساني مطرح مي مسئله توسط چهاين ! غيرقانوني بودن
 حتي ، توسط راهزنان دسامبر،قدرت رسيدند ها به ها كه از طريق باريكاد  توسط اورلئانيست،ما تحميل شدند اجانب به

ها را وضع   قانوني هها خود هم واژكه بور جائي در! عجب. وطن برگشته بودند بركت قيام به كه به هائي توسط تبعيدي



 85 

 چه رفتاري  بايد ،است ع شدهضها و  قوانين عليه آني ه هم كارگران كه؛كنند  همواره غيرقانوني عمل مي ونمايند مي
  داشته باشند؟

دو روز تمام اين جمع . ي ارتجاع را تشجيع كردها پنبه پهلوان، و مطبوعاتمجلس  نمايندگان ،ها ردارهشهاي  لهحم
خيز  و جست هاي شيك به وار را انباشته بودند، در بوللندن هاي تراس و بروكسلهاي  يام محاصره كافهاكه در  اراذل فراري

نفر از اين كارگران   صد حدود ،بورسحدود ساعت ده، در ميدان  ، در مارس21روز . برخاستند و خواهان نظم و كار شدند
 ؛ها راه افتادند  در خيابان»باد مجلس زنده«هاي برافراشته و فرياد  زدند و سپس با پرچم عجيب گرد بازار بورس دور

ها گفت  آن به برژرهميدان،   ايني  فرمانده!»مرگ بر كميته «: زدندفريادارد شدند و در مقابل ستاد كل  وواندومميدان  به
شان را  ها كه شكيبائي  فدرال!»كشيد ها را مي  شما آن،نماينده نه! نه، نه «:ها فرياد زدند آن. شان را بفرستند كه نمايندگان
  جديدي هپراخانپوشان شورشي با هم براي روز بعد مقابل اُ اين شيك.  كردندسازي ميدان پاك بودند، اقدام به از دست داده
  .وعده كردند

اي از دروغ و دشنام  مردم و ارتش، بافته نويس يك پيام به پيش. در همين ساعت مجلس سرگرم كار خود بود
 »چپ«تقاضاي . و شده بوده ،دارد كه در آن عباراتي ناشايسته وجود  بود كه تذكر دادهري ميليپاريس، تازه قرائت و  به

در .  با مخالفت عصبي اكثريت بزرگي رد شد، ختم شود!»باد جمهوري زنده« با عبارت ـ قلا حدـ پيام اين كه  دائر براين
رسي  ها مورد بر ها براي قانون شهرداري  فوراً طرح آنتا از مجلس خواسته بودند كه  او و گروهلوئي بالني   مصرانهپاسخِ
به ما وقت  «: گفتير تي، قرار دهد ، كرده اعالمدر مقابل انتخاباتي كه كميته براي روز بعدگيري را  يك رأيگيرد و قرار 

اين   بهير تي. »ما چيزي نداريم كه از دست بدهيم! وقت «: با تعجب فرياد زدكلمانسو .»مبدهيد تا مسئله را مطالعه كني
اي دارد؟ شما در پاريس چه  امتياز دادن چه فايده «:او گفت. زمند آن بودند درسي داد كه شديداً نياخاصيت موجودات بي

  حزبِكنيد كه تصويب يك قانونْ دهد؟ آيا فكر مي حرف شما گوش مي كسي به داريد؟ در شهرداري مركزي چهوزني 
 ها شهرستان خاص رفمص را مأمور كرد تا جهت ژول فاورگاه   آن؟» راهزنان را خلع سالح خواهد كرد و حزبها شكُ دمآ

 نيدن تارِت، با ]م. رئيس مجلس [گادهتوز   كينهروي دنبالهنيم اين   و  اعتس يك عرضدر . اين موضوع درازگوئي كند در
ديد، زماني كه   اكتبر مي31بدون ترديد او دوباره خود را در . لود آزهر خود  آن را به،رد پاريسگِ ي خود به عبارات اديبانه
 مطبوعات ي هاو با قرائت اعالمي.  دردناكي براي روح متالطم ويي ه اختيار خود داشتند و بخشيدند، خاطرمردم او را در

عنوان شهري  ه از پاريس ب.»ها نوشته شده است كش چاقوي آدمتيغ شجاعانه زير «كه اين اعالميه  گفت وشروع كرد 
 حق يورادر اي را  گرانه خونين و غارتهدف همم چه ف كه من حاال مي«صحبت كرد كه دراختيار مشتي اشرار قرار دارد 

، دخواهن ها مي چه آن آن «:ها بانگ برداشت كاتوليكو ها  طلب رقصي براي سلطنت گاه با خوش آن. »اند مجلس نهاده
دواليسم و يتوان آن را انديو كه در فلسفه مي  تالشي است در جهت آن دكترين شومي،اند ها انجام داده چه آن آن
نه هابا شنيدن اين اباطيل ابل. »است عمومي يمعناي قرار دادن جمهوري باالتر از آرا رياليسم ناميد و در سياست بهمات

ولي  .هاي جديد دعوي جدا كردن پاريس از فرانسه را دارند رتاين دك «:او ادامه داد. غريو تشويق از مجلس برخاست
ها  اين قصد بوده است كه برگرديم تا مصممانه با آن  به،را ترك كرديم ما پاريس گرشورشيان اين را بدانند كه ا بگذاريد

هاي   گردانمنتظر بودند تاكه هرآن هائي پرداخت  دهاتيوحشت آن  دامن زدن به گاه به آن!) آفرين! آفرين. (»نبرد كنيم
كشي و  رفاً براي خشونت، آدمدست اين افراد بيفتد كه قدرت غاصبانه را ص اگر يكي از شما به «:فدرال بر سرشان بريزند

كه با  آن و سرانجام، پس از .»ها خواهد بود  آنخشم حيوانيدزدي در دست دارند، سرنوشت شما نظير سرنوشت قربانيان 
ديگر  «:گفت،  رفع و رجوعِ كردها  پيرامون اعدام ژنرال را رسميي ه در روزناماي مقالههاي  گري مهارتي سبوعانه ناشي

من .  گارد ملي ايستادگي كردمخلع سالحفاتح براي طرف هاي  رارصمن سه روز تمام در مقابل ا. تنيسمماشات جاي 
از گلوي   آمد، تن پاريس وارد مي  هر زخمي كه به و هر دشنام تازه.»طلبم ها پوزش مي خاطر اين كار از خدا و از انسان به
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مانندي كه از خود در  هاي شيهه كوفت و با صدا زمين مي  پا بهسسهدريادار . كشيد آسا بيرون مي هاي جنون مجلس هورا
 زخم ،وجد آمده بود هاي وحشيانه به  كه از اين تشويقژول فاور. كرد يد ميي بعضي از جمالت سخنران را تأ،آورد مي

 پاريس در ،]م.  در كنوانسيونژيروندي  نماينده [ايسنارها، از زمان لعن  ژيرونداز زمان . هاي خود را مضاعف كرد زبان
طور حرف زدن  آي، اين «:ديگر نتوانست تحمل كند و فرياد زد النگلوحتي . لعني قرار نگرفته بود  و  معرض چنين طعن

 ان خوددر ختم سخن اعتنا و فقط اندكي كف برلب سخت و بيسر ژول فاور و وقتي !»رحمانه است كانه است، بياحت
 تمام مجلس با غريوي ،» تنزل نخواهد دادد،كنن ريس را منكوب مي پاملعوناني كهسطح  فرانسه خود را به «:گفت

از بله،  «: افزودسهسِ و .»كمك بخواهيم ها از شهرستان «: كهزدندها جيغ  دهاتي. تحسين ازجا برخاست وار به ديوانه
است كرد  از مجلس درخوسن، يكي از نمايندگان عبث به. »سمت پاريس حركت كنيم و بهكمك بخواهيم  ها شهرستان

 شرف، مال و حتي سرزمين فرانسه را ها اين بورژوازي بزرگ كه همين تازگي .پاريس برگردند كه نگذارد دست خالي به
  .لرزيد خود مي  هرگونه گذشتي در حق پاريس، از خشم بهي هانديشتنها با ها تسليم كرده بود،  پروسي به

 كاري بهتر از اين براي انجام پيدا نكردند كه پيام  وحشتناك، نمايندگان راديكال پاريسي هز اين صحنپس ا
 عقب  مارس23 مركزي مجبور شد انتخابات را تا ي كميته. آوري صادر كنند و از پاريس بخواهند بردبار باشد اشك

ش شور ها اخطار داد كه تحريك به روزنامه  به مارس22 ولي در بود؛دشمن در دست ها  بيندازد، زيرا تعدادي از شهرداري
  .شديداً سركوب خواهد شد

ها در ظهر  آن.  انگاشتندار را الفي توخاليط اين اخ، گرفته بودنداي  جان تازهژول فاوربازان ارتجاع كه با نطق  گاو
نگار و  پوش، دالل بورس، روزنامه خوش   نفرآدمحدود هزار  ،در ساعت يك. پراي جديد جمع شدنددر ميدان اُ مارس 22

ها اين بود كه تحت پوشش   آني هنقش. دراه افتادن به !»باد نظم زنده« با فرياد الپهاطوري در خيابان امپربستگان معروف 
با در اختيار داشتن شهرداري گاه آن ؛ها را از آن بيرون كنند آورند و فدرال اشغال در  را بهواندوم ميدان يك تظاهرات آرام ،

دريادار . دادند مي كردند و شهرداري مركزي را مورد تهديد قرار و نيم ميد  پاريس را به، دوهحيا و نيمي از ن، يكهناحي
  .ها بود  دنبال آنسسه

 خلع ، آرام دو گارد ملي را كه از پست خود جدا افتاده بودندكنندگانِ ، اين تظاهرنوستَاگ تنسنوو  مقابل خيابان  در
 شدندخط  برداشتند، بهرا خود هاي   تفنگواندومهاي ميدان  با ديدن اين وضع، فدرال. قرار دادندآزار سالح كردند و مورد 

خيابان سمت  به دو توپي كه .ندميدان فقط دويست نفر مستقر بوداين در .  شتافتندشان يتپ دِنوو ن اباالي خيابسمت  و به
 با خط اول !»ها كش مرگ بر آدم! مرگ بركميته« طولي نكشيد كه مرتجعين با فرياد .صلح نصب شده بود، گلوله نداشت

ها را  كردند كه تفنگ ها دست دراز مي دادند و بعضي از آن هاي خود را تكان مي كه پرچم و دستمال مواجه شدند، درحالي
آلود  هاي خشم فرياد. متفرق شوند شورشيان اخطار دادند كه  به،اولخط  كميته در ياعضااز ، مالژورنال و برژره. بگيرند

. ها عالمت داد طبال  بهرهرژِبِ. الت تهديد باال بردندح ها را به دست چوب ها را محو كرد و اي آن صد»ها ها، راهزن ترسو«
هاي عقب  رديف. شد شنيده ميهاي وحشيانه  و فريادبراي چند دقيقه فقط صداي طبل . ار تكرار شدطده باري اين اخ

 ،سرانجام. ها شكاف ايجاد كنند صف فدرال ند دركرد  و سعي ميددادن پيش هل مي هاي جلوي را به كنندگان رديف تظاهر
 كشته و  مليگاردنفر از  دو ؛]97[هاي خود را آتش كردند پانچهت  موفق شوند،نمائي دليركه صرفاً با  ايننوميد از شورشيان 

  .مورد اصابت قرار گرفت  راني ه از ناحيمالژورنل ؛]98[ مجروح شدندنفرهفت 
دنبال آن  به و يك رگبار و فريادي سهمگين. شليك شدخود  به   خودي مليها گاردي ها تفنگتوان گفت كه  مي

ها  ها، شمشير پانچهتكنار  خلوت، درمعبر در اين . خالي شد الپه در عرض چند ثانيه خيابان پرجمعيتِ. تر سكوتي هولناك
ي دشمن را هدف  ها سينه  فدرالكافي بود كه. خورد چشم مي  حدوداً ده جسد به،هائي كه در هرسو پراكنده بود و كاله

شورشيان يكي از . رفت خطا نمي فشرده هيچ تيري به  هم در ي ه زيرا در اين تود؛شدند گرفتند تا دويست نفر كشته مي مي
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روي . زمين افتاده بود به اي در پشت ميدان و با گلوله هاي اول رو به او در رديف. ، را كشتندلينامنت دويكُخودشان، 
، سردبير پندبناپارتيست  از پشت سر بهكشنده  ي هيك گلول. نجري پيدا شد كه از زنجير كوتاهي آويزان بودجسدش خ

  . اصابت كرد،جنبش ترين فحاشان به ست، يكي از پپاري ژورنال
 از  از مملوبورسهاي بولوار بسته بود و ميدان   مغازه!»قتل «:زدند گشتند و فرياد مي ها در پاريس مي فراري

دوش پديدار  ها به  مصمم، با نظم و تفنگ ـهاي مرتجع از گروهاننفراتي در ساعت چهار . آشفته از خشم  هاي بر گروه
  . آوردند در اشغال بورس را بهي  محلهشدند و 

 كار پي را رد كرده بود و لوئي بالنمجلس تازه قانون شوراي شهرداري .  رسيدورساي در ساعت سه خبر اين واقعه به
مجلس پيش از .  كه خبر رسيد،دانست پاريس را مردود مي ل خواندن متن قانون ديگري بود كه هرگونه ارفاقي بهومشغ

  .رسيدند نظر مي هزده ب  وزرا بهت.وقت جلسه را تعطيل كرد
 ي هضربيك ها اين بود كه پاريس را بترسانند، هواداران نظم را دل بدهند و   شب قبل آنهاي زني   الفي ههدف هم

اين فكر افتاد كه   بهير تيبار،  براي نخستين. از كار درآمد مركزي پيروز ي كميتهاما حادثه رخ داده بود، . كاري وارد كنند
  .باشد حكومت تواند يك نهايت مي   در،اين كميته كه قادر است يك شورش را سركوب كند

. ميدان بورس بودنددر راه ها  آن. بودرا برانگيخته م تيراندازي هواداران نظاين ظاهراً . تر بود بخش طمينانااخبار شب 
 محكم در شهرداري ،هاي مرتجع نداگر. كمك آمدند  بهتعداد بسيار زيادي از افسراني كه تازه از آلمان برگشته بودند،

 ،ند بيرون راندالزار سنها را از ايستگاه   فدرال؛نهم مستقر شدند و شهرداري ششم را هم دوباره اشغال نمودند
شهري در درون شهر . كردند ميزور بازداشت  لي را تحت مراقبت قرار دادند و عابرين را بهاهاي محالت اشغ ورودي
ها حاال  مقاومت آن.  دوم  بودندهحيا دائمي در شهرداري ني هها مشغول تشكيل يك كميت شهردار. شده بود تشكيل

 .تارتش هم داش
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  هفتمفصل 
 

 كند تسليم مي ها را وادار به ر مركزي شهرداي كميته
 

 و ي رسمي در روزنامه اش  سوسياليستي، مقاالت آنهاي بيانيه. آمد اين موقعيت برمياز پس  مركزي ي ميتهك
 جمع كرده اين كميتههاي انقالبي را گرد   گروهي ه همـ سرانجام مجلس ـها و نمايندگان   گستاخي شهردارازطرف ديگر

كميته دستور  به. ]99[ خود اضافه كردياعضا  به،ها شناخته شده بودند تر براي توده ادي را كه بيشچنين افر كميته هم. بود
هاي  هاي نيرومندي در مقابل پست  گشت؛هاي شهرداري مركزي تقويت شدند  گردان؛بندي شد  باريكادواندومميدان 

 .آرامي گذشت شب بهيته همت اين كم بهو  ؛ برقرار شدئُودرو و نيِويويهاي  مرتجعين در بولوار

توان آن را برگزار  مي مارس 26در فقط م كرد كه الاعجاكه انتخابات براي روز بعد غيرممكن شده بود، كميته  ازآن
ما بايد . است ما اعالن جنگ داده  به در مجلس شماها و نمايندگانِ تحريك شهردار ارتجاع به «:پاريس گفت كرد، و به

مردم توهين  نگاراني كه به ي روزنامه كميته اعالم كرد كه همه. » اين مقاومت را درهم بشكنيماين مبارزه را بپذيريم و
 ها و معاونين  شش را دوباره اشغال كند و شهردارهفرستاد تا شهرداري ناحييك گردان  لويلبِاز . كنند، احضار خواهند شد 

. نمايدگزين  يشان، با نمايندگان اعزامي خود جا هاي اضرغم اعتر  علي ي سوم، دهم، يازدهم، دوازدهم و هيجدهم راحنوا
ويژه از اين لحاظ بزرگوارانه  بهاين حرف . جويد زور توسل نمي  ولي خودش به،شود يزور تسليم م  نوشت كه او بهكلمانسو

ها را متوقف  را، قطمستقر شدندها  روي ريل باتينويلها در  فدرال.  بودشا  و معاون اوخود زور او منحصر بهاست كه 
 بورسعليه  كار قوياً آخراز اين اقدامات، در كميته پس. جلوگيري كردند الزار نساشغال ايستگاه از اين ترتيب  كردند و به

 .وارد عمل شد

 ميليون و قول يك بود  دوشنبه رفته فرانكليونِيميك . كرد كميته روي قحطي حساب ميتسليم ارتجاع براي 
رفته بودند، فقط تهديد دريافت اين پول  كه براي آوردن يك قسط ژورد و وارلنشنبه صبح  جپن. ديگر داده شده بود

قحطي . مدان دش را شرافتمند ميوكه خ دادن مردم، اين است هدف حزبي  گرسنگي «:رئيس بانك نوشتند ها به آن. كردند
 .»پذيريم  مي،آزمائي از ما شده است اي زورما دعوتي را كه بر. زند  فقط ضايعات را دامن مي،كند كسي را خلع سالح نمي

 .ندطاعت شدا بانك فرستاد كه ناچار به ، دو گردان به كندبورسبندان  غداره كه اعتنائي به و كميته بدون آن

در سطح كاره  بيتعداد زيادي افراد . گرفت ديده نميارا نچيز  س هيچپاري اطمينان دادن بهبراي حال كميته  عين در
هاي شهرداري  هائي كه روي در كرد و در پوسترواگذار ي   هاي گارد مل گشتي ها را به آنمراقبت كميته . گشتند  وِل ميشهر
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كار   از خاتمه دادن بهكار پي سِ پلي.»ن خواهد شدا تيربار،گير شود هر فردي كه درحال دزدي دست «:چسباند، نوشت
 كميته  ه براي اين كار يك اعالمي؛عاجز مانده بود، كردند  ميها را پر بازاني كه از زمان محاصره هرشب خيابان قمار

كميته . ها را داده بود الوقوع آن  قريبي ه قول مداخلژول فاورها بودند و   پروسي مرتجعينْمترسك بزرگِ. ردككفايت 
] م. آن قرار داشتشهري در شمال پاريس كه ستاد ارتش پروس در [ مپينيكُ ي ي را كه در اين مورد با فرماندهئها نامه

. »زنند عملي نمي سربازان آلمان، مادام كه پاريس موضعي خصمانه نگرفته، دست به«:  نمود منتشر،كرده بودمبادله 
 ي  ما در مقام.»ي شهري دارد جنبهرت گرفته اساساً وكه در پاريس ص انقالبي«: بسيار پاسخ داده بودمتانت   كميته با

 .جانب نگراني نداشتآن لذا، پاريس از . »، بحث كنيم كه توسط مجلس تصويب شدهپيرامون مبادي صلحنيستيم كه 

را  ) مارس21 روز ي ه جلسي ههمان ديوان (سيسهها  آن ،ير تي ي هبا اجاز. شد ها ناشي مي تنها از شهرداراخالل 
 آمد، شان برمي كه از دست يكارهرياري او گماشتند و  دست  را هم بهشوشه و النگلواو رياست گارد ملي انتخاب كردند  به

. پرداختند، جلب كنند لي را مياهاي اشغ هاي شهرداري  مواجب گاردجا  كه در آنبورسميدان  را بههاي ملي  گاردكردند تا 
 البته. وجود آمد  بهرؤسا تفرقهبين خودِ حتي . يدن نه براي جنگ،آمدند ميها فقط براي گرفتن مواجب  خيلي

، رماندينُدِ، دوباي، نترَو :ها عبارت بودند از اين. كردند چيز از سر راه خود صحبت مي  جارو كردن همهشان از ترين خر كله
ي   نوكران بورژوازي پذيرفته شده و مثل همهي هزمر  اي كه در  آدم بيكاره وكارگر سابق( ونليگُهِ و نونكدِـ  گوودِ

كه  خصوص از وقتي هكردند،  ب آشتي فكر مي  و بهددادن  نشان ميافطولي بسياري ديگر انع. )گوز بود ندهگُ صفتانْ نوكر
 و ندن بيرون آمدااز اتحاد شهردار) ژاكالرو  روردِ، الونم ،ريِ ميلي(ها   شهرداريو معاونينمجلس بعضي از نمايندگان 

براين گمان كه هنوز مغز  يتهاي از شهرداران  ، پارهباالخره. ندترتيب خصلت ارتجاعي آن را بيش از پيش تأكيد كرد اين به
 .كردند درام ابداع مي هاي ملو ، صحنهاند نيازمند روشن شدنفقط مجلس نمايندگان كه  بودند

ها  و از شهرستانبودند از يافته شان را ب كه نمايندگان شجاعت  شدند، همان زمانيورساي وارد  مارس23ها در  آن
 در مقابل تريبون ،كمر بهترين حالت و شال رسمي  ها با تشريفاتي ناي. طرف پاريس حركت كنند بهخواستند تا  كمك مي

تعارف را جواب اين  تالرنورِِ! »زنده باد جمهوري «:فرياد كشيدزمان با كف زدن،  هم »چپ«. حاضر شدندمجلس رئيس 
را  »چپ« مايندگانِهاي گره كرده ن  و با مشت»!نظم! نظم! باد فرانسه زنده «: فرياد زدند»مركز« و »راست«ولي . داد

شما «ها جواب دادند » راست«. »كنيد پاريس اهانت مي شما به«گفتند  مي» راست«  لوحي به  با سادهكردند كهتهديد 
اي را كه  ، نامه كه شهردار هم بوداي  نماينده ژيِالريآرنو د همان روز . ، و از مجلس خارج شدند»كنيد فرانسه اهانت مي به

 يك جنگ داخلي ي هما در آستان «:خواند و با اين عبارات آن را لوله كردمجلس از تريبون ه بود، هيئت از پاريس آورد
 كل ي هبراي انتخابات فرماند مارس 28فقط يك راه براي اجتناب از آن وجود دارد و آن اين است كه . مهيب قرار داريم

 . ارجاع شدي مجلس كميته ها به نهاد ين پيش ا.» آوريل براي انتخابات شوراي شهرداري تعيين شود3گارد ملي و 
ه بود اعالم كردها  شهرستان  بهير تي. بودآرام كرده  نا قبل پاريس را خبري از شب .خانه برگشتند شهردارها با عصبانيت به

اند و  رفته تحت حفاظت قرار گ، بازداشت شده بودندبولونيكه توسط مردم ـ  لبواتِ و وروشِ، رروهِـ كه وزراي بناپارتيست 
شهرداران وارد شده بود  اهانتي كه به. نهاد خدمت داده است حكومت پيش  به،نزِاب، يكي از همدستان ربِكانرُمارشال نيز 

حمالت . خواه شد جمهوري هاي  متوسط را آزرده خاطر كرد و موجب تغييري ناگهاني در لحن روزنامهي هكل طبق
 . داشتندورسايها را از  ترين كار سرزدن بدها هم ديگر انتظار  رو نها حتي مي؛ و مركزي فروكش كردي كميته به

 24 ه در بياني، مطلع شده بودليونكميته كه تازه از اعالن كمون در . بهره جستنظر  مركزي از اين تغيير ي كميته
ند، اين را ا راه شده ها كه توسط رهبران مرتجع خود گم برخي از گردان« : خود با روشني كامل سخن گفتمارس

اي از شهرداران و نمايندگان مجلس با فراموش كردن  عده. هاي ما شوند انگارند كه سد راه جنبش  خود ميي هوظيف
ادعا . كنيم رسالت خود بر شجاعت شما تكيه مي ما براي انجام. اند موضوع وكالت خود، اين مقاومت را تشويق كرده
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دهد و درنتيجه مقاومت  نامعين ميزماني چنين رؤساي ما را در  ها و هم وراششود كه مجلس قول برگزاري انتخابات  مي
 چه را دستِ  چپ آنبازهم دستِ. دام بيفتيم اين ايم كه يك بار ديگر هم به ما بيش از آن فريب خورده. ما نبايد تداوم يابد

، ما را ژول فاورلس، از زبان  در مج.چه حكومت پيش از اين كرده، نگاه كنيد آن به.  پس خواهد گرفت،دهد راست مي
ترين افتراها  انگيز نفرت واند  ويران كردن پاريس فراخوانده  را بهها شهرستان، اند جنگ داخلي هولناك تهديد كردهيك  به

 .»اند را نثار ما كرده

كميته . ][*دوا  ودووال، هبرون: فرمانده انتخاب كردسه  وارد عمل شد و ،كميته كه حاال ديگر حرفش را زده بود
يك تا  اجازه داده بود ،خائنبا ياري پرسنل  قبلكه شب  ، چونكرد ميالخمر را حبس   دائمي يِهلوليبايست  چنين مي هم

 كه از دست ه بودشد عالوه، حاال معلوم  هب. د با سالح و بنه از پاريس خارج شولوگزامبورگهنگ كامل ارتش مستقر در 
 .استبوده تقصير او  والريانـ  نمرفتن 

ما بايد عمل . اين زمان ديگر زمان پارلمانتاريسم نيست«: فرماندهان اظهار نظري كردند كه نبايد سوءِ تعبير شود
 .»هيچ كيفري مختل شود اين شهر بزرگ اجازه نخواهد داد كه نظم عمومي بي. خواهد آزاد باشد مي پاريس. كنيم

 ي هبا هرجلس. شد از تعدادشان كاسته ميطور آشكار   و بهاً كه تدريجبورساردوي ميدان  صريحي بود به اين اخطار
 افسران بناپارتيست با. شان را ببرند آمدند تا شوهران ها مي زن. يافت افزايش ميموارد ترك آن ها  دهاتي مجلسِ

سرد  توسط را دل مي ه طبقورساي تسليم شدن بهمبني بر ها   شهرداري هبرنام. آزردند ها را مي رو نهاهاي خود مي وير تند
، سسهـ جا جمع سه ديوانه  در آن.  مستقر شده بودهتلدگران بالهت در دروازه از سرِ  و  در ستاد كل اين ارتش بي. كرد مي

ترين  مخبط. باختگي مفرط درغلطيده بودند حالت روحيه نفس افراطي به هكردند كه از اعتماد ب جلسه ميـ  شوشهو  النگلوا
 ي شناسائي كامل اختيارات شهرداري، انتخاب،ردي اعالن كند كه مجلساگردن گرفت كه در پالك ، حتي بهسسهها،  آن

هاي تجاري معوقه و قانوني درمورد   اصالح قانون بدهي،)حتي فرمانده كل آن(ي افسران گارد ملي  همهبودن 
 .گمي ورساي شد در سرصرفاً موجب بزرگ بندي  چشماين . نفع مستأجرين را تصويب كرده است هاالجاره ب مال

ششصد با  هبرون. هاي نواحي اول و دوم را تسخير كند  شهرداري تا دستور دادهبرون بهو ] 100[پا پيش گذاشتكميته 
.  حاضر شدلوور ساعت سه در شهرداري ـ [*]پروتو و ليسبون  ـ همراه با دو نماينده از طرف كميته،و دو توپلويل بِنفر از 
 ها را توپداد راه برايش باز شد، دستور براي يك لحظه ، وقتي هبرونولي . خود گرفتند ت مقاومت بههاي بورژوا حال گردان

. انتخابات را برگزار خواهد كردمحض امكان،  به اعالم كرد كه كميته ـ داماَ و لينمِ   ـن شهردارييمعاون بهاو . پيش ببرند
ها بايد قول   پاسخ داد كه آنبايد. اكره تماس گرفتندذ مي ه دو جهت كسب اجازهمعاونين، ترسيده، با شهرداري ناحي

 هردو مليِِهاي  گارد.  دادندتمعاونين رضاي.  مارس پافشاري كرد30 روي تعيين هبرون. را بدهند  آوريل3انتخابات در 
 دو حركت ه ناحيطرف شهرداري آميختن صفوف خود به  و با درد استقبال كردنانگيز اردو اين توافق را با فريادهاي شوق

صلح  «: گفتند،ها ببندند كردند راه را بر آن مي كه سعي بورسهاي ارتش  معدودي از گردان  بهمارتر نمدر خيابان . كردند
عهده داشت،   شهرداران را بهي ه رياست جلسشولشه  كه دوهدر شهرداري ناحي. ها راه را باز كردند  و آن»برقرار شده است

 ولي اكثريت ؛كردند مي نامه امتناع   آوريل از تأييد موافقت3تاريخ  كردند و با پافشاري بر ميت  مقاومووترن و دوباي
 غريو شادي ، كل گارد ملي ماندي ه آوريل براي انتخاب فرماند3يرفتند و ذ مارس را پ30ها تاريخ  بزرگي از همكاران آن

شان را كه  هاي كه توپ حالي در،هاي بورژوا ي گاردها ن دروداهاي مردمي در مي يرا شد و گاردذاين خبر خوش را پ
ها عبور   و بولواريِن ويويكشيدند، از خيابان  دنبال مي ها سوار شده بودند، به هاي سبز در دست برآن جوانان با شاخه نو

 .كردند

يك تعويق . خته بودتعويق اندا بار انتخابات را به دواين كميته . توانست اين معامله را بپذيرد  مركزي نميي كميته
هاي  وانگهي، گردان.  و دست ورساي را بازي كنندبچينندها بدهد تا توطئه  شهردار روزه به توانست مهلتي پنج ديگر مي
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 دو رفتند تا هيحشهرداري نا  همان شب بهآرنولد و رانويه. اً خسته بودندعباش داشتند، واق ماده آ مارس18فدرال كه از 
ها و معاونين كه بسياري از  هردارش. بند است ياپ براي انتخابات  مارس26تاريخ  چنان به  همبگويند شهرداري مركزي

عهد دن فرصت نداشتند، از اين نقض ردست آو ه هدفي جز بـ]101[ بودندطوركه در اين فاصله اعتراف كرده همانـ ها  آن
گونه  هرچند ساعت . ها نداشته است  شهرداريريتي جز اشغالومأم برونهدرمقابل گفتند فرستادگان كميته . آشفتند بر

 صبح 2ها بر موضع خود باقي ماندند و ساعت  ولي آنبا فرستادگان كميته باب مذاكره باز شود،  تا صورت گرفت يتالش
ها امكان مقاومت را  تر سخت سرفرستادگان كميته پس از رفتن . د، مراجعت كردنداي حاصل شده باش كه نتيجه بدون آن

خانه فرستاد و تمام شب را  چاپ برداشتن سالح نوشت، آن را به نشدني فراخواني به  مهاردوباي. بحث قرار دادندمورد 
 . مسلسل براي شهرداري مركزي كردهها و تهي رؤساي گردان وف فرستادن فرمان بهر مصيش خو وفادارِنليگُهِهمراه با 

خيانت ها  آن بهها احساس كردند كه   دهاتي، بودندرك مقاومت تداسرگرم ها و معاونين چنين  هردارشكه   اين درحين
 ورساي كاخِهاي  بيتوته در سرسرا خود، ناچار بهآسايش محروم از وسائل  و شدند تر مي روز عصبي روز بهها  آن. شده است

 سهسِ هو از بيانيسته خها   مداوم شهردارتها از مداخال  اين . قرار داشتندو درمعرض هرگونه خطر و هرگونه وحشتبودند 
كارانه  ريا ير تيكه  عنواني (بورژوا كند و اين خرده  عوام دلبري ميي ه دارد از تودير تيكردند كه  ميتصور و  ؛زده بودند بهت

سرنگون ا ها ر  آن،عنوان اهرم خود هها كاله بگذارد و با استفاده از پاريس ب طلب خواهد سر سلطنت  مي)داد خودش مي به
 .فرماندهي كل قوا صحبت كردند  بهمالُ يا دنويلژوئَها،  اورلئاناز بركناري او و انتخاب يكي از  ها  ين دهاتيا. كند

 بر ير تي .گرددي ها خوانده شود، آفتاب نهاد شهردار  شب كه قرار بود در آن پيشي هبايست در جلس ها مي  آني هتوطئ
 قيمت  بهستاي ممكن ا موكول شود و افزود كه هركالم نسنجيدهبعد  ين بحث به ادستي كرد و خواست كه ها پيش آن

  .بيرون درز كرد  بهتوطئهي  هلي شايعو ته جلسه را هم آورد؛ و سر در عرض ده دقيقه يويگرِ. ها خون تمام شود سيالب

بح همين روز  در ص.در رود  ميدان بهبايست از  يكي مي،ها  مركزي يا شهرداري يتهميا ك. شنبه روز آخر بحران بود
مان باقي  كند كه بر تصميم  ما را وادار مي2ه شهرداري ناحي ها به انتقال مسلسل «: مركزي در پالكاردي نوشتي كميته
پاريس كه گمان كرده بود مصالحه صورت گرفته است و بعد از پنج . » مارس انجام خواهد شد26انتخابات در . بمانيم

. شدي  خيلي عصبان،اند ها دوباره جنجال را از سر گرفته ديد شهردار كه مي  از اين،دروز تازه يك شب آرام را گذرانده بو
 21ي از كساني كه اعتراض ضحتي بع. ها باز كرده بود  صفوف و بسياري از روزنامهي ههم فكر انتخابات راه خود را به

. مده را بف انتخاباتاين دعوا برسر تاريختوانست  كس نمي هيچ.  از آن اعالن هواداري كردند، كرده بودندء را امضامارس
 نظم كه ان سرباز نفريِسيصد ـ  صف دويست. بستگي برادرانه تمام شهر را فراگرفته بود ناپذير هم يك جريان مقاومت

 هتل گراند  هكرد تا در متروك  را تنها رها ميسسهدميرال آرفت و  ساعت تقليل مي اعت بهس ، وفادار مانده بودنددوباي به
ها ديگر ارتشي  شان را جويا شود، آن يها تصميم نهائ  آمد تا از شهرداررانويه 10وقتي در ساعت . اش را صادر كند بيانيه

 سرتيپي را ي هدرج  بهمالدوك د ارتقاءِ  خبرورسايدر مراجعت از مجلس از نمايندگان تعدادي  كه ؛ و پس از آننداشتند
جا كه  است و از آنخاطره شهردار و معاون ديدند كه جمهوري در مندين چ باالخره .ها داغ شد  بحث آنشنيدند،

ها، نمايندگان  توسط شهردارقرار بود نويس يك پوستر تنظيم شد كه  پيش. ان داشتند، تسليم شدندعناتواني خود اذ به
و اندكي متن را جمعي امضاء شود  خواست دست كميته مي.  امضا شودآرنولد و رانويهو از طرف كميته توسط مجلس، 

در . »...كند اند، دعوت مي ها پيوسته آن  مركزي كه نمايندگان پاريس، شهرداران و معاونين بهي كميته«: تغيير داد و نوشت
: اين قرار ما نبود؛ ما نوشتيم«: گشتند از جا برخاستند و فرياد زدند ها كه دنبال بهانه مي جا بعضي از شهردار اين

را خود هاي زير خاكستر، اعتراض  خطر روشن كردن آتش، و با وجود »... معاونين و كميته مركزينمايندگان، شهرداران،
 .اي كوتاه نيامده بود ، زيرا در هيچ نكته»اند پيوسته«اين كميته  ها به  كه آنولي كميته حق داشت بگويد. ندمنتشر كرد

 پراكنده ،اچار شد چهار نفري را كه برايش مانده بودند نسسهدريادار . ها را خنثي كرد آفرين  پاريس دردسري هليكن وزن
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او داده  روز ندا را بههمان  صبح ير تيچون . دهندگان توصيه كرد در انتخابات شركت كنند رأي  در پوستري بهتيرار. كند
رعرض دو يا سه من اميدوارم كه د. كنم من دارم ارتش را تجديد سازمان مي. فايده ادامه ندهيد مقاومتي بي به «: كهبود

 .]102[»هفته نيروي كافي براي نجات پاريس داشته باشيم

 بالن لوئي گروهِمابقي  .پوگرِ و نلَتُ، كلمانسو، كهفلُ، كروالُ:  انتخابات را امضا كردندهواداري از  پيامِ، فقط پنج نماينده
 وقتي ،ناقب انقالب ترانه خوانده بودندها، كه تمام عمر در م النفس اين ضعيف. كناره گرفتندچند روز از پاريس براي 

 .از ظهور جن پسعرب گير  فرار گذاشتند، نظير آن ماهي پا شد با رنگ پريده پا به هشان ب انقالب در مقابل

 ولي ،نام م گُيها ندان تودهز و فرجان بودند؛  گنگ و بيي، كه نگار اريخ و روزنامه تهاي تريبونِ بنويس بين اين ميرزا
 : در خور ظهورشان در صحنه بودها اينپيام وداع . خورد چشم مي  تفاوت غريبي بهراده، ايمان و صراحت لهجهسرشار از ا

كنيد،  ن خودتان انتخاب مياهائي هستند كه از مي  آن،كنند شما خدمت مي فراموش نكنيد كه افرادي كه بهتر از همه به«
. مدعيان نوظهور باشيدهمانند  ،ها طلب جاهمراقب . كشند كه شما كنند و از همان مصائبي رنج مي ل خودتان زندگي ميثم

 نادري است كه يمنال برحذر باشيد، زيرا استثنا  و  از صاحبان مال. دنزن  كه فقط حرف مي باشيدكسانيمراقب چنين  هم
. كنند شما طلب رأي نميكساني را ارجح بدانيد كه از . عنوان برادر خود نگاه كند ه كارگر را ب كه مايل باشدصاحب تمولْ

 نه بركساني كه خود ،كسي شايستگي دارد بدانند چه  و اين بركارگران است كه،تواضع شايستگي حقيقي استفروتني و 
 .»كنند را نامزد مي

هاي  با گردن«توانستند  ه بودند، ميساحل نجات آورد  مارس را به18نامي كه كشتي انقالب   اين مردان گم،واقع در
 و دهي گارد ملي برگزيده شده بودند ها كه فقط براي سازمان آن. »هاي شهرداري مركزي پائين بيايند ته از پلهافراش بر
 در مقابل ناشكيبائي مقاومت كنند، شورش را مهار ندتوانست، بدون رهبر پرتاب شدند سابقه و انقالب بييك رأس  به

 اشتباهات ي هها را درهم بشكنند، از هم ا غذا برسانند، دسيسهنمايند، خدمات عمومي را دوباره برقرار سازند، پاريس ر
 سو مورد حمله و هرلحظه در خطر جنگ داخلي قرار داشتند، كه از هر برداري كنند، و درعين آن ها بهره ورساي و شهردار

 ي هند، برنامها تجسم گرايش جنبش شده بود آن. دنفهمبطرز مذاكره و نيز طرز عمل در زمان درست و مكان درست را 
ها زباني دقيق، رسا و  آن. نمودندسمت صندوق رأي هدايت  خواست كمون محدود كردند و تمام اهالي را به خود را به

 .هاي بورژوائي ناشناخته بود برادرانه ابداع كرده بودند كه براي تمام قدرت

ها فكر  ولي مردم همراه آن. صب بودندنام، همگي با تحصيالتي ناقص و بعضي متع هائي گم آدمها  حال، آن و بااين
نام كاري جز افزودن  هاي صاحب در شهرداري مركزي كه بورژوا. پاريس مشعل بود و شهرداري مركزي شعله. كردند

  .پاريس گوش دادند دست يافتند، زيرا بهي پيروز ها به رسيده  راه  از   اين تازه،شكست انجام ندادند بالهت به
 و ؛ارتش و كارمندان دولت دادن امكان فرار به: ها ببخشايد خطاي بزرگ را برآندو ين  اشان خدماتباشد كه 

طرف ورساي حركت   بهبايست مي  مارس20 يا 19در  ها كه آنشود  ميگفته .  توسط ورسايوالريان نمگرفتن  پس
 آن چيزي كه ي ههميعني ، »چپ«  با دستگاه اداري، واحساس خطر احتماالً با اولين ها صورت، اين  در آنولي. كردند مي

جا  به اشغال ورساي فقط دشمن را جا. كردند مي فرار فونتنبلو الزم بود، بهها  شهرستانبراي حكومت كردن و فريب 
هاي مردمي از لحاظ امكانات و فرماندهي در وضعيتي بدتر از آن  كه گردان  چون؛كشيد كرد و اين هم زياد طول نمي مي

 . و هم پاريس را حفظ كنند،حفاظ اين شهر بيورساي، حال هم  وانند درعينقرار داشتند كه بت

  . برجا گذاشترا خلع سالح دشمن جهت وسائل الزم ي ه مركزي براي خلف خود همي درهرصورت، كميته
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  هشتمفصل 
 

 اعالم كمون

 
ملي پاريس خواهان حمايت  اي از اهالي و گارد بخش قابل مالحظه«

ها،  فرماندار  بهريِ تي ي هنام بخش( .»نظم هستندي  اعادهها براي  شهرستان

 ).مارس 27

  

  وعنوان پايتخت فرانسه از سر گرفت هبرا كمون دوباره نقش خود ـ  پاريس. اين هفته با پيروزي پاريس پايان يافت
 .درست قرار دادند فرانسه را در مسير  كارگرانْـ 1789از   ـبراي دهمين بار.  شدملي تبديلگام  پيش دوباره به

اين غول  آن را ـ بورژوازي ي هطور كه هشتاد سال سلط ها كشور ما را برهنه كرده بود، همان  پروسيي هسرنيز
 .گذاشته بود وااش  امان راننده به ـ نيرومند را

. هم شكست در، كرده بودها مورچهي  طعمه گاليوربسان بسته و زمين  بهرا فرانسه  كه  و رنجيريپاريس هزاران بند
ترين اعضاي آن  حيات كل ملت در تك تك كوچك «:گفت و جريان انداخت  فلج آن بهيخون را در اعضادوباره 

 .سلول ارگانيك جمهوري فرانسه شهرداري است، كمون است. پادگاني و نه گونه وحدت كندو،»موجوديت دارد
 دوباره زنده شد و ،امپراطوري و محاصره] م. ده كرد كه مسيح او را زنعهد جديداي در  نام مرده[ الزارِِپاريس، اين 

 ءهاي احيا كمون؛ درحالي كه كرد ز ميا زندگي جديدي را آغشانداختن كفن  و دور خويشبند پس از پاره كردن چشم
كساني كه يك ماه پيش . اي جوان بخشيد تمامي پاريس چهره اين زندگي جديد به.  روان بودنددنبالش  فرانسه بهي هشد

ما باهم واقع  بهزيرا . دهند د و دست مينزن ها با همديگر حرف مي غريبه. اند  حاال سرشار از اشتياق،ميد شده بودنداان
 .هم بسته بوديم هاي واحد به غريبه نبوديم، بلكه با سرنوشت واحد و آرزو

ه تازه از مرگ يا حال مثل كسي ك پاريس دوباره نفس كشيد، خوش.  روزي شاد و آفتابي بود مارس26شنبه  يك
را اشغال كرده بودند، با آهن  اهاه رها ايستگ رسيد، ژاندارم نظر مي ها گرفته به در ورساي، خيابان. خطري بزرگ جسته باشد

دردي با اين شهر تو را  ترين ابراز هم كردند و با كم هاي پاريس را ضبط مي  روزنامهي هخواستند، هم رت ميوخشونت پاسپ
نوجوان ؛ صدا و ها پر سر ها مملو از آدم بود و كافه خيابان. پاريس شود وارد توانست آزادانه  هركس مي. ندنمود بازداشت مي
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 حمالت عليه شهرداري مركزي و اعتراض چند ناراضي روي ،زد  را باهم فرياد ميكمون و پاري ژورنالروزنامه فروش 
 گيري  رأيي هبرگ. نداشتندترسي كه  نداشتند، چونم خشم مرد. قرار داشت مركزي ي هاي كميته ها دركنار پوستر ديوار

 . شده بودشسپوجانشين 
.  صرف نظر از جمعيت آن وداد، سه عضو براي هرناحيه پاريس مي ت عضو انجمن شهر بهص فقط شكار پيقانون 

 ي كميته.  ششمهاحيساكنين ن 000/45 داشتند كه  رايازدهم همان تعداد نمايندهناحيه  ي هسكن 000/150اين روال،  به
و شورا و در ضيك عباال   بهنفر 000/10چنين هركسري از  نفر و هم 000/20مركزي تصميم گرفته بود كه براي هر 

  فقط.گرفت ميروش معمول صورت  بق ليست فوريه و بهاانتخابات مط.  عضو داشته باشد90 شوراي شهر ،مجموع
لقي ت اصول دموكراتيك ي هشايستي  تنها شيوهعلني گيري   در آينده رأيكرده بود كهاين اميد را ابراز  مركزي ي كميته

هاي طوالني تشكيل   صفنتوانتانس ي هكنندگان محل انتخاب. و رأي علني دادندپذيرفتند  محالت مردمي ي ههم. شود
رايش  آ با همينصف كشيدند و باستيل ستون يِها جلو كاله هاي رأي چسبيده به  و با پرچم سرخ درپيش و ورقهددادن

 .ت كردندكهاي خود حر هزطرف حو به
. كشاند گيري رأيهاي   زهوح  و محالت بورژوا را هم بهكرده بود مرتفع را اي   هر دغدغههاپيوستن و دعوت شهردار

باز شدن زمان  كه از  با وجود اين .رضايت داده بودندآن  االختيار حكومت به كه مقامات تام اين انتخابات قانوني شد، چون
رفته ها  شهرستان بهبازيابي سالمتي خويش  مرفه براي ي ه بخش بزرگي از جمعيت بيكارـ  از محاصره پس  ـها دروازه
 .ي بودتر بيشخيلي  تعداد در مقايسه با انتخابات فوريه  كههفت هزار نفر رأي دادند و هشتاد و  دويست،بودند

 : تلگراف كندها شهرستان  به تا جرأت كردير تي كه باوجود اين. زار شد آزاد برگي مردمي ه شايستي گونه انتخابات به
 ها هيچ پليس و هزحوش حو و  در حول؛»معنوي صورت خواهد گرفت ي انتخابات امروز بدون آزادي و بدون اوتوريته«

 .صورت نگرفت  آزادي چنان مطلق بود كه در تمام پاريس حتي يك اعتراض هم.هيچ تحريكي نبود
نقش مجلس كموني آينده را  و كميته،ض، عهنگِلُ  ها  رسمي را كه در آني هت روزنامرو مقاال نهاهاي مي زنامهحتي رو

موريت خود را تعريف كند و حدود أبايد ماين مجلس قبل از هرچيز  «:كردند تفسير چنين داد،  رسي قرار مي مورد بر
اين كار،  پس از انجام .باشدخودش  تنظيم منشور ي هرباراولين كار آن بايد بحث د. هاي خود را مشخص سازد صالحيت

كه توسط قدرت مركزي شناخته و تضمين شده ها بپردازد  اي براي خودمختاري شهرداري سنامهساا وسائل نيل به بهبايد 
تحت  هم متحجرترين افراد راتدريج  خورد، به چشم مي  در اعمال مأموران رسمي بهكهاعتدالي ، احتياط و سادگي. »باشد

نه، فرانسه  «: از پشت تريبون فرياد زدير تيهمان روز  .يافت ها بود كه تخفيف نمي فقط  نفرت ورسائي .داد تأثير قرار مي
 .»، پيروز شوندرا در خون غرقه خواهند كرداو  كه هائي لعنتيگذارد  نمي

مستقر جا  آن خود را دري هندگان برگزيدشهرداري مركزي آمدند تا نماي به» ها لعنتي« نفر از اين 000/200روز بعد 
. ها هاي سرخ دور تفنگ و نوار] م. 1789كاله انقالبيون  [فريژيهاي  كالهبرفراز ها   پرچمان،زن ها طبل گردان؛ كنند
 ي ه از هم،پاريس گسترش داده بودند خانه و ملوانان وفادار به شان را سربازان صف، نفرات توپ كه صفوف ليادرح

  در كنار درِ وشهرداريي جلويِ   محوطهنِيادر م.  يك رود بزرگبارِي هزاران جوهمانند ؛ آمدندوگرِ الميدان   بهها خيابان
هاي  نوار.  قرار داشت، با شال سرخي دور آن، جمهوريي هتن در رأس آن نيم. برپا شده بود  يك پالتفرم بزرگ،يمركز

حدود صد گردان  .داد فرانسه مي مانست كه خبر خوش را به ي مي آتشين زبان سرخ عظيم روي جلوخان و برج ناقوس به
ي بزرگ درست  يك كومه جلوي شهرداري ،زد شان كه در نور خورشيد برق مي هاي سرنيزهاز ميدان را انباشته بودند و 

 و كنار سباستوپلار هاي اطراف تا حد بولو در خيابان شوند، ميدان وارد  ها كه نتوانسته بودند به  ساير گردان.كرده بودند
 ولي همه، ؛ها سه رنگ بودند ، بعضي از آنه بودندآورده شد  ردگ پالتفرم يها در جلو پرچم. صف كشيده بودندرودخانه 

هاي موزيك   دسته وانداز بود  موسيقي طنين،شد كه ميدان پر مي درحالي. هاي سرخ داشتند  ظهور مردم، منگولهي هنشان به
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  رودخانهي ههاي كمون سابق در كنار دادند و توپ ها فرمان حمله مي  شيپور؛نواختند  را مي»متسرود عزي« و يز مارسي
 .غريدند مي

.  روي پالتفرم ظاهر شدند،دوش هاي قرمز بر  مركزي و كمون، شالي  كميتهياعضا. ها آرام گرفت اگهان صدان
من اجازه دهيد كه از  فقط به. بتوانم نطق كنمشهروندان، قلب من بيش از آن از شادي سرشار است كه  «: گفترانويه

 كميته نام كساني را كه انتخاب ي يكي از اعضا.» تشكر كنم،جهان دادند خاطر سرمشق بزرگي كه به مردم پاريس به
 صدا سرود هزار دويست موزيك با همراهي ي هآمد و دست صدا در ها براي اداي احترام به طبل.  اعالم كرد،شده بودند

 .»شود  كمون اعالم مي،نام مردم به «: فرياد زدرانويه سكوت، ي هدر يك فاصل.  خواندنديز مارسي
اهتزاز  ها به ها باال رفتند و پرچم ها بر نوك سرنيزه كاله! »باد كمون ندهز «: پاسخ دادتر بزرگ ان برابرهزارطنيني 

در ها  ها و طبل ساز، ها صداي شليك پياپي توپ .دنددا ها هزاران دست دستمال تكان مي ها و روي بام از پنجره . درآمدند
از زمان . ها از اشك پر بود  چشمي ه هم وطپيد ها از شادي مي  قلبي ههم. ندآميخت هم مي انگيز به  شگفتيارتعاش

 .د در نيامده بوحركت گونه به اين هرگز پاريس بهتاكنون  فدراسيون بزرگ
تا از سوي ديگر كرد  سو ميدان را تخليه مي از يكطوري كه  كرد، به يرا تنظيم محركت جمعيت  با چابكي برونِل

 ي ه مجسميجلو  در. آن وارد شوند ، بهكمون اداي احترام كنند  اشتياق داشتند بهگيهمو ي كه در بيرون بودند ئها گردان
 تا .كردند هاي خود را بلند مي  تفنگدادند و نفرات هاي خود سالم مي ها با شمشير آمد، افسر ها پائين مي جمهوري پرچم

 .ه بودكردنآخرين دسته عبور هنوز ساعت هفت 
پاريس بود كه در تظاهرات شركت ي ه هم،واقع   در،اين «:بگويندا  با سرخوردگي نزد او بازگشتند تير تيمال ع 
اي در كتاب   تازهي ه امروز صفحپاريس« كه درعين هيجان ندا سر دهد كه ت مركزي كامالً حق داشي  و كميته.»داشت

 بروند و ،خزند  كه در اطراف ما ميورسايريد جاسوسان ابگذ. تاريخ گشود و نام قدرتمند خود را در آن ثبت كرد
شكوه    باي هبگذاريد اين جاسوسان تصوير صحن. شان بگويند كه جنبش مشترك تمام جمعيت چه معنائي دارد اربابان به

 .»ها برگردانند يابند، با خود نزد آن مي  شان را باز مردمي را كه حاكميت
.  واحدشبِ با يك اسمِ نفردويست هزار . دهنده رآيهشتاد هزار  و يكصد. داد  كور را هم توان نظاره مي،برق اين تندر

جا نيروي عظيمي  اين. باز و راهزن نبود  سري، مشتي شورشي فرقهي هطور كه ده روز تمام گفته بودند، يك كميت اين، آن
 جهاني، خوني  كمي ه دراين زمان.روشنفكري فرانسه قرار داشت  معين، استقالل كموني و حياتي هدر خدمت يك ايد

بازماندگان و را گرفت شكستگي   كشتيي جلو كهنما  قطبمنديِ ارزش دستي غيبي به .بودمند  نهايت ارزش  اين نيروئي بي
 . از نو شكل بگيردتواند مي خلقي اريخ بود كه در آن تهاي بزرگ عطف هاين يكي از آن نقط.  دادنجاترا 

 اگر !خواهان  جمهوري؛ امپراطوري خواستار عدم تمركز شديدي هيت بود كه شما در دورن سن اگر از سر ح!ها ليبرال
اين   به؛متي مردم هستيدوحكـ طالب خوداً  اگر شما واقع!ها  راديكال؛ايد  را درك كرده1851 و دسامبر 1848شما ژوئن 

  .را دريابيدآسا  جزهعفرصت ماين نداي نوين گوش فرا دهيد، 
د س اجنبي نبود كه ج آيا در ديدر!ها  چشم دشمن سالح نسازيم؟ بورژوايچه اهميتي دارد؟ چرا جلو! ها اما پروسي

عمل  ها با قاطعيت نن طوفاا، سعي كرد تا فرانسه را دوباره بسازد؟ و كنوانسيون شما، آيا درست در مين مارسليِاتيشما، 
  نكرد؟

  !مرگ بر پاريسها چه بود؟  پاسخ آن
ها دست در دست  جا، آن آن. كند ها را ذوب مي  ماسكي هلعاب ظاهري و همسازي داخلي  ستيز و ناهمآفتاب سرخ 
م دست بلند روي مرد  بهـ همگيـ ها  ها، راديكال روحانيون، ليبرال ها، طلب  سلطنت؛1848 و 1794، 1791هم دارند، نظير 

 شانْ يداري است و خودحكومت سرمايهدهاتي و ها فدراليسم  عدم تمركز آن. هاي متفاوت  يك ارتش در اونيفرم:اند كرده
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شان صرفاً عبارت است از كشتار و  مردان طور كه كل علم سياست دولت  درست همان،شان از بودجه ي شخصبرداريِ بهره
  .العاده وضعيت فوق

تواند با دقت و احتياط مسير اين مخزن نيروي زنده را   دنيا پس از چنين مصائب عظيمي ميكدام بورژوازي در
  .تعقيب نكرده باشد

، فقط يك  استهاي فرانسه ايجاد دنيائي نوين و قلبي ماالمال از بهترين خون  قادر بهي كهها با ديدن اين پاريس آن
 .خون كشيدن پاريس  به:فكر در سر دارند
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 نهمفصل 

  
 زون و كرُيِاتي در ليون، سنتكمون 

 
مجلس و حكومت  اند و به فرانسه باهم متحد شدهاجزاءِ تمام «

 ). مارس23گاه  ها، شام شهرستان  بهيِر تيي  نامه بخشاز ( .»اند پيوسته

 

 ها چگونه بود؟ وضع در شهرستان

 هايامضا بهنگاهي  بعد ،]103[كردند مي   سرير تيدروغ هاي  خبر با ،هاي پاريس روزنامه تا چند روز بدون دسترسي به
ها نديدند،   يا دموكرات را بين آن»چپ«هاي  ردانهيك از د چون نام هيچانداختند و  مركزي ي هاي كميته زير بيانيه

خواه كه از وقايعي كه در دوران  هاي جمهوري  بورژوا؟»هستندنشان ديگر چه كساني  و  نام  بيهاي  اين آدم «:گفتند
كار زيركانه  كه مطبوعات محافظه و نيز در دامي  اطالعات نادرستي دريافت كرده بودند ، پاريس رخ دادي هاصرمح

شان كه در زمان خود   مانند پدران،هاي مردم را بفهمند توانستند جنبش  نميجاكه  و ازآن ؛  افتادند، شان گسترده بودند براي
ي آلمان كه شاهزادگان آن نسبتي باوارياشهري در [ بورگكُو ]  م.ليسنخست وزير معروف انگ[ پيتدست  «نده بودگفت

توانند جز  نمينشان  و  نام  بيهاي  اين آدم«: گفتند، »در كار است] م. ي سلطنتي انگليس داشتند سببي با خانواده
  .شعور غريزي خود را نشان دادندمردم تنها . » چيز ديگري باشندها بناپارتيست

 كارگران خود را تحت ،از زمان پيدايش مجلس. اين طنين الزامي بود.  شنيده شد ليونون پاريس دراولين پژواك كم
پرچم ي ارتجاع،  تقريباً دلبستهها  اي از آن و پارهبودند  يهاي ضعيف آدم كه  انجمن شهرياعضا. كردند نظر احساس مي

اين . ، پائين آوردند»چنان برقرار باشد حقير فرانسه همپرچم مقاومت تا پاي جان نبايد پس از ت«اين بهانه كه  سرخ را به
. ، فريب دهدته بودندست نگهباني گذاش در اطراف پرچم خود پريِ يوتي گينيرنگ ناشيانه نتوانست مردمي را كه در 

حد  ، بهماتوـ  مانكلِاز قماش بود چيزي  ،كمي از رذالتش نداشتِ كه خشونتش دست ـ قافسر ساب ،والنتن  ـفرماندار جديد
  .خبر كرد ، با بودشان تدارك ديده شده اي كه براي خصوص نوع جمهوري در كفايت مردم را از پيش



 98 

. كردند همدردي خود را با پاريس پنهان نميزنگ بودند و  گوش بهخواهان  ها، جمهوري ، با اولين خبر مارس19در 
. را گرفتانتقال اخبار كالً جلوي و نمود پاريس را ضبط هاي  آميزي منتشر كرد، روزنامه  تحريكه بيانيوالنتنروز بعد 

 بودن ليونل شجاعت كمون قا بگذاريد حد «: شوراي شهر عصباني شدند و يكي گفتي ، بعضي از اعضا مارس21روز 
.  تشكيل جلسه دادندير پي سن گارد ملي هنگام ظهر در كاخ ي ه، هشتصد نمايند مارس22 در روز .»را داشته باشيم

 جنبش ،شهروندي كه تازه از پاريس رسيده بود. بحث گذاشته شده بود  دائر برانتخاب بين پاريس و ورساي بهطرحي
 ، جلسهسرانجام.  كه جلسه فوراً طرفداري خود از پاريس را اعالم كنددجا را تشريح كرد و بسياري خواستار آن شدن آن

رياست گارد ملي و  هاي شهري، انتصاب شهردار به ط آزاديشهرداري مركزي فرستاد تا خواستار بس نمايندگاني را به
 .داو شو تفويض اختيارات فرماندار به

، با هرگونه مقاومتي در مقابل 1848خشگ از بقاياي  كلهيك ، نونهِ شهردار، .شوراي شهر تازه جلسه كرده بود
.  كنندقل اعتراضا  تقاضا كرد كه حدـ خواه معروف جمهورييك ، نتَسكرِـ  ريِ يوتي گي شهردارِ. ورساي مخالفت كرد
 ،طور ادامه دهند  تهديد كرد كه اگر هميننوهن. هاي خود را گسترش دهد خواستند كه صالحيت سايرين از شورا مي

 .هاي مرتجع بود نهاد كرد كه نزد فرماندار بروند كه در آن هنگام مشغول احضار گردان  خواهد داد و پيشءاستعفا
آمدند و همواره با  پي مي در نمايندگان پي. ها را پذيرفت سردي آن   باهنون از راه رسيدند و ير پي نس پالهنمايندگان 

اي   در ساعت هشت توده.شدند  آماده ميريِ يوتي گي و توبرُهاي  در همين حين گردان. شدند برو مي ها رو اعتنائي همان بي
 !»مرگ بر ورساي! باد كمون زنده «:زد ه بود كه فرياد مي را در مقابل شهرداري مركزي پركردروتِمتراكم ميدان 

  .فراخوان فرماندار پاسخ ندادند هاي ارتجاعي به گردان
 هنوز با فرستادگان گارد هنونكه سايرين همراه با   درحالي،ساعت نه بخشي از شورا دوباره تشكيل جلسه داددر 

 ،ها باقي نگذاشت يك تفاهم براي آن رسيدن به هيچ اميدي بهپس از پاسخي از جانب شهردار كه . رفتند ملي كلنجار مي
. داخل شهرداري مركزي هجوم برد  به،اين نمايندگان تاالر شورا را اشغال كردند و جمعيت كه از اين كار با خبر شد

ند تي از او خواستاو امتناع كرد و وق.  منصوب كردندليون شهردارِعنوان   را بهكريستننمايندگان دور ميز شورا نشستند و  
بحث   و  پس از جر. اند كساني تعلق دارد كه آن را آغاز كرده  كرد كه رهبري جنبش بهاعالمكند، مطرح كه دالئل خود را 

 ـ هلو و رهپِ، هيبواتي، دوران، كريستنـ  كه در رأس آن پنج عضو انجمن شهر ، ملي براي كميسيون كمونهاي فراوان گارد
او .  فرستادند و از او جويا شدند كه طرفدار ورساي هست يا نهوالنتننمايندگان دنبال . احساسات كردند، ابراز قرار داشتند

گاه  آن. همين جهت تحت بازداشت قرار گرفت هرد و باگذ مينه باقي نميزاش هيچ ترديدي در اين  پاسخ داد كه بيانيه
بايست با  كه مي  گارد ملي تصميم گرفتندي  فرماندهمورد اعالن كمون، انحالل شوراي شهر، بركناري فرماندار و در

اين . گزين شود  جاي، مورد توجه بودژوجهت خدماتش در ارتش  به اش و هم وازه آخاطر ه كه هم بوتي گاريبالدييريچ
 .دآم اهتزاز در پرچم سرخ دوباره از بالكن به. گرديد برو ها رو  شادي آني هو با هلهلاطالع مردم رسيد  ها به تصميم

 از قول خود عدول نمودند و با اين ، مارس، پنج عضو شورا كه شب پيش انتخاب شده بودند23 روز بعد، صبح زودِ
كمون بايد  «: اعالم كردندها آن. هاي مجاور بروند  و شهرليون  خود با دست خالي به كهكار شورشيان را ناگزير كردند

ها و   پايگاهي هي كه هما اختيار داشتن گارد ملي ، داشتن پليس، و درخود  مالياتي ه و ادارع خواستار حق وضليونبراي 
خواهان  هاي گارد ملي و اتحاد جمهوري  نسبتاً ناچيز توسط كميتهي ه اين برنام.»شود ب،اختيار  بگيرداستحكامات را در

هاي  د و نهادشو ميل نمي  و  شود، پول دولت ديگر حيف ها سبك مي  كمون مالياتوجودِ ا ب«: تر بسط يافت اندكي بيش
كه سرانجام اين  د تا آننياب ها تسكين مي ها و رنج بسياري از فالكت. گردد  مورد درخواست كارگران تأسيس مياجتماعيِ

 ي هكه درمورد تهديد جمهوري و توطئ بودنارسا و ناروشنها مطالبي  اين .»ن برودا از ميـ مسكنتـ بالي زشت جامعه 
 .د متوسط را برانگيزند، ساكت بوهتوانستند بخش پائيني طبق كه مي هائي اهرم تنها ،روحانيون
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ها و  آوري و توپ ها را جمع ، گلولهه بودكرد  را تسخيرنشارپِدژ   كهكميسيون. درنتيجه، كميسيون خود را منزوي ديد
هاي  پستاستقرار تائي بدون  سهـ  هاي مردمي جز دو ولي گردان. نمود ها را در اطراف شهرداري مركزي مستقر مسلسل
آهن  ايستگاه راه در كروزاژنرال . دهي بودند كه مخالفين مشغول سازمان حالي بودند، درمحل را ترك كرده  نگهباني

ماندهي گارد رف  را بهراوب ،هنون.  جمع كرد، پراكنده بودندليونرا كه در گاردهاي متحركي  ملوانان و ،ي سربازان همه
اري كمون اعتراض كردند و خود را در اختيار شوراي شهر كه در ربرق هاي نظم به هاي گردان  افسر.نمودملي منصوب 

 .دداد، قرار دادن نزديكي كميسيون تشكيل جلسه ميدفتر شهردار و در 
 تادعوت كرد را  را منحل كرده بود، آن ي شهر شوراـ خودشـ كه شب پيش  كميسيون با فراموش كردن اين

كميسيون محل را . ساعت چهار از راه رسيدنداعضاي شورا .  تشكيل دهد شورااالر معموليِتهمان جلساتش را در 
اگر در اين .  اشغال كرده بودند،مراجعين اختصاص داشت  ملي بخشي را كه بههاي كه گارد لياها واگذاشت، درح آن به

  شوراْخواهِ  جمهوريي اعضا،داشتني ا مهواهكاران   محافظههاي دلواپسي اگر از داشت و متوسط رمقي وجود ي هطبق
 در دوران جنگِي بودندكه همان اشراف سوداگرها هنوز  از اين  اي ولي عده. گرفتند  جنبش مردمي را در دست ميرهبريِ

كه همواره براي انقياد بودند هاي متكبري  و بقيه همان راديكال. تنها پرواي مال و جان خود را داشتند ملي دفاعِ
تصميمي  كه به  بدون اين،ها مشغول مذاكره بودند كه آن  همان حالدر. كردند جهد مي ـ رهائي آنو نه ـ ارگر ك هطبق

برخورد و ناگهان جلسه را خاتمه شان  حضرت كه بهچند بار اعتراض كردند  ،شان سر رفته بود برسند، حضار كه حوصله
 .د متن پيامي را تنظيم كننهنوندادند تا بروند با 

شهرداري مركزي  ها را به آن.  وارد شدندنسكلَدوگِ خيابان پكلو  مركزي پاريس بهي نگام دو نماينده از كميتهه شب
نام . داد  جواب مي»!باد كمون زنده! باد پاريس زنده«اي نطق كردند كه با فرياد  بردند و از بالكن بزرگ براي توده

 .ن ابراز احساسات مردم شنيده شدامي   باز درريچيوتي
تجربه بودند كه بتوانند اين جنبش را زنده نگهدارند و  از آن بي نمايندگان بيشخود اين . هرات بودظاولي اين فقط ت

صدا  بهفراخوان بيهوده طبلِِ . ند باقي مانده بودترودر ميدان كاره  افراد بي فقط چند گروه از  مارس24در . رهبري كنند
هاي پاريس، ليون و ساير  قوياً هرگونه همدلي با قيام« روحاني و ليبرال، راديكال  ،نليو  مهمي هچهار روزنام. درآمده بود

كه اند  تهديد كرده) ديژونمستقر در (كرد كه قواي پروس   اين شايعه را پخش ميكروزا؛ و ژنرال »كردند ها را رد مي شهر
 ،شد تر مي مرور خلوت كميسيون، كه به. كردد ن را اشغال خواهليونچهار ساعت  و  در عرض بيست،اگر نظم برقرار نشود

 بخش ها  آنكرد كه نهاد مي داد، روي آورده بود و پيش  تشكيل ميبورسشورا كه حاال ديگر جلساتش را در  دوباره به
كه خبر   و همين.»پذيريم نه، ما هرگز كمون را نمي «:شهردار گفت. باز زد  شورا از همكاري سر. دنگير باداري را تحويل

واقع  اين كار در. عمل آورد ها استقبال رسمي به از آنتا  اعالن شد، شورا تصميم گرفت لفوربِاز هاي متحرك  گاردركت ح
 .داعالن جنگ بو

كم خلوت شد و اعضاي  شهرداري مركزي كم. طول كشيدپاسي از شب ها تمام عصر درجريان بود و تا  فتگوگ
 اختيارات خود را لغو ،، دو عضو كميسيون كه باقي مانده بودنددر ساعت چهار صبح. گرديدند كميسيون ناپديد

 ديد كه ليونروز بعد  . دند و شهرداري را ترك نمودندكر بركنار ، نگهباناني را كه مراقب فرماندار بودند،]104[كردند
 .استاز دست رفته كمونش 

ها  سوسياليست اكتبر كه 31از . نه كشيدزبا  نيِاتي تسنشد، در   خاموش ميليوندر همان شب كه جنبش انقالبي در 
 هرگز از ، شهري شوراهايِ ها و حتي تهديد رغم مخالفت عليشده بودند، كمون اعالم  موفق بهطور رسمي  هبتقريباً 

 .ددرخواست آن دست برنداشته بودن
 تقويت ويرژ الان  انقالبي خيابپ كه توسط كلو» گارد مليي هكميت«: خواهي وجود داشت در شهر دو كانون جمهوري
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شوراي شهر، با يك يا دو استثنا، . رو قرار داشت خواهان پيش  كه در رأس جمهوري»خواهان اتحاد جمهوري« و ؛شد مي
 بدون آن كه توسط ارتجاع متالشي ،دانستند چگونه با مردم مخالفت كنند شد كه مي هائي تشكيل مي از آن راديكال

  .دشدناين شورا استار تجديد انتخاب  متفقاً خو»اتحاد« و »كميته«. شوند
 گيري  بدون هيچ نتيجهها راديكالارگان ، ]گر روشن [ررُكلِلِ ي  روزنامه. استقبال كردندمارس 18كارگران با اشتياق از 

 مركزي جدا ي از سوي ديگر، اگر نمايندگان پاريس از كميته.  كار جمهوري ساخته است،اگر مجلس مسلط شود «:نوشت
 ويرژ ال پ، كلو مارس23  روز.راه خود را رفتند راست  مردم.»خوبي داشته باشندبراي اين كار دليل د باي ،شوند

. ن بگذاردامي شهردار قول داد كه موضوع را با همكارانش در. شهرداري فرستاد تا خواستار كمون شوند نمايندگاني به
 . نمايدشورا را مطرح  اعزامي بههاي تقاضاي الحاق چند تن از نمايندهآمده بود تا  هم »اتحاد«

كنندگان  ش توسط انتخابا شورا استعفا كرد و اعالم نمود تا تعيين جانشين. ها برگشتند ، نماينده مارس24روز بعد، 
همان روز چون . اين يك شكست بود. گيرد عهده مي ها را بر  تصدي كار،ترين مهلت دعوت شوند كه بايد در كوتاه

در ساعت . مجلس را محترم بشمارندي  اوتوريته بلكه ، مردم را تشويق كرد كه اعالن كمون نكنندرلهمفرماندار موقت 
، »كميته«. عهده گرفت ي را بهنگهباني  وظيفه »!باد كمون زنده«ان از گارد ملي با فرياد وههفت شب، يك گر

ها امتناع كردند و گفتند قول  لاكاين رادي. ملحق شودي و ت كرد تا در تصرف شهرداري مركزي بهو را دع»اتحاديه«
 .دكيداً رعايت شو ا نظم و آرامش كهد و الزم استن ماهيتي ناروشن دارليون جنبش پاريس و ،شورا كافي است

 تصميم ،ضعف متهم كردن نمايندگان قبلي به ا بودند و بجمع شده  ويرژ ال پاين مذاكرات، مردم در كلوزمان با  هم
 دو ستون هريك ،در ساعت ده. ها بروند تا نتوانند كوتاه بيايند ري بفرستند و خود همراه آنگرفتند كه نمايندگان ديگ

، بسته هپسلِ ددستور فرماندار جديد،  ها به اين نرده. هاي شهرداري مركزي اجتماع كردند  نردهيشامل چهارصد نفر جلو
ولي مردم . گران را مهار كند آشوبكه بودشتاق م و هرسيد  آهن بودكه تازه از راه ي هوي مدير يك كارخان. شده بود

و خواهان كمون و ديدند  را مورلهجا شهردار و  در آن. شان باز شد كه راه دخول نمايندگانپائين كشيدند قدر   آن راها نرده
ن اختراع اصرار داشت ثابت كند كه كموهم فرماندار قبلي . شهردار امتناع كرد. ميسيون مردمي شدند كموقتاً انعقاد يك

ختمان فرمانداري چسبيده اسچون كه  ؛ را خبر كندهپسلِ د رفت تا ، نوميد از متقاعد كردن نمايندگاناو. ستها پروسي
 . لشگر ملحق شوندي ، فرماندهالووايژنرال   هردو موفق شدند از طريق حياط بهاًعدب ،شهرداري بود به

كس حق خروج از شهرداري را  شب اعالم كردند كه هيچ نيمهدست آورند،  نمايندگان كه نتوانسته بودند چيزي به
االر تاي هم وارد  سالح رفتند و عدهجستجوي  بهاي  عده. كنندگان گفتند مراقب باشند تظاهر ها به ندارد و از پشت نرده

قيم ماندن نمايندگان كه تازه از ع. آشفتگي سپري شدشب در . آئي ترتيب دادند هم جا يك گرد  شدند و در آنمپرود
ها و فراخوان عمومي  آوردن طبل صدا در ر بهامردم تهديد كردند و خواست. دل شدند   دو،جنبش ليون اطالع يافته بودند

رفراندوم  كه برقراري كمون به اي انديشيد و قول داد چارهشهردار در ساعت هفت،  سرانجام. شهردار امتناع كرد. شدند
 .ها فوراً از شهرداري بيرون رفتند ميه را براي مردم خواند و آن اين اعاليا نماينده. گذاشته شود

شب خواستار  نتيجه از نيمه بي  درخشان زدن طبل و فراخوان افتاد كه مردمي هصرافت ايد  بهسپهلِ دموقع در همين 
 وارد نمود و  بود،شده كامالً تخليه  كهشهرداري بهو او تعدادي از نفرات گارد ملي جانبدار نظم را جمع كرد . آن بودند

 او از تعيين تاريخ انتخابات ،فق صبح مطلع كردا را از توسپهلِ دشوراي شهر وقتي .  اعالن پيروزي كرديا طي بيانيه
 .ت داده اسوي لشگر را بهياري ول قژنرال عالوه، او گفت كه  به. داري نمود خود

هائي  گروه. هاي مردمي را گردهم آورد  گردان بار ديگرمسلح شدن،  بهفرماندارن فراخواهمين  ،در ساعت يازده صبح
دنبال نفراتش فرستاد كه عبارت   بهسپهلِد !»باد كمون دهزن «:زدند  شهرداري مركزي تشكيل شدكه فرياد مييدر جلو

شورا . رفترا گها  آندور جمعيت . آمدندتأني م سبك كه با اسرباز پياده و دو اسكادران سواره نظشصت  و دويستودند از ب
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براي مواجهه با جمعيت فقط يك صف از  كه طوري هاعتراض كرد و فرماندار ناچار شد جنگجويان خود را مرخص كند، ب
كه از ادغام دو  حزبي است [ها هوادار حزب نظم ها و در داخل شهرداري دو گروهان ماند كه تنها يكي از آن نشان آتش

 .دبو] م.  تشكيل شد تو اورلئانيس  طلبِ لژيتيميست جناح سلطنت
 شورا كه تعدادشان  حاضرِياعضا. قولش عمل كند يئت نمايندگي از شورا خواست كه بهك ههاي ظهر ي نزديكي

 رسماً اعالم كرد كه با سپهلِدميل نبودند، ولي  عنوان دستيار بي هپذيرش دو نماينده از هرگروهان ب  به،خيلي كم بود
فرماندار از سنگربندي و . رسيد سر از طرف كميتهالعده  كثيرر يك هيئت نمايندگي در ساعت چها. هرسازشي مخالف است

 مجبور سپهلِد و دو راه باز كردنباال بردند هاي خود را  ها قنداق تفنگ نشان  ولي آتش،ها براي دفاع صحبت كرد تقويت در
 .پذيردبشد تعدادي از نمايندگان را 

 كه ، هنگامينيم و در ساعت چهار. شد تدريج از كنترل خارج مي ، بهفايده بي جمعيت در بيرون خسته از اين مذاكرات
 را ليونهنام  كارگري بهاي در اطراف ميدان شليك شد و   يك گلوله از خانه،سازي از راه رسيدند لحهس اي هكارگران كارخان

داخل شهرداري هجوم  ها به  گردان؛ختندانوا ها فرمان حمله ر پوريآمد و ش صدا در ها به  طبل؛صد گلوله پاسخ داد. كشت
 .تس اجا انجام شده شد حمله از آن اي بودند كه تصور مي لي كه ديگران مشغول تفتيش خانها درح،بردند
ي گرفت و ض راه را عو، امافرار كندكرد كه ل شب پيش سعي ثصداي تيراندازي مذاكره را قطع كرد و م  ماندار بارف

مردم كه . و از بالكن نشان داده شد تاالر انتقال يافت او بهگرديد؛ و با گير  ون دادستان دست و همراه با معا شدشناخته
هاي مرتجع هنگام فرار از  ، يكي از گاردنوانتاو دآقاي . عقيده داشتند او فرمان تيراندازي را داده است، او را هو كردند

ن منتقل ابيمارست ان برانكاردي كه اندكي پيش جسد را بهگير شد و او را روي هم  دستليونهنوان قاتل ع هشهرداري ب
 .د قرار دادند و دور گرداندن،كرده بود

در  را متهم كردند كه سپهلِ دبسياري . شدندها آشفته ر افرادي برن ااالر بزرگ در ميتفرماندار و معاون دادستان در 
مدير معادن در آن زمان تراض كرد و گفت كه  اعاو.  بوده استنباُچيان  معدن محرك تيراندازي بهدوران امپراتوري 

االر باقي ت در ساعت هشت فقط حدود چهل گارد در .كم خسته شد و متفرق گرديد جمعيت كم. نباُ نه ، بودهآرشامبو
بيرون  آرام ديد  راچيز   وقتي همه،غذا خوردند و رئيس كمون نيز كه در اطاق كناري مستقر شده بوددو زنداني اسير . ماند
امضا شرطي  گفت به سپهلِ د !»امضا كنيد! كمون! كمون «:زد كه فرياد مي  درحالي،در ساعت نه جمعيت برگشت. رفت

اين . فيون و ويكتوار: زندانيان در اختيار دو نفر بودند. رده استكتحت اجبار اين كار را فه نمايد كه اكند كه بتواند اض مي
 كه از فشار فيوندر ساعت ده . ها يزندان پريد و گاه به جمعيت مي گاه به بود كه  گيج كامالً وتبعيدي سابق فرد اخير يك

 خود دو گلوله شليك كرد كه يكي دوستش ي هپانچت ازجا پريد و از ،كه در خواب باشد  مثل آن،جمعيت عصبي شده بود
 از پا سپهلِ د نشانه رفت و او و ونفيسمت  خود به هب ها خود تفنگ. كرد را كشت و ديگري يك طبال را زخمي ويكتوار

  .د آزاد شدننوانتاو دروز بعد او و . امان ماند  ها در  از تيرفيونمعاون در پناه جسد . آمدند در
 پن گارد ملي و سخنرانان عادي كلوا خود را از بين افسريخالل شب يك كميسيون تشكيل شد كه اعضا  در

هاي انبار   را دراختيار گرفت، گلولهخانه آهن را داد، تلگراف  تور اشغال ايستگاه راهاين كميسيون دس. نمود  انتخابويرژ ال
كمون نه «:  خود گفتهدر بيانيكميسيون . نموددعوت  مارس 29كنندگان را براي  مهمات را ضبط كرد و انتخاب

عبارت است از كسب ند، بلكه ها خوش دارند جلوه ده طوركه خيلي  آن،و نه غارت  نه سرقت،افروزي است عناي آتشم به
حقيقي جمهوري   بنيانكمون. اند زور از ما غصب كرده حقوق و استقاللي كه توسط قوانين امپراطوري و سلطنت به

 قرار  فيرميني و رياماريك الهزاران معدنچي ي  در احاطهدر اين كندوي صنعت كه . بودبيانيه  ي ه مقدماين كلِ. »است
كميسيون فقط بلد بود چگونه طبل فراخوان را . اي گفتن پيرامون مسائل اجتماعي پيدا نكردندها يك كالم بر آنداشت، 

 .دكر  پاسخي دريافت نميليونآورد كه مانند مورد  صدا در به
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هاي ژنرال و دادستان چسبانده  پهلوي پيام  كمون را خواند كه پهلو بهه بيانيـ م و كنجكاواآرـ  شهر ،شنبه روز بعد، يك
 ؛ وكرد  بناپارتي صحبت ميي ئه از توط،راديكال خوبي شده بودكه   دليل اين  بهكه فرد اخير   بود درحالياين . ودشده ب

 ،خانه پناه گرفته بودند شورا كه در سربازي او نزد اعضا. استعفايش را پس بگيردكه خواست  ژنرال از شوراي شهر مي
ها  خواهيد از آن اگر شما مي. دارم پوسشَتا  هزارحدوداً  ولي من ،جنگندخواهند ب سربازان من نمي «:ها گفت آن رفت و به

ل با اح عين ولي در.  مطرح كردندخود با عمليات نظامي را  ا عدمِ تناسبِ شورياعضا در مقابلْ! »استفاده كنيد، بفرمائيد
 .نمودندماس با شهرداري مركزي امتناع  مانند ليون از ت،»وارد مذاكره شود تواند صادق مي آدم فقط با افراد«ر كه ظاين ن

هنگام عصر، معدود وفاداراني . تدريج آب رفت و كميسيون بهكالً كنار كشيدند  روركلِاِ و »اتحاد«  مارس27در روز 
. فرستاده بودندها را  آن ليون مركزي ي  دو مرد جوان را پذيرفتند كه نمايندگاني از كميته،كردند ميي كه هنوز پايدار

.  فقط صد نفري باقي مانده بودند مارس28 و صبح ؛شد  ولي شهرداري داشت خالي مي،كردندمقاومت   تشويق بهاه آن
  ملي درهاي گارد.  از راه رسيدندنيزُونبرم اهل  و تعدادي سربازِژو تيراندازان تكهمراه با  الووايدر ساعت شش، ژنرال 

 .د شهرداري رضايت دادنهتخلي به ريزي، جهت احتراز از خون از طرف او،ها  حزمين گذاشتن سال  به اخطارِپاسخِ
تعريف كردند كه  هاي معمول خود گرفتند و  باد ناسزا كمون را بهكارانْ محافظه. هاي متعددي صورت گرفت بازداشت

 خالص طور هكه جنبش ب  از اثبات ايناكلرور .]105[ بودندهائي هم ديده شده خوار ن قاتالن فرمانداري آدمادر مي
 سپهلِ دسپاري رسمي  كردند و در خاك كارگران خود را مغلوب احساس مي. ايستاد نمي   باز،بناپارتيست بوده است

  .دش مي شنيده ـ خفا  ولي در،صداي بلند چه نه با گر  ـهائي دشنام
 شهردارِو كردند  ره ميها از چهارم سپتامبر شهر را ادا سوسياليستبا آن كه . ها شكست خوردند يلترو هم پروزكرُدر 

 26در روز . شد ، از اعالن كمون صحبتليون با رسيدن اخبار  مارس25در روز . ، كارگر سابق كارخانه بوددورنهشهر، 
دست   ميدان شهرداري رفت كه در ها به  همراه آن و جمعيت!»باد كمون زنده «:، گارد ملي هنگام سان فرياد زدمارس

سربازان سواره فرمان  بار به اين. امتناع كردندنظام  سربازان پياده. او فرمان آتش داد. ي زرهي بودها  نيروي ، فرماندهرارژِ
. ورساي و برقراري كمون را اعالم كردحكومت  خلع هدومِ .شهرداري هجوم بردند ها با سرنيزه به ولي گارد. حمله داد

  .دآم ر اهتزاز د هاي سرخ به پرچم
قواي تقويتي برگشت، جمعيتي را   روز بعد بارزهكُ ي فرمانده. حركت ماندند ها مردم بي اير جاجا نيز مانند س ولي در آن

 .دنمو  متفرق كرد و شهرداري را تصرف،كه كنجكاو و منفعل در ميدان ايستاده بود
  .خارج شد از دست كمون كروزه و اتين سن، ليون: هاي انقالبي شرق ي كانون عرض چهار روز همه در
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  همدل فص
 

  ناربون و تولوز، مارسيكمون در 
  

ها و  انداز برقراري سلطنت، تهديد قالبي، چشم آور و ، صلح شرمير تي فوريه، ظهور مرتجعين، انتصاب 8انتخابات 
 باروت ي كه مارس روي بش18در اين شهر، خبر . خشم آورده بود  را مانند پاريس شديداً بهمارسي غيور ها شهرِ شكست

 را كانربرـ  روهربا خود خبر معروف مارس  22تر بودند كه روز  ت بيشا در انتظار جزئي همهوجود اين، هنوز  با.فرود آمد
 .دآور

بط ضهاي محتاط و من راديكال. ها، فوراً مملو از جمعيت شد يا مارسيهاي حقيقي زندگي پرشور  نوها، اين كان پكلو
، ميوگاستون كرِجا براي  ها درآن آن. آمدند گردهم مي وراددِ لاِي در مردمعناصر .  داشتندوآمد ي رفت گارد ملپكلو به

 تاگامبِ .را خوش داشتپهلو  هاي دو واژه ـ دوربومانند مورد ـ  گاه بي   و كه گاه زدند دست ميظريف فصيح و سخنران 
 ملي رفت، ورساي را محكوم هاي د گارپكلو  فوراً بهكرميو.  مديون او بود،در دوران امپراتوريرا،  مارسياز   خودانتخابِ

آن شدت از   بهپچه كلو گر. عمل بزنند گفت كه نبايد اجازه دهند جمهوري از بين برود و بايد دست بهها  گارد كرد و به
 مركزي هيچ سياستي را كه ي هاي كميته ها بيانيه  آني هگفت به. زدگي برحذر داشت او را از شتاباما عصباني بود، خبر 

 .دها باش  تيستتواند كار بناپار حتي مينام  افراد گمامضاي  ها با  اين بيانيه. كند ن نميالاع ، مشخص شده باشدروشني به
را داده بود، مسخره ا ه آرامياعالمت شروع ن  مشخصاًجا  در آنير تي پيام كه مارسياين استدالل ژاكوبني در 

 كه با ير تيپا خواسته بودند يا  هنام كه در مقابل ورساي ب مردان گماين ـ كرد  كسي با بناپارتيسم معاشقه مي چه. نمود مي
 .دز  را ميكانروبرتهاد ن  و وزرايش الف پيشروهر پوشش دادن به

 خود تجديد نظر كرد و  آغازين از سر احساسات در حركتگاستون كرميو ـ دادستانمعاون ـ  بوشهسخنراني  پس از
 خواند، )كه از فرماندار گرفته بود( رسمي پاريس را ي هجا او روزنام در آن.  رفتدودرا ال  بهپهمراه با فرستادگان كلو

چه قيام پاريس  روي آن دست خود را بهورساي چوبحكومت «: تفسير كرد، هيجانات را تسكين داد و سرانجام گفت
ائيد سوگند ياد كنيم كه بي.  ولي اين چوب در دست خودش شكست و از اين تالش كمون پديد آمد؛ بلند كرد،خواند مي

 مردم مهياي مقاومت، ولي .»شناسيم، متحد هستيم رسميت مي ما براي دفاع از حكومت پاريس، تنها حكومتي كه به
 .دداري، متفرق شدن خويشتن مصمم به

 ريدا خودجمعيت  بازهم ،افروخته داشت يت برعترين وسائل سعي در تحريك جم فرماندار با ابلهانهكه  با وجود اين
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آن   كامالً بيگانه با محيطي كه همين تازگي بههيچ و  ولي در سياست ـ بحريهي ه، افسر برجستكُنييِهدار  دريا. نشان داد
 كه كمون را ـ ها  شهرونديـ هاي ملي  ها با گارد  سپتامبر بار4 از كه يرتجاعهمان ا. رتجاع شداابزار منفعل ، وارد شده بود

. رهبر اين ارتجاع بودهنوز ، با وجود غيبت ريِتيسيپدر جناب  عالي. گير شده بود اج كرده بودند، درها را اخر اعالن و ژزوئيت
دانست كه  قدر قوي مي ، او خود را آن مارس17 در ير تيمانند . بن آن گذاشتحساب ج به  را شهرماليمت دريادار 

 .دكن اي وارد  كوبندهي هضرب
، )ليبرال رفته بودـ  هاي روحاني ئتالفا كه دنبال تمام 1848 از يا  پيرمرد شكسته،بوريس (با شهرداردريادار هنگام  شب

هاي  ريزي كه جنگ هاي خون يكي از آن كاريكاتور( هزالويلبواسپيوان داِ و ژنرال ) مذبذب و خجول،رگيبِ (دادستان
، تشخيص بي يمقدس هگشكودن، خ يژيتيميست لِ درياداراين. تمشورت نشس  به)پروراند مي وفور آمريكاي جنوبي به

مردِ بزم و عضو ، ]اي است كه پاپ در مذمت ليبراليسم منتشر كرده بود جزوه  به اشاره [سيالبوس ي ازتجسم
 در دسامبر سال قبل تشكيل لوئي ناپلئون پس از كودتاي 1852ها در ژانويه  اين كميسيون[1851هاي مختلط  كميسيون

شد كه در مناطقي كه تحت حكومت نظامي قرار داشت،  فسران برگزيده تركيب ميشد و از فرماندار، دادستان و ا
از اين طريق بيست هزار نفر محكوم . متهمين مجاز نبودند شاهد يا وكيل داشته باشند. كردند مخالفين را محاكمه مي

كفايتي و  كه هم از بي  مردميدر دوران جنگ توسطبود كه  .] تبعيد شدندكايِنشمال آفريقا و  ها به شدند كه نيمي از آن
نهاد كرد  شورا آورد و پيش ها و مرتجعين را به او شعار كشيش. د اخراج شليل از شهر ، او خشمگين بودندي ههم از سابق

شك او بيش  بيگرچه . هواداري از ورساي دعوت شوند  بهسالح،  مجهز بهتظاهراتِيك كه نفرات گارد ملي براي انجام 
 كه كامالً هيِنيكُ . چي پراكنده توپهائي از ارتش شرق و معدودي  پاره تكهعبارت بود از فقط اما قشون ، خواست از اين مي

 ملي دستور داد تا تداركات الزم را هاي  گاردمسئول  كلنلو شهردار  شده بود با تظاهرات موافقت كرد و بهگم  در سر
 .دببينن

آساي فرماندار در شهر منتشر شده  نظر نبوغ.  نواخته شدحسال  مارس طبل فراخوان به23در ساعت هفت صبح روز 
 كورخانه در   شدند و توپكور دوشاپيترها از ساعت ده وارد  آن. شدند ميهاي مردمي براي تحقق آن آماده  بود و گردان

 كورآميختند و در هم  ساعت دوازده به در   ارتشي ه، نفرات گارد ملي و سربازان همتيراندازان تك.  قرار گرفتميشل سن
با تمام نفرات حاضر ] 106[آندور و همِد لبِهاي   گردان،هاي هوادار نظم خبري نبود كه از گردان حالي در.  گرد آمدندنسلزِبِ

 .شدند
 گارد پكلو. خواهانه انتشار داد  تظاهرات را تقبيح كرد و يك پيام جمهوري،شوراي شهر كه دچار وحشت شده بود

. د همدستان امپراتوري از مقامات دولتي شي هپاريس و اخراج هم ت و خواهان بازگشت مجلس بهشورا پيوس ملي به
  .، معاون دادستان، استعفا كردبوشه

سخنرانان  !»باد پاريس زنده «:زدند رفتند و فرياد مي  ميسو  و آنسو اين ها در ميدان به در تمام اين مدت گردان
فرمانداري   را بهفرِسينه و بوشه، گاستون كرميو الوقوع وپ نگران از انفجار قريبكردند و كل ها را تهييج مي مردمي آن

نمايندگان اعزامي مشغول . فرستاد تا از فرماندار بخواهند كه صفوف را بشكند و اخبار واصله از پاريس را منتشر كند
ها خسته  ساعت چهار، گردان. د شده بوفرمانداري محاصره.  بودند كه از بيرون هياهوي زيادي شنيده شدهيِنيكُبحث با 

 و كانبيركه از طريق  دوازده يا سيزده هزار نفر. راه افتاده بودند شان، به هاي پشت سر طبل از شش ساعت سرپا ايستادن،
ها وارد   سعي كردند با آنپنمايندگان كلو. د در مقابل فرمانداري اجتماع كردن،پيمائي كرده بودند  راهفريولخيابان 

 فرماندار، دو منشي او و ترتيب ؛ و بدينداخل فرمانداري هجوم برد اي شليك شد و جمعيت به اكره شوند كه گلولهذم
حفظ نظم سفارش   در بالكن ظاهر شد، از حقوق پاريس صحبت كرد و بهگاستون كرميو. ندگير كرد  را دستاوليويهژنرال 

 دستور تشكيل دو كرميو.  ادامه داد و خواستار سالح شد رااريفرماند چنان ورود به  ولي هم،درجمعيت تشويق ك. نمود
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  .شدمسترد شان  هاي  فرستاد كه سالحيتنپانام ي هخان قور ها را به ستون را داد و آن
، )فاشك (ماويل، )گرد باربر دوره (نيِتياِ، جوب، كرميو: يك كميسيون با شش عضو تشكيل شدآشفتگي ن اين ادر مي

گير  نهاد كرد كه زندانياني را كه تازه دست  پيشكرميو .)پرداخت رايزني مي  بهكه وسط جمعيت( الريني  و،)كار تعمير( گايار
اطاق مجاور در  دريادار را .» نگهداريدگانگروعنوان  بهها را  آن« ولي از هرطرف صدا بلند شد كه ؛ آزاد كنند،شده بودند

 . استعفا دهدستند كهخوا از او گونه است ـ   اينهاي مردمي شجنبطور كه وسواس غريب  همان  وتحت نظر قرار دادند
 :اين صورت است در متن فرانسه اين جمله به )*([ ]107[)*( امضا كرد،حال، هرچه را از او خواستند  كامالً پريشانهيِنيكُ
دنبال اين جمله،  ه ب.»كند ريزي گرفته شود، امضا مي  خونيل، مانند مرد دليري كه بخواهد جلواح ، كامالً پريشانهيِكني«

چند ماه بعد، او كه از طرف ارتجاع مورد «:  انگليسي نيامده استي هاين جمله هم در متن فرانسوي هست كه در ترجم
  ].»دلي گذاشته شود، با گلوله مغز خود را پريشان كرد حساب بز ترسيد كه اين استعفا به فحاشي قرار گرفته بود و مي

 و چون لزوم تقويت خود را ؛دادانتشار  ،ها در دستش متمركز است  قدرتي هكه هم ني براينمبي ا كميسيون بيانيه
، سكبداويد  شورا  .كه هركدام سه نماينده بفرستندنمود  گارد ملي دعوت پ از شوراي شهر و كلو،كرد احساس مي

 خواسته مارسي«:  ماليم دادندي هها يك بياني روز بعد آن.  راراژِفول ، وكارتو، بوشه پ و كلو؛گزيد  را بررسيد و رويسِدِ
 از يك حكومت جمهوري كه مارسي. گيري كند  جلو،انگيخته است هاي ورساي بر نامه  از جنگ داخلي كه بخش تااست

 ي هكه با توافق هم شهرستان يون اين سكمي.  حمايت خواهد كرد،مطابق مقررات تشكيل شود و در پايتخت مستقر باشد
 از  ناشيجديدِي  يك اوتوريتهكه  تا زمانيو  ، برجمهوري نظارت خواهد كرد،خواه تشكيل شده است هوريهاي جم گروه

  .»نظارت ادامه خواهد داد اين  د، بهكنن را رسماً از اين وظيفه معاف ويبق قاعده در پاريس ا مطيكومتاستقرارِ ح
دزديدند و  چنان سر خود را مي رتجعين همم. د كرده بوخاطر  متوسط را آسودهي ه طبقپ،كلو  شوراي شهر واسامي

اي كه خود برايش گذاشته بود، پس از  گذاشتن فرماندار در تله  ترسو، با جاسپيواناِ. ارتش شبانه شهر را تخليه كرده بود
ن خاطر همي  مخفي شد كه بعداً بهاسپيرنام   يكي از فرماندهان گارد ملي بهي ه معشوقي هاشغال فرمانداري در خان

هائي ملحق شد كه بدون  سرباز شب دزدانه بيرون آمد و به نيمهاو . ند دادلژيون دونوراو نشان  نظم اخالقي به خدمتش به
متري  لوي در هفده كبانياُ ي هدهكد كردند، به كه سرمست از پيروزي خود احساس امنيت مي ممانعت از طرف مردمي

  . رسيده بودندمارسي
افتد،  ها مي هائي كه زود باد در آن براي كله  حتياين پيروزي. قرار گرفت اً در دست مردم تماممارسيترتيب،  اين به

ها همه   آسمان، مزرعه، منش آدم؛هاي ماليم خبري نيست روشن  از سايه»د خورشيشهرِ« در اين .بازهم زيادي كامل بود
 پرچم  مارس24، در را خوش ندارداين كار يون دانستند كميس كه مي لياح هاي شهري در گارد. هائي تند و خام دارند رنگ

 فتنگر  براي خبركارتو ي كناره گرفتند؛فرمانداراز خود وظائف  توجه به  بيراژِفولو  رويسِِ د،رسيد. سرخ بلند كردند
 را جنبش  تا سعي كردند ويكرمگاستون  افتاد كه همراه با بوشه و سكبترتيب تمام بار بر دوش  اين به. پاريس رفته بود به

 خيلي زود ،فايده است ها بي كه حاال وقت پرچم سرخ نيست و نگاهداشتن گروگان ها با گفتن اين آن. آورند تحت قاعده در
 ولي با ؛ استعفا داد،سرد شده بود ل كه كامالً دبوشه،  مارس24شامگاه . هديد قرار گرفتندتظن و مورد درمعرض سوءِ

  .دكار خود برگرد بهكه  ي شداض گارد ملي رپكلو  بهكرميوشكايت 
اعالم كند كه تا  كميسيون مجبور شد  مارس25در روز . رسيد گوش مي ها در شهر به  اين كشمكشي هشايع

 ولي اين شورا در همان روز خود را تنها قدرت .»متحد كرده استشوراي شهر با را ترين توافق نظر، كميسيون  كامل«
 بازي ،اين شورا كه بين ارتجاع و مردم در نوسان بود. خواند بيرون آمدن از انفعال فرا موجود اعالن كرد و گارد ملي را به

  .دش رسوائي منجر مي حقيري را آغاز كرد كه ناگزير به
 ؛نمودند ، تقليد ميداد رجوع ميها  آن هايش به  در پيامدوفوركه تندرو  »چپ« و نمايندگان دارتياز ها  ليبرالكه  درحالي
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 يئبااُ  لشگر بهداريِ خزانه.  را چپاول كرده بودمارسي ادارات ي هاو هم. كرد ميبرداري   كپي ير تيمو از ژنرال  به مو  اسپيوان
داري  تهشر موقت براي سررئيس ستاد  يك  كه شورا را وادار نكرده بودندبوشه و گاستون كرميواگر . منتقل شده بود

ها در آفريقا  پايگاه آن كه قصد داشتند به  كسانيچنين  هم وژودر ارتش  گاريبالديپانصد تن نفرات  و هزار؛ منصوب كند
كه خون خود را در راه فرانسه ريخته   كساني.ماندند  راه و حتي بدون سرپناه ميي ه بدون پول و توش و بدون نان،ندندوبپي

وقتي زمانش فرا  «:ها گفت آن  به در نطقيگاستون كرميو. دريافت كردند  غذا و سرپناهبركت وجود كميسيونْ به، بودند
مهربان بود كه  احساساتيِيك  او .»ياد خواهيد آورد  به،ايم تان دراز كرده سوي شما اين دست برادري را كه ما بهبرسد، 

 .ددي هاي روستائي مي صورت ترانه تر به انقالب را بيش
آن  كس هم به برنداشت، ولي هيچكس عليه آن سالح  هيچ. تر شد  انزواي كميسيون آشكار مارس26در روز 

هواداري از  تظاهرات بهد و  امتناع كردن در تابلوي اعالنات خودهاي آن اعالميهنصب ها از   شهرداري هتقريباً هم. نپيوست
كه  پرچمياهميت كاري براي توضيح  درون فرمانداري هيچهاي آتشينِ  احساساتي. ناكام ماند آرلدر  پرچم سرخ

ن ادر ميو نيز د دنكر كه با كنجكاوي نظاره مي مارسيچشمان مردم  در مقابل  و اين پرچمد؛ صورت ندادن،افراشته بودند بر
 .دآويزان بوـ  مثل يك معماـ صدا از برج ناقوس فرمانداري  حركت و بي بي بار، اين آرامش كسالت

  
در . بودآورده  لرزه در به را هم زتولو  مارس18غرش تندر . قيام خود بودمردن  فروپايتخت جنوب غربي هم شاهد 

د و از ندا بندي گارد ملي را تشكيل مي استخوانكه  دندكر از كارگران آگاه و دلير زندگي ميجمعيتي  سيپريان فوبورگ سن
يا ، خواستند كه نظرش را له رتالدوپچند انقالبي از فرماندار، . ندخاسته بود بپا! »باد پاريس زنده« با فرياد  مارس19روز 

 پيش »ها مجلس دهاتي«اي را عليه   تحت رهبري او مبارزه»نجات«يك ماه بود كه سازمان . عليه پاريس اعالم كند
او آدمي نبود كه ولي .  خود تأكيد كرده بودي هخواهان د جمهورييهاي عمومي برعقا آئي هم برد و حتي شخصاً در گرد مي

افسران گارد ، تحت فشار قرار دادندا ها او ر  پكلوليكن . كرد دداري ميخوخرج دهد و از قطع رابطه با ورساي  هابتكار ب
 دوپرتالديد   كه ميير تي. دندخواستار مهمات شنمايند و   سوگند ياد كنند كه از جمهوري دفاع مي تاملي را وادار كردند

و در وي . فرمانداري منصوب كرد ه سپتامبري را ب4 ، رئيس پليس سابقِراتريكِاد،  دها تن خواهد خواست آن نهايت به در
، فرمانده تيپ، وارد شد و وقتي متوجه شد كه در پادگان فقط ششصد سرباز ناسوتي ي هخان  به مارس22 به 21شب 

 .ت عقب نشسژناَ  به،كند  طرفداري ميدوپرتالسازمان موجود است و گارد ملي كالً از  بي
 كاپيتال  و شهردار خود را بهدوپرتالخانه بودكه  ي براي تسخير قور گارد ملي در كار تدارك تظاهرات مارس23در روز 

ح ي گفت ترجدوپرتالشهردار اعالم كرد كه مراسم مورد نظر نبايد برگزار شود و . د رساندنـ تولوزشهرداري مركزي ـ 
 مردمي ترسيده ي همحلاين ها كه از خيزش  ولي ژنرال. كه از جنبش اعالن هواداري نمايد دهد استعفا كند تا آن مي

 ،نقش افالطوني خود ادامه دهند توانند به شهردار و شوراي شهر كه فهميدند ديگر نمي. خانه پناه بردند قور  به،بودند
 و درنتيجه مجموعاً گل يك انقالبي بزرث م، كه تنها در اين فرمانداري مانده بوددوپرتال لذا ؛ خود گريختندي هنوب به

جا عزم  قورخانه رفت و در آن  بهد؛ها اطمينان بده ژنرال او نهايت تالش را كرد تا به. لي جلوه كرد احترام گارد مي هشايست
 و در ؛ها فهماند آن دانست، به كه او مشروع مي ي تنها حكومتعنوان  را بهنام حكومت ورساي اري نظم بهربرق راسخ خود به

از او كمك اي  بيانيهطي  كراتري.  او را در مقامش ابقا كندتا  توصيه كردندير تي ها به اين كار چنان موفق بود كه آن
و گارد ملي گارد متحرك  افسران  در جمع، مارس24روز بعد، با او براي  التدوپربگيرد و تحويل خواست تا فرمانداري را 

 .دباقي ماناَژن  و درمنظور او را فهميد  كراتري .قرار گذاشت
چهار افسر براي گارد متحرك، ت افسر ص از ش. بوددرخواست مجلسي مورد ها آوري داوطلب هدف اين تجمع جمع

 بلكه برعكس، در همان زمان ،فرمانداري نيامدند بهنه تنها افسران گارد ملي . ورساي اعالن آمادگي كردند خدمت به
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هاي  چمرو با پ جمع شدند پيتولكادر ميدان دو هزار نفر  ،در ساعت يك.  تدارك ديدندكراتريتظاهراتي را عليه 
ها اعالم كرد كه  يكي از آن. ها را در فرمانداري پذيرفت  افسران آنالْترپدوراه افتادند و  طرف فرمانداري به برافراشته به

ها اعالن كمون   آن، با پاريس صلح نكندير تياند تا عليه آن بجنگند و اگر   بلكه آماده،كنند نه فقط از مجلس حمايت نمي
رم گ افسران كه دل!»باد پاريس زنده! باد كمون زنده «:االر بلند شدت ي ه اداي اين اسم فرياد از چهار گوشبا. خواهند كرد

ها  خود در رأس آنكه  خواستند التدوپر را صادر كردند، كمون را اعالم نمودند و از كراتري قرار بازداشت ،شده بودند
افسران . يار غيررسمي رؤساي كمون عمل كندتعنوان دس همود كه بنهاد ن او سعي كرد شانه خالي كند و پيش.  بگيردقرار

او ملي براي هاي  جا گارد در آنو بيايد فرمانداري ميدان  بهتا او را تشويق كردند سخت ناراحت شدند، كوتاهي كه از اين 
 .راه افتادند  بهكاپيتولطرف  و به نمودندابراز احساسات 

نوبت  ها مقام رياست را به آن. رسيدند نظر مي هالر بزرگ، بسيار مضطرب بات  ورود بهي هرهبران از همان لحظ
در مقابل اين  دوپرتال شانه خالي كردند؛ و صدا و سر كه همگي بينمودند، نهاد  شهردار و ساير اعضاي انجمن شهر پيش به

كمون  «:گفت اين بيانيه مي.  قرائت شدكه از بالكن بزرگتهيه كرد اي  بيانيهاز آنْ  خالي كردن  منظور شانه و بهنهاد  پيش
خواهد بين حكومت و اين  كند و از نمايندگان پاريس مي ناپذير اعالم مي  هواداري خود را از جمهوري واحد و تقسيمتولوز

 براي اين كمون ي مردم  توده.»كند كه مجلس را منحل نمايد  را دعوت ميير تيقاي  آدرمياني كند و شهر بزرگ پا
 .دند باور داشت، ابراز احساسات كر»ها دهاتي« از جانب اكثريت مجلس ير تي و مظلوميت »چپ«نمايندگان  بهآبكي كه 

شد  ن يك كميسيون اجرائي تعيين كردند كه با دو يا سه استثنا از كساني تشكيل ميا از افسريا عصر همان روز عده
 خود را اين كميسيون همِ. آن حضور نداشتنددر هاي اصلي جنبش  يك از شخصيت   بودند و هيچاهل حرفصرفاً كه 

وجود اين،  با.  غافل ماند،آهن ي، حتي اشغال ايستگاه راهطترين اقدامات احتيا بيانيه كرد و از كوچكنصب مصروف 
ها  آن و دادستان كل هم بهقاضي اولِ محاكم   مارس26روز و  خود تكان بخورند ي هخان ها جرأت نكردند از قور ژنرال

يورش برد و خانه  قور بهقصد داشت  ـ در پاسخ  ـگارد ملي. ق شدند و طي پيامي از اهالي خواستند دورشان جمع شوندملح
 د وولي كميسيون ترجيح داد مذاكره كن.  شده بودندكاپيتول ي روانهي جمع دستهطور  و به هم از پيش فوبورگمردم 

 يك فرماندار كراتريجاي  شرطي كه حكومت به بهالبته  ،الل استانح ر بهضخانه فرستاد كه كميسيون حا قور پيغامي به
مذاكرات . حال خود رها كند ، به)بودي و اين حرف درست(  را كه كاري نكرده استرتالدوپخواه انتخاب كند و  جمهوري

راه شده  به  روچيز  كه همه ده بودند با خيال اينركه فريب رؤساي خود را خوخسته  مليِهاي  گارد. تمام شب طول كشيد
 .دشان  برگشتن هاي خانه  به،است

آهن وارد  ايستگاه راه ظام بهن  روز بعد با سه اسكادران سوارهقرار داشت،ها  اين كوتاهيدر جريان خوبي  ه كه بكراتري
م اظ سواره ن200در ساعت يك، ارتش ورساي مركب از . خانه رفت، مذاكرات را قطع كرد و فرمان حركت داد قور  به؛شد
 جدا فوبورگ را اشغال كرد تا شهر را از سيپريان سن پل دستهيك . گون، عمليات خود را شروع كرد هم ا سرباز ن600و 

 حركت كاپيتولجانب  ها به  و قاضيكراتري، نانسوتي سوم همراه با ي هفرمانداري رفت و دست طرف سازد، ديگري به
 .دكردن

 ي هفاصل ها نفرات و شش توپ خود را در يك خط به ورسائي. ان را پر كردندها و ايو ها، پنجره طحدود سيصد نفر حيا
رس   خود را در تيري هخان نظام و توپ مباالتي پياده اين ترتيب با بي حدوداً شصت متري ساختمان مستقر كردند و به

 كراتري. ايدشان نشد ولي چيزي ع،قدم مذاكره شدند قاضي اول و دادستان كل پيش. هاي شورشيان قرار دادند تفنگ
توانست هم   مشقي ميي ه گلوليك رگبارِ. شد ها گم مي لي قرائت كرد كه صدايش در فريادادرحرا طغيان قانون مجازات 

رهبران ولي . قرار داد شد از دو جناح تحت فشار ها را مي خصوص كه آن ههراس بيندازد، ب ها را به چي ها و هم توپ سرباز
خواهان  كه انجمن جمهوريموجب درگيري شود، چند نفر كه شجاعت  هنوز امكان داشت. دند گريخته بوكاپيتولاز 
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تر بود و  تسخير فرمانداري از اين هم آسان.  را نجات دادكراترينشيني متقاعد نمود و  عقب ها را به مداخله كرد، گارد
 در آن هازجمل  سرهم كردند ويا ه كميسيون اجرائي روز بعد بيانيياعضا.  همان شب در آن مستقر گرديدكراتري

 .ردشهرداري منصوب ك ها را به  يكي از آنكراتري. خواهان معافيت خود از مجازات شدند
قيام  ها را به كه آن پاخاسته بودند، از طرف كسانيب »باد پاريس زنده« كه با فرياد تولوزكارگران سخاوتمند  گونه، اين به

 سراسر ،شد  پيروز ميتولوزبار بود، زيرا اگر  براي پاريس اين شكستي مصيبت. دندرها شدرميان مخمصه كشانده بودند، 
 .دكر  ميپيرويآن از سرمشق جنوب 
  

حال   و  اين شهر قديمي با شور.  پديدار شدناربوندر قيام كم داشتند، ها  بشن اين جي همرد انديشه و عمل كه هم
جا در مقابل  در دوران جنگ، هيچ. باشد مي اودشهرستان  ي هوزكار رومي مركز حقيقي دموكراسي در ح و پشت گاليك

هنوز را  ناربون ملي هاي گارد  هاي همين دليل تفنگ به. جا صورت نگرفت  اعتراضي شديدتر از اينگامبتاهاي  كوتاهي
 18سيدن خبر با ر. ها پيش مسلح شده بودند  از مدتناركاسكدر گاردهاي ملي كه   درحالي،بودندها پس نداده  آن به

براي اعالن كمون، يك تبعيدي امپراتوري، مردي با اعتقاداتي قوي . را گرفت  ترديد نكرد و جانب پاريسناربونمارس، 
رفيق  بش را بهن فروتن هم بود، رهبري جسختي  كه درعين سرنديژُ. كار شد ، فوراً دست بهنديژُو شخصيتي محكم، 

 در زمان جنگ، گامبتاترين طرفداران  حرارت  و يكي از پراود دموكراسي در ي هشد، رهبر شناخته ماركو دوران تبعيد خود
 شهر، او ي در دپارتمان مركزنديژُخطر انداختن خود و هراسان از انرژي  ، اين وكيل مكار، از بيم بهماركو. نهاد كرد پيش
 انجمن شهر را ي اعضا كه آغاز فكر كردجا وارد شد و در آن  به مارس23 در نديژُ.  تشويق كردناربون رفتن به را به

 از احضار شورا، مردم كه كامالً شكيبائي خود را از دست ـ نالرِ  ـولي با امتناع شهردار. دكنتبديل كمون اعضاي اصلي  به
هائي كه توسط شهرداري  كزي حمله بردند و با مسلح كردن خود با تفنگرشهرداري م  به مارس24داده بودند، در عصر 

 را در اتحاد با كمون ناربوناو در بالكن ظاهر شد، كمون .  مستقر كردندجا  و دوستانش را در آننديژُ ،شد داري مينگاه
پادگان را با خود همراه كند و كه  سعي كرد رنالروز بعد . اتخاذ اقدامات دفاعي پرداخت له بهصپاريس اعالم كرد و بالفا

ها را  سان خواهران پاريسي خود، سرباز هويژه زنان، ب هولي مردم ب.  شدندپديداري  شهرداري مركزيچند گروهان هم جلو
 برنارد سنهاي  خانه  و در سربازندرفتنفرات مابقي . روگان گرفته شدندگ يك ستوان و يك سرگرد به. خلع سالح كردند

گير   مردم او را دست مارس26 بود، در روز مخالفت زدن به صدد دامن چنان در  همرنالچون . ندروي خود بست ها را به در
هاي نگهباني در  ها قرار داد، فرمانداري را تسخير كرد و پست اي از فدرال دستهي  سه گروگان را در جلونديژُ؛ و كردند

رغم  ليع جا  آن زور وارد قورخانه شد و سربازان  بهحدست آوردن سال بهبراي . نمود خانه مستقر آهن و تلگراف ايستگاه راه
هاي  همان روز نمايندگاني از كمون. هاي خود را تسليم كردند لحهسد، اندا ها فرمان شليك مي آن شان كه به  هاي هدفرمان

خوبي با  هاگر بها  شهرستانهاي  روشني فهميده بود كه قيام او به. شدجنبش كار تعميم   دست بهنديژُمجاور وارد شدند و 
. خاسته دراز كند  بپامارسي و ليونسوي   ياري بهخواست دستِ او مي. كنند ميكش   خيلي زود فرو،هم پيوند نداشته باشند

 توركو دو گروهان از  مارس28 بود كه در روز هيزيِبِ او عازم حركت به. او قول كمك داده بودند به سِت و هيِزيبِجا  تا همين
 مجبور شد نديژُبعد  بهاز اين لحظه .  رسيدندنارپينيپِ و تولوز، يِهلينپمها سربازاني از  دنبال آن ه و اندكي بعد بندوارد شد

ها  فدرال هاي نگهباني را تقويت كرد و به تر كنند، پست ها را بيش دستور داد ارتفاع باريكاد. دفاع كند  خود را مصروفهمِ
  .دافسران را آماج بگيرنفقط د حمله باشند و صهمواره مترنمود كه سفارش 

هاي  لرزه پسصرفاً ها  شهرستاناي ه ساير جنبش. طلبد فعالً پاريس ما را مي. گرديم يم وع برضاين مو بعداً به
جز  ه بها شهرستانهاي   جنبشي ه هم،وقتي هنوز پاريس از پيروزي سرخوش بودمارس  28در روز . نداي بود لحظه

 .ند جارو شده بودناربون و مارسي



 109 

  

  

  يازدهمفصل 
 

 تشوراي كمون مردد اس

  

، ميدان شهرداري ندجديد در تاالر شوراي شهرداري تشكيل جلسه داداالنتخاب كمون  ي جديداعضاكه  وقتي
 .جوش بود و مركزي هنوز در جنب

و حدود شصت انقالبي از ] 109[، چند راديكال]108[معاون ليبرال از هر رنگ و هاي رأي شانزده شهردار از صندوق
 .]110[ بيرون آمدهرنوع

  زاينده جانشينِچيز بايد گفته شود و سرانجام حقيقتِ  اخير انتخاب شدند؟ همهي هچه پيش آمد كه اين دست
تواند از  چيزي هست كه مي . جا زده بود»انقالبي«مكتب قديمي رومانتيك گردد كه خود را خاصيت  بو و  بيگوئي  تملق

 . تعبير يا فراموش كردن علل آنسوءِ: باشدتر   وخيمخود شكست
كنندگان  ، انتخابكرد يك طرف  ولي نبايد همه را بارِ؛استشدگان  تر بر دوش انتخاب ته بيشالب ،مسئوليتسنگيني 

ده ابراي انتخابات كمون خود آم« :مردم گفته بود  به مارس19 ي هشنب  مركزي در يكي كميته. هم در آن سهيم بودند
كه ي ئوكالخواستند بدهند و  كه ميي را وكالتموضوع   تاداشتندوقت  كامل ي هها يك هفت ، آنبنابراين .»شويد

 بسياري از انقالبيون هاي نظامي ها و اشغال پست شك، مخالفت شهردار  بي.بايست آن را عملي كنند، مشخص نمايند مي
كه كار در محل حضور داشتند  كافي شهرونداني ي هانداز  ولي هنوز به؛داشته بودهخود دور نگمحل سكونت نواحي از را 

 .ببرند گزينش را پيش
يك قانون اساسي  ي ارائه ي ه زيرا مسئل؛تر نبوده است از اين ضروريوكال در هيچ زماني  وكالتِتصريح موضوع 

چنين نيازمند مرداني  پاريس هرگز اين.  قابل قبول باشد نيزتمام فرانسهبراي  بايست  ميكهمطرح بود پاريس  بهكموني 
 . و هم نبردد مذاكره كنن بتوانندحال هم روشن و اهل عمل نبوده است كه درعين

احتياط دعوت  فقط چند نفري مردم را به. نبوده استتر  از اين كم  هيچ انتخاباتيوجود اين، هرگز مباحثات مقدماتيِ با
بار حتي تازه انقالب كرده بودند تا گريبان  كه عادتاً در مسائل انتخاباتي بيش از حد دغدغه دارند و اين كردند؛ مردمي مي
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  .شان نجات دهند ودرا از دست نمايندگانخ
كلي   عنوان طرحِ هتوانست ب جا منتشر كرد كه مي ه بسيار بي هحاوي چندين نكتاي  گانه بيانيه  نواحي بيستي هكميت

 رسمي، سعي كردند توجه پاريس هاي در روزنام ، از طريق مقالهي امور داخله ادارهدو نماينده در . مورد استفاده قرار گيرد
دو يا سه ناحيه نوعي تنها .  كلي براي پاريس تنظيم نكرداي  حتي يك مجمع هم برنامه. اهميت رأيش جلب كنند را به

 .دندشرحِ وظائفِ وكال تنظيم كر
 يا هنگام ريودِكُرو در  وكه خواستار كمون شده بودندكساني . ها رأي دادند اسم يك برنامه، به جاي رأي دادن به به

 بعضي  حتيوها خواسته شود، انتخاب شدند؛  كه هيچ توضيح ديگري از آن بدون آن، دان داده بودنمحاصره خودي نش
 ي نام كميته  گميهفت يا هشت نفر از اعضاتنها  . انتخاب شدند دوبارـ  اكتبر31 اشتباهاترغم  عليـ  فلورانمانند 

 مركزي تصميم گرفته بود كه ي ت است كه كميتهالبته اين درس. ، انتخاب شدندشان يها مركزي، و آن هم نه از بهترين
كه در  هائي گر و رومانتيك حرافان پرخاش بهنواحي بسياري از هاي عمومي در  آئي هم گرد. در انتخابات كانديد معرفي نكند

گونه  يچها مورد ه جا كانديدا در هيچ. داد  نداشتند، ميدان مياز زندگي عمليشناختي و هيچ سر برآوردند دوران محاصره 
هدف مورد رسيد كه  نظر مي طور به گاه اين. فكر روز بعد نبودند ها هيچ به در گرماگرم مبارزه آن. گرفتند آزمايشي قرار نمي

 . نوينيگذاري نظم  نه بنيان،نظر فقط نمايش دادن است
 داشتند تا هاي عمومي تعلق آئي هم گرد تر به شان بيش سوم چهار كارگر انتخاب شدند كه يك و فقط بيست

 صاحبان مشاغل آزاد حاصطال  متوسط و بهي هن طبقاساير نمايندگان مردم از مي. انترناسيونال يا جوامع كارگري به
ها، سواي تعدادي  اين. دعاوي بودند  و وكيلگپزشاين دسته  تعداد دوازده نفر از  ـ انتخاب شدند)ها و ناشران دار حساب(

و ي سياس  كارگران از مكانيسمي هاندازهمان   با وجود شخصيت قوي خود، بهـ كار  چه تازهومجرب چه ـ  حاذققعاً ا وافرادِ
كه از مردان بزرگي كه هركدام فرمول خاص خود بود  مركزي در اين ي  سالمت كميته.بودنداطالع  بيبورژوازي اداري 

نتيجه  مشاهير و در ها، نيمه  گروهه،محافل دوستانعكس، شوراي كمون پر بود از  بر. را داشته باشند، پيراسته بود
 .انتها هاي بي ها و رقابت آزمائي زور

ها،  اكثريت آنشهرداري مركزي فرستاد كه   افرادي را بهدهندگان انقالبي  رأيتوجهيِ زدگي و بي ، شتابترتيب بدين
آن  اي كه به ها را در مبارزه ه آنك بدون وظائف مشخصي؛ و    نده بود ولي بدون مداقه انتخاب شداغلب ازخودگذشته،گرچه  

  .ته شدندو تمايالت خود واگذاشنيات  به؛ در جريان كار  مقيد و هدايت كند،وارد شده بودند
حتي براي يك ساعت  مردم هرگز. بودتنگ كرد، ولي زمان   اين غفلت را تصحيح ميـ شك بيـ  مرور زمان و تجربه 

 مارس غيرقابل جبران 26انتخابات .  نباشندپا مسلح تا آماده و سر در اين حالْ ها اگر واي بر آنو ، دهم دچار ترديد نشدن
 .بود

 مركزي ي  كميتهافتتاح جلسهدر . ر داشتندو حض، اول فقط شصت نفر از كساني كه انتخاب شده بودندي هدر جلس
 .تتاحيه را ايراد كرد نطق اف، اخوتهبا روحي داري ، سرمايهسلهبِرئيس سني، . شورا تبريك بگويد آمد تا به

هاي   كموني هرهائي كمون پاريس رهائي هم «: تعريف كرد چنينزياد اين انقالب جوان راسرخوشي او با 
هايش در  اين مثل بناي عظيمي است كه پايه. ايد جمهوري ضربه زده اند كه شما به مخالفان شما گفته. ري استوجمه

 1871جمهوري . ملت را متمركز كندقواي  ي خواست همه ود كه مي سربازي ب1793جمهوري . رود عمق خاك فرو مي
امور  تمام  بهشهرستان،   ؛محليكليه امور  كمون به. خواهد تا صلح را بنا كند كارگري است كه پيش از هر چيز آزادي مي

گاه مملكت و حكومت  اريم، آنذ از اين محدوده قدم بيرون نگاگر. پردازد  است، ميمليچه  هرآن ؛ و حكومت بهيا همنطق
 پيرمردي بود كه ي هلوحان  اين توهم ساده.» خوشنود و سرافراز خواهد بوداين انقالبتشويق و كف زدن براي از 
روي در شكل، باز  نهااين برنامه، با اين حد از مي. سياسي طوالني را پشت سر داشتزندگي  يك ي هتجربهرصورت  به
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هاي  نواحال  ولي در عين. تر از ناقوس مرگ بورژوازي بزرگ نبود ه شد، چيزي كمطور كه در همين جلسه نشان داد همان
 .رسيد گوش مي بههم  ناسازي

 راريت. اعالن كند  دست زدند و از كمون خواستند خود را واجد اختيار تاماي پايه بينهادهاي  پيش ها به ها و گيج خشن
 صرفاً ي هگيري استفاده كرد و گفت كه وكالت او فقط جنب ي كناره از اين فرصت برا،اب شده بودخ خودش انتهناحياز كه 

 از شورا اي استهزاآميز استعفاي خود را تسليم كرد و با كنايه. تواند خصلت سياسي كمون را قبول كند شهري دارد و نمي
 . و غيره،» خود موفق باشيدي هكنم، كاش در وظيف را تقديم شما مي ام هاي صميمانه رزو آمن «: نمودوداع

اي را كه  نامه اال وكالتحصداقت كه هشت روز تمام مشغول برافروختن جنگ داخلي بود و  گستاخي اين مرد بي
بازداشت و ها  ترناشكيبا. كرد، باعث خشم عمومي شد كنندگان خود پرتاب مي طرف انتخاب  به،براي او صادر شده بود

وقتي شما وارد شهرداري  «:در تريبون ورساي گفتكه او   وجود اينبا. را تقاضا كردند او ديگران اعالن ابطال وكالت
 .در برد ، خودش جان سالم به»آئيد بيرون مينيستيد كه از آن مطمئن شويد،  مركزي مي

اين بود كه ظاهري  ي ه بهان؛ گرچهرأي دهدخود سري بودن مذاكرات  شورا بهباعث شد كه شك اين حادثه  بي
.  گذاشتيجا ، تأثير بدي بر1792-1793هاي كمون  ين تصميم، با نقض بهترين سنتا. كمون يك پارلمان نيست

ها پر شد از   طبيعي جلسات سري، روزنامهي هنتيج داد و دو هفته بعد، وقتي كه در يك توطئه را ميظاهرِ شورا  كه به چون
.  رسمي نبودهگزارشي كوتاه در روزنامولي علني بودن هرگز چيزي جز درج . نظر رسيد  بههاي خيالي، لغو آن الزم گزارش

  .نپذيرفت گيري كند، توانست از خيلي اشتباهات جلو رشان ميوشورا هرگز عموم مردم را كه حض
ك كميسيون نظامي و ي.  تخصصي براي امور مختلف تقسيم كرديها كميسيون وز بعد، شورا خود را بهر

عمومي، ارزاق، كار و مبادله، امور خارجه، خدمات عمومي و هاي ديگري براي دارائي، دادگستري، تندرستي  كميسيون
 كه يانو و دوا، تريدون، هرژبر، فليكس پيا، دووال، لفرانسهكميسيون اجرائي مركب بود از . پرورش تعيين شد  و  آموزش

 .كميسيون نظامي هم تعلق داشتند  بهدوا، و هرژبر، دووالها  از بين آن
خبر  كه ـ ي كه خيلي زود فراموش شدئرأـ  كمون را داشته باشد ي مصوبات بايد امضابود كه تمامتصويب شده تازه 

 :ها گفت گوي آن نخس. پس از نيم ساعت انتظار داخل شدندها  آن. گرديد  مركزي اعالني ورود نمايندگان كميته
نامه  ا وظائفي را كه اساسم. شما تقديم كند  مركزي آمده است تا اختيارات انقالبي خود را بهي شهروندان، كميته«

 .»گيريم مي تعيين كرده از سربرايمان 
بايست  ال ميال امور، حو اهالي و يگانه مسئي هشورا، تنها نمايند.  خود را تأكيد كندي هشورا اوتوريتوقت آن بود كه 

ضع برتري را كه زماني  را تحمل نكند كه مسلماً همواره مويا زيستي با كميته ها را جذب كرده باشد و هم  قدرتي ههم
قبل خود با تصويب ي  جلسهشورا در . دست آورد بهآن را  دوباره تا تالش كند  كهخاطر دارد و ممكن است  به،داشته است

قول  بهبخواهد كه بايست از آن  بود و حاال ميادا كرده كه كميته افتخار پاريس و جمهوري است، حق اين كميته را  اين
توسل مزني  اتهام جاي تصميمي مقتدرانه در اين جهت به هباما .  نمايد خود را خاتمه يافته اعالمي هعمل كند و وظيفخود 

  .شد
 ،شان قدرت نبود اگر هدف. پس از انتخابات را يادآوري كرد ي مركزي ي از اعضاي شورا قرارِ انحاللِ كميتهيك
 برنو و ژوردكميته دفاع كردند كه با مخالفت ديت موجو از سلهبِ و وارلن.  وجود نداشتشان سازمانبقاي  براي لزومي

. مقاومت برخاستند  بهاين ضعفمقابل  در ،شدند  قاطع تسليم ميي هيك جمل ا نمايندگان كميته كه احياناً ب. رو شدب رو
مان انحالل اين ساز. بودحرف آخر هنوز زده نشده . كه جمهوري را نجات داد سيوني استااين همان فدر «:ها گفتند آن

 اتحاد بين شما و گارد ي هلقحاين كميته .  مركزي مدعي شراكت در حكومت نيستي كميته. شكستن قدرت شماست
 بزرگ گارد ي همشاور خانواد: شويم كه بوديم ما دوباره همان چيزي مي. ماند  باقي مي،ملي، اين دست راست انقالب
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  .»ملي
مده  آدست اي به كه نتيجه درازا كشيد و نمايندگان كميته بدون آن همذاكرات ب. الفارق حسابي مؤثر افتاد قياس معاين 

  .خارج شدند، باشد
را مطرح  گيري اجباري سربازلغو نهاد  سك كوكي از جا پريد و پيشومثل عرو  بدون مقدمه فليكس پيادراين هنگام، 

  .كرد
 و ؛از شهرداري مركزي جيم شده بود اكتبر 31طوركه در   همان،مارس او دزدانه از مجلس بيرون آمده بود 3 روز

. انقالب پيوسته بود  از همان روز اول بهلوزسكلِدكه  ليادرحاز جا نجنبيد، و  مارس ا18در . رفت  چند روز بعد از زندان در
 ها مغرورترين آدم به« طبل بزند كه اي  انتخابات آمد تا در مقابل كميتهي هپيروزي ماند و در آستانمنتظر  فليكس پيا

 دهم انتخاب شده ه رأي از ناحي000/12او كه با حدود . »كند دهد و نوابغ را دچار احساس حقارت مي درس تواضع مي
  .شغال كند اش را در شهرداري مركزيا رفت تا كرسي  حاال مي،بود

ن انبوه امي رد. رف رفتن روي صحنه بودشُ   او در؛ ورسيد راف ،كه انتظارش بيست سال طول كشيده بود باالخره ساعتي
پاي انقالب  و پر بهاين طرف  به 1830ها كه از  ها و بقاياي ژاكوبن باف ها، خيال ها، رومانتيك گر ها، معجزه نويسنامه  نمايش

گري انقالبي و مراسله، تمثيل، تشويق،  شي و شورشكُ شاه خواندن به  فرا:، كار او عبارت بوده است ازاند اجتماعي پيچيده
ها با اندكي لعاب  ها و ترميم آن هاي مونتانيار ساخته كاري وري، قطعات ادبي پيرامون وقايع روز و دستآ استدعا، ياد

؛ چراكه هاي بناپارتيست بود  خوشنودي پليس و روزنامههتيز او ماي  و  هاي تند  امپراطوري بيانيهي هدر دور. دوستانه انسان
اي معني از آن بيرون   عملي يا ذرهيا ها بتوانند نكته كه آن بدون آند، ش طرف مردم پرتاب مي هبهاي پوسيده  لقمه همانند
 در پشت صحنه حسابي نْ روي سي هديوانپريشان و مرد . حالت مستي و برانگيختگي، خالي از تصنع نبوداين . بكشند

او با . اشتصميميت دستائي  ود و تنها در خودموذي بشكاك و  فقط آدمي در بطنْ. شد عصا مي زيرك و دست به
  .كمون آمد هائي پر از اليحه به جيب

روز صبح كه آن  درحالي.  رسيدتصويب ها با حرارت آن را تحسين كردند و فوراً به  رومانتيك،وقتي طرح خود را خواند
 ازجمله  نمود،پاريس منتشر معرفي خود بهاي كه جهت  بيانيهصرفاً در  بود و ها نكرده اين قبيل چيز  بهيا كمون هيچ اشاره

دمات عمومي و خمانده، از سرگيري  هاي عقب خانه، فردا در مورد بدهي گيري در مورد كرايه امروز تصميم «:گفت
امور كشوري  ناگهان به و حاال .»ها هستند  اولين اقدامات ما اين؛ها، و تجديد سازمان گارد ملي سازي آن شفاف

  .شب مجلس مؤسسان و صبح كمون. پرداخت مي
 كلي خود را مطرح ي ه جسورانه برنام؛گفتند  بايد مي، اين راملي تبديل كنند واستند انقالب را از كموني بهخ اگر مي

، بدون اعالميه ي تصادفي و بالبداهه مصوبهولي اين . كردند  ميتثابفرانسه را براي خود كردند و ضرورت اين اقدام  مي
مورد امور از  احتراز از پارلمانتاريسم ي هبهان به. نشد هم بررسيتي حالزامات اين ؟ چه معني داشتگيري بعدي  پيو قبلي 

  . گذشتندشتاببحث با 
ورساي فقط مهلت .  را تصويب كرد1871ي  ژوئيه و 1870مانده بين اكتبر  هاي عقب ، شورا بخشودگي كرايهبعد
خشيدكه مالكين هم بايد سهم خود را از اين دليل درست ب ها را به شورا كرايه. ف مغايرت داشتانصاكه با اصل ، داده بود

ب يج اي به دهنده هاي تكان صاحبان صنايع را كه در دوران محاصره سودبسياري از ولي . فداكاري عموم مردم بپردازند
  .اين مغاير عدالت بود. ، معاف كردزده بودند

 مركزي ناديده گرفته شده ي يتهها كه پيش از آن هم از سوي كم شهرستان ها از اعالن وجود خود به باالخره، آن
ها شده بود، ولي كار آن مورد پسند قرار  شهرستان البته كميسيوني مأمور تنظيم پيامي خطاب به. بودند، غفلت كردند

ي كمون براي  كه چه با اين كميسيون چه با آن ديگري برنامه طوري نگرفت و كميسيون ديگري تعيين شد؛ به
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نشينند، بدون آن كه توصيه و نظري  ها فرو هاي شهرستان د و شورا اجازه داده بود تا قيام روز معلق مان22ها  شهرستان
  .ها داده باشد آن به

 اي انداخت كه قدرت جديد نه نظر خيلي روشني دارد و نه آگاهي اين فكر مي ها پاريس را به نظمي ها و بي اين تخطي
ها و معاونين   مارس شهردار20اگر توافق . ون رفتن استفاده كردبخش ليبرال كمون از اين بهانه براي بير. از موقعيت

ها هم  اين. ايستادند ي نمايندگي خود مي  صميمانه بود و اگر نگران سرنوشت پاريس بودند، شجاعانه پاي وظيفهمنتخب
ب خود اعتراض نكرده انتخا ها مقصر بودند، چراكه به تر از آن گيري كردند؛ ولي بيش نظير همكاران شهرستاني خود كناره

سائيدند و  هم مي هاي خود را به اي دست عده. ها هرگز در شهرداري مركزي ديده نشده بودند بسياري از اين. بودند
هاي آخرم را  بينيد، من دارم نفس مي«زدند كه  مردن مي اي ديگر خود را به ؟ عده»رويم كجا مي ما به«ناليدند كه  مي
كدام دليرانه قطع رابطه  هيچ. صدد طفره رفتن بودند  كساني بودند كه از همان آغاز حقيرانه درتر از همه ناپسند. »كشم مي

  .نكردند
 جاي 22كرد،  ها رسيدگي مي اعتبارنامه  مارس، كه كمون به30هاي مضاعف در روز  و انتخاب] 111[ها استعفاي آن

ترين  يكي از هوشمند  مجارستاني ـفرانكلرانسه هاي جمهوري ف بهترين سنت كمون با وفاداري به. خالي باقي گذاشت
هشتمِ آراءِ مقرر در  شش نامزد يك. عضويت پذيرفت  را كه از ناحيه سيزدهم انتخاب شده بود، بهـ اعضاي انترناسيونال

لق داشتند هائي تع ناحيه ها به شورا اين مورد را ناديده گرفت، زيرا اين نامزد.  را كسب نكرده بودند1848قانون انتخابات 
  .شدند تر مي روز خالي به شد و روز نشين را شامل مي كه محالت مرتجع

جديدي نبار دادند و ا ادامه مي  راورساي چنان مهاجرت به  هم،نظم كه دوبار چوب اين اوضاع را خورده بودندهواداران 
داد كه  چيز خبر از آن مي همه. ه بودخود گرفت شهر حالتي جنگي به. كردند جا ذخيره مي آنها در  ها و الفزني از كينه

سررسيد اداري  ي ه مارس، در آستان31در . پاريس را از فرانسه جدا كرده بودپيشاپيش   ير تي. الوقوع است  قريبدرگيري
 مركزي داده بود، پس از ي ي كميته ، نمايندهتيسز ، با نقض قول شرفي كه بهرامپان كل، ي هخان ، مدير پستآوريل

 .فرستاد  پسمقصد پاريس را راسالت بهم ههاي باري را حذف كرد و كلي  قطارير تيو ناپديد شد  خدمات پستي ريختن بهم
كه  ، جائيداردمجلس در ورساي جلسه  «:ها تلگراف كرد فرماندار او به. در اول آوريل رسماً اعالن جنگ دادوي 

توانند  شهروندان نيك ميپس . حال اتمام است  در،ه استكنون فرانسه داشت اي كه تهائ شارتيكي از بهترين دهي  سازمان
 همان ي هالفزني مزوراناين  .» ولي كوتاه خواهد بود،بار تأسفالبته  كه  باشنداميدوار  درگيريپايان  و بهدلگرم 

 همان ،»ها ترين ارتشيكي از به«اين . باز زده بود ها سر دهي ارتش درمقابل پروسي  كه از سازمان استاي بورژوازي
هزار ژاندارم  هزار اسب و پنج  سه،پنج هزار نفر و كه با پنج يا شش هنگ حدود سيبود  مارس 18ي  مانده هاي باقي ويرانه

  . تنها نيروئي كه نوعي انسجام داشت، تقويت شده بودگروهبان شهري،و 
ورساي  سفر بهاز بودند و ون شبيخهاي مردمي خواستار  روزنامه.  نداشتباورهم اين ارتش را موجوديت پاريس حتي 

 خشم كاله و ا بفليكس پيا بود كه در آن وانژور ي  روزنامهتر آتشه از همه دو. كردند ميصحبت گردش صورت يك  به
ديگر پنجم و ششم ! بيچاره ورساي. آوردورساي فشار  به«كرد كه  تشويق مياو كمون را . داد تكان مي  خود راولهزنگ

 آوريل 2شنبه   صبح يك.» كافي بودنداش شاهبازداشت تنهائي براي  هاي كمون به آورد كه زن  نميخاطر  را به1789اكتبر 
سته شده بود كه با آري يا نه اها خو ديروز در ورساي سربازان كه از آن «: خبر دادپاريس عضو كميسيون اجرائي بههمين 

 !»دادندنه   پاسخِ،طرف پاريس حركت كنند كه آيا مايلند بهجواب بدهند اين سؤال  به
 

 



 114 

  

  

  دوازدهمفصل 
 

 و رانند عقب ميها را  ها قراول ورسائي
 كنند اسرا را كشتار مي

 

هاي  كنند و گلوله  آتش مي قبليبدون اخطار و  آوريل، ساعت يك، بدون هشدار2ها درست در همان روز،  ورسائي
 .كنند شليك ميداخل پاريس  توپ را به

 را كه وواكوربما . كردند  تبادل آتش ميپوتو و شاتيونهاي مقدم ما در  ها با پست  آنمِنظا چندين روز بودكه سواره
در روز دوم، ساعت ده . را خيلي نگران كردهاي مجلس  دهاتياين كار . شراف دارد، اشغال كرديم ورساي اِي هبرجاد

نظام از  ششصد يا هفتصد سواره . رسيدندژِربِتقاطع   نفر به000/10صبح، سه بريگاد از بهترين سربازان ورساي، در جمع 
كل پانصد يا ششصد نفر، در  كه ما فقط سه گردان فدرال، در درحالي. كردند ميباني   اين عمليات را پشتيگاليفهبريگاد 

ندردك ديدباني ميها خيلي خوب   گردان  اينولي.  داشتيمژرمن سن ي هدركنار جادتمام،  اد نيمهكبارييك  در پناه وواكورب .
 .جراح ارتش ورساي را كه با يك سرهنگ ژاندرمري اشتباه گرفته بودند، كشتند ها سر هاي آن آهنگ پيش

با اولين . حمله زدند خانه گرفته بودند، دست به  و باريكاد را زير آتش توپوواكوربها كه پادگان  هنگام ظهر، ورسائي
 خودش مجبور شد بيايد و وينوا .فرار گذاشتند پا بهافسران خود در جاده، ها و  گذاشتن توپ ها با جا هاي افراد ما، آن گلوله

چپ پيچيد  نظام ملوانان به  را از سمت راست دور زد و پيادهوربوواك  صف130گردان ، در همين زمان. ها بپيوندد فراري به
شان با پاريس قطع  دند كه ارتباطترسي تر بودند و مي لي كمخيها كه از لحاظ تعداد  فدرال.  حركت كردپوتوو از طريق 

گذاشتن دوازده كشته و تعدادي   با جا،كرد ها را دنبال مي  آنهاي توپ كه گلوله اليح را تخليه كردند و دركوربووا ،شود
رحمانه  ها را بي ي پانزده ساله را گرفتند، آن  از جمله يك بچه وها پنج نفر ژاندارم.  عقب نشستندنوييخيابان  اسير به

 .مواضع خود برگشت ت، ارتش بهابا ختم اين عملي.  تيرباران كردندوالريان نمپاي  زدند وتك ك
  مارس28از روز .  شده باشدحملهكرد كه  گمان نميكس  هيچ. آمد جوش در و جنب  پاريس بهي هصداي توپ هم  با

ي  تفاهم سوءِاًنهايتو يا جشن تولد است يك صداي  و البد سر. ردندب سر مي بهجوي از اعتماد چنين همه كامالً در بعد  به
، »شود ميدوباره شروع دارد محاصره «شد كه كالم ادا  وقتي اين ،ها از راه رسيد آمبوالنسوقتي خبر با . رخ داده است

د، در ها دوباره برپا ش  باريكاد.كندوئي از زنبوران هراسان شبيه بود پاريس به. ها را تكان داد  محلهي هانفجار وحشت هم
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 در ساعت . كشيدندرنتِ و مايو پورتهاي  سنگر ها را به شد و توپ سالح شنيده مي هاي فراخوان به جا صداي طبل همه
كردند و از حركت در  ها را تهييج مي ها گردان زن !»سوي ورساي هپيش ب «:زدند  نفر آماده بودند و فرياد مي000/80سه، 

  .زدند ها حرف مي پيشاپيش آن
. اند هطلب حمله كرد گران سلطنت توطئه «:ها چسباند ديوار اي را به اجرائي تشكيل جلسه داد و بيانيهميسيون ك

كارانه از اين شهر   ما اين است كه در مقابل اين تجاوزات جنايتي هوظيف. اند ها حمله كرده ما آنرفتار رغم ماليمت  علي
هيجان   و  شور «:گفتند ها مي آن.  از حمله هواداري كردندداُ و برژره، دوال، فرماندهان در كميسيونْ. بزرگ دفاع كنيم

. حمله كنيمما بايد  تواند بكند؟  نفر چه مي000/100ورساي در مقابل . نظير است مردم غيرقابل مقاومت و بي
. ه بود مواجصبح خودآن روز اي ه زني ها و الف گري با پرخاشكه  فليكس پياويژه   مخالفت كردند، بهانش همكاران

ها  توپ، با كادر امه، بينبر جور بي آدم همين «:گفت او مي. حافظ حيات قرار دادمقام او را در ي اين آدم،  شخصيت مسخره
 بود، با پاتك در فكر يك  مارس29 كه از روز دووال.  شد و خواستار برگشتن نفرات؛»كند و بدون رهبر حركت نمي

ترين مخالف حمله  رارتح ؟ پر»سوي ورساي پيش به«زني  كه فرياد مي پس چرا سه روز است «:او گفت پرخاش به
رت مفصلي از و تصميم گرفت كه فرماندهان نظامي صـ يعني اكثريتـ  شورا سرانجام، چهار عضو غيرنظاميِ.  بودفرانسهلُ

در امور مسئول  ي هيندعنوان نما ه را بكلوزرههمان شب كميسيون . كنندتهيه نقل  و ها، مهمات و وسائل حمل نفرات، توپ
حمايت دوستان بركت  بهاين مقام را بود، اقدام  موسوم به  حزبعضو كه داُ . انتخاب كردداُ  جنگ مشتركاً با مربوط به

  .دست آورد خود بهقديمي 
 هماين كار  مغاير با اي ها دستور رسمي در هرصورت آن.  حركت شدندي هها آماد  ژنرال كميسيونْرغم اكثريتِ علي

 ،»...ايد كنيد كه آماده نهايت، اگر شما فكر مي در «:طور تمام كرد كه  حتي حرفش را اينفليكس پيا. دريافت نكرده بودند
 او ي هانداز ت آماده است و ساير همكارانش هم بهصشِ   همواره براي نشان دادن يك ضربفلورانديدند كه  ها مي آن

رؤساي  ها به آن. ها تبعيت خواهد كرد كه گارد ملي از آنطمئن بودند ود م خي هاوتوريت جو هستند و با توجه به ماجرا
 واگرام و ميدان واندومبايست در ميدان   راست ميي ههاي كران  گردان.ها بپردازند آرايش ستون بهها پيغام دادند كه  لژيون

  .مارس و ميدان ايتالي چپ در ميدان ي ههاي كران جمع شوند و گردان
قدر  بسياري از نفرات آني  عده. شدانجام  خيلي بد ،ها را هدايت كنند ن كادر كه آنادرغياب افسرها  ئيجا به جاين ا

 وجود سن راست ي ه نفر در كران000/20شب حدود   نيمه،وجود اين با. سو رفتند كه خسته شدند سو و آن اين سرگردان به
  . چپي ه در كران000/17داشت و 

 ي هف بودجذشناس خواستار ح ي سمج و همواره وقتفليكس پيا. شب جلسه داشت شورا از ساعت هشت تا نيمه
هاي ورساي را  ارتشلغو توانست  طور مي او درست همين. اكثريت فوراً رضايت خاطر او را فراهم كرد.  شدعبادت عمومي

زبان   بهيا لمهك در شورا كس  هيچ،ر كرده بوداز حمله، از آمادگي نظامي كه گوش پاريس را كَ. راندذاز تصويب بگهم 
  .درمورد ميدان نبرد بحث نكردفرماندهان نظامي كس با   هيچـنياورد 

زمان دو   انجام شود و همير اين بود كه نمايش قدرتي در مسير گرديد، ابالغ كلوزره كه بهاين فرماندهان  ي هنقش
 در جناح راست عمل كند فلوران با معاونت ژرهرِبِ شد كهقرار .  برندورساي حمله  بهشاتيونفالت  و ندمستون از طريق 

هاي  هاي مجرب و آدم طرحي ساده و باوجود كادر.  باشددووال و داُ ي هعهد هاي مركز و چپ به و فرماندهي ستون
د فاقد رهبر و گارد ملي از كادر عاري بو  رسام 18ها از  تر گردان ولي بيش. سهولت قابل اجرا ها به محكم در رأس ستون

ها  آن. ميدان نبرد نبرده بودند هرگز حتي يك گردان را هم بهداشتند، عهده   نفر را به000/40كه مسئوليت فرماندهاني و 
ها را  نسهاي مهمات و آمبوال گاريها،  آوري توپ  طرز جمع؛دادند ترين اقدامات احتياطي را مورد غفلت قرار  حتي ابتدائي

آلودي كه تا مغز استخوان نفوذ   و نفرات را در هواي سرد مه؛كردند زانه را فراموش مي تنظيم دستور كار رو؛دانستند نمي
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بسياري . كرد  انتخاب مي،تر از همه دوست داشت هر فدرالي رهبري را كه بيش. گذاشتند غذا مي ها بي كرد، ساعت مي
اندكي پيش كميسيون اجرائي .  يك تظاهرات ساده استپاتككردند كه  حتي يك خشاب گلوله هم نداشتند و گمان مي

جانب ما   صف همگي دارند بهسربازانِ «:انتشار داده بوداي  اعالميه ـ ستاد كل گارد مليمحلِ ـ  واندوم ميدان  اين، ازاز
  .»خواهد بجنگد كس نمي هيچ جز افسران ارشد«كرد كه   و اعالم مي،»آيند مي

نفرات  الزم بود به.  رسيدنوييپل  عراده توپ بههشت  فقط نفر وده هزار  با حدود  برژرهح ستونبدر ساعت سه ص
 ريجانب  دم به هنگام سپيده. كه از شب پيش تا آن هنگام چيزي نخورده بودند، فرصت داده شود تا تجديد نيرو كنند

ال باال خوشي در ح كردند و با سر حركت مياز وسط جاده قراول،  صف، بدون پيش بهدسته دسته ها  گردان. حركت كردند
. دنبال آن آمد ها منفجر شد و يكي ديگر به ن آناميدر  توپ ي هكه ناگهان يك گلولبودند  رژِبِررفتن از فالت 

  .بودگشوده  آتش والريان ـ  مون
كرد كه  گارد ملي گمان ميكلِ ] چراكه[ها را فرا گرفت؛  وحشت زيادي گردان »!خيانت«ها فرياد  درميان هزار

، خالف اين را واندوم مركزي، در ميدان ي  كمون و كميتهيبسياري از اعضا. ايم  تسخير كرده ما راوالريان ـ  مون
. نخواهد كرد  آتشوالريانـ   مونبردند كه  سر مي كردند و در اين اميد به  ولي بسيار احمقانه آن را پنهان مي؛دانستند مي

گيري شده بودند و نفرات گارد با يك  خيلي هم بد نشانه فقط دو يا سه توپ داشت كه والريانـ  موناين درست است كه 
گير شدند، تصور  فلاكورانه غ ي در حالتي از اعتماد كورقتولي و. ها خارج شوند رس آن توانستند از تير حركت سريع مي

 يك گلوله برادر .ها را نگهدارد آنهركاري زد تا  دست به برژره. هرسو فرار كردند ها خيانت شده است و به آن كردند كه به
ها در مزارع پراكنده  بخش اعظم فدرال. دو نيم كرد كمون پيوسته بود، به رئيس ستاد او را كه افسر ارتش منظم بود و به

همراه برژره ماندند و با تقسيم نفر  200/1و معدودي ديگر، در مجموع  يكم  و فقط ستون نود. پاريس برگشتند شدند و به
اكثر هزار نفري با خود آورده  رسيد، حد اَنييِري  جاده از فلوراناندكي بعد . رسيدند ير بههاي كوچك  گروه شدن به

هاي  سوار رسيد، نزُلمِم روي كرد و به  پيشفلورانوجود اين  با.  بقيه در پاريس و يا در راه عقب كشيده بودند.]112[بود
  .تندرف پيشبوژيوال  را متواري كرد و پيشاهنگان پاريس تا گاليفه

مقابله با  بهده هزار نفر . خود آمدند  خيلي دير، حدود ساعت ده، به،گير شده بودند ها كه از اين حمله غافل ورسائي
راست و سمت اد سواره در گدو بري. باران كردند  را گلولهير ،ژونشِري  ههاي مستقر روي تپ گسيل شد و توپل يواوژب

دست شد،  ميشماري  تعداد انگشتبر مشتمل كه فقط پيشاهنگ پاريس . كردند يها دفاع م از جناحچپ  در گاليفهاد گبري
.  برساندانجام به ،نشيني خود را كه از ساعت يك شروع كرده بود  امكان دهد عقبرژرهب اي زد تا به مقاومت سرسختانه به
يداري كرده ا پيرسرسختي در    كه بايافراد دليراز تعدادي . جا سرپل را مستحكم كرد  عقب نشست و در آننويي بهاو 

  .نظام قرار گرفتند و چند اسير دادند جا مورد تعقيب سواره  رساندند كه در آناَنييِر پلِ  با دشواري زياد خود را به،بودند
. آمد ها در  ژاندارمي همحاصر  به،اي كه همراه با چند افسر در اشغال داشت گير شد و خانه  غافلير در فلوران

او سر  آلودي به  خشمي ه با شمشير چنان ضربمارهدِشد تا از خود دفاع كند، افسر دسته، كاپيتان  ه او آماده ميك درحالي
پوش جمع  جا بانوان شيك ورساي بردند و در آن جسد را در يك گاري انداختند و به. وارد كرد كه مغزش بيرون ريخت

  . محبوب انقالب ودل درياچنين بود پايان اين مرد . ت ببرندذشدند تا از صحنه ل
حوالي ساعت هفت او .  گذرانده بودشاتيونفالت  شب را با شش يا هفت هزار نفر در دووال عليه سمت چپ در منتها

 را متفرق كرد و افسري را براي لبارِ دو ژنرال  پيش رفت، پست مقدمِتربيسِـ  تيپيك ستون از نفرات نخبه تشكيل داد، تا 
روي  ها بدون ترس پيش اين افسر خبر داد كه راه باز است و فدرال.  فرستاد كه برجاده مشرف بودهوبلِيكيلوشناسائي 

 دووالگريز دست زدند و   و  جنگ اندازان به تير صورت تك وقتي در نزديكي قصبه آتش شروع شد، افراد به .كردند
 توپ براي پراكنده كردن ي هچند گلول. داري كردندتا چند ساعت پايها  آن. داد ها سرمشق مي آن حفاظ در ميان جاده به بي
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 شاتيونها هم كم آمده بود و مجبور شد بفرستد از  حتي گلوله براي تفنگ. خانه نداشت  توپدووال ولي ،دشمن كافي بود
  .بياورند

 از هرسو در نظمي، خود را گم بي در را در اشغال داشتند، گرفتار در كالف سركه استحكامات ها  قواي فدرال ي  عمده
  و ولي نه نيروي تقويتي دريافت كردند؛ تهديد كردند وورود، تقاضا نمودندپس از ، والودقاصدان . انگاشتند محاصره مي

 و ژاردِاد گ، در معرض هجوم بريرها شدهبخت، كامالً   نگونوالود. نشيني داد يك افسر حتي فرمان عقب. نه مهمات
  . عقب نشستشاتيونفالت  ش بها او با سربازان.  قرار داشت،نفرر درمجموع هشت هزا، لهپتيپ تمامي 

 را ترك مارس ميدان آوريال و رانويه صبح با هنفر در ساعت سده هزار . تر نبود اقبال  هاي ما در مركز خوش تالش
يكم  و  شصتي هدر ساعت شش دست. سربازان دستور حركت داده بودند و تمام ستاد جنگي او به داُژنرال . كرده بودند

نشيني كنند كه قوياً در اشغال   عقبندم مجبور شدند بها خيلي زود ه اين. شد ها دفاع مي  رسيد كه توسط ژاندارممولينو به
ها توپ داشت،  كه پاريس صد حالي در. مسلسل مسلح بود ها سنگر گرفته و به در ويالو اد ورسائي قرار داشت گيك بري

خسته از ها  آن. ها فقط براي هشت دور تيراندازي خوراك داشت تند و هريك از آنها فقط هشت توپ داش فدرال
 سوار ايسيدژِ ها را در  جستجوي توپ رفت و آن  بهرانويه.  عقب نشستندمولينو ها در ساعت شش به ديوار تيراندازي به

  .هجوم بزنند ها دست به اين ترتيب مانع از آن شد كه ورسائي كرد و به
كميسيون . دادند  سر مي»پيروزي«هاي هوادار كمون فرياد   ولي روزنامه، نقاط شكست خورده بوديمي هما در هم

 در والود و فلورانپيوستن  هم  از بهند،دانست  را نمي خودكه حتي نام فرماندهان  پرسنلي جا به  بيي هكه   تكي اجرائي
 باوجود !]113[»سوي ورساي به «: شش بار فرياد زدِرژُوانطلب شده بود در   كه دوباره جنگفليكس پيا . خبر دادكورببوا

 ليزه شانزههاي سرخ در  پرچمدر پشت نفره از زنان   سيصدي  دستهيك . كش نكرد هاي صبح اشتياق مردم فرو فرار
  .ورساي خبر دادند  بهفلورانهاي عصر از ورود  روزنامه. عليه دشمن شدندقيام حركت كردند و خواستار 

پاريس  ها به  دروازهي هها در صفوف طوالني از هم گارد. انگيز كشف شد  حقيقت غمي بيرون پاريساه ر سنگرد
 توپي كه ي هچند گلول.  بودشاتيونفالت هاي مستقر در   گاردگشتند و در ساعت شش تنها ارتش بيرون از پاريس مي بر

  .نظمي را تكميل كرد ها فرود آمد بي در وسط آن
همواره و چنان  هموي . تهديد كردند ورد،آهم  ها را گرد كرد تا آن  را كه تالشي نوميدانه ميوالود ،بعضي از نفرات

 :گفت  ميـ وقفه بيـ  تمام شب ،حرف بود  كه معموالً آدمي كماو. شماري از نفرات ماند  انگشتي ه در حلق، فقطمصمم
  .»كنم نشيني نمي من عقب«

 پلهژنرال .  محاصره شد پلهژنرالِ تيپ و دروژااد گاور آن توسط بريو دهات مجفالت روز بعد ساعت هشت، اين 
ها فوراً سربازاني را كه در  ورسائي. ها تسليم شدند  پاريسي.»خواهد بود  جانتان در امان،تسليم شويد «:ها گفت آن به

شان  كه افسران  درحالي كارياسرا را در ميان دو رديف نيروهاي ش. جنگيدند گرفتند و تيرباران كردند ها مي صفوف فدرال
 كل ي  با فرماندهبيسِترـ  پتيدر . ورساي فرستادند هاي پاره در رأس كاروان قرار داشتند، به هاي برهنه و حمايل با سر

او يادآوري   را بهپلهاو دستور داد كه افسران تيرباران شوند، ولي رئيس اسكورت قول ژنرال . ، برخورد كردندوينواستاد، 
ديگري جلو آمد و گفت ! »خود من« از صف بيرون آمد و گفت دووال؟ »اي هست جا فرمانده اين« پرسيد وينوا .كرد

هاي  پا و سر شما بي« گفت وينوا. ها قرار داد  خود را كنار آنمنروژگاه رئيس داوطلبان  آن. » هستمدووالمن رئيس ستاد «
او ابا   و رفقايش از پاسخ دادن بهدووال. »شان كنيد تيرباران «افسرانش كرد و گفت بعد رو به. »انگيزي هستيد نفرت

هاي خود را  سينه. » باغباندووال«كردند، گودالي را تميز نمودند و كنار ديواري ايستادند كه روي آن نوشته شده بود 
عنوان  هند و ب را كَوالودهاي  پوتين سوار   يك اسب.  در راه آن جان دادند!»باد كمون زنده «:برهنه كردند و با فرياد

چنگ آورد او را بهآلود   خوني هيق فيگاروسردبير  و ،]114[ردغنيمت با خود ب.  
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 3  روز بعد،؛ شروع شده بود آوريل2اين جنگ در . را آغاز كرد جنگ داخلي را با كشتار اسارتش نظم ترتيب،  اين به
 ؛ داد،گير شده بودند دستاي  خانه در قهوه كه هنگام صرف غذارا  دستور تيرباران سه فدرال شاتودر  گاليفهژنرال ، آوريل

. اند قتل رسانده ها سربازان مرا به آن. جنگ توسط راهزنان پاريس اعالم شده است «:اي منتشر كرد منشانه  ددهو بعد بياني
  .»دادم ميمشقي  سرمن بايد . كنم ها اعالم مي كش اي است كه من عليه اين آدم رحمانه اين جنگ بي

پاي ولخرجي بود كه زندگي  و سر  بي،ناميد  مي»سرمشق«ها را  كه رزمندگان پاريس را راهزن و اين آدمكشي نراليژ
راهزني در مكزيك شهرت  و كه بها. دادند گران زن خرجش را مي بازيشد، خراب   خانهزماني كه تجملي داشت و از  پر

اي برجسته بود،  نوش دربار امپراطور چهره  و  هاي عيش رش كه در بزمهاي همس داشت، در عرض چند سال براثر دلربائي
  . نيست»مردم شريف«داران  اين پرچماز تر  چيز آموزنده در اين جنگ داخلي هيچ.  رسيدفرماندهي بريگاد به

 تمامي .را تماشا كنند اتيونشاسراي شتافتند تا  در ورساي پاريسخيابان   به»مردم شريف«   اين پرشماري ازوجف
هاي خشمگين با   آمده بودند تا مانند گرازـ بانيا بانوان محافل اعياني و زنان خي،ها كارمندان، قرتي  ـمهاجرين پاريس

سوي  هب! ها مرگ بر آدمكش «: بردارندشان را بكشند و فرياد كاله  و  تها را بزنند، كُ  عصا و چتر آفتابي فدرال ومشت
كه  براي آن. گير شده بود  دستوالود وجود داشت كه با كلوليزه رِاِدان   جغرافي»ها آدمكش«ن اين ا در مي!»گيوتين

.  چندين بار توقف كرد،ها مقر ژاندارم  قبل از بردن اسرا به،نشانند، اسكورت فرصت داشته باشند كه خوب خشم خود را فرو
  . منتقل كردندبرست  حمل دام بهي هاي ويژه جا در واگن  انداختند و از آنساتوريهاي  ها را در اسكله آن

شخصيتي رياكار [فالستافِِ اين . سهيم كنددام  ي هرا در اين طعمها  شهرستان مردم شريف ي هخواست هم  ميكار يپ
  اينازتر  مايه هائي فرو رهههرگز چ «:رو در تلگراف خود نوشت آبله] م.  هانري چهارم، شكسپيري و خودنما در نمايشنامه

  .» مردم شريف تالقي نكرده استي ه با نگاه آزردچنين  اينمايه فرو انفريب عوام
وضعيت روحي عالي  «:فرماندارانش نوشته بود  بهير تي، والريان ـ  مون و شاتوهاي  همان شب پيش، پس از اعدام

دانند كه  ه ميهم. »اند  معجزه كردهها شَسپو«و » در ورشو نظم برقرار است«آن روس  ي هانگيز جمل  تكرار نفرت؛»است
ها   فرانسويختن خونري گز رمن ه «:زبان آورد را بهكالم زيبا اين نه بورژوازي فرانسه، بلكه دختري از مردم بود كه اين 

 .»شودتنم راست   بهكه مو  بدون آن،ام را نديده
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  سيزدهمفصل 
 

  خورد كمون در مارسي و ناربون شكست مي
  

 .ضرر پاريس بود، شكست مردم مارسي را هم نظاره كرد ي ترازو به كفههمان خورشيدي كه شاهد سنگين شدن 
را شهرستان ، صدا درآورد به زنگ بيداري را  مارس26در روز ستيوان اِچرت زدن بود كه درحال كميسيون فلج هنوز 

  مارس27خود لرزيد و روز  شوراي شهر بر.  منتشر كردير تيسبك   بهيا اضطراري قرار داد و بيانيهوضعيت در 
كميسيون كه ند نشهرداري اعزام شدند تا اعالم ك  فوراً بهبوشه و گاستون كرميو. نمايندگانش را از فرمانداري خارج كرد

 .رسي كند  شورا مهلت خواست تا بر.گيري كنددر مقابل شورا كنارهحاضر است 
 بوشه. بيرون بيايد ،نبوددفاع بل گشت تا از اين موضعي كه ديگر قا شد و كميسيون دنبال مفري مي شب سپري مي

يك فرماندار  استعفاي خود را به ورساي بگويند كه كميسيون حاضر است تلگراف بهازطريق نهاد كرد كه  پيش
از چه  يِر تي خواهِ هاي جمهوري دانستند كه فرماندار ها مي آن! بار يك جنبش بزرگ پايان رقت. خواه تسليم كند جمهوري

 همِ و مورواَ، كِالندكه واگذار كرده بود  بوشه كار تهيه متن تلگراف را بهباخته،   فرسوده و روحيهكميسيون،. ندا قماش
 خواست بوشه.  اين شهر بزرگ صحبت كردند پاريس،نام ها به آن. ها را فرستاده است رسيدند و گفتند كه پاريس آن سر

ـ امري  تر بود واقع از قابل ترديد هم چيزي بيش كه به  قرار داد ـرا مورد ترديدها  آناعتبار رسي كند و  ها را بر اختيارات آن
كرد و  اشتياق ساعات اول را بيدار   و   پيروز همان شورنام جادوئي پاريسِ.  كميسيون شديموجب عصبانيت اعضاكه 

 گارد پد و كلوخود باقي بماننظر شب شوراي شهر تصميم گرفت كه بر  نيمه. محل را ترك كردعنوان اعتراض  به بوشه
 پنيم صبح، نمايندگان كلو و ساعت يك. آن پيروي كردالگوي فوراً از و كلوپ هم مطلع كرد اين تصميم خود ملي را از 

ها عقب   دزدانه بيرون رفت، راديكالدلْ  بزلِابورژوازي ليبر. شان خاتمه يافته است مأموريتكميسيون اطالع دادند كه  به
 .رو شوند  در  ع رواد تا با ارتجكشيدند و مردم تنها ماندن

اي مافوق كميسيون  اتوريته ، بهكالندِ، ي پاريس فرستادهاين سه  رينِِت حرارت پر.  جنبش بودي هاين دومين مرحل
در  ،هاي او با پليس امپراتوري خبر داشتند رسِ روهاي او را شنيدند و از س خواهان خونسرد كه حرف جمهوري. تبديل شد

گيري و  كار معركه بازي بود كه به حقهواقع  بهاو . ديدند  را پنهان ميبناپارتيستِدر شديداً جاهل و خشن يك وجود اين قل
 اين شارالتان در با وجودِ. خبر بود چيز بي  چون از همه،نشست آمد و در مقابل هيچ چيز عقب نمي هاي خيالي مي لودگي
حل شب پيش باقي   هنوز برهمان راه، ديگري پيدا كندي هنست چارتوا  كه نميويكرم .وخامت گرائيد به وضعيت رهبري
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 ي هعهد و مسئوليت وقايع را به گيري آماده است شوراي شهر نوشت كه كميسيون براي كناره به مارس 28در روز . بود
روي  نهامظان ميدر بيش از پيش اين كار او را . ها را آزاد كنند از همكارانش هم خواست كه گروگاناو  .گذارد شورا مي

 .ها دلزده شد و همان شب فرمانداري را ترك كرد جدلاو كه شديداً تحت نظر و مورد تهديد قرار داشت از اين . دقرار دا
هدف  بندي او به پاي به: گرداند او را بازشد كميسيون موفق . ي عاري كردا هگيري او كميسيون را از هرگونه اوتوريت كناره

 .حال اسير و مسئول را بازي كند اي درعين  سركردهشگفتِجا نقش  فرمانداري برگرداند تا در آن متوسل شد و او را به
شورا باز هم ساكت . نهاد خود را تكرار كرد  كميسيون پيش مارس29 پاسخ نداد و در ويكرم ي هنام شوراي شهر به

ها را در  و تصميم گرفتند گردانكردند تجمع گاه همان روز، چهارصد نماينده از گارد ملي در موزه  در شام. ماند
. عهده داشت سيوني متحد كنند و كميسيوني را انتخاب كردند كه مسئوليت مذاكره بين شهرداري و فرمانداري را برافدر

 نوميدي ي هتر در ورط كردند و شهرداري هرچه بيش ها را نمايندگي مي ر انقالبي گردانصها فقط عنا ولي اين
  .رفت ميفرو

موزه با آئي  گردهمنظرات  ، شورا به مارس30 روز .گرفت دو قدرت دراين ها بين  ن زمان نوعي جنگ بيانيهز ايا
مختاري كمون و   خواستار خوديا كميسيون طي بيانيه. هاي ارتجاعي پاسخ داد كردگان گردان اي از جانب سر اعالميه

ني حكومت اعالم كرد و از او و قاني هرمانداري را نمايندكل ف بالفاصله پس از آن، شورا دبير.  شدها  فرماندارييالغا
 يبسياري از اعضا.  پناه بردناكور ال ي كشتي هعرش  و بهزدگوشي  كر خودرا بهكل  دبير. مقام خود برگردد بهتا  نموددعوت 

ترين  كه كم  بدون آن،ينترين مرتجع شناس  زيرا سر؛برگرد  و  برو  بزدلي بيـاين كشتي جنگي رساندند  شورا نيز خود را به
 نمايشي داشت و فقط دو يا سه ي هكميسيون صرفاً جنبفعاليت . سو گريختند سو و آن اين  به،شان باشد خطري متوجه

كه  مجرد آن ، بهاوليويهژنرال . زماني مدير گمرك و پسر شهردار را بازداشت كرد ، معاون او، و كوتاهگيبر دادستان ،كارمند
ابالي بود  قدر ال كميسيون حتي آن. داري كرده است، آزاد شد  خود1851هاي مختلط  ت در كميسيونمعلوم شد از عضوي

باقي طور  همانبود، گذاشته  جا استيوان بود كه  هائي شكاري در دست  كهري رااكه يك پست نگهباني نزديك فرماند
 ناررُلُيك روز قايق گشتي . دماغ بود م، شاد و سرچنان آرا شهر هم. آورتر جلوه كرد فرار شورا فقط شرمدرنتيجه، . گذاشت

قدر هو كردند كه مجبور شد   آن،نمايش بگذارد، مردمي كه در ساحل ازدحام كرده بودند  بهريِِنبياكَهايش را در  آمد تا توپ
  .ناو جنگي بپيوندد  به ورودبگاه جديد  بندر بههايش را جمع كند و  لنگر

اين .  را ندارد و درنتيجه هيچ اقدام دفاعي صورت نداد آن كس جرأت حمله به هيچاستنباط كميسيون اين بود كه 
 مسلح كند و تعداد زيادي از نفرات ،شرف بود را كه بر شهر مگارد ال ده  دام نوترهاي  توانست بلندي راحتي مي ه بكميسيون
چيز را  نهاد كرده بودند كه همه  پيش جنگيتِ آخرين عمليااي از افسرانِ خصوص كه عده ه ب؛خدمت بگيرد  را بهگاريبالدي

ها  آن. پيوندند مردم مي آيند و اگر هم بيايند به ها نمي ها تشكر كرد و گفت سرباز كميسيون از آن. دهي نمايند سازمان
هائي با   بدون گلوله،لحه و توپ در فرمانداريسآوري ا ن و جمعاسرباز  خطاب بهيا برافراشتن پرچم سياه، صدور بيانيه به
شكاري  را خائن بزرگ اعالم كرد و يك گروهبان سابق استيوان نمائي  هم براي خودكالندِ. ليبر مناسب، اكتفا كردنداك

تا زمان آغاز كار او،  «:گفت حال مي نيع  در،قراري كه در اين مورد صادر شد. نمود جاي او منصوب  را بههيِلسيپِِنام  به
. گردد مي اول آوريل بر معني به  بيي ه تاريخ اين مضحك.»مانند  مياستيوانهي ژنرال چنان تحت فرماند سربازان هم

شما ژنرال كدام  «: سؤال شدكالندِ وقتي از .حق مطلب را ادا كرد خود در مقابل دادگاه نظامي ي ه هنگام محاكمپليسيه
صبح . رگز هيچ قشوني را فرماندهي نكرد درواقع، او ه.»من ژنرال آن موقعيت بودم «: اين جواب را داد؟»ارتش بوديد

پرداخت حقوق  ملي، جز نگهبانان فرمانداري، هاي دگار به، زيرا ته بودندگش هاي خود بر سر كار  كارگران به مارس24روز 
  .صد مدافع داشتحدود شب فرمانداري فقط  آمد و نيمه گير مي  با دشوارينفرها  براي مراقبت از پست .شد نمي

نفرات آماده بودند و . خواستند آن را امتحان كنند هاي ثروتمند مي ك ضربه آسان بود و بعضي از بورژواوارد كردن ي
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همين حين  در. ري تسخير شوداگير و فرماند شب كميسيون دست نيمهقرار بود .  كار مورد توافق قرار گرفته بودي هنقش
ژنرال فرمانده .  گسيل شدبانياُ يك افسر به. جا باشد دم آن  كه سپيده طوري ه ب،كرد طرف شهر حركت مي  بهاستيوان

ما مثل  «:قاصد گفتند ها به آن.  نمود حقيقي اين امتناع را فاشي ه ولي دستيارش انگيز، احتياط امتناع كردي هبهان به
  .»گرديم آن بر  دوباره بهانخواهيم مثل فاتح ايم و حاال مي ها از مارسي گريخته دزد

فقط يك . رسيد نظر مي هبا ششصد يا هفتصد نفر بدون كادر و انضباط قدري مشكل ب، بانياُش چنين كاري با ارت
  وناكور الهاي  ملوان در رابطه با  استيوانولي . تري از خود نشان داد شكاري، شجاعت نظامي بيش ششم ، هنگهنگ

  .كرد ميحالي كميسيون تكيه  يبهرچيز بر   بيش از ، نظم كه با او در ارتباط مستمر بودندنفرات گارد مليِ
انحالل شوراي   بهاين كميسيون ؛ نمايندگاني از گارد ملي موضع خود را تقويت كندلحاقميسيون سعي كرد با اك

 ممكن بود ،شد  مارس اتخاذ مي24اين اقدام اگر در . كرد كنندگان را براي سوم آوريل دعوت شهر رأي داد و انتخاب
  .آب بود بر ي  ولي در دوم آوريل خشتكند؛راه  به چيز را رو همه

در . فرستاد باش هاي ارتجاعي دستور آماده  براي سركردگان گرداناستيوان با رسيدن خبر از ورساي،  نوامبر3در روز 
كميسيون . اند حال حركت  دربانياُدهند كه سربازان بفرمانداري خبر   آمدند تا بهگاريبالديافسران ساعت يازده شب، 

نيم تصميم گرفتند كه  و  ساعت يك.»ها هستيم  پذيرفتن آني هاريد بيايند، ما آمادذبگ «:ديمي خود را ساز كردق ي هنغم
آهن   در ايستگاه راهتيرانداز تكحدود صد . اي در فرمانداري حاضر شدند لي ساعت چهار عدها را بزنند و حوباش آمادهطبل 

  .جا نبود خانه در آن بار توپ ردادن يك آتشفكر قرا بهكه كميسيون حتي  ليا درح،مستقر شدند
 پديدار بناپارت كورن ارتجاعي در ميدان كاخ دادگستري و اچند گروه. باش بود در ساعت پنج مارسي در حالت آماده

  .آهن شليك شد اولين گلوله در ايستگاه راه. آرائي كرده بودند  صفبورس ي جلونكور الهاي  ملوان. شدند
رغم دفاع   عليتيراندازان تك. نپلِ ال و نكاستلَآهن، ميدان   ايستگاه راهـدر سه نقطه حاضر شدند  استيوانسربازان 

در مقابل را آهن  ها رئيس فدراليست راه ورسائي. نشيني شدند عقب خوب خود، سريعاً در محاصره قرار گرفتند و مجبور به
او را تا خواست  پاي فرمانده افتاده بود و با التماس مي هباين كودك كه  ، درحالياش تيرباران كردند شانزده سالهپسر 

 لسپلناد و نپلِ الهاي  ستون. وي شكسته فرار كندزبا يك بافقط توانست ، فونِل معاون ايستگاه. جاي پدرش بكشند هب
  .صفوف مقدم خود را تا سيصد متري فرمانداري پيش بردند

ها  دنبال آن راه افتادند و به  بههيِسيلپِ و كرميو.  فرستاداستيواننزد  سفيري ،كرد ها سير مي كه هنوز در ابر كميسيون
 ، ستاد، مقرنتلَسكاميدان مقدم  در پست !»باد پاريس زنده «:زدند اي عظيم از مرد و زن و بچه همگي فرياد مي توده
را نظم خواهيم  ما مي «؟»قصد شما چيست «: پرسيدكرميو. طرف نمايندگان آمد ه ب،وويلنُ، هنگ ششم سوار ي هدفرمان

سخنراني كرد   و با احساسات شروع به؟»روي مردم آتش كنيد شما جرأت داريد به! يچ «: فرياد زدكرميو .»مينبرقرار ك
رده  باستيوان خواستند كه نزد گان كميسيوننمايند. دهند مي نظام فرمان حركت پياده ها تهديد كردند كه به سائيركه و
هنگام . ي فرمانداري وقت داد ها پنج دقيقه براي تخليه آن  ولي بعداً به،ها صحبت كرد ازداشت كردن آناو ابتدا از ب. شوند

 يا  تازهي هدست.  بودند درگيراشتند،ها د سالح آن  لع خكه سعي در ينظام را ديدكه با جمعيت   سربازان پيادهكرميوبازگشت، 
 ،استيوانيك افسر آلماني از نفرات . ندسربازان وارد كرد شديدي به و فشار ندرسيد پيش سر از مردم با پرچمي سياه در

  .نشيني دادند  فرمان عقب، ولي سركردگان ورسائي كه تزلزل سربازان خود را ديدند، را بازداشت كردهليسيِپِ
 و ميدان داري كرده بود نظام از حركت خود  سپاه پيادهدو . ندشوند، دست زد ها متفرق مي  آنندكه گمان كردمردم 

 و رومهاي  نظام از خيابان   نفرات پيادهي هكل و ناگهان، حوالي ساعت ده، سر. موفقيتمردم مطمئن از فرمانداري پر بود از 
. جمع شدندها  آندور و كشيدند مردم فرياد ، بردند شان را باال هاي تفنگقنداق ها  بسياري از آن كه وقتي.  پيدا شدنيرمِالِ

ها  فدرال افراد او به.  نقش زمين شدشاي در مغز كرد با گلوله ميحمله با سرنيزه  ود را تشويق بهافسري كه گروهان خ
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ها را تا فرمانداري تعقيب  آننظام هم   نفرات پيادهاسارات درآمدند؛  بهجا  فرمانداري پناه بردند و در آن حمله كردند كه به
 از ، آتش گشوده بودندتَناننيوراي رفرِِ ي ه و خانبناپارت كورم كه از اظ ني  نظم و نفرات پيادههاي مليِ  رگبار گارد.كردند
  .ندشد ها پاسخ داده مي توسط فدرالو هاي فرمانداري  پنجره
ها كه در ساختمان مستحكم   آن. خبري نبودها فدرال كمكي براي نيروي ه بود و از ل كشيدويراندازي دو ساعت طت

  كه و كافي بود؛ نه مهمات،نه آذوقه داشتندخوردند، زيرا   مي با وجود اين شكست،قابل دسترسي بودند ري غيرافرماند
كاره  اين پيروزي نيمه خواست  به  نميركُ ساكره ي ولي فرمانده. تمام شودها  آنهاي  تا گلولهماند منتظر تفنگ بر دوش 

  تااز ساعت يازده دستور داده بود. صدا بود روسهرچيز، تر از  خواهان خون و باالاو  .اين اولين نبرد او بود. اكتفا كند
 ولي ، هم آتش كردنيكال سندژِ . متري بمباران كنند تقريباً پانصدي  فاصله در ،گارد ال د  دام نوترفرمانداري را از رأس 

افتاد  مي تربناپا كور فيِهاي اشرا  روي خانهي داشت،تر كمبرد  گارد ال د  دام نوترهاي   از گلولهشهاي  توپي  گلولهجاكه  ازآن
در ساعت سه، فرمانداري پرچم .  كشت،كرد ها تيراندازي مي سر سرباز  كه از پشتِ نيز قهرمان راو يك گارد نظمِ

. كرد ها اصرار  شرط آن  و  قيد ، ولي او بر تسليم بيفرستادندسفيري نزد او . آتش ادامه داد  بهاستيوان. بس را باال برد آتش
مدافعين كه . ها را زخمي كرده بود و بسياري از فدراله ريخت ختمان فروا توپ بر سي ه، بيش از سيصد گلولدر ساعت پنج

 استيوان ولي ،آتش را متوقف كرده بودها پيش  از مدتفرمانداري . كم محل را ترك كردند  كم،شوند ديدند پشتيباني نمي
در . داد باران ادامه   گلوله چنان به رسيدن شب هم د بود كه او تا فراقدر زيا ترس اين حيوان آن. كرد هنوز آن را بمباران مي

  . مدافعينش  هجوم بردندي هفرمانداري تهي از هم  شجاعانه بهمانيانيم له و كورون النيم، ملوانان  و ساعت هفت
وجود  با. ده بودندهمان روز اسير شهائي كه صبح  طور كه شكاري ، همانسالم يافتند  و  صحيحرا ها  ها گروگان آن

باز ايستگاه  هاي رو انبار كردند و قربانيان خود را به گير مي دستاز دم هواداران نظم . رحمانه بود تي بيياين، سركوب ژزوئ
كرد كه قدم جلو بگذارد و مغزش  اين يا آن اشاره مي كرد، به جا يك افسر زندانيان را ورانداز مي آن در. كشيدند ميآهن  راه

تعداد . ها پخش شد ها و زندان دژ ،ها پادگاندر بدون محاكمه هاي  مورد اعدام هاي بعد شايعاتي در روز. كرد ن ميرا داغا
گيري  هاي بسياري كه از بيم دست  زخميي هاضاف  به،تر است پنجاه نفر بيش و  ولي از صد؛هاي مردم معلوم نيست كشته

 نيكال سن دژ  و ديف چاتوهاي  دخمه بيش از نهصد نفر به. تندها سي كشته و پنجاه زخمي داش ورسائي. مخفي شدند
او داوطلبانه خود را تسليم كساني كرد كه دنبالش . گير شد ها دست  در قبرستان يهوديي جلوكرميو. انداخته شدند

، البته، كالندِ. ند دلير را هم گرفتنيِاتي. ها اعتقاد داشت قاضي باوري خود باقي بود و هنوز به گشتند، كامالً در خوش مي
  .زده بودبيرون خوب موقعي 

ولي از صفوف . مندانه وارد شد  مرتجعين، پيروزي هآميز و وحشيان ن ابراز احساسات جنونامي  دراستيوان  فوريه5روز 
 ي هنجرپ اندازي شد و مردم به يتان تيرپيك كا  بهلئورِفِ سندر ميدان . دفرياد عليه قاتلين بلند ش  و  دادعقبي جمعيت 

  . سنگ پرت كردند،شده بود اي كه از آن براي ملوانان ابراز احساسات  خانه
  .يافت تا مغلوبين را بكوبد ، صداي خود را بازكورون الو روز بعد از درگيري، شوراي شهر هنگام مراجعتش از د

 استيوانو كردند  ميها دوباره در آن خدائي  زوئيتگرديد كه ژار رشد، نظمي سبعانه برقخلع سالح گارد ملي 
 گارد ملي پكلو. گرفت مي مورد تشويق قرار !»زنده باد قلب مقدس! زنده باد عيسي«هاي  و با فريادرفت  سو مي همه به

 تنها گذاشتن مردم چقدر  كهبار ديگر ديدند يكشده قير حهاي توهين و ت گير گرديد و راديكال  دستبوشهشد، بسته 
  .هزينه دارد

  
شماري   انگشت«اي منتشر كردند كه در آن از   مارس، فرماندار و دادستان كل بيانيه30در . ب شد هم منكوناربون

را ها  شهرستانهاي  جنبش، خود را ناجيان حقيقي جمهوري معرفي كردند و شكست شده بود صحبت »فكنا تفرقه
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ت كه ما اين پرچم سرخ را كه از خون اسآن آيا اين دليلي بر «: در پوستري پاسخ دادنيژود. نمودندجا تلگراف  همه به
  ؟»مان رنگين است، پائين بياوريم شهداي

و  و پس از آن براي نبرد آماده شد. »اين كه تا ابد در مظلوميت زندگي كنند، رضا دهند ريد ديگران بهابگذ«
رو را كندند و  اي پيادهه قدم، سنگ ها، مثل هميشه پيش زن. بندي كرد شهرداري مركزي را باريكاد هاي منتهي به خيابان
اين .  فرستادندديژون را نزد دوستش ماركومقامات، هراسان از مقاومت جدي، . ها را روي هم انباشتند  خانهي هاساسي

كساني  نام دادستان كل به شهرداري مركزي قدم گذاشت تا به  بهليموخواه اهل   همراه با دو جمهوريي كاركاسونبروتوسِ
چهار ساعت وقت دادند تا خودش را  و  بيستديژون ها به آن. نهاد نمايد  عفو تمام و كمال پيش، كنندكه ساختمان را تخليه

عجله رفت تا مقامات   باماركو.  شوراي خود را تشكيل داد و همگي از فرار امتناع كردندي ه جلسديژون. مرز برساند به
  . گسيل شدناربون  فوراً بهنتززِِرال  ژن.]115[عمل بزنند نظامي را مطلع كند كه حاال بايد دست به

. انگاشتند ها را ترك مي ها آن سربازان الجزايري ارتش فرانسه كه اروپائي[هاتوركو صبح يك دسته از هدر ساعت س
 ولي با ؛ها را برچيدند  باريكاد،داشتندخود  بهها را  ها كه انتظار پيوستن آن فدرال. رسيد پنهاي خيابان   باريكادي جلو]م

اي اعالم كرد   طي بيانيهزنتز ساعت هفت،  مارس،31در روز . ها مواجه شدند كه دو كشته و سه مجروح داشت رگبار آن
همان  اي را به من حق دارم چنين تهديد وحشيانه «:او نوشت  فوراً بهديژون. شود كه بزودي بمباران از سر گرفته مي

 ،را بمباران كنيد، من دستور تيرباران سه اسيري را كه در اختيار دارمدهم كه اگر شهر  شما اخطار مي به. پاسخ دهمك سب
حركت  تنها سربازاني كه مايل بهالبته ها،  توركوگير كردن قاصد پاسخ داد و دستور داد بين  با دستزنتز . »خواهم داد

در شُرف جنگ . غارت كرده بودندهم  آمدند و سه كافه را ناربون عشق غارت به اين جانوران به. بودند، براندي توزيع شود
 كردند، مي شهرداري را تخليه كه قبل از شروع آتش كساني كه دادستان كل بار ديگر دو قاصد فرستاد و بهآغاز بود 

 اين ديژون. را در اشغال داشتندجا  آنشد كه   كساني منجر ميي هكشتار هم ها به  ولي اعدام گروگان؛داد نهاد عفو  پيش
ها خواند و همه را آزاد گذاشت كه  ها را براي فدرال داشت نمود، آن  ياد،كرد ها برايش امال مي يكي از قاصدشرائط را كه 

آن   بهديژون. شدحاضر ها در مقابل حياط شهرداري  كورتوبا اه ركل شخصاً همدادستان در اين هنگام . بيرون بروند
 در اعتراض گفت همين ديژونميان آورد،  بهت صحبت و وقتي از گذشكرد  ميق طدادستان براي جمع ن. طرف دويد

شهرداري ابالغ قانوني را قرائت  ها غرق كرد و در مقابل صداي طبل و دادستان بحث را در سر. حاال قول عفو داده شد
  .او تحويل دادند ها را به ها شد كه سربازان فراري آن نمود و خواستار گروگان

وانگهي، از شهرداري مركزي در مقابل بمباراني كه .  تضعيف كرده بود اين مذاكرات دفاع را عميقاًي ههم
كه زندگيش  اين  دستور داد ساختمان را تخليه و مصمم بهديژون.  كاري ساخته نبود،توانست شهر را زير ضرب بگيرد مي

. دش، او را با خود بردنا ترغم مقاوم ولي مردم، علي. روي خود بست ي در دفتر شهردار در را بهئتنها را گران بفروشد، به
 قيمتي  كامالً غارت كردند و افسراني ديده شدند كه اشياءِ شهرداري راها آن. دها آمدند، شهرداري خالي بو توركووقتي 

  .خود آويخته بودند مسروقه را به
ن نوشت كه بايد دادستا فرار نشد و به  حاضر بهديژون. هاي زيادي صادر شد  قرار بازداشت،رغم قول عفو عمومي علي

 .دقيام بكشان  ممكن بود جنبش را نجات دهد و سراسر جنوب را بهتولوزچنين آدمي در . گير كند او را دست
  

حركت  توانست بي  مركز فرانسه نمياين پايتخت انقالبيِ. خود ديد به آوريل نور اميدي 4ساز   در روز سرنوشتليموژ
 را يا  نامه هاي دمكرات را جمع كرد و تقدير  نيروي ه هم» خلقي هجامع«س،  مار23در . هاي پاريس باشد گر تالش نظاره

 اكيداً از »جامعه«وقتي ورساي تقاضاي داوطلب كرد، . ، از تصويب گذراندمارس 18خاطر رفتارش در  هاز ارتش پاريس ب
پس از اعالم كمون يك جوامع كارگري اندكي . جنگ داخلي جلوگيري كند كه از چنين تحريكي به  شوراي شهر خواست



 124 

.  بفرستدليموژ پاريس فرستادند تا از اصول آن جويا شوند و تقاضا كنند كه كمون يك كميسر به هيئت نمايندگي به
ولي هرگز . خواهند كردآن اقدام  بهحال حاضر اين كار ممكن نيست و در اولين فرصت   كمون پاسخ دادند كه درياعضا

ر را تشويق كرد تا ه شوراي ش»جامعه«. كار شود ئي دست بهتنها به مجبور شد » خلقي هجامع«لذا، . كسي را نفرستادند
 ،جز معدودي هشورا كه ب. تظاهرات عليه ورساي منجر خواهد شد كه اين كار به  ارتش را برگزار كند و اطمينان داشتسانِ

، با  آوريل4صبح روز . ريل پخش شدآو 3شي داشت كه خبر كُ  سعي در وقت،عصا تركيب شده بود به  دستي ها از آدم
 پانصد نفري سرباز عازم ورساي ي هيك دست. ها، كارگران طغيان كردند  ورساي روي ديواري هتلگرام پيروزمندانخواندن 

سربازان . مردم بپيوندند  كه بهدكردن ها را تشويق مي رفتند و كارگران آن آهن مي ايستگاه راه ها به ، جمعيت همراه آنندبود
 هجامع«مقر  ها به شان را تسليم كردند و خيلي از آن هاي مردم پيوستند، سالح  به،زده بودند ه دوره شده و بسيار هيجانك

   .جا مخفي گرديدند  برده شدند و در آن»خلق
ر پوش كه با سربازان تحت فرمان خود سواره د هاي زره يروي ن ، فرماندههلبي. آمد صدا در طبل فراخوان بهبالفاصله 

 در ساعت پنج، تمامي گارد ملي !»باد جمهوري زنده«آمد و مجبور شد فرياد بزند   مردم دري هاصرمح ، بهزد شهر گشت مي
اي كه افسران در شهرداري تشكيل دادند يك عضو شوراي شهر  در جلسه. مسلح در ميدان شهرداري حاضر بود

شد  دار  عهدهكواساككاپيتان . از هرطرف بلند شد ي صدا ول،شهردار مخالفت كرد. نهاد كرد كه كمون اعالم شود پيش
هاي خود را پرسيدند  ساير افسران نظر گروهان.  انتقال سربازان را متوقف كندي هآهن برود تا قطار آماد ايستگاه راه كه به

سر دو  خود، پشتِها كه در لباس رسمي   اندكي بعد، گردان!»مرگ بر ورساي! باد پاريس زنده  «:صدا فرياد زدند كه يك
گير  طي روز دست  شهرداري صف كشيده بودند، رفتند تا از ژنرال خواستار آزادي سربازاني شوند كه دريعضو شورا جلو

. گيري از قيام آماده شود  براي جلو تادادپيغام  هلبيكلنل  حال به ها را داد و درعين  آنيژنرال دستور آزاد. شده بودند
 كارِ كار آن را اشغال كردند و دست به  محافظههايِ رغم مقاومت گارد شهرداري رفتند و علي  بهيتورنها از ميدان  فدرال

 افسران را از آغاز جنگ و تعدادي از شهروندانْرسيدند  سر نپريزُخيابان طريق چند سرباز از . پاكردن باريكاد شدند بر
 با حدود پنجاه سرباز زرهي وارد ميدان هيلبلنل  ك،ها مردد شدند و عقب نشستند اينوقتي . برحذر داشتند داخلي

شان را آتش كردند،  هاي تپانچهها  آن. ندي كنرو هاي آخته پيش نفرات خود دستور داد كه با شمشير  شد و بهميشل سن
ه ساير ك ، درحاليرد بير پي سنتا ميدان را  خود م كرد و سوارِ رشاسب.  برداشتيها جواب دادند و كلنل زخم مهلك فدرال
دهي  سازمانفقدان اثر  ولي در. تاز ميدان نبرد شدند ها يكه اين ترتيب، فدرال و به. ها هم دنبال او راه افتاده بودند اسب
 خود ،اشغال كرده بودند آهن را كه ايستگاه راه  گروهانيروز بعد نفراتِ. هنگام متفرق شدند و فرمانداري را رها كردند  شب

  .ها مجبور شدند مخفي شوند ها شروع شد و خيلي گيري دست. بيرون آمدند و را رها شده يافتند
 .محو شدندخاموش،  فشانِ  اطراف يك آتشي ههاي بزرگ يكي پس از ديگري نظير حفر گونه، شورش شهر اين به

جا  رگران كه در همهكا.  قدرت نشان دادندي هن و فاقد قابليت اداراسازم جا خود را كامالً بي  در همهها شهرستانانقالبيون 
ها نوعي سرزندگي،  كم آن بلي دست. دانستند در ابتداي كار پيروز بودند، فقط طرز ابراز هواداري از پاريس را مي

. ملتي از مزدوران تبديل كند ها را به بورژوازي نتوانسته بود آني  سلطههشتاد سال . سخاوتمندي و غرور را نشان دادند
پرستي  بار ديگر بر فرسودگي و خود ها كناره گرفتند، يك  يا با كارگران جنگيدند و يا از آنها كه كه راديكال آن حال
 .دطبقات باال بفروش كه همواره آماده است تا كارگران را بهگواهي دادند  متوسط ي هطبق
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  مچهاردهفصل 
 

  شوراهاي  ضعف
  

جهد او ديگر نه . عهده گرفت ه براي كل فرانسه را بهتنها مبارز  روزه، پاريس دوباره دستِ بس هفتاد پس از يك آتش
 .شد، پيروزيش مانند پيروزي در ميدان جنگ عقيم نبود اگر پيروز مي.  ملت بودنبنياخود  بلكه براي ،صرفاً براي سرزمين

سره  ادي يكخورد، آز شكست مياگر  .پرداختند  عظيم بازسازي ساختمان جامعه ميكارِ بهگرفتند و  جاني دوباره ميمردم 
  .غلطيد مي درقعر گور  بهيك نسل كامل كرد و   تبديل ميي مهلك ها ربقع هايش را به كرد، بورژوازي شالق افول مي

او . الوقوع روحيه باخته نشد قريب يي از جنگ داخلا انه برادر هسخاوتمندي و با چنين روحيهمه  اينو پاريس با 
جنگم، من خانواده  من نمي«گويد  كه بورژوا مي درحالي. آورد خروش مي و  شور  بهآورانش را  رزمفشرد كه   ميپايآرماني بر

  .»جنگم هايم مي من براي بچه«گويد  ، كارگر مي»دارم
مزد  به نگاران قلم  اخبار رسمي و روزنامه. اين طرف، پاريس يك تنِ واحد شده است  مارس به18براي سومين بار، از 

جمعي و  هاي دسته ها، بازداشت ي آفات اروپا را ساخته بودند و داستان سرقت  بازار مكارهدر ورساي، از اين شهر تصوير
هاي شريف، ديگر در  ها، زن براساس تبليغات ورسائي. كردند انتها را با جزئيات و اسم و رسم تعريف مي هاي بي عياشي

 ميليون و پانصد هزار نفر آدمِ اسيرِ ستمِ بيست ي حاجات يك قبله و ورساي به. ها را ندارند خيابان پاريس جرأت آمدن به
همان  ها را آرام و به ها و بولوار آمد، خيابان پاريس مي كرد و به كه خطر مي ولي مسافري. هزار اوباش تبديل شده است

غارت برده بودند و رسماً جلوي شهرداري ناحيه يازدهم  گران فقط گيوتين را به غارت. يافت صورت عادي خود مي
خواني  ناهم. رسيد گوش مي هاي زشت به را و آن صحنهخاطر كشتن اس ورساي به ي لعنت به از هرسو زمزمه. سوزاندند

  .ها موضوع روز بود كه سبعيت ورسائي گرفت، درحالي ندرت مورد توجه قرار مي اولين اعمال شورا به
هاي  لي، اين انساند ك اين آرامش، اين يمدند، با ديدنآ ياين شهر م كه سرشار از خشم عليه پاريس به اشخاصي

 كه مرگ قي الريانوـ  نمو ،طرف  در آنـشور راي په ن و اين گردا!»اد كمونب هزند «:دندز يي كه فرياد ما هزخم خورد
  .گرفتند اميا را وه ي پاريسعرض چند ساعت بيماريِر دـردندك ي مردمي كه برادرانه زندگي م،رفط ن و در اي؛ردك يم

 چنين ها شورشيك از  ماكد.  بود ـ تر از همه، اميدالبله، با ـ كورانه و اميد كورعي تب ايمان، سرسپردگي ين نوا
سنگي كه از كف   صرفاً مشتي مردان دست از جان شسته نبودند كه پشت چند تختهها ؟ ديگر اينه استمسلح بود

 خيلي بهتر  1871كمون . ر كنندريزه پ هاي آهن و سنگ شان را با تراشه هاي جنگند و ناچارند تفنگ  مي،اند خيابان كنده
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 شامل ، ازجملهاي  دژ منطقه5 توپ و 200/1 تفنگ، 000/200 نفر، 000/60كم   مسلح بود و دست1793از كمون 
 . كه بر تمام شهر مشرف بود، مهمات كافي براي چندين سال و ميلياردها پول دراختيار داشتپانتئون و بلويل، ماترـ  مون

در شهرداري مركزي يك نفر هم نبود كه الف داشتن .  انقالبيي هغريزقدري براي پيروزي چه چيز ديگري الزم است؟ 
  .آن را نزند
. كردند آميز مخالفت مي اين شبيخون جنونبلند با صداي  بسياري با.  طوفاني بود، نبرد هنگامدرآوريل  3 ي هجلس

 تقصيرها ي ه هم، توضيح خواسته شداووقتي از ؛ و  خارج شد  از كميسيون،اند هش دادا كه فريب ، خشمگين از اينفرانسهلِ
. ها پرداختند و گفتند كه بايد منتظر خبرها ماند دفاع از آن بهفرماندهان  دوستان اين .انداختفرماندهان نظامي گردن  را به

اي از   استفادهجبران چنين سوءِ. قي نگذاشتها با بار از راه رسيد و جاي ترديدي براي آن لي نكشيد كه اخبار فاجعهوط
بايست   ميهمديگران .  بودندپرداختهداوطلبانه با جان خود اين تاوان را  والود و فلوران.  ممكن بودبا تاوانقدرت فقط 

بندي  مسره ها يديوانگگونه  اينبار براي هميشه  گرفتند، يك ها آرام مي اين ترتيب، مرده به. كردند ميها پيروي  از آن
  .شد  تثبيت مي نيزترين افراد فرمانا و اقتدار و اعتبار كمون نزد ن،شد مي

ها مبارزه كرده بودند، تحت رژيم  بسياري از آن. ا نبودنده بندي يگونه پا ري اهل ايناهاي درون شهرد ولي آدم
وانگهي، آيا .  خود يكي گرفته بودندسر برده و انقالب را با دوستان هامپراتوري باهم توطئه نموده، باهم در يك زندان ب

گردان تمام شب درگير باشند و شورا در جريان همه  اينتنهائي مقصر بودند؟ غيرممكن بود كه  بهفرماندهان نظامي 
باشند، خواستند منصف  اگر مي. حتي اگر كور يا كر هم بودند باز مسئوليت داشتند. ها قرار نداشته باشد عمليات آن

  .فرماندهان نظامي تعرض كنند بهنكردند و جرأت امر بودند اين  ي متوجهها  ترديد، آن بي. گرفتند  ميناره كايست خود ب يم
در كميسيون اجرائي اكتفا كردند و مراتب را در ها  تعويض آن  بهاما. ردندك يها را بركنار م بايست آن كم مي دست

ها  نه قصد طرد آن.  در هدايت عمليات نظامي كامالً آزاد بگذاردها را  آن كهكمون مايل بود« :كمال احترام ابالغ نمودند
 از كار درآمده بار مرگاي  فاجعهها  كفايتي آن فكري و بي بياين درحالي است كه  .»شان تضعيف اوتوريته  نه ودر كار بود

آينده براي هائي   گذشت با قولاين. داد مي نجات ،خيانت كرده باشندمبادا ظن كه  ها را از اين سوءِ شان آن فقط جهل. بود
  .شد برجسته مي

هاي جنگي برعليه  نقشه  ازي پرئها  از همان روزهاي اول با دست او. بودكلوزرهشخص آينده اين منظور از 
  .ستوه آورده بود دوائر حكومتي را به مركزي و ي كميته در جستجوي مقام فرماندهي، شهردارها،

نوان ع ه آوريل او را ب2 يون اجرائي متوسل شد كه در ساعت هفت بعد از ظهرِسكمي هلذا ب. او نكرد كميته اعتنائي به
در همان لحظه .  خود مشغول شودي هانجام وظيف  مسئول جنگ منصوب كرد، با اين فرمان كه بالفاصله بهي هنمايند
هان فرصت داد تا دفرمان ، به پست خود نرود بهتر ديد سرِكلوزره.  درحال نواختن بودشبيخون مهلكبراي همان ها  طبل

 1871هاي  ليستاسوسي .نمايدا محكوم ها ر  آني هخود را خراب كنند و روز بعد در مقابل شورا ظاهر شد تا رفتار بچگان
كه در مقابل  نداشت  درواقع، هيچ اعتباري جز مدالياو . نويس نظامي را مأمور دفاع از انقالب خود كردند اين جزوه

  .بازي را ايفا كرده بودند  در سه قيام نقش عروسك خيمه شبهائي كه  برده بود؛ سوسياليست1848هاي  سوسياليست
شورا تازه تصميم گرفته بود كه .  مسئول خطا بودي هفكر انتخاب يك نمايندصِرف اين انتخاب ناپسند و اصوالً 

ها عقل سليم   گرداني ه ادارچنين  هميم خدمات و آذوقه وظبراي حراست از خطوط جبهه، تن. موضع تدافعي را حفظ كند
  .توانست امنيت را كامالً تضمين كند كميسيوني مركب از چند آدم فعال و كاري مي. بود  مسئول ميي هبهترين نمايند

كمكي احتياج  ا و مواضعِقرارگاهدفاع از دژها، .  دارد را در نظردفاعي، شورا نتوانست تعيين كند كه چه نوع وانگهي
گونه سربازي را  گارد ملي قابليت اين.  تفنگي عالوه  داشت؛ اين جنگي بود با كلنگ، به افسران مجربسرباز و هزاران به

 ؛كافي بود دژهاي جنوب را منفجر كرد. شد ناپذير مي اين گارد شكستها  بنديبرعكس، در پشت سنگر. نداشت
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ـ  تبو و پانتئون ،مارترـ  نمرا حصار و دومين و سومين ؛  را شديداً مسلح ساختها بندي سنگر؛ را مستحكم نمودنشوم
يك از اين دو روش را در نظر  هيچنه تنها شورا . نكردني شود نيافتني يا حفظ ايجاد كرد تا پاريس براي دشمن دست

ار اعتب ها بازي كنند و سرانجام يكي را با ديگري بي نمايندگان مسئول خود اجازه داد با هر دوي آن  بلكه به،نگرفت
  .نمايند

 اين كميته ؟ مركزي را منحل نكردندي  چرا كميته،خواستند تمركز ايجاد كنند  مسئول ميي هاگر با تعيين يك نمايند
 كميته در  اين.گفت مينمود و سخن  ميتر و بهتر عمل  از شورا كه آن را از شهرداري مركزي بيرون كرده بود، جسورانه

 :اي صادقانه منتشر كرد  آوريل بيانيه5جا در  از آن. گاهش مستقر شده بودزادزديك خانه و ن ، پشت گمركالنترپوخيابان 
. استثمار و توليدبين  ،اي است بين انگلي زيستن و كار اين درگيري. كارگران، خود را در مورد معناي اين نبرد نفريبيد«

 كار ي همرداني باشند كه از ثمرتان  فرزندانخواهيد   اگر مي؛ايد طه خوردن در فقر خسته شدهواگر از زندگي در جهل و غ
تان كه قادر  خواهيد دختران  اگر نمي؛شوند كه صرفاً براي كارگاه و ميدان جنگ تربيت   نه حيواناتيگردند،مند  خود بهره

 و ؛دها را آموزش دهيد و مراقبت كنيد، ابزار لذت در آغوش اشرافيت پول نشون تان است آن گونه كه دلخواه نيستيد آن
  !»باالخره، اگر خواهان حاكميت عدل هستيد، كارگران، هوشيار باشيد، بپاخيزيد

گونه  قدرت سياسي نيست، ولي در زمان انقالب قدرت   ديگري اعالم كرد كه مدعي هيچهالبته، كميته در بياني
 كمون را چگونه تعريف كند و دانست تا هشت روز شورا نمي. بخشند ن ميكساني تعلق دارد كه آن را تعي خودي خود به به

 مركزي خيلي مشخص خصلت اين مجادله ي برعكس، كميته. اهميت  بيي هنام تصويبدو كل بضاعت آن عبارت بود از 
 ،هاي شهري  اجتماعي پيدا كرده بود و با كنار زدن نماي سياسي در پشت مبارزه براي آزاديي هرا مطرح كرد كه جنب

  .ادلتاريا را نشان دو پري همسئل
كميته، اعتراضات  توانست از اين  درس استفاده كند، درصورت لزوم اين بيانيه را تأييد نمايد و با استناد به شورا مي

 كميته بسيار ويژه از اين لحاظ آسان بود كه دراثر انتخابات هانجام اين كار ب. نمايدمنحل ساختن خود  آن را مجبور به
اعتراض  ولي شورا به.  موجوديت داشتمورو گوي مبرز آن،  يا پنج عضو و سخنبركت چهار تضعيف شده بود و فقط به

بهترين شكل ممكن روال خود را  ع بهاتا اوضگذاشت  اكتفا كرد و طبق معمول  آوريل كميته5 روز ي هجلس ماليمي به
  .طي كند

 همان روز ،نيروي خود باور داشت بهزماني هم بود كه اگر باوجود اين  .غلطيد مي ضعف ديگر در اين شورا از ضعفي به
تان دلير، وسها، اين همكاران و د آن. انگيخته بود ترين افراد را بر  آرامدوال و فلورانرا، ها، قتل اس گري ورسائي وحشي. بود

كه حاال ، باشد. كشيد شان گوئي فرياد انتقام مي جا بودند، سرشار از حيات و حاال جاي خالي سه روز پيش در اين
. دندان در مقابل دندانو مقابل چشم   دهند، چشم در ها هم جواب مي آن؛ اند راه انداخته ها را به خوار ها جنگ آدم ئيورسا

مقرر كرد شورا . تري خواهند گرفت زد، شايع بود كه مردم احتماالً انتقام سهمگين عمل نمي وانگهي، اگر شورا دست به
عنوان  بهچهار ساعت محاكمه و در صورت مجرميت  و  در ظرف بيست،جاسوسي براي ورساي متهم باشد كه هركس به

و بيانيه از برابر  مصوبه از سه ـدنبال خواهد داشت  هاعدام هر مدافع كمون اعدام يك گروگان را ب. شود ميتلقي گروگان 
  .كرد برابر آن صحبت مي مساوي يا دو

با اين كرد كه  گمان ميبود كه تنها شورا اين . ودبها  هاي آن ذهنگر تشويش  ها نمايان  در قرائتاين تفاوت
 كه بدون هيچ ير تيدادند و   سر»انزجار«هاي بورژوا البته فرياد  روزنامه. استرا ترسانده ورساي هاي خود  تصميم
ماش مرتجعين از هرق. خنديدند ها همه در دل مي آنامر، واقع  در.  سبعيت كمون را محكوم نمود،كرد اي اعدام مي مصوبه

  .ها بود كه از پاريس فرار كرده بودند مدت
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 كمون ي اعضا.]116[ها را فدا كند لزوم، آنصورت  در،بودحاضر ها مانده بودند كه ورساي  ريزه در پاريس فقط خرده
 ي غيره را جلوو بانك، ثبت و مستغالت، صندوق رهن و كارگشائي :هاي واقعي  خود گروگاني هدر خشم كودكان

خطر انداختن حتي يك  هبدون ب. هاي بورژوازي را در چنگ داشت شد بيضه ها مي از طريق اين. ه بودندشان نديد چشم
  .»كنار بيائيد يا بميريد «:ها بگويد آن  كمون فقط كافي بود به،نفر

ر  مركزي با دادن امكان فراي كميته. ي نبودند كه جرأت اين كار را داشته باشندئها  مارس آدم26دل  كممنتخبين 
با دست را  قيام خود  شورشيان جديي ههم. تر بود بار بار از آن زيان خطاي كمون صد. ي بزرگي مرتكب شداارتش خط به

 بود كه از انجام اي شوراي كمون تنها حكومت انقالبي. اند خزانه شروع كرده:  يعني حساس دشمني هگذاشتن روي نقط
 صندوق پول  ولي در مقابلِ؛ لغو كرد،ورساي بوددر اي مذهبي را كه ه  آئيني هاين شورا بودج. زد  باز اين كار سر

  . زانو خم كرد،بورژوازي بزرگ كه زير دستش بود
بانك مديران .  خنديد،همه خون شد غفلتي كه باعث ريختن آن شد به  اگر ميـ كمدي بزرگ آمد ي ه صحن،آن در پي

ها خواب  آن.  و هرروز انتظار اعدام صندوق خود را داشتندكردند مرگ زندگي مي هاي محكوم به  مارس مثل آدم19از 
  مارس23در  .و يك سپاه ارتش الزم بودگاري دويست  كم  براي اين كار دست. ديدند ورساي را هم نمي انتقال آن به

ن اولين او كه از هما. ، جانشين او شدئوكلپ د اش معاونو  ؛، ديگر تاب نياورد و فرار كردروالن، مدير عامل بانك
كم نرمي از خود   از در جدال درآمد و بعداً كم،ها شده بود جربزگي آن ها با فرستادگان شهرداري مركزي متوجه بي مالقات

 77 : شامل بود بر،كرد خالي است  موجودي بانك كه ورساي گمان مي.داد تحويل مينشان داد و پول را فرانك فرانك 
 7 ؛ ميليون شمش طال11 ؛ ميليون اوراق قرضه166 ؛ ميليون سفته899 ؛ بانكيي ه ميليون حوال166 ؛]117[ميليون سكه

 ميليون 180 ميليارد و 2مجموع   يعني در؛دار سپرده  ميليون سهام دولتي و ساير اوراق بها900 ؛ميليون جواهرات سپرده
 ميليارد 3ين، كمون ابنابر. ني بوددار نياز داشت كه انجام آن كار آسا امضاي صندوق  ميليون اسكناس فقط به800 :فرانك

.  و كارمندان ارشد ورساي را بخرد تمام فرماندهانتوانست زير دست خود داشت كه يك ميلياردش نقد بود و با آن مي
هاي خيابان  صندوق  آن در گاوي ه ميليون اوراق سپرده و دو ميليارد پول در گردش كه پشتوان90گروگان هم عنوان  به
  .ا داشت جريِوريلي ال

 كارمند خود را 430 براي پذيرفتن او وكئپل د. ر شدض اين معبد حاي كمون، جلوي هنمايندپير،  ي هسلبِ مارس 29در 
شد با  ن صفوف اين جنگجويان عبور داده ميا كه از ميسلهبِ. خشاب مسلح بودند هاي بي تفنگ جمع كرده بود كه به

 با نخوت پاسخ وكئلپ د.  و ترتيب پرداخت حقوق نفرات گارد ملي را بدهدبانك استدعا كرد كه لطف كندمدير تواضع از 
مدير براي بانك ريزي يك  اگر كمون براي احتراز از خون «: گفتسلهبِ. ميان آورد صحبت به شفاع از خوددر دداد و 

گر آن نماينده شما ا! ولي يك نماينده !گزر، همدير «:هميد، گفتف كه منظور طرف خود را وكئلپد .»...منصوب كند
من كمك كنيد تا اين   بهسلهبِ آقاي دبيائي«خود گرفت كه  و حالتي احساساتي به. »تفاهمي برسيم باشيد ما ممكن است به

  .» فرانسه استه كشور شما، سرمايهاين سرماي. ميرا نجات ده
آن اعتقاد   هم بهشد را چون خودكميسيون اجرائي شتافت و درس خو  به، كه عميقاً تحت تأثير قرار گرفته بودسلهبِ

 كشور است و بدون آن نه صنعت داريم نه هبانك سرماي «:او گفت . م مالي خود باليدشَ  خيلي خوب پس داد و به،داشت
 اين ياوه در شهرداري مركزي پخش .]118[»شود تبديل مي پاره كاغذ هايش به  پولي هآن دست بزنيد هم اگر به. تجارت
 انقالب خود قرار داده ي ه برنامي هلوحركه استادشان حذف بانك را در س شورا با فراموش كردن اينهاي  پرودنيشد و 

  از شهرداري مركزيتر پا قرص و داري مدافعيني پر  اين دژ سرمايه،در خود ورساي هم.  پير حمايت كردندي هسلبِبود، از 
كميسيون اجرائي دل آن را نداشت اما  ،»ك را اشغال كنيمباناقل  بيائيد ال «:كرد نهاد مي اگر برفرض كسي پيش. نداشت
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ترين دفتر جاي داد،  ، او را در نزديكت اين مرد نيك را با آغوش باز پذيرفوكئلپد.  اكتفا كردبسله مأموريت دادن به و به
  .راحت نفس كشيد  بهبار گروگان خود تبديل كرد و ديگر ها هم در بانك بخوابد، او را به حتي او را قانع كرد كه شب

، در مقابل  ضعيفشهرداري مركزي خود را در مقابل عوامل شبيخونمجمع  اول، ي هاين ترتيب، از همان هفت به
،  سطحيجنگي  دبيرخانههاي خود و تعيين نماينده براي  ، در مصوبه ضعيف، در مقابل بانك ضعيف مركزيي كميته

 كه در شورا ئيها راديكال. هاي پراكنده نشان داد  غرق در بحث و كليبدون هيچ نقشه، بدون هيچ برنامه، بدون هيچ ديد
  .ايفاي نقش شهيد نبودند، استعفا دادند ود و چون مايل بهش ميكشانده كدام سمت  بهشورا  متوجه شدند كه ،مانده بودند

 

  .يمان انتظار روز و ساعت ميمون نمي تو چشم!  اي انقالب
 .سان بهمن هگر ب آئي، كور و ويران زده مي تو سر

 .ودش اش مكان داده، نبرد را پذيرا مي  حادثهتِسرباز راستين انقالب هرجا كه دس

 .آورد  خلل نميات يك در عزم راه، هيچ ها و نه ياران نيمه هاي نسنجيده، نه كاستي گام نه 

 .دتاب رزمد، خورشيد پيروزي او در آسمان آينده مي ، باز ميدشكست را هم كه يقين دار
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  پانزدهمفصل 
 

  هاي كمون نخستين نبرد
  

. شور آمدند  به،كنون دچار خمود بودند كه تاهائي  ردانگ. انگيخت ها را بر  ولي جسور،ها را رماند  آوريل ترسو3هزيمت 
ها  ژساير د ، كه قدري لطمه ديدندوانو و ايسيهاي  دژغير از . ي كافي وجود داشت اندازه ها تسليحات به ديگر براي دژ

 كه مورد شنيدندرا هفت سانتيمتري هاي زيباي  اين توپصداي ها خيلي زود  پاريسيي  ههم .دست نخورده بودند
چهارم روز ها عصر   ورسائي بودندكهچنانها  گيري و قدرت اين توپ ؛ دقت نشانه]119[ند قرار گرفته بودتروشومهري  بي
صداي از  فلوريـ  وال و كالمار، لينووم لِ. افظ دژها نيرو قرار داده شدهاي ح در سنگر.  مجبور شدندشاتيونه فالت تخلي به

 .بندي شد باريكاد نويي و پلِرا اشغال كرديم  كوربووا ما دوباره راستسمت در . آمد لرزه در بهشليك 

 والريانـ  مون، ل آوري6صبح .  را تسخير كندنويي دستور يافت كه وينوا .داديم ميادامه ورساي تهديد  بهجا  ما از اين
ها   فدرال،پس از شش ساعت بمباران.  آتش گشودنوييروي   به،مسلح شده بودسانتيمتري  24هاي  توپ كه تازه به

مورد پشتيباني كه  را درحالياين باريكاد ها  ورسائي.  موضع گرفتندنويي  پلِ وسيعِها را تخليه كردند و پشت باريكادِ تقاطع
  .بمباران كردند قرار داشت، مايوـ  پورت
.  قرار داشتوالريانـ  مونمعرض آتش  ، فقط چند توپ داشت كه از باال دراستاي شده   كه افسانهمايوـ  پورتين ا

همه نيرو  ها به شجاعت آن.  حفظ كنندرادفاع  بالكه اين موضع  مرداني را يافتچنان روز كمون هشت  و چهلمدت  به
صبرانه انتظار  ها بي بچه رفت و پسر مي] م. نام ي سرباز گم مقبره[ فنتريوـ  دـ  ارك روي ها  جمعيت براي ديدن آن. داد مي

  .ها بدوند هاي گلوله پاره ماندند تا دنبال تكه بمباران مي
چرا خوردند كه  تأسف مياز اين هاي بورژوا  روزنامه. شدگر  جلوهها  گريز  و  دليري پاريسي بزودي در نخستين جنگ

و ي ظهور آورد  منصه اي را به عمليات قهرمانانه آوريل 3هراس . داده نشدخرج  بهها  مقابل پروسي  دراين همه غيرت 
كار  راي اينب. دكنبرگزار   اي ه شايست مدافعان كمون مراسم خاكسپاريبراي اين خواست  كمون شادمانه با الهام از آن مي

آن منتقل شده  ها به  كه كشتهبوژونبيمارستان  ماري بهش ، جمعيت بي2 در ساعت  آوريل6 روز. مردم متوسل شد به
هاي دلخراشي  صحنه. و داشتندزها را بر با  جاي طناب،ها كه بعد از نبرد تيرباران شده بودند بسياري از آن. بودند، شتافت

بزرگ كه  كش نعشسه . داده بودند  ياد خشم و نداي انتقام سررمادران و همسران روي اين اجساد خم شده، ف. بود
 و پيشاپيش ؛شد  با هشت اسب كشيده ميبود،پرچم سرخ  سياه و مزين بهي  هابوت پوشيده با پارچت 35هريك حاوي 
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 سكلوزلِد. كردند مي آرامي حركت  هاي بزرگ به  در بولوار]م. پاريسجويان  انتقام[ وانژر دپاريي   دستهها و يچ ها شيپور آن
ها بستگان  سر آن  پشتِ. رفتند داران راه مي هاي برهنه در رأس عزا هاي قرمز و سر  ل كمون با شايو پنج نفر از اعضا

هاي   گل، باهزار مرد، زن و كودك ان هزار. دادند هاي فردا تسلي مي هاي امروز را بيوه  بيوه؛قربانيان در حركت بودند
فاصله، نواي آرام موسيقي مثل بغضي  به  لهفاص. داشتند مي طبل گام بري  هبا صداي خفموقر  ساكت و ،يقه  برناميرا

. كردند ها ما را نظاره مي رنگ پريده را شمرديم كه از پنجرهي  هچهرها هزار  دههاي بزرگ  در بولوار. تركيد خورده مي فرو
، شايد هرگز شاهد شوقهمه درد و آن همه بستر آن انقالب، راه مقدس اين . گريستند و بسياري غش كردند ها مي زن

آيا بازهم خواهند گفت كه ! چه مردم قابل تحسيني «: با شيفتگي فرياد زدلسكلوزد. ها نبوده است  قلبچنينِ  اينيگانگيِ
جا اين مرد درحال  در آن. جمعي حركت كرديم طرف گور دسته  بهزرالشِپِدر . » ناراضي هستيميشماري افراد ما انگشت

من  «:ها اداي احترام كرد كشته  به،داشت پا نگاه نميسرِاو را ناپذيرش  نزع، چروكيده، خميده كه چيزي جز ايمان خلل
عدالت براي ... اند لي گران تمام شدهيخهاي طوالني براي ما  اين نطق. هاي طوالني بكنم  نطقخواهم براي شما نمي

ي  هق او، هنوز آيندقربانيان، عدالت براي شهر بزرگي كه پس از پنج ماه محاصره و خيانت حكومتش در حي  هخانواد
لي بيائيد سوگند ياد و ؛يمي نگر،اند افتادهخاك  مان كه قهرمانانه به بيائيد براي برادران. هاي خود دارد بشريت را در دست

  .»دهيمبآزادي، كمون و جمهوري را نجات داده؛ ها را ادامه  راه آن كنيم كه
اين انسانيت را نداشتند كه ها  ورسائيساكنان محل، كه . ردند را بمباران كنوييها باريكاد و خيابان  روز بعد ورسائي

ها متوقف شد  نيم آتش ورسائي و حوالي ساعت چهار.  ببرندهاي خود پناه زمين زير بهمجبور شدند ، كنندخبرشان  از پيش با
گير شده  فلاها كه غ فدرال. انبوهي سرباز روي پل پيدا شدي  هكل و كردند كه سر ها داشتند كمي استراحت مي و فدرال

ها   كه يكي از آن،تاي ديگر را كشتند ها را متوقف كنند و يك فرمانده را مجروح و دو وي آنر پيشكه  سعي كردند ،بودند
لي سربازان با تفوق نيرو موفق شدند تا و.  بوددانسسوي  هنگام حركت به در گونالر بومونگيري   مسئول غافلـ نسبِـ 

  .و بروند جلنوييپارك قديمي 
پاسخ داده آن  به نويياز طرف رسمي اي براي روزنامه   طي نامههرِبژبود كه جدي قدر  رو آن از دست دادن اين در

 براي عضويت در ستاد ژو در جريان جنگ بالدييگاركرد، كه او منصوب جاي  را به بروسكيمد لپكميسيون اجرائي . بود
ها توسط  رئيس آنگيري  دست بهشان  هاي كشمكشاعتراض كردند و برژره د اعضاي ستا. كل خود از او دعوت كرده بود

 جديد نوعي ي اين فرمانده نسبت بهخود گارد ملي . ظن قرار گرفته بود شورا منجر شد كه از پيش هم مورد سوءِ
 يا افسانهبود، لط غدر مورد او  شاطالعات چون پاريس معرفي كند و  كميسيون ناچار شد او را به. اعتمادي نشان داد بي
  .افسانه طولي نكشيد از اين بروسكيمدبرخورداري . كردبندي  هم سرنفع او  به

 ـ آرام  آرامـ  را توقيف كردند كه در گرماگرم آتش  رفته  و  نقش با يونيفرمي رنگ  مردي ريزنوييهاي  فدرال همان روز
 ـ گوياـ شجاعت سرد و شاهد ها   آن،حرارت فرانسوي وار و پر قهجاي دليري تر هب.  بودبروسكيمداو . پائيد ها را مي قراول

اين افسر قابل خيلي زود خود را . چند ساعت قلب افراد خود را تسخير كردپس از جديد رئيس . ي بودندي اسالو آگاهانه ان
 ريِنياَها را در   ورسائي،لرِوورم همراه با مارترـ  نوم با دو گردان از [*]دومبروسكيهنگام،   ، شب آوريل9در . نشان داد

 را از نويي و پل بوواوكور ،آهن پوش راه رهزهاي  شان را ضبط كرد و از واگن هاي ها را بيرون راند، توپ گير كرد، آن غافل
كه  پس از آن.  مشرف استكوربوا  بهريانيي  ه حمله كرد كه بر جادنكُبِدژ در همين زمان برادرش به . پهلو بمباران كرد

 ؛ عقب رانده شدنديبار نحو فضيحت نفراتش بهبگيرد، سعي كرد دوباره اين محل را پس  آوريل 13 به 12 در شب اوينو
  . گريختندكوربووا  دو پا هم قرض كردند و به، داشتند كهدو پا

 ،نفر بوددرخشان كار يك ي  هاين حمل. آمد بود كار ا، سرويس ستاد كل تا اين حد نماندخبر  پاريس از اين موفقيت بي
هركس . كار نبود دراي  رهبريتا اين زمان هيچ . گارد ملي بودي  هها هم ابتكار بالبداه طور كه دفاع از دژ درست همان
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، واندومميدان  خواست به ي كمكي مي هركس توپ يا نيرو.شد كار مي كند، شخصاً دست بهنوعي خطر  برآن بود كه به
  .كرد  طلب مي،كلوزره كل قوا، ي هدرفت و آن را از فرمان يمركزي م رداريهش  مركزي، بهي كميته به

گرفت و  كار مي پنج ساله را به و آغاز كرد كه فقط مردان مجرد هفده تا سيي غلط  عقيدهخود را با اين  كار كلوزره
ما  يها قيامه كرد كه در كلي ميمحروم  جوگندمي، مردان مو يعني ،شترين مدافعان حرارت تيب كمون را از پرراين ت به

اين استراتژيست عميق در  آوريل 5در . سه روز بعد اين مصوبه ناگزير لغو شد. اند اولين و آخرين نفرات در زير آتش بوده
آن  كه سنراست ي  هها پوششي بوده براي حركتي جهت اشغال كران ورسائيي  هشورا اعالن كرد كه حمل گزارش خود به

 دادن مهماتخاطر حدر  قول خودش به بههاي چند روز اخير را  ، او بمبارانتروشونظير . ها بود زمان در دست پروسي
وفور در اختيار داشت، كه  توپ بهي  ه كه پاريس باروت و گلول:شد و اين مطلب درحالي مطرح مي. كرد سرزنش مي

ما ناگزير ي  هوقف آتش بي دراثر شاتيون هايِ ، كه ورسائيحفظ شوندخانه سرگرم و  بايست با توپ سربازان جوان آن مي
  . را نجات دهدنوييتوانست  باران مداوم مي جا شوند، و فقط يك توپ به بودند هرشب جا

اين شورا خدمت اجباري و خلع سالح ياغيان را مقرر كرد، ولي . تر از او نبود براي دفاع خردمندخود شورا در اقدامات 
و همسران شورا براي .  فراهم نكرد همنفر يا صد تفنگ اضافييك حتي رويه و بدون كمك پليس  هاي بي گردي خانه

  النه تا سن هيجدهاشان مسمري س ندانزالعمر و براي فر مري مادامتمسشدند،  ميهائي كه در نبرد كشته  والدين فدرال
ها  برد، ولي اين ال ميرزمندگان را باروحيه  عالي بود كه يها اقدامات اين. ندي پذيرفتزفر ها را به سالگي مقرر كرد و يتيم

دارندگان اين حق   بهدومبروسكي و لاوودآيا بهتر نبود كه مانند مورد . همه صرفاً با اين فرض بود كه كمون پيروز شود
 فرانك از كمون دريافت 50بخت فقط  هاي نگون بگير واقع اين مسمري شد؟ در چند هزار فرانك در يك نوبت داده مي

  .كردند
  آمدند، شورا مي گونه تداركي به اعضا بدون هيچ. فقدان مطالعه و تعمق بودي  هترتيب نشان بند و بي اين اقدامات نيم

هاي روز قبل فراموش و  مصوبه. شدند كار مي هيچ روشي دست به جا بي آئي عمومي، و در آن هم يك گرد مثل رفتن به
 مركزي اجازه ي كميته امي اقدام كرد و بهظهاي ن اهشوراي جنگ و دادگ تشكيل شورا به. شد كاره حل مي مسائل فقط نيمه

 نيم ديگر كلوزرهشورا يك نيمه از خدمات پزشگي را سازمان داد و . داد تا آئين دادرسي و مقررات جزائي را تنظيم نمايد
ها  آن مسئول جنگ اين عنوان را بهي  هشورا عنوان ژنرال را حذف كرد و افسران ارشد آن را حفظ كردند، نمايند. را

هاي تقويتي را مطرح كرده بود،   نوميدانه تقاضاي نيرودومبروسكيكه  هنگامين يك جلسه، ادر مي. كرد تفويض مي
  .شود واندومستون خواستار خراب كردن  از جا پريد تا پيا فليكس

كه ورساي   حال آن،اختيار داشت  درهويليِ نژُي  ه جزير شبهتمامي  و رينياَ، نويي نفر براي حفظ 500/2زحمت  او به
 17باران كردند و صبح   را توپنكُبِِاين سربازان دژ آوريل،  17 تا 14از . كرد بهترين سربازانش را در مقابل او جمع مي

 و د؛شش ساعت پايداري كردنداشتند، را در اشغال اين دژ كه  پنجاه فدرالي و دويست. آن حمله نمود اد بهگيك بريآوريل 
، دومبروسكي. جا وارد شد آن ها وحشت به  عقب نشستند و همراه آنريِنياَ  به،بودنده زنده مانده پس از آن، كساني ك

پل را مستحكم  جا شتافتند و موفق شدند دوباره اندكي نظم را برقرار كنند و اين سر آن  و چند مرد مقاوم بهيتزولاوكُ
روز بعد . نگ فقط چند گروهان براي او فرستادج ي هخان دبير تقاضاي نيروي تقويتي كرد و دومبروسكي. نمايند
چند گردان پس از يك .  را كوبيدنديريناَ، كوربوواهاي  گير شدند و توپ غافلبزرگ هاي  قراوالن ما توسط دسته پيش
 دومبروسكي. در بخش شمالي نبرد نوميدانه بود.  بخش جنوبي دهكده را رها كردند،جانانه خسته و فرسودهي  همبارز
ها فشار زيادي وارد  در ساعت پنج عصر ورسائي. دست آورد  نفر به300 فقط ،پشت تلگراف فرستادكه   م تلگرافرغ علي

  .نظمي از آن عبور كردند  رساندند و با بيي قايقپلِ ، خود را به نشيني عقبو بيمناك از هاي خسته  كردند و فدرال



 133 

سختي  سرين ا. دپاريس از آن تكان خور. راه انداختند زياد بهصداي  و نشيني سر هاي ارتجاع پيرامون اين عقب روزنامه
 تفاهم اي آن را تماماً ناشي از نوعي سوءِ تا آن زمان عده. كرد ها را باز مي بين تدريج چشم خوش هها ب نبردي  هوحشيان

كه تا زمان آخرين كشتار چه بسيار بودند كساني در پاريس . هاي آشتي تشكيل داده بودند دانستند و گروه آيند مي خوش ان
هاي  ملي اطاقه اتحادي«گران   و صنعت اي از كسبه آوريل، عده 4در ! ئتالف عاجز بودندا و ير تيهاي  هنوز از درك نقشه

رداري پاريس هآن را بقاي جمهوري و اختيارات آن و شناسائي حقوق و امتيازات شي  ه را تشكيل داده، برنام»سنديكائي
اي منتشر  دانان، مهندسين و دانشجويان بيانيه  معلمين، پزشگان، حقوقلكُزِِكارتيه دِدر همان روز در . قرار داده بودند

گروه مشابهي . ها شدند مختار و فدراسيون كمون ، كمون خودالئيكو دموكراتيك كردند و خواستار يك جمهوري 
كه خود را با اعتقاداتي مشخص و   حال آن،كنيد كه شورش است شما گمان مي «: انتشار دادير تي اي خطاب به نامه

پاريس . تر از هر بحثي هستند حقي فراعنوان  بهها خواستار جمهوري  اكثريت عظيمي از پاريسي. بينيد رو مي در همگاني رو
ني اي از سران لژ فراماسو پاره. »سلطنت را ديده استي  هاي براي اعاد پرداخته از پيشي  نقشه ، مجلس رفتارِدر مجموعِ

  !»بها را متوقف كنيد هائي چنين گران ريختن خون «:ورساي و شورا پيام دادند زمان به هم
تسليم نشده آخرين لحظه  كه تا ـ غيره   ونوالهب، كوربون، كهفلُازقبيل  ـ باالخره، تعدادي از شهرداران و معاونين 

 حاال خواستار قبول جمهوري، ؛ و س را بپا كردندخواهان براي حقوق پاري جمهوريه ديا با طمطراق تمام ليگ اتح،بودند
كه   هائي آن چيزي  ه هم؛ يعني،گارد ملي بودند اري مراقبت از شهر بهصحكومت برخود و تفويض انح حق پاريس به

  .قرار گرفته بودا ه  آوريل مورد مخالفت آن25 تا 9كمون خواسته بود و از 
  .تثبيت جمهوري و حقوق پاريس: مه در دو نكته توافق داشتنده. هاي ديگري هم در كار شكل گرفتن بود گروه

نمايندگان . خواه آن را پذيرفتند هاي جمهوري هاي كمون اين برنامه را منعكس كردند و روزنامه تقريباً تمام روزنامه
ز پاريسشمئزاكه موجب ا فقط براي آن آخرين كساني بودند كه در اين مورد صحبت كردند و آن هم پاريس در مجلس 

 ،]120[كرد ميوار كه با آن تاريخ را تحريف  ژزوئيتآور و  ان كلمات قصار، با همان لحن گريهطاين سل، لوئي بالن. شوند
 :ش نوشتا نام همكاران به، ديآ  ميشكار پوشاندن خشگي قلب و كوچكي مغز كه به گير و احساساتي با آن جمالت نفس

كه  هائي اما در مورد آن... قرار نداده استچرا  و  چون  جمهوري را مورد لصكنون ا  اكثريت تاييك از اعضا هيچ«
 افزودن بالي نفاق  وبا فكر تشديد و تمديد بالي اشغال خارجيبايد  گوئيم كه  ها مي آن  ما به،كار قيام هستند اندر دست

  .»لرزندبآن، برخود  داخلي به
 كه »سنديكائيه اتحادي«نمايندگان : دهندگان اي اولين آشتيكلمه بر  كلمه بهير تي كه حرفي استهمان   درستاين

 پاريس اگر. سالح شود  تواند خلع مجلس نمي. سالح شود  خلعبايد قيام  «:او مراجعه كردند، تكرار نمود مه به 8در 
پاريس  اما. هستم از بين نخواهد رفت ، مادام كه من در قدرت قسمشرفم  به؛جمهوري وجود دارد. خواهد جمهوري مي

پاريس نه . هاست كموني  هقانوني براي همتهيه مجلس درحال . خواهد اختيارات و امتيازات براي شهرداري خود مي
ت كردند كه از عفو عمومي ئطرح سازشي را قرااتحاديه  نمايندگان .»تر تر دريافت خواهد كرد و نه چيزي كم چيزي بيش

 و نمايندگان ،بخوانند و حتي با يك ماده از آن هم رسماً مخالفت نكرد آن را گذاشت تا ير تي. كرد  صحبت ميبس آتشو 
  .اند اي براي مصالحه يافته پاريس برگشتند كه پايه با اين اعتقاد به

ها را از حق انتخاب شهردار  كموني  ههمقبل از ورود او  كه ،مجلس  بهير تيبودند كه راه نيفتاده  بهها هنوز  آن
تر از  شود كه كممنحصر هائي  رهش  از تريبون باال رفت و تقاضا كرد كه اين حق بهير تي .تافتش، برخوردار كرده بود

در « او اصرار كرد و اعالم نمود كه .»ديگر تصويب شده است «:ها در پاسخ او فرياد زدند آن.  نفر جمعيت دارند000/20
 تهديد كرد كه استعفايش را .»تر است تر مسلح باشد، زيرا حفظ نظم مشكل يك جمهوري حكومت بايد هرچه بيش

  .كند و مجلس را وادار كرد رأي خود را ابطال نمايد تسليم مي
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 حكومت «:ها چسباند ديوار به رسمي راه آورد و يك اعالمي صدا در  شيپور را به»ليگ حقوق پاريس«،  مه10در روز 
اگر . پيش رود...  تجديد انتخابات كمون بابايد. د دست بردار،مارس رخ داد 18كه در  قعياتياديده گرفتن وا از نبايد

ها بپا خواهد  هاي مشروع ناشنوا بماند، كامالً معلوم باشد كه تمام پاريس براي دفاع از آن اين تقاضا حكومت ورساي به
 سالح پاريس خلعبايد « :ي سابقش را ساز كرد  نغمهير تيورساي رفتند و   روز بعد، نمايندگان ليگ به.]121[»خواست

كساني خواهد شد كه خلع ه شامل همبخشودگي  «:او گفت.  نه از عفو وشنودببس   نه حرفي از آتش نخواست و»شود
. هزار نفر باز بگذارد د اين براي آن بود كه دست خودش را در مورد چن.»تنكُلُ و توماـ  كلمان مگر قاتالن ،سالح شوند

ژ لُنمايندگان  همان روز به.  مارس خود برگردانده شود18مقام  ره به با سرخريد پيروزي، دوباخواست خالصه، او مي
 سركوب شورشيان است و نه استعفاي قدرت ،شود چه خواسته مي آن. تالش خود را متوجه كمون كنيد «: گفتماسوني

 كرد كه  تشبيهدشت ماراتون  پاريس را به،رسمي ورسايه امن براي تسهيل كار اين سركوب، روز بعد، روز.»قانوني
، سؤال كرد كه آيا حكومت برونهكه يك نماينده،  ، پس از آن مه13روز . اند اي راهزن و قاتل آن را اشغال كرده دسته

  .تأخير انداخت قصد صلح با پاريس را دارد يا نه، مجلس طرح اين سؤال در مجلس را يك ماه به
اين  ي هشورا كه از هم. شهرداري مركزي رفت  به مه 14كاري شد، روز  اين نحو حسابي شالق  كه به»...ليگ«

 ،الحال اعالن شده بود  معلومتيرار توسط بورسها را كامالً آزاد گذاشت و فقط تجمعي را كه در  خبر بود، آن مذاكرات بي
 كه اگر ايد شما گفته «:خودش قرار دهد مه 10مورخ   ه را در مقابل اعالمي»...ليگ«اين اكتفا كرد كه  شورا به. قدغن كرد
كه اين امر   و براي آن.» است، بپا خيزيدكردهگوشي  ورساي كر. پاريس بپا خواهد خاستي  ه همكند،گوشي  ورساي كر

 .درسمي خود منتشر كره دهندگان را در روزنام وفاداري گزارش آشتي قضاوت عمومي بگذارد، شورا با را به
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  شانزدهمفصل 
 

 هاي شكستبيانيه و نطفه

 

، توسط جنگريف كند، آيا عدانست كمون را چگونه ت اگر شورا نمي. شداً معلوم مشخصموقعيت مين بار براي دو
شد كه  اعالم نمي چشم تمامي پاريس، يجلوترين نحو و  مسلم بهجويان،  ها و شكست آشتي بمباران، خشم ورسائي

 يفاعاستيا ف و عر مرگ، انتخاب مضاثدر اـ  آوريل 16اي  دوره ميان انتخابات گاه شورشي است؟اردومعناي يك  كمون به
در زير حاال ديگر .  آوريل زائل شده بود26توهم . ي قيام را آشكار كردعواققواي  ـ  كرسي خالي مانده بود31نمايندگان 

هاي رأي  صندوق  مردم را بهثبع ههاي سنديكائي نيز ب هاي كمون و نمايندگان اطاق روزنامه. شد گيري مي رأيآتش، 
 اين بار فقط ، مارس در اين نواحي حضور پيدا كرده بودند26اي كه در انتخابات  دهنده  رأي000/146از . خواندند اميفر

بار   رأي اين000/51جاي  ه ب،بودندخالي گذاشته  كرسي خود را  در نواحي شهر كهشورا  ازيئضاعاآن .  نفر آمدند000/61
 .رأي دريافت كردند 000/16

ب ايل طي پيامي خط آور6كميسيون اجرائي در . حاال بود يا هرگزيا فرانسه براي ها   آني همزمان توضيح برنا
اين   به كند؛ اين كميسيون تنهااي مطرح برنامهكه  بدون آن ولي ،تراض كرده بودعافتراهاي ورساي ا بهها  شهرستان به

 و »تندروچپ «، خصومت ير تي ي هخواهان ريجمهوافاضات . جنگد  فرانسه ميي هپاريس براي همبگويد اكتفا نمود كه 
 19در .  در جريان قرار گيرندها فوراً ضروري بود كه آن. كامالً سردرگم كرده بودها را  شورا، شهرستانهدف  ت بيامصوب
ي ا اين نشانه. ه كردئتر كار كميسيون ديگري را ارا دقيق كار خود و يا ،برنامه بودتنظيم كه مأمور  ، كميسيونيآوريل
ناشي اين شورا  كمون از ي هالميعدر شورا، احقوقدان دوازده رغم حضور  علي. بودشاخص حال  و درعينانگيز  تأسف

كار آن بخش فني .  سهيم بود چند پاراگرافه در تهيسكلوزلِديم برنامه تنها ظمسئول تنكميسيون از پنج عضو . شد نمي
 .، بودنيير د پينگار،  يك روزنامه

 تكوين يافته بود، اقتباس كرد و در وكسال ونخستين تجمعات آزاد را كه در فوران احساسات  شهرِريساو رؤياي پا
اي جدابافته  تافته بايست به گزار، پاريس مي  اين قانونمطابق نظرِ. صورت يك قانون درآورد ه ب»فرياد مردم«صفحات 

 :زنجير فرانسه بگويد هاي در كمون  پرافتخار خود بهي هلقج ها را بر سر خود بگذارد و از او آزادي ي هتبديل شود، تاج هم
خاطر داشته باشيد كه من هيچ كاري براي شما نخواهم كرد و فقط سرمشق  ولي به. توانيد از من تقليد كنيد اگر مي«
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چشم  ه بهالميعهاي فراواني از آن در ا شورا را برده بود و رگهاعضاي دادي از ع ت دلِ، جذابي هاين نقش. »دهم مي
 .خورد مي

تمام مناطق فرانسه  مختاري مطلق كمون كه به خود. قبول جمهوري خواهد؟ پاريس چه مي «:در اعالميه آمده بود
 خدمات ي هها، ادار ماليات و توزيع  كمون، وضعي هتصويب بودج:  از استعبارت حقوق ذاتي كمون. بسط يافته باشد
هاي كمون، انتخاب و حق  وردهآ فري هپرورش خود، ادار و اخلي و آموزشي، پليس دئدهي دستگاه قضا محلي، سازمان

شهر  دهي دفاع قيده و آزادي كار، سازمانع تضمين مطلق آزادي فرد، آزادي. بر قضات و كارمندان كموننظارت دائمي 
پاريس ... تا مطبوع حق انجمن وي هدالناع مال آزادانه وعو گارد ملي، مسئوليت انحصاري كمون براي نظارت و تأمين ا

هاي   كموني هنمايندگي همهيئت كه در دستگاه اداري متمركز وسيع، يعني  شرط آن به. خواهد چيزي بيش از اين نمي
 .»عمل ديده شود متحده، تبلور و اجراي همين اصل در

. كرد را تصريح نميها  اعالميه اين ها از چه قرار بود؟ اختيارات آن هيئت نمايندگي مركزي و تعهدات متقابل كمون
ولي از . ش محبوس كندا مختاري اين حق را داشته باشد كه خود را در درون خودبايد مطابق اين متن، هرمحلي 

 چه ، نفر جمعيت ندارند600ها بيش از  هاي فرانسه كه نيمي از آن  سفلي و نه دهم كمونبريتانيخودمختاري در 
كند و  ترين حقوق انساني را نقض مي هم ابتدائي پاريس هكه حتي اعالمي درحالتيآن هم  ،]122[شود داشت انتظاري مي

رد؟ ب مياز ياد  حق انجمن را ،كمون ت بهات و اجتماعاحق آزادي مطبوعصحيح اعمال برليت نظارت ومسئضمن تفويض 
 همه اين  وجود با،هاي خودمختار روستائي كموناين . اند ش را خيلي خوب پس دادها دانند و امتحان اين را همه مي

 .تبديل خواهند شدهيوالئي  به اند، پهلوي انقالب چسبيده كه به زالوئي

 مردم ،هزار قيد سازمان و مقيد به ف، بييضع. كور براي انعقاد يك قرارداد اجتماعي مناسب نيستند و نگهزاران گُ! نه
ها در   قيامي هشكست هم. اريستوانند نجات يابند و مردم شهرها تحت هدايت پ روستاها فقط توسط شهرها مي

رتي وآن ص وحدت به«گفت  وقتي اعالميه مي. حد كفايت نشان داده بود به، حتي در شهرهاي بزرگ، اين را ها شهرستان
تميز بوده  ما تحميل شده صرفاً وحدتي استبدادي و تمركزي بي كه تا امروز توسط امپراتوري، سلطنت و پارلمانتاريسم به

چنان كه توسط پاريس  وحدت سياسي آن«افزود  ولي وقتي مي. ديبلع كرد كه فرانسه را مي  آشكار مي سرطاني را،»است
داد كه هيچ چيز از  ، نشان مي» ابتكارات محليه كليي ههم پيوستن داوطلبان عبارت است از به ،شود فهميده مي

  .داند نميها  شهرستان
برد و  كند و رنج مي ريس براي تمام فرانسه كار مياپ«: داد مه ميجا، ادا هسبك يك پيام و گاهي اوقات ب اعالميه به

انقالب كموني كه با ابتكار ... بيند خود احياي فكري، اخالقي، اداري و اقتصادي آن را تدارك مي يها با مبارزات و رنج
مشخصي وجود ز چيهيج  ها  عبارتايني  همه در اما. »گشايد  دوران جديدي را مي،شد  مارس شروع18در  مردميِ
 كمون آينده ـ »ملت چه ملي است به  آن،كمون چه كموني است به آن«ـ مارس 28چرا نبايد با اقتباس از فرمول . نداشت

شهروندان  براي قدر محدود كه  آن حيات سياسي بدهد و آن باشد كه به  كافي وسيعي هانداز كنيم كه بهنرا طوري تعريف 
 هاي با جمعيت كمونچرا نبايد  ؛شان را با هم پيوند دهند ليت اجتماعاياسهولت فع هب  را فراهم كند كه امكان اينخود
روشني حقوق كموني آن را مطرح نسازيم و نگوئيم كه   تعريف نكنيم و بهمونكـ   كانتوننفر را 000/20 تا  000/15
رگ براي كسب حقوق خود صحبت حتي از اتحاد شهرهاي بزنويسندگان اعالميه  ها جزئي از فرانسه هستند؟ ي آن همه

رغم بعضي نظرات   عليـ  موارد غيرعملييا مبهم، ناقص و در پاره  ـآن صورتي كه بود اين برنامه به. نكردند
  .بكندها  شهرستانروشن شدن ذهن  توانست كمك زيادي به نمي سخاوتمندانه،

 ،در شور اولولي . گذاشت ميبحث   را بهبايست آن ترديد، شورا مي بي. نويس نبود چيزي جز يك پيشاعالميه اين 
هاي تجاري   بدهيي هكه چهار روز را صرف بحث در بار اين جمع. ، تصويب شدهيچ مذاكره و حتي اظهارنظري بي
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 آن و درصورت شكست ي ه برنام،شد اي نگذاشت كه اگر پيروز مي  اعالميهي ه يك جلسه هم براي مطالع،معوقه كرد
  .اش بود نامه وصيت

و با  درعرض چند روز پراكنده گرديد اش  مبتال شد كه ميكروبيبيماري جديد اوضاع، شورا بهشدن تر   وخيمبراي
بين شدند و هردو دسته آمدند تا در  ها موجب پيدايش اخالقيون خورده رمانتيك. ديبلوغ كامل رس انتخابات تكميلي به

  .خشخاش بگذارند مته بهجديد  يها رسي اعتبارنامهبر
  آوريل16گر انتخابات روز  گزارش.  آوريل اعتبار شش انتخاب را با اكثريت نسبي تأييد كرده بود30ر دا شور

. اخالقيون خشمگين شدند. شونداعالم هستند، منتخب  نامزدهائي را كه واجد اكثريت مطلق هنهاد كرد كه كلي پيش
  .» استارد كردهوآراء عمومي  هيك حكومت بتاكنون اي خواهد بود كه  اين بدترين ضربه«ها گفتند  آن

اي نداده   نتيجهنواحي ترين ناحيه ازخودگذشتهسه انتخابات  .شد مردم را مدام را براي انتخابات دعوت كرد نميولي 
 در صفوف  انتخاباتكه در هنگام  چون؛ از بهترين نفرات خود محروم بودـ  سيزدهمهناحي اين سه ناحيه ـيكي از . بود

و نبرد كرد؛ و گذشته از اين، در هنگام  ميتر   صرفاً انزواي كمون را برجسته،گيري تازه يك رأي. جنگيدند مقدم مي
انتخاب نمايندگان  براي اصرار بر استفرصت مناسبيي خويش محروم است و پراكنده، آيا  از سركرده  گردانْكه زماني

   قواعد؟مطابق 
بايست با  پاريس مي. هواداران افراطي قانونيت جلسه داشتندي غيرقانون  زيرا در اين شهرداريِ،بودداغ بحث خيلي 

نام خودمختاري مقدس كه مداخله در خودمختاري  پيش از اين، كميسيون اجرائي به. ها خفه شود بخش آن اصول نجات
كرده ورساي بودند، خودداري  هاي اطراف پاريس كه خواستار حمله به ، از مسلح كردن كمونردك مي همسايه را ممنوع

  . براي منزوي كردن پاريس اقدامي مؤثرتر از اين انجام ندادير تي. بود
 معتبر اعالم تنها بيست انتخاب. ويب شدصوشش رأي در مقابل سيزده رأي ت استنتاجات گزارش با بيست

ها   انتخابي هيا هم.  رأي رد شد500/2ا تأييد و ديگري برأي  100/1تر از   يكي با كم؛كه غيرمنطقي بود] 123[گرديد
يازده نفر كه . كارگرشان و فقط شش نفربودند نگار  جديد روزنامهگان نمايندنفر از چهار . ند يا هيچ كدامدش ميتأييد بايد 

شان از طرف  دو نفر از كساني كه انتخاب. ها پرداختند تقويت رومانتيك ، بهبرخوردار بودندعمومي هاي  حمايت تجمعاز 
، ژارر. امتناع كردنداز قبول كرسي خود ، بودندآورده دست  يك هشتم آرا را بهاين دليل كه فقط  هب ،شده بودتأييد شورا 

تا او را با گذاشت ، ]م. كند  را بررسي ميامپراطوري دوماجحافات كه  كتابي[ »ليبانوسهاي  حرف«كتاب ستودني مؤلف 
ب و درخشان خود را وقف اان نيكه قدرت ببود تنها ضعف اين مرد سخاوتمند اين  ـوسواس كاذب قانونيت بفريبند 

ي فليكس پيا ي ه ولي يك بار ديگر نقاب از چهر،عقل سليم محروم كرد استعفاي او شورا را از مردي با. كمون كرد
  .زن برداشت نهيب

 اصول، موذي، شخصيت بي [پانورژنظير بيني سرنوشت هولناكي  پيشبا احساس فرارسيدن توفان و كه  پيا  فليكس
درصدد ترك پاريس برآمده بود، استعفاي خود از عضويت   آوريليك، از ]م. رابله اثر پانتاگروئلعياش و ترسوي كتاب 

نظام ورساي  وقتي سواره. رش در ورساي ضروري استوشورا فرستاد و اعالم كرد كه حض در كميسيون اجرائي را به
 يكي براي ،حال دو نقاب بر چهره زد  ولي درعيند؛ مانرا زيادي پرخطر كرد، او بزرگواري كرد واز پاريس خروج 

 وحشي اقدامات ي ه يك گربخروشِِ و  ي شورا، او با جوشرّدر جلسات سِ. شهرداري مركزي و ديگري براي عموم مردم
 داد و هاي جوگندمي خود را تكان مي گرفت، مو خود مي مابانه به  لحني مقدس»وانژر«در . كرد قهرآميز را تشويق مي

خواست در  مياگر مثالً . دو چهره داشتهم  خودش ي ه در روزنام!»طرف ورساي نه به ،طرف صندوق رأي به«گفت  مي
فليكس «كرد   امضا مي،خواست مجامله كند اگر مي. » وانژرولُ«كرد  امضا ميرا طلب كند، ها  روزنامهاي توقيف  مقاله

 اين راه را ژارراستعفاي . از نو درصدد پيدا كردن راه گريزي برآمد دوباره او را دچار وحشت كرد و ريني اَشكست. »پيا
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كمون قانون را نقض كرده  «:او نوشت.  جلو داد استعفاي خود را دزدانهفليكس پيادرپناه اين نام پاك، . روي او گشود به
ن امي ي حرمت آن را بهكمون پا  و براي بستن راه هرگونه بازگشت خود به.»جرم باشماين خواهم شريك  من نمي. است

، استعفاي خود را قبل از پيروزي او با كمال تأسف ناگزير خواهد بودطور ادامه دهد، شخص  ايناگر شورا «او گفت . كشيد
  .»تسليم كند

گري او موجب تنفر  ولي موذي. خارج شود دزدانه بوردوجا هم مانند مجلس  حساب كرده بود كه از اينطور  ايناو 
 تقاضا شده بود، محكوم فليكس پيارا كه بارها و بارها توسط  هاي مرتجع توقيف تعدادي از روزنامه» ژروان«. شورا شد

 : ديگري.»عفا درحكم خيانت استتاسقولي  بهجا  در اين «:يك عضو. بازي را محكوم كرد دوزه  اين دو ورمورل.كرد
.  شدفليكس پياگيري  ومي رسماً خواستار دست عضو س.»را ترك كندآن نبايد وقتي مقام آدمي خطير و شريف است، «

 و .» كردكنندگان تسليم خود انتخاب بهبايد نشده است كه استعفا را فقط صراحتاً تأكيد من متأسفم كه  «:ديگري گفت
خواند، كنار  او نميي  عقيدهكه اقدامي با  دليل دلخوري شخصي و يا اين كس حق ندارد به هيچ «: اضافه كردلسكلوزد

رغم  علي ؟ بله، اعضائي هستند كهاند  موافق،شود جا انجام مي چه در اين كنيد كه همه با آن آيا گمان مي. دبكش
بمانم و اگر خودم   ام در پست تصميم گرفتهشخصاً من . اند و تا آخر هم خواهند ماند هدشود، مان هائي كه نثار ما مي دشنام

  .»افتند زمين مي هاي شهرداري به ود كه در سنگرها يا روي پله ما آخرين كساني نخواهيم ب،پيروزي را نبينيم
ي تحسين  بند و چنين شايسته كس تا اين اندازه پاي هيج.  با ابراز احساسات ممتد روبرو شدجسورانهاين سخنان 

و تنبل و ابالي   جدي، كاري و آمال وااليش، او را بيش از هركس ديگري از اكثر همكارانِ الدلسكلوزِعادات . نبود
گرفت، همين  استعفا مي اگر يك روز خسته از اين هرج و مرج تصميم به. كرد هاي شخصي، متمايز مي درگيري متمايل به

ماندن متقاعد شود و در انتظار  ش براي هدف مردم خيلي زيان بار خواهد بود تا بها گيري او بگويند كناره كافي بود كه به
  .كرد، بايستد  بلكه مرگ كه آينده را بارور ميـ دانست  آن را غيرممكن ميپيافليكس او هم مانند  نه پيروزي ـ

 كرد كه عليه ورمورلي خود را متوجه   بپرد، حملهدِلسكلوز كرد به سو رها شده بود و جرات نمي  كه از همهفليكس پيا
عضو كميسيون نجات عمومي بود،  ورمورلجا كه  است، نداشت؛ و از آن» جاسوس«كه بگويد او را  او هيچ دليلي جز اين

آوري كرده بود، از بين   جمعاش ي پليس عليه كرد كه او شواهدي را كه اداره ادعا مي» وانژر«ي   در روزنامهپيا فليكس
نسبت دادن . معني كرم است  به vermدر زبان فرانسه[» كرم« را ورمورل ي خرگوشان تيزپاْ اين عضو تيره. برده است

. ناميد] م. دستي او در فرار از مقابل خطر است كه قبالً از آن صحبت شد خاطر سرعت و پيش هراً بهخرگوش ظا  بهپيا
او در مجلس مؤسسان . هاي زبان چارواداري نهفته بود هاي ادبي، لودگي زير نقاب ظرافت. گونه بود ي بحث او اين شيوه

در اين جمع كه كارگراني . خواند» ي سرگين طوبره« را تريدون در كمون، 1871و در . ناميد» خوك« را پرودون، 1848
  .كرد بحث ها وارد مي از مشاغل سخت يدي هم عضويت داشتند، او تنها كسي بود كه لودگي را به

او اخطار دادند كه   سه بار بهفليكس پياكنندگان  انتخاب. او زد دهني محكمي به تو» فرياد مردم« در ورمورلدر پاسخ، 
كه از سوي  درحالي. »فقط ما حق بركنار كردن شما را داريم. شما سربازيد، بايد در سنگر بمانيد«: ددر پست خودش بمان

تر را انتخاب كرد و  شدت تحت نظر و از جانب شورا در تهديد بازداشت قرار داشت، اين يوناني خطر كم موكلين خود به
  .با رفتاري موقرانه دوباره وارد شهرداري مركزي شد

بار عموم مردم با اندرونيِ  براي نخستين. گنجيد هاي حقير از شادي در پوست خود نمي ي اين بازي شاهدهورساي با م
. وجود آمده بود هاي صرفاً شخصي به ها و كدورت شدند كه از دوستي نهايت كوچك آن آشنا مي شورا و محافل بي

از اين هم باالتر، براي . شد امل برخوردار مي معايبش از حمايت ك ي رغم همه چنين گروهي تعلق داشت، علي هركس به
افراد ازخودگذشته و صميمي . ي اخوتي الزامي بود چنين جرگه كمون داشته باشي، تعلق به ي خدمت به كه اجازه آن

خواه داوطلب خدمت  هاي آزموده، كارمندان بافراستِ فراري از خدمت دولت و حتي افسران جمهوري دموكرات: بسياري
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 مه فراتررفته 20شان نبايد از  شدند كه از خودگذشتگي هاي نااليقي روبرو مي ي نورسيده ها با رفتار متكبرانه آن. شدند
اعضاي شورا شكوه داشتند . شد تر احساس مي افراد اليق هرروز بيش باشد؛ و اين درحالي بود كه كمبود پرسنل و نياز به

.  فرمان دادن را بلد بود و نه افراد تحت فرمان آن طرز اطاعت رانه كميسيون اجرائي طرز. رود كاري پيش نمي كه هيچ
ترين جزئيات  داشت و در هرلحظه در ساده مي كرد، آن را در دست خود نگه كه اختيارات را تفويض مي عين آن شورا در

  . را آوريل3ي  كرد كه حمله طور هدايت مي حكومت، دستگاه اداري و دفاع را همان. كرد كارها مداخله مي
 

 



 140 

  

  

  هفدهمفصل 
 

 مهاي متخاص زنان كمون و ارتش

 

باشد تا بتواند آن داشته  شآدم بايد خود اين آتش را در جان. پوشاند ميها را  نارسائي باشكوه پاريس هنوز اين ي هشعل
ر جلوه با رنگ و كسالت م خود بييسرغم رومانتيس ، علي»كمونار«هاي  ، روزنامهاين آتشدر كنار . را توصيف نمايد

 عازم نبرد است يا از هنفر   صديردان گُ،هاي ساكت  در بولوار وها  در خيابان:پردازي محقرانه بود گرچه صحنه ؛كردند مي
ولي اين درام انقالب .  و ديگر هيچهمين   ـزند ، عابري كه دست ميها روان است دنبال آن بهكه    زني؛گردد مي برنبرد 

 ]. م.نويس يوناني  قبل از ميالد، نمايشنامه525ـ456 [آشيلاز است، ساده و عظيم مثل درامي 

گندمي،   جوهايمو يا مرداني با   جوان  نفراتهمراه ، بهرز گرفته پِ اي  حمايل نقره و نظاميي هتن نيمآلود با  ، گردفرمانده
 .]124[پاي پدر در حركت به  اغلب پاانپسر، 1871هاي مارس   و يتيم1848رزمندگان ژوئن 

موك پليدي كه در   آن موجود نر. كند، زن پاريسي حقيقي است شان مي گويد يا همراهي ها درود مي آن كه به  اين زن
ورساي رفته است يا  ، يا همراه مشتريانش بهها دوفِ و   پسريدوماها،  ساز ي پورنو منجالب امپراتوري زاده شد، اين باكره

 قوي، فداكار و تراژيك كه :، زني پاريسي استغلبه داردآن زني كه حاال . برد ها بهره مي از معدن پروسي  نيد نسدر 
زندگي   و  گر مي هتواند شريكي در مبارز ميو نيز در كار، است ياوري . داند مي، گونه كه دوست دارد آن بهرا ردن طرز م

. يك قلب و چهار دست ـ ف دارد ع مضاي قدرتپرولتاريا. بايد در مقابل بورژوازي قرار دادرا انگيز  اين برابري شگفت. باشد
ها   يك ايراد كرد كه باعث شد آنههاي بورژواي ناحي گردان  مارس، يك فدرال اين سخنان پرمغز را خطاب به24در 
 ولي زنان ما ،ريزند زنان شما همه اشك مي. توانيد دوام بياوريد حرف مرا باور كنيد، شما نمي«:  بر زمين بگذارندحسال

 .»كنند  نميزاري

 ،ردب رخت و غذايش را برايش مي. كند نبرد تشويق مي  برعكس، او را به؛]125[دارد نمي او شوهرش را باز
. رنددا مي  برحسالها  جاي آن شان به خواهند گشت؛ همسرانن  بربسياري از مردان. ردب كارگاهش مي طوركه قبالً به همان

هاي نظامي، در  ها نفر از زنان مسئول رستوران ده. ترين ايستادگي را كردند  بيش، در زير آتششاتيونفالت ها در  آن
آشپز زن  ، سرزالشِ، شهروند ندم آوريل، در 3در . چناني، برزمين افتادند هاي آن پوش  زنان كارگر نه تني هلباس ساد

 .قبت كردها مرا ، تمام روز را در ميدان نبرد ماند و دست تنها بدون پزشگ از زخمي66گردان 
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 دهم يك هيحكه در شهرداري نا پس از آن. بدهندفراخوان برداشتن سالح  آن است كه بهگردند براي  مي براگر 
اگر "گوئي  كه مي ئيوت. ما بايد يا پيروز شويم يا بميريم«: هاي آتشيني منتشر كردند نيها مركزي تشكيل دادند، بيي كميته

 بدان كه تنها راه نجات كساني ؟"مان چه اهميتي دارد ست بدهم، پيروزي هدفقرار باشد كساني را كه دوست دارم از د
ود را در اختيار خها  آن. ها افزايش يافت هاي آن  كميته.»گير مبارزه كني رشان داري اين است كه خود را د كه دوست

 فتند،ر  خود طفره ميي ههائي كه از انجام وظيف هاي خطرناك كردند و از ترسو كمون گذاشتند، تقاضاي سالح و پست
ي  خانه دبير مسئول در ي هخود مفهوم كمون را توضيح داد و نمايندشيواي  با قلم ئوره لِدآن خانم .]126[داشتندگاليه 

زاده،  يك زن جوان روس، اشراف.  بهره گيرد»سوزد  مقدسي كه در قلب زنان ميي هاز شعل«جنگ را فراخواند تا 
اي كه در انقالب  كرده زن زيبا و تحصيل[انقالب بوداين  ريكورِمِرواني دتِ، دميتريفنام  د بهكرده، زيبا و ثروتمن تحصيل

. ، تجسم يافت7 هيح، آموزگاري در نالوئيز ميشلرولتري كمون در وجود پخصلت . ]م. مردم پيوست كبير فرانسه به
اي از  او دسته. شيرزني تبديل شد مادر بهاين   در راه مردم؛پرستيدند كه او را ميكوچكي هاي  مهربان و بردبار با بچه

ها  در اين كار آن. كردند پرستاران آمبوالنس را سازمان داده بود كه حتي در زير آتش هم از مجروحين مراقبت مي
احساس  هاي خشگ و بي شان را از دست راهبه رفتند تا رفقاي محبوب ها مي بيمارستان چنين به ها هم آن. رقيب بودند بي

گفت، برق  ها از جمهوري و اميد سخن مي هاي مهرباني كه با آن  اين صداي هزمزم و چشمان محتضر به. جات دهندن
 .زد مي

ها   نفر از آن660ها پس از پيروزي  ورسائي. جنگيدند ، كودكان همراه مردان و زنان ميكاريآوردي در فدا در اين هم
ها  آن. ها در دوران محاصره خدمت كردند هزاران نفر از آن. زبين رفتنداهاي خياباني  را گرفتند و بسياري هم در نبرد

 مايوـ  پورتهاي  چي بعضي از توپ. چسبيدند ها مي توپ رفتند و مخصوصاً به ها مي ها و دژ ها تا درون سنگر دنبال گردان هب
نمايش  آسا را به  جنونمانيِهائي از قهر  باز صحنهحفاظ، در فضايِ بي. چهارده ساله بودند  هاي سيزده بچه پسر

 .]127[گذاشتند

مناطقي [ ننسِو در دنيـ  سن و سوهاي  شهرداري. ي حصار آن روشني افكنداور  پاريس بهي هپرتو اين شعل
. هاي شهري و برقراري جمهوري شوند ها اعتراض كنند و خواستار آزادي بمباران  تا بهدمتحد شدن] م.  پاريسي درحومه
 .هم احساس شدها  شهرستانحتي در  اين شعلهگرماي 

 آوريل 3خنديدند كه در   ميير تيهاي  پيام تر به ناپذير است و بيش شدند كه پاريس نفوذ تدريج معتقد مي هها ب آن
 ،»اند كننده خورده امروز شورشيان شكستي تعيين«:  آوريل4 و در روز ،»اين روز تعيين سرنوشت قيام است«: گفت مي

در ورساي وسائل غيرقابل مقاومتي در دست تدارك  «: آوريل11 روز ،»اين روز تعيين كننده است«:  آوريل7روز  
كننده و وسائل  هاي تعيين همه موفقيت رغم اين ه و ب.»كننده هستيم  تعييني هما منتظر لحظ«  آوريل12 و روز  ،»است

پشت حصار هاي  هاي آن درمقابل خانه ها پيروزيتن. هاي مقدم ما متوقف بود ساي هنوز در پسترناپذير، ارتش و مقاومت
 .ها بود و حومه

 پر بود لواولُ و ريِنياَ. شد اثر آتش انفجار روشن مي  مدام بررنتِ خيابان وگراند آرمه ، خيابان مايوـ  پورتمناطق مجاور 
 ي ه گلول500/1 نقاط روزي اين ها فقط به ورسائي. كشيدند هاي خود گرسنگي مي  در زيرزميننويياز ويرانه و ساكنان 

 كار ،شود اگر صداي شليك چند توپ شنيده مي «:نوشت فرمانداران خود مي  بهير تيوجود اين  و با. كردند توپ پرتاب مي
كه جرأت  لياح در. كنند ما بباورانند كه دارند جنگ مي كنند به  بلكه كار چند شورشي است كه سعي مي،حكومت نيست

 .» ندارندنشان دادن خود را هم

 كه بين دو آتش گرفتار شده نوييهاي   ولي براي بمباران شده، پاريس كمك كردي همردم بمباران شد كمون به
 حقوق  پاريس ي هها و جامع فراماسون . مطبوعات بلند شدي هفرياد استغاثه از هم. خته نبودابودند، كاري از آن س
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مدت  موفق شدند بهـ  بس نبودند آتش ماندهان مايل بهركه ف چونـ اد نمايندگان اعزامي با زحمت زي. درمياني كردند پا
. ها تعيين كرد شده   خود را براي پذيرفتن بمبارانيز اعضااشورا پنج نفر . هشت ساعت عمليات نظامي را معلق كنند

ها پاريس را ترك  نآ رساني به هاي زنان براي امداد ها محل امني تهيه كردند و بعضي از كميته ها براي آن شهرداري
 .كردند

هزاران پاريسي براي ديدن .  ساكت بودنديريناَ تا مايوـ  پورتها از  ، از ساعت نه صبح توپ آوريل25در روز 
كه عميقاً متأثر شده  حالي در. هاي توپ انبوهي از خاك، سنگ و قطعات گلوله:  رفتندمايو ـ  پورتهاي خيابان و  ويرانه
 نويي ساكت ايستادند و بعد در سراسر ،خود تكيه داده بودندي  پرآوازههاي  توپ هائي كه به يچ مقابل توپ  در،بودند

 درخشان آفتاب ي ه خود را در اشعي هشكست هاي درهم اين شهر كوچك كه زماني چنان دلربا بود، خانه. پراكنده شدند
ها  فدرال سربازان صف و ديگري به ي متعلق بهمورد توافق، دو ديواره وجود داشت، يكي  محدودهدر  .گذاشت نمايش مي به

 انتخاب شده ها ترين ن قابل اعتماداورسائي كه از ميسربازان . اي حدود بيست متر از يكديگر قرار داشتند فاصله كه در
سربازان نزديك   بهروئي  با خوشها،  پاريسي. هاي ترسيده تحت نظر قرار داشتند با نگاهخود افسران توسط بودند، 

دو خانم جواب  وقتي يك سرباز به. زدند دويدند و با خشم فرياد مي افسران فوراً مي. زدند ها حرف مي شدند و با آن يم
هاي پاريسي  طرف خانم كه سرنيزه را به ش را گرفت و درحاليا  يك افسر خود را روي او انداخت، تفنگ،اي داد مؤدبانه
 ،مرز مشخص شده عبور كرده بودنداز بعضي اشخاص كه . »زنند ها حرف مي طور با آن اين«:  فرياد زدرفته بود،نشانه 
. خيابان خالي شد. آمد صدا در  زنگ ساعت پنج به،كه كشتاري صورت گرفته باشد بدون آنبا اين حال . شدندگير  دست

نحوي جادوئي  ه آورد كه گوئي بمايوـ  پورتهاي  بندي خانه يك كيسه خاك براي سنگر هرپاريسي هنگام مراجعت به
 .پا شده بودند دوباره بر

همان روز دشمن در . روي استحكامات جنوب بمباران متوقف نشده بود. ها دوباره آتش گشودند هنگام ورسائي عصر
 پرده ـير تي ژنرال ي هبخشي از نقشـ  بودختمان ا در دست س پيشخانه كه دو هفته هاي توپ بار جانب از آتش اين

 .داشت بر

ارتش .  هنوز دنبالش بوددانسِهاي  نامي  قرار داد كه بديماكماهونها را تحت فرماندهي آن   سربازي ه همه م6او در 
گونه  دادند كه توان هيچ ها تشكيل مي هاي ذخيره مانده ها را ته  آني ه نفر بود كه بخش عمد000/46بالغ بر در اين زمان 

 بيسمارك را فرستاده بود تا پيش ژول فاورآوري سرباز   و گردعمليات براي تقويت ير تي. عمليات جدي را نداشتند
 اجازه دادند كه در ير تي متحد خود، تر صلح آزاد كردند و به  اسير را با شرائط سخت000/60ها  پروسي. التماس كند

 تجاوز 000/40بايست از  اين تعداد نمياساس مبادي صلح كه بر  در حالي، سرباز مستقر كند000/130اطراف پاريس تا 
 و وئهدهاي تحت فرماندهي  سپاهـ ها  كه دوتاي آنتشكيل شده بود  آوريل، ارتش ورساي از پنج سپاه 25در . كرد مي

 رفته هم رويها  قرار داشت؛ اين نواويماندهي ر تحت ف بود كهرزرويكي هم  و  بودند از اسراي آزاد شده از آلمانـنشانلَك
با  ير تي.  نفرشان رزمي بودند000/130گير افزايش يافت كه  ب جيره000/170ين رقم به ا. بودند نفر 000/110 بالغ بر

، سخت تحت دها خوراك و لباس مناسب داشتن سرباز.  مهارت نشان داد از خودقعاًاو ها در مقابل پاريس قرار دادن آن
يست شدن افسراني كه نفرت خود را از اين ن آميزي از سر به موارد اسرار.  دوباره برقرار شده بودطباضكنترل بودند و ان

 نبود و نفراتش همواره قبل از يك ي با قدرت تهاجميليكن اين هنوز ارتش. داد  رخ ،كشي ابراز كرده بودند جنگ برادر
كردند كه  خانه حساب مي  فرماندهان فقط روي توپهاي رسمي زني رغم الف علي. گذاشتند فرار مي مقاومت جدي پا به

 .بايست با آتش غلبه كرد بر پاريس فقط مي.  را مرهون آن بودندرينياَ و دوربوواهاي  موفقيت

از بار نيمي   ولي اينه بود؛احاطه شد   سرنيزهابمعناي اخص كلمه،  بهپاريس بار هم  اين ، اولي همحاصرنظير دوران 
شرق و شمال را هاي  دژ، دنيـ  سن تا مارندايره از  ارتش آلمان با تشكيل يك نيم.  بودندنيمي فرانسويو خارجي ها  آن
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اين . شتاختيار دا  را دروالريانـ  مون و فقط ستب  دايره را ميژورژ نس وويلنُ تا دني سنارتش ورساي از . شتدر اشغال دا
 و نووا، مونروژ، تربيسِ ،ايوريپنج دژ در آن زمان ها  فدرال. كمون حمله كند توانست به ارتش فقط از غرب و جنوب مي

هاي  با دهكدهچنين  هم با يكديگر و ها ي آن واسطه بههاي مقدم  و پستها  سنگر كهداشتند در اختيار  را براي دفاع ايسي
 .ندكرد برقرار ميتماس  ـ توئِننس و يريناَ، نويي  ـعمده

دفاع  ايسي كه توسط دژ  بودژور دو نپوئَ هاويز ،ها در سمت جنوب غربي ورسائيبا  همقابلحصار در پذير   آسيبي هنقط
كرد،   متصل ميسن  و خندقي كه آن را بهايسيي  حد كفايت توسط پارك، قلعه اين دژ كه از سمت راست به. شد مي

 و مدن، بِلووارتفاعات  ـ قرار داشت، از جلو و سمت چپ به نيز دار ما ـ هاي توپ تحت پوشش بود و تحت فرماندهيِ قايق
 بِزانسن و ليون، دوئه، شِربورگ، تولُنشكن كه از   توپ حصاري  عراده293 اين ارتفاعات را با يِر تي.  مشرف بودشَتيون

 كه متصدي اين عمليات بود، فوراً سيسهژنرال .  از همان آغاز متزلزل شدايسي دژ كه  اين آورده بود، مسلح كرد و نتيجه
 .مانور كرد اقدام به

 نفوذ كند ژور دو پوئَن كرد، درهم بشكند و بعد به  را كه از آن پشتيباني ميوانو  و دژايسي اين بود كه دژ يِر تيي  نقشه
ي ما از طريق   جلوگيري از حملهنويي تا سنتوانتنها هدف عمليات از . داخل پاريس لشگركشي كرد شد به كه از آن مي

 . بودكورببوا

 ها و كدام نقشه را قرار داد؟ در مقابل، كمون چه نيرو

 افسر رزرو حكايت 500/3 نفر و 000/100ي خدمت و   افسر گارد مليِ آماده000/4 نفر و 000/96آمار از 
دانستند كه چطور كار را سامان  اگر مي. شود  نفر را شامل مي450/3شش مدعي بود كه  و سپاه آزاد سي]. 128[داشت

ولي ضعف شورا و دشواري نظارت و . اشتاختيار د  نفر در000/60شد  ها بازهم مي ي جمع و تفريق بدهند، پس از همه
كنند، اين مجال را داد تا از هركنترلي  توانستند بدون دستمزد خود سر تري داشتند و مي جسارت كم  كهانيسك  كنترل، به

، دليل فقدان نظم اين ترتيب، به به. داخل پاريس محدود كنند كار بستند كه خدمت خود را به ها تمهيداتي به خيلي. بگريزند
 هرگز توسط بيش از پانزده يا شانزده هزار نفر نگهداري ايوري تا سنتواني  هاي واقعي خيلي ضعيف ماندند و جبهه نيرو
 .شد نمي

ها يا سواري افسران و  ها و گاري  اسب براي كشيدن توپ500فقط . نظام فقط روي كاغذ وجود داشت سواره
 نفر 500هرگز بيش از . اي ماند ي مهندسي در وضعيت نطفه يق، دايرههاي دق رغم مصوبه علي. ها وجود داشت نويس پيغام
كه در اختيار  دويست عراده توپي و  از هزار . چي حكايت داشت  توپ500/2ها از وجود  كه آمار چي موجود نبود، درحالي توپ

 .پاريس بود، فقط دويست عراده مورد استفاده قرار گرفت

او براي حفظ مواضع ]. 129[ نفر اشغال كرد000/5 يا 000/4 را دست باال با نويي و والُول، اَنييِر هاي  پلدمبروسكي
 مه، حتي پس 22 آوريل تا 15آهن دراختيار داشت كه از  پوش راه  توپ و دو واگن زرهي  عراده30 اَنيير و كليشيخود در 

استحكامات . ي توپ دراختيار داشت  عراده10ا  تنهلُولواكردند؛ و در  پاريس، در طول خط حركت مي ها به از ورود ورسائي
 .او را در پوشش داشت  نويي در مايوـ  پورتداد و  او ياري مي شمال به

 داراي ايسيدژ . ها ده تا يازده هزار فدرال وجود داشت ها و سنگر ، در دژها، دهكدهايوري تا ايسيي چپ، از  در كرانه
كمك چهار لكوموتيو   به73 و 72هاي  پايگاه. ها از كار افتاده بودند وم آنس  توپ بود كه دوي  نفر و پنجاه عراده600

دار كه  هاي توپ در زير پل قايق. كردند او ياري مي  مستقر شده بود، اندكي بهژور يو پوئَنپوش كه روي پل معلق  زره
 پيش بروند شاتيونكردند تا  أت ميگشودند و حتي جر  آتش ميبريمبريون و سِور، برُفويروي  دوباره مسلح شده بودند، به

 وانودژ   را بهايسيكه دژ  ، و خندقيول لُ، مولينو ايسيي  دار دژ و قلعه چند صد تفنگ. توپ ببندند  را بهمدن حفاظْ و بي
ر  نف500ي  رس قرار داشت، با كمك دليرانه  در تيرايسي كه مانند دژ وانوهاي دژ  تالش. كرد را اشغال نمودند متصل مي
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هاي حصارِ پاريس خيلي كم از آن دژ  پايگاه. گرفت  توپ مورد پشتيباني قرار ميي  عراده20جمعي خود و حدود  ابواب
 .پشتيباني كردند

سمت   توپ به20 نفر و 500 با بيسِتردژ . كرد  پشتيباني ميوانو توپ فقط از دژ 15 تا 10 نفر و 350 با منروژدژ 
 با برويِر اُت: سه كانون تقويتي قابل مالحظه از اين دژ حفاظت كردند. د آن پنهان بودندكرد كه از دي هائي آتش مي هدف
در . هويتزر نفر و چند توپ 300 با ويلژوئيف توپ، و 14 نفر و حدود 700 با مولَن ساكه عراده توپ، 20 نفر و 500

 در اشغال ـ اَرنُي و كَشان، ژانتييي راف ـهاي اط دهكده.  توپ داشت40 نفر و حدود 500 ايورياليه سمت چپ،  دژ  منتهي
 . فدرال بود500/2 تا 000/2

 سپرده شده بود، ـ [*]سِسيليا ال  ـگاريبالديدستياري يكي از افسران   با اُد هاي جنوب كه ابتدا به فرماندهي اسمي دژ
 وانو و ايسيهاي   بر سنگرايسي خود در بايست از ستاد او مي.  افتادلوار، افسر ارتش اَلساتيان وِتزِلدست   آوريل به20در 

شدند، هركاري را كه  ها كه مرتباً تعويض مي در عمل، فرماندهان اين دژ. كرد ها نظارت مي چنين دفاع دژ و هم
 .دادند شان بود، انجام مي دلخواه به

او . ام لهستان تفويض شد، يكي از بهترين افسران قيوربلِوسكيژنرال   بهاركُي تا ايسيدر اواسط آوريل، فرماندهي 
اي عالي براي  سركرده. گرفت كار مي چيز را به كس و همه علم نظام بود كه همه بر و وارد به جواني دلير، منضبط، كار

 ].130[سربازان جوان

ي كلي  نقشه كه به تا جائي. »خودتان دفاع كنيد«: ي اين افسران فرمانده هرگز جز يك فرمان دريافت نكردند همه
 .يك شوراي جنگ تشكيل ندادند هيچ[*] روسل نه كلوزرهنه . اي دركار نبود شد، هرگز چنين نقشه وط ميمرب

ندرت  به. كرد و نه كنترلي بركارشان وجود داشت ها رسيدگي مي آن حال خود رها شده بودند؛ نه كسي به نفرات هم به
ها بيست  بعضي از گردان. آمد  فشار برافراد معيني وارد ميتمام. شد نفرات زير آتش امدادرساني مي  بهـ اگر نگوئيم هرگزـ 

كردند  شليك عادت مي اي چنان به اگر عده. ماندند كه ديگران مدام جزو رزرو مي ماندند، درحالي ها مي يا سي روز در سنگر
ي خود تقاضاي  فتههاي شپش گر اي ديگر مأيوس بودند و با نشان دادن لباس خانه نبودند، عده بازگشتن به كه حاضر به
 .داشتند مي ها را نگاه  شان بگذارند، ناگزير آن جاي فرماندهان كه كسي را نداشتند تا به. كردند مرخصي مي

خود تكيه كنند و ديگران از  خواستند فقط به ها مي دلير. مباالتي خيلي زود هرگونه انضباطي را از بين برد اين بي
جنگ در  كردند تا به ها پست خود را ترك مي كردند، بعضي از آن ار را ميافسران هم همين ك. رفتند خدمت درمي

ها را خيلي شديد مجازات  دادگاه نظامي تعدادي از آن. گشتند مي شهر بر ي مجاور خود كمك برسانند، ديگران به منطقه
 .سه سال زندان تخفيف داد شورا احكام را نقض كرد و يك مورد حكم اعدام را به. كرد

هاي خود را تغيير  ها و تاكتيك بايست روش گيري و انضباط جنگي معمول دوري جويند، مي خواستند از سخت ياگر م
اين شورا همواره از راكد بودن . نشان دادن اراده مستقل خود بود تر از روز اول قادر به ولي شورا حاال حتي كم. دادند مي
كه   آوريل، كميسيون نظامي با اعالم اين26در . جريان بيندازد بهها را  دانست چگونه آن ها شكوه داشت؛ ولي نمي كار

ها را مأمور تجديد سازمان گارد   مركزي و رؤساي هنگي ها، كميته اند؛ شهرداري ها روي كاغذ مانده ها و فرمان مصوبه
ها  پاريس براساس حوزهدهي  سازمان شورا حتي به. كار گرفته نشد مند به طور روش يك از اين تمهيدات به هيج. ملي كرد

بعضي از اعضاي شورا و فرماندهان . آرام بودند ها نا رؤساي هنگ. كرد  مركزي دسيسه ميي كميته. هم فكر نكرده بود
بحث در اين  ساز طي چندين جلسه به هاي سرنوشت شورا درميان اين جدال. ديدند خواب يك ديكتاتوري نظامي را مي

ها برگردانده شود، بيست فرانك باشد يا سي فرانك و  صاحبان آن  قرار بود مجاناً بههاي گرو كه مورد پرداخت كه قبض
 .پنج سانتيم فروخته شود ي رسمي به روزنامه
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در پاريس افراد فعال و . دفاع نيست توانست نبيند كه اميدي به بيش دورانديشي نمي و در اواخر آوريل هيچ ناظر كم
هاي فرعي و هزاران  ها، كميته ها، كميته كله زدن با دفتر و هائي جهت سر اع روشازخودگذشته نيروي خود را براي ابد

در . دست آورند نمودند تا يك توپ به كردند و اغلب يك روز تمام صرف مي  مستهلك ميي مدعيِ رقيب اداره
خواستند و تا  گلوله نميچيز جز غذا و  كردند و هيچ ها صفوف ورساي را سوراخ سوراخ مي چي اي از توپ استحكامات پاره

شان شكاف  هاي هاي توپ ها و آشيانه دژ. ماندند هاي خود مي كرد در كنار توپ ها را تكه تكه نمي كه آتش دشمن آن وقتي
تيراندازان . دادند آتش دشمن پاسخ مي ها به ها با قدرت از بلندي شد و باز آن شان منهدم مي ي شليك داشت، روزنه مي بر

هاي  ها و قهرماني ي اين ازخودگذشتگي همه. كردند گير مي شان غافل هاي گاه اظ، سربازانِ صف را در كميندلير، بدون حف
 .ها منفذ نشت كند رفت، مثل بخار يك موتور كه از صد حدر مي كننده بيهوده به خيره
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  هيجدهمفصل 
 

 كار كمون

  

 9 آوريل شورا تصميم گرفت كه نمايندگان 20ها و ضعف كميسيون اجرائي چنان آشكار شد كه روز  نارسائي
اعضاي اين . ها تقسيم شدوظائف مختلف شورا بين اين كميسيون. ها بگذاردجاي آنكميسيون اختصاصي را به

ها چندان مورد اعتنا قرار نگرفتند؛ اصوالً چگونه  طوركلي اين كميسيون به. ها در همان روز از نو انتخاب شدند كميسيون
ي شهرداري مركزي، هم در كميسيون و هم در شهرداري خودش  حال هم در جلسات روزمره عين وانست درت يك نفر مي

ي خود كرده بود  جاكه شورا هريك از اعضاي خود را مسئول همان دستگاه اداري ناحيه مربوطهحضور داشته باشد؟ ازآن
 20عهده داشتند و اكثراً در روز  ها را به  آن رياستو عمالً كار چندين كميسيون بر دوش نمايندگاني بود كه از همان آغاز

ي شرح وقايع، نظري  پيش از ادامه. كار ادامه دادند روال سابق به ها تقريباً دست تنها به آوريل تغيير هم نكرده بودند، آن
 .اندازيم ها مي كارهاي آن تر به دقيق

رساني و خدمات عمومي يا  ي آذوقه ي مسئول دايرهها هيئت: نيت نياز داشتند حسن دو هيئت نمايندگي صرفاً به
كه مايل بود پاريس را گرسنگي   با آنير تيگرفت كه  طرفي صورت مي رساني شهر از طريق مناطق بي آذوقه. شهري

هاي خود  ي سركارگرها در پست جاكه همه ازآن. ي منظم غذا از اين مناطق شود توانست مانع عرضه ، نمي]131[بدهد
 ـ ماليه، جنگ، نجات عمومي و امور خارجه چهار نمايندگي مسؤل ـ. هاي شهري لطمه نخورد ند، سرويسمانده بود

بايست اصول فلسفي   ميـ آموزش و پرورش، دادگستري و كار و مبادله سه نماينده ديگر ـ. هاي ويژه نياز داشتند قابليت به
 .قشر زيرين طبقه متوسط تعلق داشتند  كه كارگر بود، بهرانكلفجز  ي نمايندگان به همه. داشتند اين انقالب را در نظر مي

ِ بيش از حد متواضع را وارلَنناپذير خود   خستگيهاي  تمركز يافت كه با پرگوئيژوردكميسيون ماليه در شخص 
براي  فرانك 000/675اين كميسيون عبارت از اين بود كه هر روز صبح  ي محوله به وظيفه. الشعاع قرار داده بود تحت
 124داري،  هاي خزانه  در گاوصندوق000/658/4عالوه بر . ها  تهيه شود  نفر و تأمين توان جنگي آن000/25  تغذيه

خواست در  توانست يا نمي  نميژوردولي . ي ماليه پيدا شد صورت سهام و ساير اوراق بهادار در اداره مليون فرانك هم به
از  (ها  ي اداره رو، او ناچار بود كه روي درآمد همه ي خود را پرنمايد؛ ازاين زانهها مذاكره كند و از اين طريق خ مورد آن

ها و  هاي مستقيم، ثبت اسناد و تمبر، بازارها، دخانيات، صندوق شهرداري العمل قبيل پست و تلگراف، عوارض، حق
 هم از 000/290/7پرداخت و حتي شهر   فرانك بدهي خود را به000/400/9كم  بانك كم. دست بگذارد)  خدمات راه آهن
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در طي همين دوران . زحمت فراهم شد  به000/000/26 آوريل، 30 مارس تا 20اين ترتيب بين  به. حساب خودش داد
، 000/446/1ها درمجموع  ي شهرداري ، همه000/813/1فرمانداري .  دريافت كرد000/000/20تنهائي  ي جنگ به اداره

، خارجه 000/1، آموزش و پرورش فقط 000/50، تجارت 500/5، دادگستري 000/29بحريه  ،000/103داخله 
ي ملي  خانه چاپ ،500/44كميسون باريكادها  ،000/80ي ملي  خانه ، كتاب000/100مأموران آش نشاني  ،000/112
ها تقريباً  از اول ماه مه تا سقوط كمون اين نسبت.  فرانك دريافت كردند882/24انجمن خياطان و كفاشان  ،000/100

 000/300/46مجموع مخارج كمون . حدود بيست ميليون فرانك رسيد ي دوم به مخارج دوره. همين صورت باقي ماند به
هاي مختلف پرداخت شد؛ تقريباً دوازده ميليون فرانك از   آن توسط بانك و بقيه توسط سرويس000/696/16بود كه 

 .درآمد عوارض تحويل شد

چهارم  ت سرپرستي كارگران و يا كارمندان جزءِ سابق قرار داشتند و همگي تقريباً با يكها تح اكثر اين سرويس
. يابد سازمان مي  سرويس را كامالً بيـ كارگر تراشكار، تايز ي پست ـ مدير دايره. كردند تعداد نفرات معمولي خود كار مي

ها خالي  ها و غيره مفقود و صندوق مدارك، مهرها، كارتاند، تمبرها مخفي يا ربوده شده بودند؛  ها بسته دفاتر پستِ بخش
ورساي مراجعه كنند، واال اخراج  داد كه به كارمندان دستور مي ها به هائي بر در و ديوار كريدورها و حياط يادداشت. بود
دهي  ي سازمانكه كارمندان جزء كه از پيش خبر نداشتند، برا وقتي.  با سرعت و نيرو وارد عمل شدتايزولي . شوند مي

. بحث پرداخت و دستور داد درها را ببندد ها به شان صحبت كرد و با آن هاي پستي آمدند، او براي ها و بسته سرويس نامه
هاي مختلف  رياست سرويس. كمك آمدند بعضي از كارمندان كه سوسياليست نيز بودند، به. راه آمدند كم به كم
ها در پاريس  آوري و توزيع نامه گشوده شد و درعرض بيست و چهار ساعت جمعها  پستِ بخش. ها سپرده شد سرمنشي به

 در دنيـ  سنهاي  صندوق مقصدشان شهرستان بود، از طريق مأمورين مبتكر به كه  هائي نامه. تجديدسازمان گرديد
ار شخصي بازگذاشته شده ها براي هرگونه ابتك پاريس دست ها به شد؛ و براي ورود نامه ي پانزده كيلومتري ريخته  فاصله

بندي، باربرها و مستخدمين و نگهبانان ادارات  ها، مأموران دسته رسان يك شوراي عالي تشكيل شد كه دستمزد نامه. بود
العاده را محدود نمود و قرار گذاشت كه در آينده قابليت كارمندان از طريق  هاي فوق را اضافه كرد؛ زمان كار در سرويس

 ].132[يين شودسنجش و امتحان تع

.  تمبرهاي پستي را توليد كردـ ترين اعضاي انترناسيونال آلياژساز و يكي از فعال  ـكامِليناخانه تحت مديريت  ضراب
. كردند؛ ولي سرانجام ساكت شدند ي كل پست، ابتدا مدير و كارمندان اصلي مجادله مي خانه هم مانند اداره در ضراب

اي  ي حرفه جاكه هركس تجربه ين محل را دليرانه در دست گرفت، كار را ادامه داد و ازآن ا با حمايت چند دوستكامِلينا
هاي طالي  بانك كه شمش. هاي كار صورت گرفت ها و هم در روش گرفت، اصالحاتي هم در ماشين كار مي خود را به

هاي پنج  صورت سكه له به فرانكِ طال تحويل دهد كه بالفاص000/110خود را پنهان كرده بود، مجبور شد معادل 
 .ها وارد پاريس شدند ي جديد هم ريخته شده بود و در شُرف استفاده بود كه ورسائي قالب يك سكه. فرانكي ضرب شد

، مردي واجد واالترين 1851هاي  ، از تبعيديترايهارد. ي ماليه وابسته بود دايره ي مددكاري عمومي هم به دايره
اي از پزشگان و مسئوالن خدمات،  پاره. ترتيبي تحويل گرفته بود، تجديد سازمان كرد ال بيفضائل، اين اداره را كه دركم

گدائي  ها به كاران فرار كرده و بسياري از افرادِ تحت سرپرستي آن  مدير و خدمتايسيدر . ها را رها كرده بودند بيمارستان
كردند و در همين حال  وحين ما را جلوي در معطل ميها مجر بعضي از كاركنان بيمارستان. ها افتاده بودند در خيابان

چيز را مرتب كرد و   همهترايهاردولي . هاي افتخارآميزشان شرمگين كنند ها را از زخم نمودند آن خواهران رباني سعي مي
اين . ا ستودند دوستان خود را يافتند و كمون راين طرف بيماران و معلولين در وجود نگهبانانْ  به1792براي دومين بار از 

ي  دست يك افسر ورسائي كشته شد، گزارش بسيار جامعي درباره   بهپانتِئِن مه در 24فكر كه در  القلب و روشن مرد رئوف
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جاي اين دفاتر  هنهاد كرد كه ب او پيش. ، برجا گذاشته استكرد حكومت و كليسا زنجير مي حذف دفتر خيريه كه فقرا را به
 .ي كمون تشكيل شود اري تحت مديريت كميتهدر هرناحيه يك دفتر مددك

 كُمبو و فيِِهسرويس عوارض توسط . شد  اداره ميآگوست فُنتِنِ زيركانه توسط ي تلگراف، ثبت اسناد و امالك اداره
، و ]133[ تجديدسازمان كرد و با استادي آن را اداره نموددِبكي ملي كه  خانه چاپ. سره از نو تأسيس گرديد يك
جوئي  بورژوازي بزرگ اختصاص داشت، با مهارت و صرفه ي ماليه كه معموالً به دايره ساير دواير مرتبط بهچنين  هم

اين فهرست كامل . راه شدند  توسط كارگران و كارمندان جزء روبهـ  فرانك نرسيد000/6حداكثر  ها هرگز به حقوقـ 
 .جنايات پنهان از چشم بورژوازي ورسائي نيست

هاي  ها اطاق افسرها و گاردي. ها بود ريختگي  سرزمين تاريكي و ساير درهم،يره ماليه، دايره جنگدر مقايسه با دا
ها را  آن. كردند اي از نبود امدادرساني شكوه مي اي تقاضاي مهمات و آذوقه داشتند و عده خانه را پركرده بودند، عده وزارت

، شخصيتي قدري تودار، هانري پرودمل سليم بود و توسط كلنل چنان در بند عق فرستادند كه هم  پس ميواندومميدان  به
جا مستقر شده بود؛ سخت در جنب و جوش بود   درآنكلوزره مركزي كه توسط ي ي زيرين، كميته در طبقه. شد اداره مي

تهيه  هگرفت، خود را ب ي مسئول جنگ را مي هاي نماينده كرد، غلط انتها مي و وقت و توان خود را مصروف جلسات بي
خواست و مدعي بود  پذيرفت، از ستاد كل گزارش مي خانه را مي ساخت، ناراضيان وزارت يك اسكناس جديد سرگرم مي

ي  ي خود، با اداره نوبه  مارس تشكيل شده بود، به28خانه كه در  ي توپ كميته. دهد كه درمورد عمليات نظامي نظر مي
هاي ميدان مارس را دراختيار داشت و  اين اداره توپ. راه انداخته بودها جار و جنجال  جنگ بر سر محل استقرار توپ

و يا حتي  ]134[خانه هائي براي ايجاد يك پارك مركزي براي توپ تالش.  رامونمارترهاي  خانه توپ ي توپ كميته
ها باقي ماند؛  بنديي آخر در كنار سنگر هاي دوربرد تا لحظه توپ. نتيجه ماند هاي توپ موجود بي دانستن تعداد عراده

 سانتيمتري در اختيار داشتند و مهمات 12 و 7هاي  هاي عظيم بحريه فقط توپ توپ گوئي به كه دژها براي پاسخ درحالي
هاي رنگارنگ قرار داشت، موجودي انبارهاي  داري كه مورد هجوم آنارشيست سررشته. خورد ها نمي اليبر آنك هم اغلب به

دور پاريس ايجاد  بايست حصار دوم و سومي به ساختن باريكادها كه مي. كرد برنامه تهيه مي خود را برحسب تصادف و بي
رغم  جا بدون روش و علي آدم كله شقي سپرده شد كه همه  آوريل گذاشته شده بود، به9كرد و قرار آن براي  مي

 اصلِ ثابت، بدون گونه بدون هيچهمين سبك،  هاي ديگر به تمام سرويس. شد كار مي  خود دست بههاي هاي مافوق نقشه
در اين . كرد هاي ماشين دريك جهت حركت نمي چرخ: گرفت ي عمل و وظائف محوله صورت مي رعايت حدود حوزه

 .انداخت ش ميا ي كناري نواخت و نوا در نواي نوازنده اي هرچه دوست داشت مي كنسرت بدون رهبر هرنوازنده

رغم اين تصور   مركزي عليي كميته. نست هماهنگي را دوباره برقرار كندتوا راحتي مي يك دست قوي و كاردان به
جمعي  ، حاال به»در رود كه كمون دختر آن است و نبايد اجازه داد از راه به«شد  دهد و گفته مي كمون خط مي خود كه به

مون تاحد زيادي تجديد شده اعضاي اين كميته از زمان برقراري ك. از پرگويان فاقد هرگونه اوتوريته تبديل شده بود
ـ در آن اكثريتي از  ها طالب عنوان عضويت اين كميته بودند زيرا خيلي  پر چون و چرا ـهاي ي انتخابات واسطه بودند و به

چشمي با  ش را از هما  اهميتي هاين كميته در وضعيت كنوني خود هم ].135[خيال ايجاد شده بود افراد الابالي و بي
. كرد ترين فشاري فوراً جاخالي مي  آن را در انحصار خود گرفته بود، با كمبرالِرخانه كه  ي توپ كميته. ردك كمون اخذ مي

 .ي مسئول جنگ وابسته بودند طرز كار نماينده ها يكسره به داري و ساير سرويس سررشته

 صادر ـ يخوليائي و گاه آمرانهگاه مال هائي ـ نامه ها و بخش ي خود، فرمان ي نامرئي، درازكش روي كاناپه فرمانده
: او تكاني بدهد آمد تا به اگر يكي از اعضاي كمون مي. داد ها انگشتي تكان نمي كرد و هرگز براي نظارت براجراي آن مي

فرصت . ام چيز را كرده من فكر همه«داد  ، او با تبختر جواب مي»جا در خطر است كني؟ فالن و بهمان جا چه مي تو اين«
 مركزي را ي كميته اين فرمانده يك روز با قلدري . گرفت ، و دوباره كارش را از سرمي»انجام برسد هاي من به بدهيد طرح
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رود و آن را دوباره   عزلت گزيند و يك هفته بعد دنبال همين كميته ميالنترپوكند تا در خيابان  خانه بيرون مي از وزارت
هاي جعلي در مورد   نامهتودلِِباناز  كه] 136[ سرحد بيشرمي خودبيناين آدم تا. گرداند ي جنگ برمي  خانه دبير به

گذراند، با تكبر تمام هرگز  هاي خارجي مي نشيني با خبرنگاران روزنامه داد و وقت خود را با هم هاي دفاع نشان مي نقشه
ريباً يك ماه طول كشيد تا براي كمون تق. تن نكرد هرصورت در آن زمان پوشش حقيقي پرولترها بود، به اونيفرم، كه به

 .ي ارتش منظم نيست رغم ظاهر نوآور خود، چيزي جز يك افسر وامانده مايه، علي زن بي دريابد كه اين الف

هاي  طلبي كه بذر جو ي راديكال، خوددار و منزه  ساله28جوان :  شدروسلاميدهاي بسياري متوجه رئيس ستاد او 
ها   برخاسته و از چنگ پروسيبازِنمخالفت با   بهمِدسروانِ مهندسي در ارتش اين س. افشاند وحشي انقالب خود را مي

. جا معطل بود  مارس هنوز در آن18سرهنگِ مهندسي منصوب كرده بود و تا   بهنِوِر او را در اردوي گامبتا. گريخته بود
پاريس رساند  با عجله خود را به.  ديدي خودش را چنين آينده ي فرانسه و هم در پاريس آينده. وجد آورد  مارس او را به18

 3او آدمي متكبر بود، خيلي زود سوءِ شهرت پيدا كرد و در . جا از طريق دوستاني در لژيون هفدهم جا گرفت و در آن
 معرفي نمودند و كلوزره  موجبات آزادي او را فراهم كردند و بهژِرالدن شارل و مالوندو عضو شورا، . آوريل بازداشت شد

چاپلوسي از   مركزي صاحب قدرت است، بهي  با اين خيال كه كميتهروسل. رياست ستاد كل پذيرفته شد ريق او بهاز ط
. كرد محبوبيت دارند رفت كه گمان مي هائي مي گيرد و دنبال آدم داد كه از آن رهنمود مي آن پرداخت، و چنين جلوه مي

خانه را مجذوب كرد؛ ولي  گرفت، دبير خود مي  بزرگ كه بهيها ي آدم ، و قيافهشسردي او، زبان فني و روشني بيان
. شدند   مشوش او مي كردند، متوجه ظاهر نااستوار و عالئم غيرقابل ترديدي از روحيه تر بررسي مي كه او را دقيق كساني

 كلوزرهحالي  كه از بيي او براي عموم مردم  مĤبانه اي باب روز شده بود و رفتار كنسول اين افسر جوان انقالبي تا اندازه
 .نمود آيند نمي دلزده شده بودند، ناخوش

حال خود  ها را به ي سرويس  آوريل رئيس ستاد كل بود، همه5او كه از . كرد چيز اين شيفتگي را توجيه نمي ولي هيچ
صبح  بود كه هرروز موروتنها سرويس تاحدي سازمان يافته، يعني سرويس بررسي اطالعات كلي، كار . واگذاشت

 .كرد ي جنگ ارائه مي كمون و دبيرخانه گزارشي مفصل و اغلب زنده و گويا از عمليات نظامي و وضعيت روحي پاريس به

افشاند،  ها نور مي خانه ترين تاريك سرّي به كميسيون امنيت ملي كه بايد . اين تقريباً كل پليسي بود كه كمون داشت
 .كرد هاي ضعيفي پخش مي گاه جرقه  و بي فقط گاه

عنوان  جنبش انقالبي پيوند داشت، به تر با   را كه بيش ، اين جوان بيست و چهار ساله[*]رائول ريگوي مركزي  كميته
شد،   خوب مهار مي ريگواگر. دووالي غيرنظامي خود در فرمانداري تعيين كرده بود؛ ولي تحت نظارت شديد  نماينده

خطاي نابخشودني شورا اين بود كه او را در . رفت راه خطا نمي  زنده بود بهلدوواآمد و مادام كه  ستوان خوبي از كار مي
، فِره استثناي معدودي ـ دوستانش به. هاي مقدم بود تر از پست ترين اشتباه در آن خطرناك رأس سرويسي قرار داد كه كم

 انجام  نحوي كودكانه رين وظائف را بهت هوا بودند و حساس  همگي مثل خود او جوان و سر بهـ  و دو يا سه نفر ديگررِنيار
دراين . كرد ي او را دنبال مي داشت، صرفاً نمونه  نظارت ميريگوبايست بر  كه مي كميسيون نجات عمومي. دادند مي

كه نگهباني و مسئوليت جان  بردند و ظاهراً از اين سر مي ي خود به ها پيش از هرچيز در محفل دوستانه كميته، آن
 .عهده گرفته بودند، غافل ماندند را به نفر 000/100

هائي كه صبح توقيف  روزنامه. ها درحال بازي ديده شدند جاي تعجب نبود كه خيلي زود در اطراف مركز پليس موش
ي   و يارانش را برانگيزند، در همهريگوكه سوءِظن  گران بدون آن توطئه. رسيدند فروش مي ها به شدند، عصر در خيابان مي

ها انجام  جاي آن هميشه الزم بود كسي اين كار را به. ها هرگز خود چيزي كشف نكردند آن.  رخنه كرده بودندها سرويس
هاي نظامي در طول روز و با پشتيباني شديد نيروهاي كمكي از گارد ملي انجام  كشي ها را مانند لشگر بازداشت .دهد
ي وابسته  فقط توانسته بودند روي چهار يا پنج روحاني برجستهها  ها، آن پس از تصويب قرار در مورد گروگان. دادند مي
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؛ مادلن؛ كشيش كليساي الگاردالبدل او   بناپارتيست تمام عيار؛ عليـ داربوا  ـگاليكاسقف اعظم : كليسا دست بگذارند به
همكاري كرد و در دوران مداري از نزديكان ناپلئون سوم كه در كودتا با او  تاجر و سياست[ عباپوشمرنيِ ، نوعي دِگِري

صرفاً . ؛ و چند ژزوئيت سفت و سخت ديگرسورا، اسقف آبه اَالر؛ ]م. وزارت كشور و رياست مجلس رسيد امپراتوري به
ها  چنگ آن مكزيك را به  مبتكر معروف لشگركشي بهژِكهو ] 137[ رئيس دادگاه پژوهشبنژانحسن تصادف 

 ].138[انداخت

تعدادي از . كاران بود پرداختند، مايه نجات جنايت نش كه مردم بهاي آن را با خون خود ميگريِ قابل سرز اين الابالي
هاي  سه زن تيره روز كه در قفس: ها عبارت بود از  پرده برداشتند؛ كشفيات آنپيكپوسنفرات گارد ملي از اسرار دير 

نحوي غريب تفتيش عقايد  كه به هائي البها و ق هاي آهني، ميله كرست ،]139[فلزي حبس شده بودند،  ابزارهاي عجيب
يكي از زندانيان، تنها نفري كه . اي در مورد سقط جنين و دو جمجمه كه هنوز از مو پوشيده بود كرد، مقاله را تداعي مي

سن  ها را به اين اكتفا كرد كه راهبه پليس به. عقلش را از دست نداده بود، گفت كه او ده سال در اين قفس بوده است
فرمانداري .  تعدادي اسكلت زن كشف كرده بودندسن لورانبعضي از ساكنان ناحيه دهم در كليساي ] 140[ بفرستدزارال

 .جائي نرسيد يك تحقيق نمايشي دست زد كه به صرفاً به

  خود را آشكار ساخت، اصالت اين انقالب مردمي تا اين حد دردوستي ي انسان ها ايده ي اين لغزش ولي در ميان همه
 تن 92كمون براي «: نفع قربانيان جنگ گفت مردم به ي نجات عمومي هنگام دادن پيامي به رئيس دبيرخانه. كمال بود

جمهوري براي . هيچ حزبي تعلق ندارند زنان بيوه به. كه مشغول كشتن ما هستند، نان فرستاده است از همسران كساني
از جناج چپ [شومِت و شاليهكالمي قابل تحسين درخور . »كند بت مي يتيمان مراقي  درماندگان نان دارد و از همهي همه

نام ترتيب  هاي بي گزارش ستوه آمده بود، اعالم كرد كه به هها ب فرمانداري كه از كثرت گزارش]. م. 1789رهبران انقالب 
صالح عمومي، كه م كند يك گزارش را امضا كند، نه به كه جرأت نمي كسي«: روزنامه رسمي نوشت. اثر نخواهد داد

ها اجازه داشتند از بيرون غذا، لباس، روزنامه و كتاب تهيه كنند؛ با  گروگان. »كند هاي شخصي خدمت مي كِشي كينه به
نهاد شد كه   پيشير تي حتي به. هاي خارجي را بپذيرند گران روزنامه دوستان خود مالقات داشته باشند؛ و گزارش

براي انجام اين .  مبادله كنندبالنكي را تنها با الگارد و بوژيان، دِگِرياعظم اي نظير اسقف  هاي برجسته گروگان
زندان  ي كمون سوگند خورد كه درصورت عدم موفقيت به كه نزد اسقف اعظم و نماينده  پس از آنژنرالـ  ويكارمذاكرات 

كه هواداران  خواهد داد، درحاليجنبش   يك سر بهبالنكي فكر كرد كه ير تيولي . ي ورساي شد گردد، روانه خود برمي
ها يا  گاليك[ جان درنَبردگاليكي داربواند كه ا اند، كامالً مواظب كرسي اسقفي پاريس دوخته پاپ كه با ولع چشم به

مرگ او ]. م. استقالل كليساي فرانسه از پاپ رم اعتقاد داشتند ها آن دسته از روحانيون فرانسوي بودند كه به اولترامانتاين
ها  آن گذاشت و هم با خرجي اندك يك شهيد به جا مي ها به هم ثروتي هنگفت براي آن: ن سودي مضاعف بودمتضم

شكني تنبيه نكرد و  خاطر اين پيمان شورا اسقف اعظم را به ].141[ در ورساي ماندالگارد مخالفت كرد و ير تي. داد مي
 و پيكپوسهاي خاطي  راهبه. دي اولويت زنان فراموش نشدهرگز حتي در ايام نومي. چند روز بعد خواهرش را آزاد نمود

 . منتقل شدند، در بخش مخصوصي از ساختمان محبوس گرديدندسن الزار هائي كه به ساير مذهبي

ي  نوبه شورا به. ها انسانيت خود را نشان دادند هاي مسئول دادگستري هم در بهبود وضعيت زندان فرمانداري و هيئت
ي دادگستري ابالغ شود  نماينده تضمين آزادي فردي مقرر كرد كه هرگونه بازداشتي بايد بالفاصله بهخود در تالش براي 

كه افراد گارد ملي براثر اطالعات غلط چند نفر را كه شايع بود  پس از آن. و هيچ تفتيشي بدون جواز قانوني صورت نگيرد
 كرد كه هرگونه عمل خودسرانه اخراج و تعقيب فوري ند، بازداشت كردند، شورا در روزنامه رسمي اعالما كه مشكوك

ضبط صندوق پول هم  گشت، گمان كرده بود كه به هاي گاز دنبال اسلحه مي كه در شركت گرداني. دنبال خواهد داشت به
 اتهام صدور فرمان آتش در  را بهگوستاو شُاديكميسر پليس كه . مجاز است؛ شورا فوراً دستور داد كه پول مسترد شود
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براي جلوگيري از هرگونه . شورا كميسر را بركنار كرد. گير كرد، پول زنداني را هم ضبط نموده بود  ژانويه دست22
كليه  حال به ها را صادر كرد؛ و درعين سوءاستفاده از قدرت، شورا دستور تحقيق در وضعيت زندانيان و علت بازداشت آن

 استعفاي خود را فرستاد كه پذيرفته شد؛ زيرا او ديگر ريگوبا اين كار . ي مالقات با زندانيان را داد اعضاي خود اجازه
هاي  هاي او ستون روزنامه شيرينكاري.  مجبور شده بود كه او را توبيخ كنددلِسكلوزكرد و  داشت همه را خسته مي

كردند كه پاريس  اش را متهم مي ها اين پليس و رفتارِ كودكانه آن. كرد ورسائي را كه همواره مترصد رسوائي بودند، پر مي
هاي نظامي در اين موارد خودداري  را دچار وحشت كرده است؛ و اعضاي شورا را كه از امضاي احكام محكوميت دادگاه

اي كه در  آن بورژوازي سِفله. اند داشته  اين افسانه را زنده نگهفيگاروئيمورخين . نمودند كُش معرفي مي كردند، آدم مي
گيري   دست000/50كرد و براي  هاي سفيدمهرِ امپراطوري سر خم مي  و نامه1851گيري دسامبر   دست000/30مقابل 

تعداد . كند كه توسط كمون صورت گرفت، نوحه سرائي مي  بازداشتي900 يا 800زد، هنوز براي  ماه مه كف مي
ها فقط  ها فقط براي چند روز و خيلي  آنها در طول اين دو ماه منازعه هرگز از اين رقم تجاوز نكرد و دوسوم بازداشتي

ها كه  هاي آن بافته شدند، به ها كه فقط توسط مطبوعات ورسائي تغذيه مي ولي شهرستان. چند ساعت در بازداشت بودند
 هاي اعياني پاريس را شورشيان دارند خانه«: شد، باور داشتند نمائي مي ها نيز بزرگ فرمانداري  بهير تيهاي  نامه در بخش
  .»فروش برسانند ها را به كنند تا اثاثيه آن خالي مي

مداخله، اين بود نقش هيئت نمايندگي امور بيروني كه تحت  ها به ها و برانگيختن آن روشن كردن ذهن شهرستان
از .  دوم قرار داشتي هنسبت هيئت نمايندگي جنگ در مرتب يك عنوان نارسا انتخاب شده بود و از لحاظ اهميت فقط به

افراد گارد ملي جز در . جوش درآمده بودند و  جنب  ها به شهرستان) ها را بررسي خواهم كرد من بعداً اين جنبش( آوريل 4
آساني عمليات  در مركز، شرق، غرب و جنوب كشور به. جا تفنگ داشتند مارسي كه بعضاً خلع سالح شده بودند، درهمه

هاي ارسالي براي  شد و از اين طريق نيروهاي كمكي و توپ اشغال ميهاي راه آهن  گرفت، ايستگاه نيرومندي صورت مي
  .شد ورساي توقيف مي

محل، بدون حسن سلوك و بدون اوتوريته را  كرد كه معدودي مأمور بدون آشنائي با  اين اكتفا مي هيئت نمايندگي به
زدند و  جيب مي گرفت كه پولش را به ي خائنين قرار مي اين هيئت حتي مورد سوءاستفاده. ها بفرستد اين شهرستان به

ها آشنا بودند،  عادات و رسوم شهرستان خواهان با حسن شهرت كه با  جمهوري. كردند اطالعاتش را تقديم ورساي مي
و باالخره، براي كارِ روشن . جا هم مانند جاهاي ديگر نورچشمي بودن الزم بود درآن. كردند نهاد خدمت مي عبث پيش به

  . فرانك اختصاص داده شده بود000/100قيام فقط  گيختن فرانسه بهساختن و بران
دو پيام . ي كوتاه و گويائي از انقالب پاريس بود يكي خالصه. هيئت نمايندگي فقط تعداد كمي بيانيه منتشر كرد

ان كامالً قاب فهم  نوشته شده بود، براي دهقانآندره لئوـ توسط خانم  ساده و پرشور ها ـ دهقانان كه يكي از آن خطاب به
اي كه من  رهائي.  خواهم آرزوي تو هم هست چه را من مي آن. منافع ما يكي است. دهند برادر تو را دارند فريب مي«: بود

. »خواهد، زمين براي دهقان و ابزار براي كارگر است چه را پاريس مي در نهايت آن... كنم، درواقع رهائي توست تقاضا مي
چه . انداخت گاه اوراق چاپي را پائين مي الون آزادي بود كه با يك مكانيسم خيلي حساب شده گاه بهاين بذر نيك بارِ ب

  !ها افتادند و گم شدند ها كه ميان خارستان بسيار از آن
در سراسر اروپا طبقات . وجود آمده بود، بقيه دنيا را يكسره از ياد برد كه صرفاً براي بيرون به اين هيئت نمايندگي

آوردند كه حاال ديگر  اخبار پاريس داشتند، قلباً خود را همرزمان اين شهر بزرگ بشمار مي ر كه با اشتياق چشم بهكارگ
شان  نشريات اغلب فقيرانه. افزودند هاي خود مي ها و پيام پيمائي جلسات، راه ها شده بود و آن را به ي آن پايتخت همه

سوي  ي هيئت نمايندگي اين بود كه دست ياري به وظيفه. كردند ارزه ميشجاعانه عليه افتراهاي مطبوعات بورژوائي مب
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برخي از اين نشريات آخرين امكانات خود را در دفاع از كموني صرف . ولي كاري نكرد. اين مددكاران ارزشمند دراز كند
  . داد مدافعانش براثر كمبود نان از پا درآيند كردند كه اجازه مي

در محافظت .  مقابله كندير تيي  توانست با زيركي محيالنه  تجربه و بدون امكانات نمياين هيئت نمايندگي، بدون
خانه فرستاد، ولي كاري  ضراب خانه را به ي قيمتي وزارت هاي نقره از اتباع بيگانه حرارت زيادي از خود نشان داد، بشقاب

  .واقعي انجام نداد
انقالب تبديل » دارِ دم سر«نيروي حوادث به جاكه كمون با  ازآن. كه اهميت حياتي دارند هائي هيئت رسيم به حاال مي

ها را  كم وصيتِ آن بايست دست هاي اين قرن را بيان كند؛ و اگر قرار بودكه بميرد، مي كه آرزو شده بود، تكليف داشت
ين چهل سال از طرف كه درعرض ا كار كافي بود تا فهرست كاملي از نهادهائي براي اين. گذاشت  مي برگور خود باقي

  .بيني تنظيم شود حزب انقالب خواسته شده بود با روشن
 را كه از ديرباز مورد تقاضاي  اي از اصالحاتي ي مسئول دادگستري بود، بايد خالصه كه نماينده داني حقوق

ائي ما و مباني ي انقالب پرولتاريائي بود كه اشرافيت نظام قض اين برعهده. كرد ها بوده است، تهيه مي سوسياليست
اند، بلكه توسط كاستي محاكمه  مردم حاكم هرگز خود را محاكمه نكرده. مستبدانه و مندرس كُد ناپلئوني را نشان دهد

ها،  ي قضات و دادگاه سلسله مراتب احمقانه: ي خودشان ناشي شده است اي غير از اوتوريته اند كه از اوتوريته شده
وكيل و حقوقدان كه تا چندين  منشي، ناظر،  تندنويس، كارگشا، ضابط، افسر،000/400ها،  ها، دادستان بردار نسخه

كه واجد دادگاهي  نام كمون صورت گرفته بود، اولويت داشت كه به اين امر براي انقالبي. مكند ميليون ثروت ملي را مي
اعم از مدني، (گونه دعاوي   همه صفه منهاي اند، بتوانند از طريق هيئت باشد تا در آن مردمي كه حقوق خود را بازافته

 تا نشان دهد ـ جز در موارد نقص شكلي خواهي ـ را رسيدگي كنند؛ دادگاهي قطعي و بدون فرجام) تجاري، جنحه يا جنائي
ي  نماينده. دهد ي ثبت در دفتر مي مأمور ساده شوند و تندنويس جاي خود را به كه چگونه كارگشا، ضابط و منشي زائد مي

گرفتند ـ  كرد كه حقوقي ثابت مي ها، افسران ضابط و نُظار مي تر همِ خود را مصروف انتصاب منشي بيشمسئول 
چنين اين عيب را نيز داشت كه اصل ضرورت وجود چنين مأموريني را  هوده در زمان جنگ كه هم انتصاباتي بسيار بي

مقرر شد كه در هنگام بازداشت اشخاص در .  نشدچيز مترقي از اين كار حاصل تقريباً هيچ. داد مورد تأييد قرار مي
ها و وسائل شخص بازداشت  جلسه بايد دليل بازداشت و نام شهودي كه بايد احضار شوند، ذكر گردد؛ و اوراق، پول صورت
كرد كه در ظرف چهار روز  ها را موظف مي ي ديگري مديران تيمارستان مصوبه. سپرده شود» صندوق عرايض «شده به
كنند، پرتوي  همه جنايت را استتار مي اگر كمون براين مؤسسات كه آن. رح وضعيت بيماران خود را ارسال كنندنام و ش

  .ولي اين مصوبات هرگز اجرا نشدند. شد انداخته بود، بشريت مديون آن مي
سن هاي  اسكلت و پيكپوس ي هبودِ دانشِ هيئت نمايندگي را جبران كرد؟ آيا بر اَسرار دخم ي عملي، كم آيا غريزه

هيئت نمايندگي . شوق آمد اصطالح كشفيات به ها نكرد و ارتجاع از اين به آن  پرتو افكند؟ ظاهراً هيچ توجهي بهلوران
جانب كمون  خواهان فرانسه را به حتي اين فرصت را هم از دست داد كه الاقل براي يك روز هم كه شده كليه جمهوري

مصونيت از مجازات زندگي  اين شخص ثروتمند، دلير و گستاخ همواره با اطمينان به. ودها ب  در اختيار آنژِكِر. جذب كند
فقط انقالب . كند مكزيك مجازاتي اعمال نمي كرده بود، زيرا قانونيت بورژوائي هرگز براي جناياتي نظير لشگركشي به

 كه مدعي بود فريب امپراطوري را ژِكِر. بودتر از تحت تعقيب قرار دادن او ن چيز آسان هيچ. توانست او را گوشمالي دهد مي
قيد قرعه  ي دوازده نفره كه به در يك دادگاه علني، در مقابل يك هيئت منصفه. افشاگري بود خورده است، مايل به

هاي  شد لشگركشي مكزيك را از غربال گذراند، دسيسه انتخاب شده بودند، جلوي چشم جهانيان، از طريق او مي
- 1867 [ميرامونشد كه چگونه زن امپراتور،  ترتيب نشان داده مي بدين.  و مشت دزدان را باز كردروحانيت را برمال

كه درخدمت سياست ناپلئون سوم در اين كشور قرار گرفت و پس از شكست  تبارِ مكزيكي ، مارشال فرانسوي1831
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چه قصدي و  راه انداختند، به ه را به توطئمورنيو ] م. دست حكومت جمهوري تيرباران شد  بهميلين ماكسيامپراتوري 
سپس، اين كيفر احياناً در روز روشن در ميدان . كساني فرانسه درياها خون و صدها ميليون پول را از دست داد براي چه

اين  كردند؛ ولي مردم،  شوند، شايد زاري مي ندرت تيرباران مي شعرا كه خود به. رسيد انجام مي  بهتويلري روبروي كنكورد
  . هم غفلت شدژِكِرحتي از بازجوئي . »كند فقط انقالب عدالت را اجرا مي«: گفتند زدند و مي ، دست مي ربانيان ابديق

همه  نمايندگي مسئول آموزش و پرورش متعهد بود كه يكي از زيباترين صفحات كمون را رقم بزند، زيرا پس از اين
اين نماينده يك رساله، . كرد از يك مغز واقعاً انقالبي تراوش ميسال مطالعه و آزمايش اين مسأله بايد حاضر و آماده 

كه اين نماينده دكتر و  با آن. نفعش شهادت دهد يك طرح، يك پيام و يا يك سطر برجاي نگذاشته است كه در آينده به
كساني كه  ارد و بهها برد اين قناعت كرد كه شمايل مسيح مصلوب را از كالس هاي آلمان بود، به ي دانشگاه كرده تحصيل

اي شد كه  دهي تعليمات ابتدائي و حرفه يك كميسيون مأمور سازمان. اند، پيام دهد ي تدريس مطالعه كرده در مورد مسأله
كميسيون ديگري براي آموزش زنان در همان روزي كه .  مه بود6كارش عبارت از اعالن افتتاح يك مدرسه در 

  .رديدها وارد پاريس شدند، تعيين گ ورسائي
: دو مرد متعهد و با ذكاوت. صدور قرارهاي غيرعملي و معدودي انتصابات فعاليت اداري اين نماينده منحصر بود به

ها قرض دادن كتاب را ممنوع كردند و  آن. ي ملي شدند خانه  مأمور تجديدسازمان كتابگاستينو. ب و اليزه رِكلو
هاي خصوصي  خانه هاي عمومي براي خود كتاب امتياز از مجموعه حباي صا شرمانه كه عده اين رويه بي ترتيب به بدين

عضويت شورا انتخاب   آوريل به16، كه در كوربهفدراسيون هنرمندان تحت سرپرستي . دادند، خاتمه داده شد ترتيب مي
  .ها پرداختند كار افتتاح و نظارت موزه شد، به

. ماند ظرات اين انقالب پيرامون آموزش و پرورش برجا نميها نبود، هيچ خبري از ن ي شهرداري نامه اگر چند بخش
هاي  ها رها شده بود، از نو گشودند و كشيش هائي را كه از سوي مبلغين كليسا و معلمين شهرداري افراد بسياري مدرسه

حيه چهار شهرداري نا. كرد ها را تأمين مي شهرداري ناحيه بيستم پوشاك و خوراك بچه. مانده را بيرون راندند باقي
ها براي منافع  آن عدالت و آموزش  ها با عشق به نوع، بارآوردن آن هم عشق و احترام به آموزش كودكان به«: گفت مي

شهرداري ناحيه هفدهم . »شود  هستند كه آموزش و پرورش كموني آينده برآن بنا مياي ها اصول اخالقي همگاني؛ اين
جسمي،  كه همواره از واقعيات ـ  درآينده منحصراً از روش علمي، يعني روشيها معلمين مدارس و پرورشگاه«: اعالم كرد

ي كامل  بود يك برنامه توانست كم هاي مبهم نمي ولي اين فورمول. »كند، استفاده خواهد كرد  آغاز ميـ معنوي و فكري
  .را جبران كند
 كه منحصراً  هدف اين هيئت. »ادلهكار و مب«گويد؟ هيئت نمايندگي مسئول  كسي از جانب مردم سخن مي ولي چه

هاي عمومي   كليه اصالحاتي كه بايد در سرويسي مطالعه«: هاي انقالبي تركيب شده بود، عبارت بود از از سوسياليست
شان صورت بگيرد، تجديدنظر در مجموعه قوانين تجاري و  كاران كمون و يا در روابط مردان و زنان كارگر با صاحب

اين هيئت قصد داشت مدارك . »هاي مستقيم و غيرمستقيم و تهيه آمار كار نظر در كليه مالياتحقوق گمركي، تجديد
  .كمون تسليم شود، از خود شهروندان جمع آوري نمايد بايست به الزم براي لوايحي را كه مي

فاتري براي د. ، از كمك يك كميسيون مشورتي مركب از كارگران برخوردار بودلئو فرانكلي اين دايره،  نماينده
ها ممنوع  ي نانوائي درخواست بسياري از شاگردنانواها، كار شبانه به. ثبت عرضه و تقاضاي كار در كليه نواحي گشوده شد

اي درمورد كسر  ها و مصوبه خانه اي درمورد بستن گرو اين هيئت اليحه. حال بهداشتي واخالقي شد ـ اقدامي درعين
  .شان رهاشده بود، حمايت كرد كه توسط صاحبان فراري هائي كارگاه ي مربوط به مصوبهكرد و از گذاشتن از دستمزدها تهيه

كه ممكن بود اين عنوان اخير را  كساني. گرداند قربانيان جنگ و نيازمندان برمي ها اشياءِ گروي را مجاناً به طرح آن
گزارش هيئت با اين . ل، تحويل بگيرندي دِين درعرض پنج سا توانستند گروي خود را در ازاي قول تأديه نپذيرند، مي
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كارگراني  وجود آيد كه به ها بايد سازماني اجتماعي به خانه دنبال حذف گرو كامالً معلوم است كه به«: شد كلمات ختم مي
استقرار كمون مستلزم نهادهائي است كه كارگران را از استثمار . شوند، ضمانتي جدي بدهد بيرون پرتاب مي كه از كار 

  .»ايه محافظت كندسرم
داري پايان  هاي رژيم سرمايه عدالتي ترين بي يكي از فاحش ها و دستمزدها را ملغي كرد به كه كسر از حقوق اي مصوبه

گرفت؛ كه او در اين مورد خود هم قاضي  ها توسط خود كارفرما صورت مي ترين بهانه ها اغلب با فئودالي داد، اين جريمه
  .و هم شاكي بود

ها  خودشان  بهـ ها محروميت پس از قرن ها را ـ توده هاي رها شده، مالكيت حاصل از كارِ  كارگاه مربوط بهي  مصوبه
هاي رها شده را كه  هاي سنديكائي، قرار بود آمار و صورت كارگاه يك كميسيون تحقيق، منصوبِ اطاق. بازگرداند

ي خود خلع مالكيت  خلع مالكيت كنندگان بنوبه«يب اين ترت به. دست كارگران سپرده شود، تنظيم كند بايست به مي
آالت اين انقالب را  رفتي در ماشين شد؛ هرپيش قرن نوزدهم بدون آغاز كردن اين انقالب سپري نمي. »شدند مي

هم پيوسته و  تر به هاي كارگر بيش گردد، توده هاي معدودي متمركزتر مي كند؛ هرچه استثمار كار در دست تر مي نزديك
، ناچار خواهد بود با اين معدود 1789ي جوان  ي آگاه و متحد، مانند فرانسه ي توليدكننده بزودي طبقه. شوند تر مي طمنضب

  .ترين انقالبي سوسياليست، همانا انحصارگر است گير پي. غاصبان صاحب امتياز مقابله كند
 كه اين  ويژه در مورد جوامع تعاوني، بودهائي داشت و نيازمند توضيحات دقيقي بود؛ به بدون شك اين مصوبه كم

ها قابل اجرا نبود، و   بيش از ديگر مصوبهـ در گرماگرم منازعه اين مصوبه ـ. شدند ها سپرده مي آن بايست به ها مي كارگاه
دست  كارگر را به هاي طبقه اي از خواست كم ايده تعدادي مصوبات تكميلي نيز نياز داشت؛ ولي دست عالوه براين به 

 مارس جز اين، كارِ مثبت ديگري نكرده بود، با صِرف تشكيل كميسيون كار و مبادله بازهم بيش 18اگر انقالب . داد مي
  .كارگران توجه كرده بود سو به اين  به1789 مه 5ي مجالس بورژوائي از  از همه

كميسيون نشان داد كه در . كه بر قراردادهاي كميساريا از نزديك نظارت داشته باشد خواست هيئت نمايندگي كار مي
و «در گزارش آمد كه . كار مقاطعه سود  شود، نه به كار تحميل مي مورد مقاطعه از طريق مناقصه، پائين بودنِ قيمت به

ويژه در زماني كه كارگر ديگر مرگ را بر تن دادن  چنين مانورهائي تن دهد؛ به قدر نابينا هست كه به متأسفانه كمون آن
ي كار را مشخص  كرد كه تخمين مخارج بايد هزينه اين نماينده مسئول تقاضا مي. »دهد اري ترجيح ميچنين استثم به

هاي كارگري باشد، و قيمت قراردادها بايد از طريق داوري بين كمسياريا، اطاق  كرده و در سفارشات ارجحيت با تعاوني
 خود،  هاي نمايندگي ي هيئت ي ماليِ همه ظارت برادارهشورا براي ن. ي مسئول كار تعيين شود اتحاديه تعاوني و نماينده

شورا مقرر كرد كه كارمندان و . ها در ماه مه تشكيل داد  اين هيئت يك كميسيون عالي جهت وارسي حساب
  .مجازات مرگ خواهند رسيد كاراني كه مرتكب اختالس يا دزدي شده باشند، به مقاطعه

همگي مرتكب يك . هاي نمايندگي در حد وظائف خود نبودند مابقيِ هيئتهاي نمايندگيِ كار،  خالصه، سواي هيئت
ديوان محاسبات براي افشاي :  را در دست خود داشتند1789هاي بوژوازي از  مدت دو ماه بايگاني ها به آن. خطا شدند

گين قدرت هاي نن ي استبداد؛ شهرباني براي جريان هاي رسمي؛  شوراي دولتي براي مذاكرات پشت پرده راهزني
در شهرداري مركزي هنوز اسناد . ي طبقات گرترينِ همه اجتماعي؛ وزارت دادگستري براي بندگي و جنايات سركوب

هاي سراسر اروپا از باز شدن   وجود داشت و ديپلومات1848 و 1830 ، 1815اي از اولين انقالب، از  كشف نشده
ي انقالب، ديركتوار، امپراطوري اول،  توانستند تاريخ محرمانه ها مي آن. هاي وزارت خارجه در هراس بودند گاوصندوق

ها فقط در دو يا سه نوبت مداركي منتشر  آن.  و ناپلئون سوم را در مقابل چشم مردم آشكار كنند1848سلطنت ژوئيه، 
  .خواب رفتند بهها  ها در كنار آن رسيد، غافل از ارزش اين گنجينه نظر مي كه به نمايندگان مسئول چنان ].142[كردند
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ديوان محاسبات  به  خاموش بودن و ي  اجازهژِكِرنگاران كه به دانان، دكترها و روزنامه ها با ديدن اين حقوق راديكال
متوسل » بناپارتيسم«ي  كلمه كردند و باز براي حل اين معما به مجال بسته بودن داده بودند، چنين غفلتي را باور نمي

براي شرافت نمايندگان مسئول هم كه شده، بايد اين . شد ي كه با هزاران دليل تكذيب ميا اتهام احمقانه. شدند مي
ي  اين غفلت تا حد زيادي زاده. ها نه ساختگي، بلكه تنها بيش از حد واقعي بود اين غفلت آن: حقيقت تلخ را گفت
  .سركوب گذشته بود
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  همدنوزفصل 
 

  نجات عموميي  تشكيل كميته

  

عالوه، او در مقابل  به. شناخت هاي ارتش خود را هم مي هاي كمون كامالً آشنا بود، ولي ضعف سائي با نارير تي
پاريس بودند، هنگام  كه مشتاق حمله به شن براي آرام كردن همكارا. باليد خود مي هها، از بازي در نقش سرباز ب پروسي

 .كرد افزودند، از باال برخورد مي اصل خود ميح هاي بي نهادها و طرح طلبان كه مرتباً بر پيش پذيرفتن آشتي

 شولشه، وردست سابق سِسه،چنين   خبيث و همژِراردنپرداز تا   نيك و خيالكُنسيدِرانكردند، از  همه پادرمياني مي
. ي مردم شده بود ها مايه خنده اين برخورد. جويانه عوض كرده بود اي آشتي  مارس خود را با نقشه24ي نبرد  كه نقشه

طوركلي از نظرها  ، به»پا خواهد خاست ي پاريس به همه«پس از اعالميه پرطمطراق خود » ي حقوق پاريس جامعه«
. ها در جستجوي محمِلي آبرومندانه براي خروج از مخمصه هستند كامالً معلوم بود كه اين راديكال. ناپديد شده بود

ها  ي فراماسون كردند تا كردار شجاعانه پا مي رد و خاكي بود كه به گَـ درواقع ها در پايان آوريل ـ ي آن حركات متظاهرانه
 .ديده نشود

ها كه اخيراً توسط  ورساي رفته بودند، از قانون شهرداري بس به ها كه براي تقاضاي آتش  آوريل، فراماسون21در 
 كه ما در هشتاد سال اخير ترين قانوني است اين ليبرال! چي«:  پاسخ دادير تي. مجلس تصويب شده بود، گله كردند

هاي پدران ما رجوع  ديوانگي خواهيد به شما مي! آه«؟ » چه1791خواهيم، اما نهادهاي كموني  عذر مي«. »ايم داشته
هائي خراب و كساني كشته خواهند  خانه جا  در آن«؟ »يد كه پاريس را قرباني كنيدا پس درنهايت شما مصمم«؟ »كنيد

 .ها اين پاسخ مشمئزكننده را برديوارهاي پاريس چسباندند فراماسون. »ودش شد، ولي قانون اجرا مي

شان را  هاي نهاد كردند كه بروند و پرچم ها پيش  گرد هم آمدند و تعدادي از آنشَتله آوريل در 26ها در روز  فراماسون
نده از نمايندگي مجلس استعفا داده آي  كه با نگاهي بهفلوكه. اجابت بلند شد هزار فرياد به. برفراز استحكامات نصب كنند

صداي زير او در ميان فريادهاي . آوائي طبقه متوسط با مردم اعتراض كردند اين هم  بهكلمانسو و لوكروابود، همراه با 
شهرداري مركزي رفتند؛ و شورا   در پيِ پرچم خود بهرانويهنهاد  پيش ها به فراماسون ].143[پرشور درون طاالر گم شد

عمل نبودند، از اين  ها مايل به اگر در ابتدا فراماسون«:  گفتتيريفوكها،  گوي آن سخن.  پذيرفتحياط افتخارا در ها ر آن
. كه ورساي حاضر نيست حرف سازش را بشنود، در دست داشته باشند خواستند دليل محكمي داير براين جهت بود كه مي

آن اصابت  اگر حتي يك گلوله به. استحكامات بيرون پاريس نصب كننداند تا پرچم خود را برفراز  ها آماده اما امروز آن
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اين بيانات با كف زدن شديد روبرو . »دشمن مشترك هجوم خواهند برد ها با همان حرارت خود شما به كند، فراماسون
دران را تا معبد نام كمون تقديم كرد كه گرد پرچم پيچيده شد و هيئتي از كمون برا  شال قرمز خود را بهژول واله. شد

 . بدرقه كردكاده در خيابان ماسوني

جمعيت عظيمي . اعالن اين خبر، پاريس را بسيار اميدوار كرده بود. قول خود عمل كنند ها سه روز بعد آمدند تا به آن
ه رغم تعدادي فراماسون مرتجع ك ، محل اجتماع كليه لُژها را پركرده بود و عليكاروسِلهاي  از صبح زود ورودي

 گرد كاروسلنمايندگي از پنجاه و پنج لژ ماسوني در   برادر به000/10پوسترهاي مخالف بلند كرده بودند، در ساعت ده 
. سوي شهرداري مركزي هدايت كردند ها به ها را از ميان انبوه جمعيت و صفوف گردان شش عضو شورا آن. آمده بودند

ها افسران ارشد، استادان  دنبال آن به. نواخت مي و تشريفاتي ميهاي رس ي موزيك آهنگ پيمايان دسته پيشاپيش راه
 با نوارهاي پهن آبي، سبز، سفيد، قرمز و سياه حركت  ي خود برحسب رتبه اعظم، اعضاي شورا و در آخر برادران 

مي كه در پرچ. كردند كه گِرد شصت و پنج پرچم جمع شده بودند كه پيش از آن هرگز در مالءِ عام ظاهر نشده بود مي
يكديگر را دوست « بود كه با حروف قرمز عبارت برادرانه و انقالبي ونسِنپيمايان قرار داشت، پرچم سفيد  جلوي راه

 .اي از زنان مورد تشويق ويژه قرار گرفتند دسته. نقش بسته بود» بداريد

پلكان را در بالكني كه شهرداري مركزي برده شد و اعضاي شو ها همراه با يك هيئت نمايندگي بزرگ به پرچم
هاي صلح  اين نشانه. ها نصب شده بود ها را در كنار پله پرچم. ها بودند شد، منتظر استقبال از آن آن منتهي مي  بهافتخار

شد، اين فريادهاي  ي متوسط كه تحت لواي پرغرور جمهوري با پرولتاريا همدست مي هاي سرخ، اين طبقه دركنار پرچم
 در بازي احساساتي با كلمات و فليكس پيا. آورد وجد مي كرد و به ترين افراد را هم خيره مي برادري حتي پژمرده

. تر بود اي كه با سرازير شدن اشك قطع شد، خيلي از او بليغ ي پير با چند كلمه بِسله. هاي اديبانه مبالغه كرد گوئي نقيضه
، را كه در سال پرسِوِرانسا اولين كسي باشد كه پرچم لُژ خود، او داده شود ت يكي از برادران تقاضا كرد كه اين افتخار به

ها  آن يكي از اعضاي شورا پرچم سرخ را به.  دوران فدراسيون بزرگ بنياد شده بود، برفراز استحكامات نصب كند1790
و در روي هم قرار بگذاريد اين هم پرچم شما را همراهي كند، بگذاريد از اين پس هيچ دستي نتواند ما را ر«: داد و گفت

اين اولين پرچمي خواهد بود كه در مقابل «:  گفتونسِنپرچم  و سخنران هيئت، اشك در چشم، با اشاره به. »دهد
اگر . ما بپيونديد، بيائيد و ما را درآغوش بگيريد سربازان مام وطن به: ها خواهيم گفت آن ما به. شود صفوف دشمن بلند مي

 .»هاي جنگ ملحق شويم گروهان هموفق نشديم، بايد برويم و ب

هوا  ي نمادين برآن نقش شده بود، به وقتي نمايندگان از شهرداري مركزي خارج شدند، يك بالون آزاد كه سه نقطه
هاي اسرارآميز خود در  از نشان دادن پرچم ي عظيم پس اين دسته. جا فرو ريخت جا و آن ها را اين رفت و بيانيه فراماسون

ها را ناگزير   آنوالريانـ  نهاي مو ي توپ گلوله.  رسيدليزه شانزهتقاطع  هاي شديد به رها، در ميان كف زدن و بولواباستيل
  جا هيئتي از ريش در آن. هاي فرعي عبور كنند از خيابان) نام ي سرباز گم مقبره (ترينفـ  دهـ  ارك كرد كه براي رسيدن به
وقتي پرچم سفيد در .  نصب كندبينوـ  پورت تا مايوـ  پورتمواضع از ترين  ها را در خطرناك سفيدان رفت تا پرچم

 .ها آتش را متوقف كردند اهتزاز درآمد، ورسائي  برفراز پست مقدم بهمايوـ  پورت

ها  كه پرچم مراهي چند عضو شورا كه توسط همكاران خود انتخاب شدند، درحاليه ها به نمايندگان فراماسون
ها با افسري برخورد   در مقابل باريكادهاي ورسائيكوربِوواسر پل .  پيش رفتندنوييت، تا خيابان ها قرار داش پيشاپيش آن
ها هدف تظاهرات خود را توضيح دادند  پاريسي.  برد كه خودش هم فراماسون بودمونتودونها را نزد ژنرال  كردند كه آن

سه نماينده انتخاب شد و . ورساي بفرستند هنهاد كرد كه هيئتي را ب ژنرال پيش. بس كردند و تقاضاي يك آتش
 هم تعهد كرده بود كه دومبروسكي حاكم بود، نويي تا سنتوانعصرهنگام سكوت از . پاريس برگشتند شان به همراهان

 .ها آشفته نشد ها با غرش توپ بار خواب پاريسي پس از بيست و پنج روز، آن شب براي اولين. بس را رعايت كند آتش



 158 

حوصله، عصبي،  ها را پذيرفت؛ ولي خود را بي  ظاهراً خيلي لطف كرده بود كه آنير تي. ايندگان برگشتندروز بعد نم
هاي خود  ها هم مصمم شدند با نشان فراماسون. ندادن هيچ امتياز و نپذيرفتن هيچ هيئت ديگري نشان داد مصمم به

 .راهي نبرد شوند

. كمون را اعالم كرد برالحاق به  تصميم خود مبتني» ها تانخواهان شهرس اتحاد جمهوري«بعدازظهر همان روز 
كه اعتماد شهرداري مركزي را جلب كرده باشد، تالش خود را مصروف  جنبش پيوسته بود، بدون آن  كه كامالً بهيِر ميلي

اين  مكي بهها از لحاظ نفرات و امكانات چه ك كيست كه نداند كه شهرستان. هاي مقيم پاريس كرد گردآوردن شهرستاني
 نفر 000/9اظهار خودشان فقط  هاي ورساي آمده است، به  زنداني فرانسوي كه در گزارش000/35شهر بزرگ كردند؟ از 

ها  آن هاي خود  را روشن كند و براي  شهري شد كه هم ها متعهد مي هرگروه از شهرستاني. در پاريس متولد شده بودند
ها  پيامي براي شهرستان  جمع شدند تا بهلوورها در حياط   گروهي  آوريل، همه30ر د. نامه، بيانيه و نماينده بفرستد بخش

تا پيوند خود را با كار «شهرداري مركزي رفتند   بهيِر ميليها   نفر و در رأس آن000/15رأي دهند و در كل حدود 
 .» كمون تجديد كنندي پرستانه وطن

 . تخليه شده بودايسيدژ : نتشر شدپيمائي هنوز در جريان بود كه شايعه شومي م راه

گير كرده بودند   را غافلمولينو آوريل 27 به 26كردند، در شب  روي مي ي خود پيش خانه ها كه با پوشش توپ ورسائي
هاي خود گرفتند؛   عراده توپ با كاليبر باال دژ را زير گلوله60روز بعد . رسي بود  قابل دستايسيكه از طريق آن پارك 

هاي ما   دالورانه پاسخ داد، ولي سنگرايسي.  را اشغال كردندها دار و بارو هاي توپ ، قايقمونروژ، وانو ديگران كه درحالي
ها پارك   آوريل بمباران دوبرابر شد و گلوله29در . شد، در شرايط بدي قرار داشتند ها حاضر مي بايست در آن  ميوتزلكه 

گير ساختند  ها را غافل باري را متوقف كردند و در آرامش شبانه فدرال آتشها  در ساعت يازده شب ورسائي. را شخم زدند
 آوريل، ساعت پنج صبح، دژ كه هيچ اخطاري در مورد اين واقعه دريافت نكرده بود، 30در . ها را اشغال نمودند و خندق

نيروهاي كمكي فرستاد، ولي چيزي ، سراسيمه دنبال مِژيفرمانده، . ها يافت اي از ورسائي دايره ي نيم خود را در محاصره
كردند، از چند  هاي توپ با شعف ايستادگي مي ها كه درمقابل رگبار گلوله نفرات خبر شدند و اين فدرال. دريافت نكرد

ها با شتابزدگي چنان بد  توپ. تخليه گرفت  شورائي تشكيل داد كه تصميم بهمژي. تيرانداز دچار وحشت شدند تك
هاي متفاوت  تعدادي از افراد با درك. ي نفرات هزيمت كردند ه همان شب ازجا كنده شدند و عمدهكوب شده بودند ك ميخ

ها اخطار داد كه  آن درطول روز يك افسر ورسائي به. هاي خود بمانند از وظيفه اين را يك امر شرافتي كردند كه در پست
  .ي پاسخ هم ندادندها حت ولي آن. شوند درعرض يك ربع ساعت تسليم شوند واال كشته مي

ها با  آن.  وارد شدندايسي آوري شده بودند، به  با چند گروهان كه باعجله جمعالسيسليا و كلوزرهدر ساعت سه، 
در مدخل . ها در ساعت شش دوباره دژ را اشغال كردند ها را از پارك بيرون راندند و فدرال آرايش جنگ و گريز ورسائي

 برخورد كردند كه آماده بود خودش و دوفورنام  هاي باروت و فشنگ با كودكي به هدژ و كنار يك گاري مملو از جعب
تري آوردند و ما  قواي تقويتي بيش[*] ترَنكه و ورمورلشب هنگام . انگاشت، منفجر كند چه را كه انبار مهمات مي آن

 .مان را دوباره اشغال كرديم ي مواضع همه

. وجو كنند شهرداري مركزي رفته بودند تا از كميسيون اجرائي پرس بهبا اولين شايعه تخليه، نفرات گارد ملي 
كميسيون . رسد مجازات مي كميسيون دادن هرگونه فرمان تخليه را انكار كرد و قول داد كه اگر خائني در كار باشد، به

 پخش شد و او بدون برجا شايعات غريبي در مورد او. گير كرد  برگشته بود، دستايسي را كه تازه از دژ كلوزرههنگام  شب
ي كاري كه او كرده بود،   درمورد دفاع داخلي، همه. خانه را ترك كرد ترين اثري از هرگونه كار مفيد، وزارت گذاشتن كم

در دوراني ديگر، پس از .  را درهم بشكنندوالريانـ  مونبايست  قول خودش مي  بود كه بهتروكادِروها در  همان استتار توپ
هائي  ها را احمق هاي انگليسي آن حساب همكاران خود بگذارد و در روزنامه هايش را به كفايتي سعي كرد بيسقوط كمون، 
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چيز را  گيري او همه  رفتارهائي رذيالنه نسبت داد و ادعا كرد كه دستدلِسكلوزآدمي مثل  عاطل و جاهل خواند و به
 ].144[خواند» تجسم مردم«خراب نمود و با تواضع خود را 

 آوريل، در پايان جلسه، يكي از بهترين ريش 28در همان . ي نجات عمومي شد  موجب پيدايش كميتهايسيحشت و
ي نجات عمومي را مطرح كند تا  تقاضاي تشكيل يك كميته» پردازي بدون جمله«ـ ازجا برخاست تا  ميو  ـ1848سفيدان 

الئل خود تحت فشار قرار گرفت، موقرانه پاسخ داد كه وقتي براي ارائه د. ها اوتوريته داشته باشد ي كميسيون برهمه
در مورد لزوم تقويت كنترل و فعاليت مركزي همه نظري يكسان داشتند، زيرا . داند ي نجات عمومي را الزم مي كميته

د را  راه خوهريك از نمايندگانِ مسئولْ: ي كميسيون اجرائي اول ناتوان بود همان اندازه كميسيون اجرائي دوم نيز به
ي گذشته و مترسك  ي نجات عمومي، تقليد مسخره ي كميته ولي اين واژه. گرفتند تنهائي تصميم مي رفتند و به مي

العاده   در شرايط فوق1789ـ1794همين نام است كه در جريان انقالب  اي به كميته اشاره به[ها چه مفهومي داشت گول
ژاك ، شومتي نجات ملي اوليه   و اين شهرداري مركزي كه كميته؟ اين كميته با اين انقالب پرولتري]م. تشكيل شد

هاي شورا دركي صرفاً سطحي از تاريخ انقالب  ولي رومانتيك. خواند  و بهترين دوستان مردم را از آن رانده بود، نميرو
ر بحث در اين مورد اصرار شان نبود كه ب اگر فشار بعضي از همكاران. آورد وجد مي ها را به داشتند و اين عنوان پرآوازه آن

يك كميسيون نيرومند نياز داريم، ولي  بله، به«: گفتند ها مي اين. را تصويب كرده بودند المجلس آن ها في داشتند، آن
بگذاريد ديگر يك پارلمان كوچك حراف . بگذاريد كمون اصالح شود. ما عرضه نكنيد هاي عاريتي از انقالب را به روش

در . نهاد كردند ي اجرائي را پيش ؛ و يك كميته»كند دلخواه خود نقض   ديروز بنا گذاشته امروز بهنباشد كه چيزي را كه
 .اين مورد هم اختالف نظر وجود داشت

 48.  مخالف عنوان نجات عمومي را برگزيد28 موافق در مقابل 34در اول ماه مه، .  موازنه را تغيير دادايسيقضيه 
اي صرفاً با هدف ايجاد يك ارگان نيرومند و  عده.  نفر رأي مخالف دادند23افق و نفر در مورد كل اليحه رأي مو

اي مدعي شدند كه از خواست  عده. ها دليل رأي خود را بيان كردند خيلي. كميته رأي داده بودند نظر از عنوان آن به صرف
، ميوديگران، نظير . »ها و خائنين را بلرزانندتن ترسو«ها خواسته بودند  بعضي. اند دهندگان خود پيروي كرده آور رأي الزام

كرد، براي باز يافتن شهرت   احساس حقارت ميميو كه در مقابل فليكس پيا. »اقدام الزمي بود«صرفاً اعالم كردند كه 
كه  اين با توجه به«: كننده را آورد نهاد پشتيباني كرد و براي آن اين دليل قانع افراطي بودن، شديداً از اين پيش خود به

از «: تريدوناما . »آري: هاي جمهوري فرانسه و كمون پاريس هاي نجات عمومي همان تأثيري را دارد كه واژه واژه
ها فقط واژه هستند و  نه، اين«: ورمورل. »نه: هاي قديمي مستعمل، مضحك و متروك را دوست ندارم جاكه من لباس آن

 اعتقاد بال دفع و طلسمهاي  تر از واژه  بيشنجاتي  واژه كه به چون«: هلونگ. »اند ها كرده مردم زيادي وقت صرف واژه
ها،  موجد ديكتاتوري  قول آن طور جمعي با تأسيس كميته مخالفت كردند؛ زيرا، به هفده نفر به. »دهم ندارم، رأي نه مي

را چنان حاكم ماند كه هشت روز شو. ي كافي كودكانه بود اندازه همين دليل استناد كردند كه به شود و ديگران هم به مي
 .بعد كميته را برچيد

مخالفين كه با اين رأي اعتراض خود را نشان داده بودند، بايد قاعدتاً بعداً از اين وضعيت حداكثر استفاده را برده 
ي براي اين دليل ديگر. »بينم اي گذاشت، نمي هائي را كه بشود در چنين كميته من آدم«:  با يقين گفتتريدون. باشند

خدمت  كه خواهان تمركز قدرت بودند، نه به كه با همكاران خود ـ جاي آن مخالفان به. ها بود رمانتيك ميدان ندادن به
اي  توانيم كسي را در مؤسسه ما نمي«: گفتند ها مي آن. تفاهم برسند، دست روي دست گذاشتند  بهـ گرفتن يك ارگان

  .»دانيم ما امتناع را تنها برخورد شايسته، منطقي و سياسي مي... استفايده و مهلك  بگماريم كه از نظر ما بي
  ،ويهـنار  . رأي داده شد37فقط  .بار آورد دون اوتوريته بهـدرتي بـود، قـاعتبار شده ب اين ترتيب از پيش بي كه به يئرأ
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تنها آدم واقعاً . نست آسوده باشدتوا خاطر هشدار دهندگان مي.  انتخاب شدندفليكس پيا و شارل ژرالدين، ميله، آرنو.آ 
 .ي خود بود ي مهرباني كورانه دل، بنده ي درستكار و گرم رانويهفعال در اين ميان، 

اين . فهميدند كه در شهرداري مركزي يك اقليت وجود دارد ها و دژها تازه مي دوستان كمون و سربازان دلير سنگر
استثناي حدود  اين اقليت كه به. هايش را برداشت رساي هم استتار توپاقليت درست در همان زماني ابراز وجود كرد كه و

اين . شد، هرگز قادر نشد خود را با موقعيت تطبيق دهد ترين اعضاي شورا تشكيل مي ترين و كاري ده عضو، از روشن
شان،  عمر حكومتطول  ها به باور خرافي آن. افراد هرگز نتوانستند بفهمند كه كمون يك باريكاد است، نه يك حكومت

تاخير  ها را تا هفت ماه به هاي گروخانه يك اشتباه عمومي بود؛ درنتيجه، براي نمونه، تاريخ بازگرداندن تمامي گروي
دختر زيبائي  [مِدوسااي اصول خود را مانند سر  عده. نما بود كه در اكثريت قدر آدم خواب احتماالً در اقليت همان. انداختند

عنوان   سرش را از بدن جدا كرد و بهپرسياسهيئت ديو درآمد و   قرار گرفت و بهآتناه مورد خشم در اساطير يونان ك
ها  آن. كردند خاطر انقالب هم هيچ گذشتي نمي كشيدند و حتي به پيش مي]  م.كرد سالح در نبرد از آن استفاده مي

 امپراطوري هوادار ي ما كه تحت سيطره «:گفتند واكنش در مقابل اصل اوتوريته را تا حد خودكشي سخت كردند و مي
هاي  كردند كه كمون براثر گرايش ها حتي در تبعيد هم خيال مي آن. »كنيم آزادي بوديم، در قدرت آن را نفي نمي

توانستند  ها مي هاي دوستان خود، آن با اندكي ديپلوماسي و قبول اوضاع و احوال و ضعف. اي خود از بين رفت اوتوريته
ها آمده بود، ولي او خود از  سوي آن دعوت به  بيتريدون ].145[ي واقعي را از اكثريت جدا كنند اد ارزندهي افر همه

هاي توخالي  شدند و نظرات مشخص را در مقابل الفزني ديگران نزديك مي ها بايد به آن. العاده برخوردار بود ذهنيتي فوق
 .هاي خشن اكتفا كردند اعتراض گذشت و سرسخت ماندند و به يها ب ولي آن. دادند گذاشتند و تشنج را تخفيف مي مي

در اطاق شورا كه كوچك بود و تهويه خوبي نداشت، اين فضاي تَف . خصومت تبديل شد از آن پس، اختالفات به
 هرگز جز دلِسكلوز. كرد نزاع تبديل مي ها را به  آنفليكس پياكشيد و  مجادله مي ها به بحث. كرد ها را تنگ مي كرده خُلق

ها  دست يكي از كساني كه او از آن  حتي مرگ كمون را بر نجات آن بهفليكس پياولي . براي اتحاد و توافق حرفي نزد
اعتبار كردن كمون و  براي او بي. خنديد، متنفر بود اين جنون او مي داد و از كسي كه به دل داشت، ترجيح مي اي به كينه

دار  ي او را خدشه ن هيچ قبحي نداشت؛ تا آن حدكه از هركس كه غرور ابلهانهوفادارترين اعضاي آ تهمت بستن به
توانست با جسارت كامل دروغ بگويد، افتراهاي زشت از خودش دربياورد، هرچه از  او مي. شد كرد، خشمگين مي مي

ديگر  بيائيد هم«: د بزنديك همكار بگويد و بعد ناگهان با حالتي احساساتي آغوش باز كند و فريا آيد به دهنش بيرون مي
. امپراطوري فروخته است ها، به اورلئانيست اش را، پس از عرضه به كرد كه روزنامه  را متهم ميورمورلاو حاال . »را ببوسيم

كمون، آه اين «. گفت ها، گاه با طمأنينه، گاه باحرارت و بعضاً پدرانه سخن مي ها، در پشت صحنه ها، كميسيون او در سالن
او گوش  اگر به. »ام اش را تكان داده ام و گهواره تروخشگش كرده... ام من بيست سال مراقبش بوده! من استي  بچه

كمون راه يافت و  مغزي كه از طريق اجتماعات عمومي به لوحي و تهي اين ساده.  مارس نيز كار او است18دهيم، 
هايش  رغم تالش اجرائي اول از خود نشان داد و عليكه اين آدم هنگام عضويت در كميسيون  كفايتي مطلقي رغم بي علي

كفايتي  اين مار بد زبان زنگي از اين بي. ي نجات عمومي بيست و چهار رأي آورد براي فرار باز در انتخابات كميته
 .نفاق دامن بزند كمون سود جست تا به يافته به راه

مردم  ها به شان بدانند كه اگر آن م در كنار خطاهايبگذار مردم اين را ه.  تفرقه در شورا مهلك و مادر شكست بود
، پيير لِروها جسد  آن. يافت رفتند، اين تفرقه خاتمه مي هاي شخصي حقير فراتر مي انديشيدند و اگر از اين نزاع مي

ياد  بهكه   ـبرِآ تخريب كليساي دستورها  آن.  دفاع كرده بود، مشايعت نمودند1848فيلسوفي را كه از شورشيان ژوئن 
 را دادند و از وضع زندانيان ـ انقالب بود كه اهانتي به چنين بناي طلب مغفرت ـ  و همـ حق مجازات شده بود كه به خائني

ي لوايح سوسياليستي  همه.  مفتخر كردنددووالنام   بودند، غافل نماندند؛ و ميدان ايتاليا را بهبنيوسياسي كه هنوز در 
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در شورا اخراج دو عضو . ها با هم اختالف داشتند، همگي سوسياليست بودند را گرچه آنزي. اتفاق آرا تصويب شد به
ي  كس حتي در اوج خطر جرأت نكرد كلمه و هيچ ].146[خاطر جرايمي كه قبالً مرتكب شده بودند، فقط يك رأي آورد به

 .زبان آورد تسليم را به
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  مبيستفصل 
 

 شود  ميكلوزِره جانشين روسل

  

در همان شب . ي مسئول جنگ انتخاب كند  نمايندهعنوان به را روسلاركميسيون اجرائي دوم اين بود كه آخرين ك
ناپذير  گو كرد و قول داد پاريس را رخنه هاي معروف را باز او فوراً آمد، جريان محاصره. نددنبال او فرستاد)  آوريل30(

من اين «: شورا نوشت او بالفاصله به. مجلس تصويب شدال كس از او طرحي كتبي نخواست و انتصاب او في هيچ. كند
  .»پذيرم، ولي خواهان حمايت كامل شما هستم تا زيربار اين شرايط خم نشوم وظائف دشوار را مي

تر از هركس ديگري در  پنج روز رئيس ستاد كل بود، بيش و او كه بيست. شناخت  تمام جوانب اين شرايط را ميروسل
ي مركزي، افسران، نيروهاي بالفعل و خصوصيات  او با اعضاي شورا و كميته. امي آن مطلع بودپاريس از امكانات نظ

  .عهده گرفته بود، آشنائي داشت شان را به سربازاني كه رهبري
رفيقِ عزيزِ «. ي ناسازي سرداد  اخطار داده بود، نغمهايسيافسر ورسائي كه براي تسليم دژ  در آغاز كار، در پاسخ به

آور شما را  دهم پيغام اي براي ما بفرستيد، من مي خود اجازه دهيد چنين اخطارهاي گستاخانه كه شما به ين باريمن، اول
كه  مسلماً كسي. هاست بند ي غداره دسته ي سر گوئي وقيحانه فقط شايسته اين هرزه. »رفيقِ ارادتمند شما. باران كنند تير

ارادتمند و عزيز خودش    را با الفاظ رفيقگاليفهكند و دستيار  ن ميكرد كه يك سرباز معصوم را تيربارا تهديد مي
  .نواخت، باقلب بزرگ پاريس و جنگ داخلي آن بيگانه بود مي

هاي هوادار  يكي از روزنامه [پِردوشِنكرد كه  او تصور مي. شناخت  نميروسلتر از  كس پاريس و گارد ملي را كم هيچ
ژاك  توسط 1794 و 1790هاي   بين سال1789هواداري از انقالب   گرفته بود كه بهاي كمون كه اسم خود را از روزنامه

مقام وزارت نرسيده بود كه از قرار دادن گارد ملي در  هنوز به. گوي واقعي كارگران است سخن] م. شد  منتشر مياِبِرت
هائي كه خود منصوب  ها را با كلنل آنها را تجزيه كند و  خواست لژيون او مي. ها صحبت كرد ها و بمباران فراري پادگان

آن تعلق داشتند، اعتراض كردند و  ها به  مركزي كه رؤساي لژيوني كميته. آورد هاي ارتشي در صورت هنگ كرد، به مي
اي و با بياني معقول و دقيق و  نحوي حرفه او طرح خود را به.  را احضار كردروسلشورا شكايت نمودند كه  ها به گردان

 تشريح نمود كه شورا گمان كرد كه با آدمي حسابي طرف است و تحت تأثير پيائيهاي  پردازي اوت با سخنچنان متف
ي  كردن گارد ملي بود و شورا هم مثل كميسيون اجرائي نتوانست يك نقشه  واقع همان خُرد ولي طرح او در. قرار گرفت
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ها و تعقيب ياغيان باشند،  ها، نيرو ها مسئول تمركز سالح او البته تقاضا كرد كه شهرداري. كلي براي دفاع، از او بگيرد
  .ولي هيچ شرط جامع و مانعي قائل نشد

او دستور ساختن حصار دومي از باريكادها و سه پايگاه . او درمورد موقعيت نظامي هيچ گزارشي تسليم نكرد
او . ها نساخت ود را درگير اجراي آن را صادر كرد، ولي هرگز شخصاً خپانتئون و تروكادرو، مونمارترفرماندهي در 

ي چپ بسط داد، ولي سه روز بعد دوباره آن را محدود  كليه سربازان و دژهاي كرانه  را بهوروبلوسكيفرماندهي ژنرال 
او . هاي الزم را براي فرماندهي عالي واجد نبود يك از قابليت  واگذار نمود كه هيچسِسيليا الژنرال  كرد و اين قسمت را به

 را اُدقدر كم انرژي بود كه  ها، او آن خيز و اي افت رغم پاره علي. فرماندهان دستوراتي در مورد حمله يا دفاع نداد رگز بهه
 را كه از ايسي دژ ـ برخالف دستور رسمي فرماندهي نيروي دوم ذخيره منصوب كرد كه او ـ درست در همان زماني به

  .كرد اشت، رها ش قرار دا زمان اشغال مجدد تحت فرماندهي
هم  ها ما را در ي توپ ها آشيانه ها و بمب ي توپ گلوله. گرفته بودند سر باري را از شدت كامل آتش ها با ورسائي

ها كه همواره  دوم ماه مه، ورسائي در شب اول به. هاي ما را از آهن فرش كرده بود اي سنگر هاي خوشه كوبيد و گلوله مي
ايستگاه تقريباً بدون .  حمله كردندايسي و دژ كالمارآهن  ايستگاه راه زدند، به انه دست ميي شب گيرانه عمليات غافل به

 مه، دژ مجدداً خود را در همان 2در صبح . وجب فتح كنند  را ناچار شدند وجب بهايسيدرگيري تسخير شد، ولي دژ 
اندازان  تير طول روز تك در.  بودها  هم در دست سربازايسيي  حتي يك بخش از دهكده. موقعيت سه روز پيش ديد

ي جنگ رفت تا  دبيرخانه كرد، به عبث تقاضاي نيروي كمكي مي  كه بهاُد. نيزه بيرون راندند ضرب سر ها را به پاريس آن
دژ برنگشت و فرماندهي را   بهاُد شد، ولي وتزلگزين   جايسسيليا ال. ماند  بركنار نشود، او نميوِتزِلاعالم كند كه اگر 

  .رئيس ستاد خود واگذاشت به
اين . تر شد  مركزي جسوري  جريان دارد و كميتهكلوزِرهروال دوران  چيز به  مه معلوم شد كه همه3اين ترتيب از  به

تدريج  جلساتش كه به. داشت مي سايه رانده شده بود، زيرا كميسيون جنگ آن را بركنار نگاه  كميته بيش از پيش به
  .تر كننده داشت ـ حدود ده نفر و گاهي حتي كم شد، خيلي كم شركت  ميتر محتوي تر و بي مغشوش

توافق رؤساي   مه با3در . ي مركزي بخشيد كميته ها دوباره اندكي اوتوريته و جرأت به  عليه لژيونروسلاقدام 
بو برد و دستور داد  از اين امر روسل. ي جنگ را بخواهد ي دبيرخانه ها، كميته مصمم شد از شوراْ رهبري و اداره لژيون

كمر،  ها به ها رؤساي لژيون بودند، شمشير سايرين كه تعداد زيادي از آن. گير كردند يكي از اعضاي كميته را دست
ها آمده بودند تا روي او دست  كه از اين فكر عجيب كه آن  ـفليكس پياجا از طرف  شهرداري مركزي رفتند و در آن به

ها  ي سرويس همه. گيرد كاري صورت نمي  ي جنگ هيچ در دبيرخانه«: ها گفتند آن. يرفته شدند پذـ بگذارند، متأثر شده بود
ي مسئول، عمليات را رهبري  نماينده. عهده بگيرد ها را بر آن است كه خود تصدي آن  مركزي بري كميته. ترتيب است بي

شورا تسليم  ن نظر را قبول كرد و آن را به ايفليكس پيا. »خواهد كرد و كميته بر دستگاه اداري نظارت خواهد داشت
ي  كميته اكثريت اين امر را به. گيري اعضاي آن صحبت كرد هاي كميته آزرده شد و حتي از دست اقليت از ادعا. نمود

 اين ترتيب را قبول كرد و روسل.  مركزي را پذيرفتي نجات عمومي محول كرد كه با صدور قراري همكاريِ كميته
  .كرد ها، كميسيون جنگ باز با كميته محاجه مي ي اين رغم همه علي. ها خبر داد هرؤساي سپا به

ها خسته و با فرماندهي بد متوجه گذر زمان  آن. هاي دفتري بهاي گراني پرداختند انقالب نفرات ما براي اين خرده
 مه در 4 به 3ها در شب  گيري ترين اين عافل سهمگين. ها قرار داشتند گيري معرض انواع غافل نبودند و درنتيجه در

هاي خود خوابيده بودند كه  فدرال در چادر. كردند، رخ داد  نفر از آن دفاع مي500 كه در آن وهله ساكه مولنريز  شن
ها با  سرباز. ها را قصابي كردند  نفر از آن50ريز شدند و  هاي نگهباني وارد خاك ها پس از گرفتن پست ورسائي
.  اسير گريختند200پاره نمودند و با گرفتن پنج توپ و  ها را تكه  سوراخ كردند، جسد ها را سوراخ شان چادر هاي سرنيزه
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 شورا هرگز در اين -! طور مسلم معلوم نشده است حقيقت امر به. دادن اسم شب متهم شد لو پنجم به و كاپيتان سپاه پنجاه
  .مورد  تحقيق نكرد

 200ها   كه آنمنتشر نموداين صورت  ا در اطالعيه تمسخرآميزي بهر ]147[»ضرب شصت شيرين« خبر اين ير تي
كه  اسرائي. »اي است كه كمون ممكن است خبر آن را در بولتن خود منتشر كند چنان پيروزي اين آن«اند و  نفر را كشته

كردند و حاال  شي ميك  وقتژرمن سنهاي  ورساي برده شدند توسط اراذلي مورد استقبال قرار گرفتند كه قبال در كافه به
ها و مردم پاريس را زير  رفتند تا داغون شدن ديوار ستاد فحشاي سطح باال تبديل شده بودند؛ و روي ارتفاعات مي به

هاي  نشين كارواني از اسرا داشت كه كافه بار چه ربطي به هاي كسالت ولي اين سرگرمي. هاي توپ تماشا كنند گلوله
بار   را هزار ماتوهاي شان كنند و جان كندن ها تف كنند، متلك باران آن ا كتك بزنند، بهها ر توانستند آن  ميژرمن سن

   تجديد كنند؟
  .انگيز بود تر نفرت مراتب كم ي سربازان به سبعيت صرفاً ددمنشانه

بعضي . ندكن ها دزد يا پروسي هستند و اسراي خود را شكنجه مي روزان بيچاره قوياً عقيده داشتند كه فدرال اين تيره
 اين افسرانْ. كردند پاريس تا مدتي هرگونه خوراكي را از ترس اين كه مبادا سم باشد، رد مي ها پس از انتقال به از آن

حالت  ها كه از آلمان و در تر اين بيش ].148[آن باور داشتند كردند و برخي حتي خود به هاي هولناك را پخش مي داستان 
، و نهيب »ها هيچ رحمي نخواهيم كرد پا و سر اين بي ما به«گفتند  ، علناً مي]149[آمدند يآشفتگي شديد عليه پاريس م بر

، چهار نفر از گارد ملي كه توسط ژوئيفـ  ويل، نزديك اِپينـ  بِل آوريل در 25در . دادند هاي صحرائي را مي اعدام
ها درحال انتقال  سرباز. زمين گذاشتند  خود را بههاي  سالحمقابل اخطارِ تسليم گير شده بودند، در هاي سوار غافل شكاري

جا مردند و  ها در دو نفر از آن. ها خالي كرد روي آن ي خود را به درنگ تپانچه ها بودند كه يك افسر از راه رسيد و بي آن
ها در  كه يكي از آنترين پايگاه بكشانند  اين دو توانستند خود را تا نزديك. حال خود رها شدند تا بميرند دو نفر ديگر به

ها قرار داشت،  ي پروسي محاصره پاريس كه پيش از اين در. آمبوالنس منتقل شد نفر چهارم به ].150[جا جان سپرد آن
  .هاي درنده بود اكنون مورد تعقيب ببر

لي هشدار كرد؛ و داد، شورا را خشمگين مي ها بود خبر مي خورده  كه در انتظار شكست اين عالئم شوم كه از سرنوشتي
 اغلب با يك روسل، كه پيا. جريان نينداخت چيز را به  هيچروسل. يافت نظمي هم افزايش مي همراه با خطر، بي. داد نمي

ها  رومانتيك  بهپيا. ايستاد نمي ي او باز كلمه ساكتش كرده بود، از او واهمه داشت و هرگز از متزلزل كردن اوتوريته
 8 در پيا. »روسلي   حاال نقشهتروشو ي پس از نقشه! بله، او يك خائن است، يك سزاريبينيد،  اين آدم را مي«: گفت مي

.  فقط وظايف اسمي باقي گذاشتروسل منتقل شود و براي وروبلوسكيژنرال  مه دستور داد كه رهبري عمليات نظامي به
بور كرد كه اين قرار را لغو ي نجات عمومي رفت و آن كميته را مج كميته كار همان شب به  با اطالع از اينروسل
ي   از كميتهروسلروز بعد .  فرستادوروبلوسكي  اوامر را بهروسل بدون مطلع ساختن فليكس پيا مه، 4در  ].151[نمايد

تحت اين شرايط «: او گفت. ريخت، شكوه كرد هم مي چيز را به آوري كه همه ي زيان خاطر اين مداخله نجات عمومي به
. و خواستار علني بودن جلسات شد، چون او را همواره در مذاكرات خصوصي پذيرفته بودند» باشمتوانم مسئول  من نمي

دادن نوعي امتحان  اين سرگرم كردند كه او را به كه او را مجبور كنند طرحش را تحويل دهد، خود را به جاي اين به
 با زرنگي بسيار خود را روسل. اش چيست وكراتي دقيانوسي از او پرسيد كه سوابق دم ي عهدميو. فراماسوني وادار نمايند

ام، ولي من از  ي اصالحات اجتماعي را عميقاً مطالعه كرده شما بگويم كه مسأله خواهم به من نمي«. از مخمصه رهانيد
سم دانم نظم نوين سوسيالي من نمي. فرانسه خيانت كرده است، متنفرم اين شكل وقيحانه به اكنون به اي كه هم اين جامعه

كس هر  هر. »حال اين نظم نوين بهتر از نظم قديم است من از سر اعتماد آن را دوست دارم، و در هر. چه خواهد بود
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ها را با  ي آن او همه. پرسيد سؤالي را كه شخصاً انتخاب كرده بود، نه از طريق رئيس جلسه، بلكه مستقيماً از او مي
  .نمود و چيزي جز تشويق و تحسين با خود نبرد ها را مرتفع مي هاي آن ي دغدغه داد و همه سردي و دقت پاسخ مي خون

ها پيش وضعيف را سنجيده و دريافته بود كه براي  شد، صاحب مغزي قوي بود از مدت چنان كه گمان مي اگر او، آن
دا كرده بود، دفاع الساعه ميدان نبردي پي هاي جديد الزم است، براي اين سربازانِ خلق سابقه تاكتيك ي بي اين مبارزه

ولي او . ها ايستاده بود  منتظر ورسائيوالريانـ  مون و تروكادرو، مارترـ  مونهاي  داخلي را سازمان داده بود و برفراز بلندي
ديد، او سرباز بود؛ اما در عمق وجود خود فقط يك سرباز كتابي بود و صرفاً در كالم و سبك  ها را در خواب مي نبرد

هاي پاريس در  كه هميشه از فقدان انضباط و نفرات شكوه داشت، اجازه داد تا بهترين خون حالي در. تازگي داشت
  . ريخته شودايسي و وانو، نوييي  هاي قهرمانانه حاصل بيرون شهر، در درگيري هاي بي نبرد

هاي كوبيده با  اي بود از خاك و آوار  ديگر نه يك دژ و حتي موضع مستحكم، بلكه آميزهايسيتر،  از همه باال
فضاي باز  هاي باروت در كرد، بشكه سوي روستا باز مي اندازي به ها چشم ي توپ شكسته هم هاي در آشيانه. هاي توپ گلوله

اكثر ده توپ  حد. شد تا شكاف حصار جلو رفت  در آب خندق فرو رفته بود و با درشكه مي3رها بود، نيمي از پايگاه شماره 
ي  ها تقريباً همه ي تيرِ توپ هدف روزنه ها به اندازي از سنگر كه تير داد، درحالي ها پاسخ مي ي ورسائي شصت عراده به

 پاسخ كامبرونها دوباره اخطار تسليم خود را تجديد كردند و از زبان   مه، ورسائي3در . هاي ما را كشته بود چي توپ
 ريستهاي دلير مهندس  بختانه دژ در دست د؛ ولي خوش رها كرده بود، خالي مانده بواُدرياست ستاد كل نيز كه . شنيدند

ها  كنار آن هائي كه در فدرال ها و به آن انگيز به افتخار اين دفاع شگفت.  ماند11 گردان چهاردهم ناحيه ي  فرماندهژوليانو 
  :ها ي آن هاي نظامي روزانه داشت اين هم چند يادداشت از ياد. ايستادگي كردند، تعلق دارد

  

غذا كم است و . آيند ها نمي گاري. تركند كنيم كه با صداي ترقه مي ي دريافت ميا  هاي انفجاري ـ گلوله  مهچهارم 
شود،  نيروهاي تقويتي كه هر روز وعده داده مي. شود هاي ما تمام مي  سانتيمتريِ بهترين توپ7هاي  بزودي گلوله

ها  ها استقبال بدي كرده بود و گفته بود كه حق دارد آن و از آنا.  رفته بودندروسل دو رئيس گردان نزد . شان نيست پيداي
 جواب داد كه يك دژ با سرنيزه از روسل . ها وضعيت ما را توضيح دادند آن. باران كند شان تير خاطر رها كردن پست را به

ها پرچم خود را روي  اسونفرام. با وجود اين قول قواي كمكي داده است.  نقل قول كردكارنوكند و از اثر  خود دفاع مي
آن  زندان و كريدور منتهي به. هاي ما پر است آمبوالنس. ها فوراً آن را زدند و انداختند ورسائي. استحكامات ما نصب كردند

حين گذر از دژ  در. ترين مجروح ممكن را در آن جا داديم ما بيش. امشب يك آمبوالنس بزرگ رسيد. انباشته از جسد است
  .سر آن گلوله پاشيدند ها بر سائي، ورايسيبه

هاي جبهه  توپ. هاي شليك تير ما ديگر وجود ندارند روزنه. شود پنجم مه ـ آتش دشمن يك لحظه هم قطع نمي
او .  آمده استروسل . كنيم هاي توپ هفت سانتيمتري دريافت مي در ساعت دو ما ده گاري گلوله. دهند هنوز پاسخ مي

هاي پايگاه  توپ كه به] م. هاي تحت سرپرستي كمون يتيم[» هاي گمشده بچه«. ها نگاه كرد يكار ورسائ مدتي طوالني به
ها تا دو  حاال در دخمه. محكم ماندند  و  ها قرص آن. دهند كنند، دارند افراد خيلي زيادي را از دست مي  خدمت مي5شماره 

 60ها  سنگر ورسائي. اند اند، تخليه شده ه قرار گرفتهخان هاي ما كه هدف توپ ي سنگر همه. متر كلفتي جسد چيده شده است
عمل آمده   به احتماليِ امشبي هاحتياطات الزم براي حمل. آورند ها مرتب فشار مي آن. هاي دور دژ فاصله دارد متر با خندق

تا فوراً دشمن را در ايم  ما دو مسلسل روي سكو نصب كرده. اند اي پر شده هاي خوشه هاي جانبي با گلوله ي توپ همه. است
  .ي حايل بين ما و دشمن درو كنند خندق و منطقه

كه از  آشپزِ زني. كند بار شش خشابِ خود را روي ما خالي مي طور منظم هرپنج دقيقه يك  بهفلوريبار  ششم مه ـ آتش
ها  زخمي ي رسيدگي بهدر چهار روز گذشته سه زن برا. آمبوالنس آورده شد ناحيه لگن چپ زخمي شده بود، همين اآلن به

ما . ديگر غذا نيست. اش باشيم ياد دو بچه خواهد به اين يكي در حال مرگ است و از ما مي. اند  رفتهها ترين آتش زير شديد
  .توان حفظ كرد امشب سنگر را نمي. خوريم فقط گوشت اسب مي

ها جز دو يا سه تا  ي توپ همه. ندا حفاظ بيها كامالً  سنگر. كنيم هفتم مه ـ ما هر دقيقه بيش از ده گلوله دريافت مي
  .شويم ما داريم محاصره مي. سي نفر ديگر كشته شدند. اند ما چسبيده ها تقريباً به مواضع ورسائي. اند متالشي شده
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  بيست و يكمفصل 
 

 روسل بمباران پاريس و فرار 

 
. ي نسل حاضر درحال وقوع است ترين رسوائي در حافظه بزرگ«

از بيانيه حكومت دفاع ملي در مورد بمباران (.» بمباران استپاريس زير

 ).ها پروسي

  

مجلس  خطاب به  ير تي( »ايم  كوفته هم ما يك بخش كامل از پاريس را در«

  . ).1871 اوت 5ي  ملي، جلسه
  

خود را در چرا جلسات .  مركزي برگرديمي هاي شورا و كميته حال بايد اين فضاي قهرماني را ترك كنيم تا به نزاع
بار نيرومند خود را   كه تازه استتار آتشمونترتورهاي توپ  گلوله ؟]152[دادند  و جلوي چشم مردم تشكيل نميموئِت ال

مقابل دشمن مشترك متحد كند؛ ولي اين حمله در  ها را در توانست آن برداشته بود و برخورد جدي مردم، بدون ترديد مي
  .ها شكاف ايجاد كرد صفوف آن
. ، را آغاز كردندژور دو پوئن تا 60حصار پاريس، از پايگاه شماره  بح هشتم مه، هفتاد توپ دريائي حمله بهدر ص

درعرض .  را پوشانده بودگُرنلي   محلهبرتويبار  هاي آتش رسيد و گلوله  ميژاول د كِ  ديگر بهكالمارهاي  ي توپ گلوله
  . غيرقابل سكونت شده بودپسيچند ساعت نيمي از 

هاي كمون مسلماً  چنان كه آدم ها، حكومت، آن پاريسي«. هاي خود كرد هاي توپ اي را همراه گلوله  بيانيهير يت
حكومت . خالي خواهد كرد... هاي خود را حكومت توپ. شما خواهند گفت، هرگز پاريس را بمباران نخواهند كرد به

كه سربازان از حصار عبور كنند، شما دور  محض آن يد كه بهفهم داند، و حتي اگر شما ازهرجانب نگفته بوديد، باز مي مي
عمل شورا در پاسخ . روي او باز كنند هاي پاريس را به ها دعوت كرد كه دروازه ؛ و از پاريسي»آئيد پرچم ملي گرد مي

  خيانت چه بود؟ خوان به اين فرا به
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و علني بودن اين جلسات شد كه يكي از  ]153[جلسات خود  آوريل شورا تصادفاً وارد بحثي در مورد صورت18در 
رغم كميسيون   مركزي شكوه كرد كه عليي اقليت از كميته. اعضاي اكثريت تقاضا كرد كه كالً آن را كنار بگذارند

 را از كميساريا كه تماماً توسط او تجديد سازمان يافته، بيرون رانده وارلَنكند و  اندازي مي ها دست ي كار جنگ، در همه
توجيه   بهروسل  با متهم كردن فليكس پيا. نامد يا كمون  مركزي ميي ها پرسيدند كه آيا حكومت خود را كميته آن. است

 وظائفش نگهدارد، تقصير ي  مركزي را در محدودهي  فاقد آن توان و فراست است كه كميتهروسل  اگر «. خود پرداخت
كه مدام حتي در مسائل صرفاً نظامي مداخله  اين  بهپيادن كر  با متهمروسل  دوستان . » نجات عمومي نيستي كميته

عهده داشت،   كه فرماندهي آن منطقه را بهوروبلِوسكي اين بود كه ساكه مولنگير شدن  دليل غافل. كند، پاسخ دادند مي
هرگز چنين من . اين درست نيست«:  گفتپيا.  را دريافت كرده بودايسي  فرمان رسميِ دائر بر رفتن بهفليكس پيااز 

دست خود او نوشته شده بود،  گاه فرمان را كه تماماً به ها گذاشتند تا كامالً خود را گير بيندازد و آن آن. »ام فرماني نداده
پس از آن ]. 154[اعتراف شد اندازش كرد، اظهار تعجب نمود و سرانجام ناچار به او آن را در دست گرفت، ور. ارائه كردند

ي جنگ را  گير كنند يا اداره را منحل و اعضايش را دست  بايست آن  مركزي معطوف شد ـ آيا ميي هكميت بحث دوباره به
 مه را تأكيد 3ي  هاي پراكنده مفاد قطعنامه آن بسپارند؟ شورا، طبق معمول، جرأت نكرد تصميم بگيرد و پس از بحث به

  .كرد ـ كميته مركزي تابع كميسيون نظامي خواهد بود
 روسل  پيش  از  از  ها، كه بيش رؤساي لژيون. ي جنگ جريان داشت خانه ي غريبي در دبير  صحنهدرهمين لحظه،

 ملي اتخاذ  نظر دارد درخصوص گارد شدند، در اين روز تصميم گرفتند از او گزارشي از كليه تصميماتي كه در دلخور مي
ي مسلح  خانه شدند، در حياط متوجه يك جوخه رتشب كه وارد وزا. ها را خوانده بود ي آن  نقشهروسل . كند، بخواهند

دانيد كه اين  مي. يدا خيلي گستاخ«: ها گفت آن او خطاب به. ها را زير نظر دارد  را ديدند كه از پنجره آنروسل  شدند و 
. نيستگستاخي  نيازي به«: كه چندان اهميتي بدهند، جواب دادند ها بدون آن ؟ آن»جاست جوخه براي تيرباران شما اين

جوخه   آرام گرفت، كنار پنجره رفت و بهروسل  . »دهي گارد ملي صحبت كنيم ايم تا با شما در مورد سازمان ما فقط آمده
ها را نكته    هنگ   ي مربوط به ها نقشه رؤساي لژيون. جا گذاشت كميك اثر خود را برـ  اين نمايش تراژي. فرمان مراجعت داد

ها گفت  آن  كه از مباحثه خسته شده بود، بهروسل  . رار دادند و غيرعملي بودن آن را ثابت كردندچرا ق  و  نكته مورد چون به
من  گوئيد، داريد؟ بسيار خوب، دليلش را به شما مي. گويم كه شما هم نداريد من كامالً آگاهم كه نيروئي ندارم، ولي مي«

. »، و من سعي خواهم كرد كه كاري صورت دهمكنكوردان  نفر بياوريد ميد000/12فردا، ساعت يازده، براي من . بدهيد
ها تعهد كردند كه اين تعداد نفر را پيدا كنند و تمام شب  رؤساي لژيون.  حمله كندكالمارآهن  خواست از ايستگاه راه او مي

  .ها كردند دنبال آن را صرف گشتن به
. اين دژ از صبح كامالً در تنگنا قرار گرفته بود.  درحال تخليه بودايسيكه اين مجادله جريان داشت، دژ  حالي در

اين نتيجه  شب، افسران جلسه كردند و به. داد شد، جان خود را از دست مي توپ نزديك مي يك از مدافعان دژ كه به هر
معاً زير گريختند، ج هرسو مي هاي توپ به اثر گلوله در اين هنگام نفرات كه بر. توانند پايداري كنند رسيدند كه ديگر نمي

 و ژوليان، ريست. ها را كشت  شليك شد، شانزده نفر از آنير پي دو مولني توپي كه از  هشتي ورودي پناه گرفتند كه گلوله
حدود ساعت هفت، تخليه . تسليم شدند فشاري كرده بودند، ناگزير به ها پا چند نفر ديگر كه سرسختانه برحفظ اين ويرانه

نشيني را  العاده شجاع، زير باران گلوله عقب  مركزي اول و مردي فوقي ، عضو كميته[*]ليسبونفرمانده، . آغاز شد
  .پوشش داد

 مستقر شدند و در سيصد متري ژور دو پوئن، در مقابل پايگاه بولوني، جلوي سنها، با عبور از  چند ساعت بعد، ورسائي
ي نجات عمومي هيچ خبري از تخليه   و كميتهي جنگ خانه  مه، دبير9سراسر آن شب و تمام صبح . حصار سنگر گرفتند

  .دژ نداشتند
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 روسل  .  صف كشيده بودندكنكوردطول ميدان   درخواست كرده بود، درروسل  هائي كه   مه، حوالي ظهر، گردان9در 
ر براي اين تعداد نف«: ها گفت رؤساي لژيون صفوف اول نينداخته بود كه خطاب به سوار بر اسب وارد شد و هنوز نگاهي به

قلمش .  مطلع شدايسي دژ  جا بود كه از تخليه ي جنگ راند و در آن طرف دبيرخانه و فوراً برگشت و به. »من كافي نيست
و بدون » آيد  كه ديروز عصر توسط نفراتِ آن رها شد، فرود ميايسيپرچم سه رنگ از فراز دژ «را برداشت و نوشت 

ستور داد تا از اين دو خط ده هزار نسخه در پاريس چسبانده شود، ي نجات عمومي د مطلع ساختن شورا يا كميته
  . هزار بود شد شش گونه موارد چاپ مي هائي كه در اين كه تعداد نسخه درحالي

توانم مسئوليت  كنم ديگر نمي شهروندان، اعضاي كمون، من احساس مي«: پس از آن استعفاي خود را تسليم كرد
خانه  ي مركزيِ توپ كميته. عهده داشته باشم برد، بر كس فرمان نمي كنند و هيچ اكره ميكه همه مذ فرماندهي را درجائي

 ي كميته. كمون مذاكره كرده، ولي در هيچ موردي تصميم نگرفته است. مذاكره كرده و هيچ رهنمودي نداده است
هاي نسنجيده، كه اگر من  در اين فاصله، دشمن با حمله. كند و هنوز نفهميده چگونه عمل كند مركزي مذاكره مي

 را ايسيي دژ  گاه تخليه آن. » رخنه كرده استايسيدژ  دادم، به ترين نيروي نظامي در اختيار داشتم او را گوشمالي مي كم
 كه قول داده 000/12جاي   گفت بهكنكوردنحوي بسيار نادرست روايت كرد و در مورد سان ميدان  سبك خودش و به به

خانه مانع  ي توپ كفايتي كميته اين ترتيب، بي به«: جا بودند و نتيجه گرفت آن] 155[نفر 000/7شده بود، فقط 
ها كار  ي رؤساي لژيون هاي مسخره دغدغه.  مركزي مديريت را متوقف كردي تذبذب كميته. خانه شد دهي توپ سازمان

گيرم و مفتخرم كه از  من كناره مي. معنا شد سلف من مرتكب خطاي مبارزه با اين وضع بي. بسيج سربازان را فلج نمود
  .»تقاضا كنم  مازاشما يك سلول در 

نكته جواب او داده  بايست صراحتاً نكته به او قصد داشت از اين طريق حيثيت نظامي خود را پاك كند، ولي مي
هنگام ورود كامالً آشنائي داشتيد، چرا پذيرفتيد؟ چرا در اول آوريل » معني بي«شما كه با اين وضعيت . شد مي
 000/7كم  چنين در دوم و سوم مه در مقابل شورا، هيچ شرطي قائل نشديد؟ چرا همين امروز دست خانه و هم وزارت به

ي  نداريد؟ چرا پانزده ساعت از تخليه» اختيار ترين نيروي نظامي در كم«كنيد  كه ادعا مي سر كرديد، درحالي نفر را دست به
خبر مانديد؟ خط دوم دفاع شما كجاست؟  هاي آن جزء وظائف شما بود، كامالً بي گلوگاهساعت  دژي كه بازرسي ساعت به

  كاري صورت نگرفته است؟  هيچپانتئون و مونمارترچرا در 
ها مرتكب خطائي  روزنامه هاي خود به شورا اطالع داده بود، ولي با فرستادن نامه هاي خود را به  احتماالً ايرادروسل  

 رزمنده را دلسرد كرده بود، تخم وحشت پراكنده، مردان 000/8تر از دو ساعت  كارِ خود، در كم و با اينا. نابخشودني شد
 واقع شدند كه  زماني همه درست در همان  ها  دشمن خبر داده بود؛ و اين دار كرده، ضعف دفاع را به  را لكهايسيدلير 

  .باليدند خود مي  بهايسيخاطر گرفتن  ها به ورسائي
كه آوازخوانان چند توپي را كه در دژ پيدا شده بود با   براي سربازانيماكماهون و ير تي. كردند جا همه شادي مي ندر آ
حياط مرمر آمد تا اين فرزندان مردم  آورد و به حالت تعليق در مجلس جلسات خود را به. راني كردند آوردند، سخن خود مي

من وقتي اين فرزندان «:  يك ماه بعد از پشت تريبون گفتير تي. كردند، تشويق كنند كه خود را فاتح گمان مي
ميرند،  بخشند، براي شما و براي ما مي بينم كه در عين محروميت از آموزشي كه انسان را تعالي مي مان را مي هاي مرغزار

فرزندان مرغزار، . قبال سگ شكاري خود است ي شكارچي در  كننده اين همان احساسات  متأثر. »شوم عميقاً متأثر مي
  !خاطر بسپاريد ميريد به شان مي هائي را كه براي اين اعتراف و جنس آدم

هاي ناشايستِ  ترتيبي رغم بي علي. كرد  متهم ميريگو! بااين وجود، در شهرداري مركزي هنوز مشغول مباحثه بودند
كشيد كه  عصبانيت مي بحث داشت به. دادستاني كمون منصوب كرده بود او در فرمانداري، اكثريت شورا وي را به

كه اعالم شده است كه پرچم سه رنگ از برفراز دژ  كنيد، درحالي شما بحث مي«: عجله وارد شد و فرياد زد  بادلِسكلوز
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من اميدوار بودم كه فرانسه توسط پاريس و اروپا توسط فرانسه . ي شماست همه خطاب من به.  فروافتاده استايسي
هاي خود  ي خصومت امروز همه. باشد نجات كشور مي كه قادر به اي انقالبي است آبستن قدرتِ غريزهكمون . نجات يابد

اين كميته . آورده نكرده است ي نجات عمومي انتظارات ما را بر كميته. ما بايد كشور را نجات دهيم. را كنار بگذاريد
جاي اقدامات  انتصابات فردي به  كرده است؟ بهچه كاري مشغول خودش را به. جاي محرك، خود يك مانع بوده است به

جا يك نفر را داشتيم،  ما در آن. كند  منصوب ميبيسِترسمت حاكم دژ  ، خودِ اين شهروند را بهمِيهامضاي  فرماني به. كلي
 ي نجات كار كميته. گير بودند ي او سخت اندازه كاش همه به. گير است شد زيادي سخت كه گمان مي ]156[يك سرباز

گويم اين كميته بايد از بين  من مي. شكسته است هم  آن در عمومي شما تمام است و در زير سنگيني خاطرات وابسته به
  .»برود

ي نجات عمومي را  اي سري تشكيل بدهد و يكسره كميته ي خود شود، كميته اين باعث شد كه جمع متوجه وظيفه
ي جنگ مستقر   مركزي را در دبيرخانهي  چه كرده است؟ كميتهي گذشته اين كميته درطي هفته. مورد بحث قرار دهد

اعضاي آن خود را در جزئيات غرق كردند و يا كار خود را از سر . نظمي را افزايش داد و دو آفت را حفظ كرد كرد، بي
ين دژ اقل ا كاش ال. يكي شهرداري مركزي را رها كرد تا برود و خود را در يك دژ محبوس كند. تفنن صورت دادند

جا دق دل خود را با  گذراند و در آن  ميوانژري  تر وقت خود را در دفتر روزنامه  بيشفليكس پيا!  بودوانو يا ايسي
ي  ابهامِ حوزه  نجات عمومي سعي كرد با اشاره بهي يكي از اعضاي كميته. كرد دراز خالي مي و  هاي دور  مقاله

ها  ي كميسيون قبال همه نامه در   تصويب3ي  و پاسخ داده شد كه مادها به. هاي اين كميته از آن دفاع كند صالحيت
ي  ها تصميم گرفتند كه كميته را فوراً تجديد كنند، يك نماينده سرانجام پس از ساعت. كميته اختيار كامل داده است به

بار در هفته  راري، فقط سهي جنگ منصوب نمايند، يك بيانيه تنظيم كنند، كه جز در موارد اضط غيرنظامي براي دبيرخانه
بايست  كه ساير اعضاي شورا مي طور دائمي در شهرداري مركزي مستقر سازند، درحالي تشكيل جلسه دهند، و كميته را به

  .ي مسئول جنگ تعيين شد عنوان نماينده  بهلِسكلوزد. منظماً در نواحي خاص خود حضور يابند
اكثريت براي كرسي رياست . ي جديد تشكيل شد  اعضاي كميتهي دومي براي انتخاب همان شب ساعت ده، جلسه

.  افتتاح كردروسل  او جلسه را با تقاضاي بازداشت . آشفته بود، رأي داد  كه از حمالت بعداز ظهر شديداً برفليكس پيا آن به
فند قربانيِ تمام گوس  را بهروسل  نمود،  هاي شكاك دليل مي ي ظواهري كه براي آدم و جور كردن زيركانه با جفت 

تخفيف اين شخص غايب مشغول بود كه  ساعت تمام به نيم. هاي كميته تبديل كرد و خشم شورا را متوجه وي نمود خطا
شما نخواستيد . شما گفتم كه او خائن است شهروندان، من به«. نمود او از طرف وي بعيد مي ي رو در رو به جرأت حمله

قدرت نظامي  قدر ما در كنوانسيون، به هاي عالي دانيد كه چگونه، مانند سرمشق  نميشما جوانيد و. حرف مرا باور كنيد
هم اين بود  ها فقط يك رؤيا داشتند و آن اين. خود كرد  بي ها را از خود ي تاريخي رومانتيك اين اشاره. »اعتماد باشيد بي

  .برق انقالب بورژوائي تا اين حد دشوار بود و ساختن خود از زرق براي انقالبِ پرولتري، رها . كه كنوانسيوني باشند
اي  داوري گونه پيش  از نظر افرادي هم كه هيچروسل  عمل .  نبودپياغضب  براي متقاعد كردن اين جمع نيازي به

 تصويب شد و كميسيون جنگ فرمان اجراي آن را ـ منهاي دو رأي اتفاق آراء ـ بازداشت او به. نداشتند، محكوم بود
 .ددريافت كر

رسيد حق شورا براي  نظر مي  كه بهژورد و دلِسكلوزاقليت كه با انتخاب . انتخاب اعضاي كميته پرداختند پس از آن به
ي مسئول را قبول دارند، اندكي مطمئن شده بود، تصميم گرفت در انتخابات شركت كند و خواستار جائي  تعيين نماينده

ولي . ي اختالفات و احياي وحدت در مقابل ورساي اي رفع همهاين فرصتي عالي بود بر. در ليست اكثريت شد
صورت مرتجعيني حقيقي  ها همكاران اقليتي خود را به  موجب شد كه رومانتيكفليكس پياي  هاي مزورانه العمل عكس

. تنها ديدند اندك خود را در تاالر شورا  اعضاي اقليت اندك. آمد حالت تعليق در پس از سخنراني او جلسه به. نگاه كنند
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پس از يك . گير كردند ي جداگانه غافل ها را در اطاق مجاور در حال مذاكره جستجوي همكاران خود رفتند و آن به
 .شورا برگشتند برخورد خشن، همگي به

 ها خواستار در پاسخ، يكي از رومانتيك. آور خاتمه داده شود هاي شرم اين تفرقه يكي از اعضاي اقليت تقاضا كرد تا به
: سرش فرياد زد  برمالونكرد كه  هاي خشم خود را خالي مي ، داشت عقدهپياافكن شد و رئيس،  بازداشت اقليت تفرقه

اين نفوذ . افكني دست برداريد گماني زهرآلود خود براي نفاق از پراكندن بد. ي پليد اين انقالب هستيد شما نابغه! ساكت«
 1848هاي  بازهم اين آدم«.  مركزي، افزودي ، يكي از بانيان كميتهآرنولدو . »كند شماست كه دارد كمون را ويران مي

 .»كنند هستند كه انقالب را خراب مي

كاري خود را پس  گرائي و ندانم مبارزه خيلي دير بود و اقليت ناچار بود مكافات آئين ولي حاال ديگر براي وارد شدن به
رياست   بهدلِسكلوزجا كه برگزيدن  از آن. اُد و دلِسكلوز، گاملون، رنوآ، رانويه: ليست اكثريت كامالً تأييد شد. بدهد

گيري دومي صورت گرفت كه اقليت   ي نجات عمومي خأل ايجاد كرده بود، دو روز بعد رأي ي جنگ در كميته دبيرخانه
، يكي از بيورهه استفاده از پيروزي خود مرتكب اين عمل ناشايست شد ك اكثريت با سوء. نهاد كرد  را پيشوارلن

 .ترين اعضا را ترجيح دهد ارزش بي

خوب «: دوستانش گفت  ضمن ترك كرسي خود بهفليكس پيا. اجالس شورا در ساعت يك صبح خاتمه يافت
رسيدن «؟ اين منتخبِ شريف كه كامالً غرق در كارِ ]157[»بردم نظر شما قضيه را خوب پيش  شان رسيديم؟ به خدمت

و همان شب، .  تسخير شده يا نهايسيبود، فراموش كرده بود تا بررسي كند و ببيند كه آيا دژ همكارانش » خدمتِ به
اين اشتباه است كه پرچم «: ها اين بيانيه را چسباند شش ساعت پس از تخليه، شهرداري مركزي بر در شهرداري و بيست

 در تروشوهاي  حرف اين انكار به. »و نخواهند كردها آن را اشغال نكرده  ورسائي.  در اهتزاز نيستايسيرنگ برفراز دژ  سه
 . مانند بودمدس

خاطر پوستر   فرستاده بود و او را بهروسل  دنبال   مركزي بهي  در شهرداري مركزي، كميته درجريان اين طوفان
چه خطر  هر. م بودا وظيفه«: تندي از خود دفاع نمود او با . هاي چاپ شده سرزنش كرد ظهر و تعداد غيرمعمول نسخه از بعد

چنين كاري دست نزده   بهساكه مولنگيري  ولي او در غافل. »تر است مردم بزرگ ي شناساندن آن به تر باشد وظيفه بزرگ
چند روزي . »ايم اگر ديكتاتوري نداشته باشيم، باخته«: يك نفر گفت. پس از رفتن او كميته مدتي طوالني شُور كرد. بود

 روسل  كميته خيلي جدي رأي داد كه وجود ديكتاتور الزامي است و اين ديكتاتور هم بايد . اشتاين نظر در كميته تفوق د
فكر فرو رفته است و سرانجام  كميته آمد، وانمود كرد كه به او به. دنبال او رفت جديت به  نفري با يك هيئت پنج. باشد

اي از  وقتي عده. »ام من استعفايم را داده. يستمي مسئول ن من ديگر نماينده. ديگر خيلي دير شده است«: اعالم كرد
، ژوهانار، آوريال، تريدون، دلِسكلوز در دفترش كميسيون جنگ ـ. ها را سرزنش كرد و رفت دست او عصباني شدند، آن

 . را ديد كه تازه رسيده بودندـ  وارلنوآرنولد 

چه اين تصميم ناعادالنه است،  داد؛ و گفت كه گر خيلي آرام گوش روسل  .  مأموريت خودشان را توضيح داددلِسكلوز
او . ها كه مستمراً پاپيچ او بوده و ضعف شورا پرداخت توصيف وضعيت نظامي، انواع رقابت گاه به آن. شود آن تسليم مي به

انات ما امك. هم شكستن آن را در فرصت مناسب  مركزي را بلد بوده و نه طرز دري شورا نه طرز استفاده از كميته«: گفت
كه مورد حمايت  شرط آن هستم، ولي به عهده گرفتن هرگونه مسئوليتي  ي به سهم خودم آماده كامالً كافي است و من به

توانم در مقابل تاريخ، بدون نظر موافق و حمايت كمون، مسئوليت  من نمي. دست قرار داشته باشم يك قدرت قوي و يك
 صحبت كرد كه اي همان سبك روشن و احساسي تفصيل به  و  او با طول. »معهده بگير هاي الزم را به اي سركوب پاره

هاي او قرار  كميسيون كه شديداً تحت تاثير استدالل. ترين حريفان خود غلبه كند  باعث شد دوبار در شورا بر مصمم
او را هاي  حرف كه شورا  از آن، قبل روسل  داشت  تواند در مورد باز  گفت كه نميدلِسكلوز. اطاق ديگري رفت گرفته بود، به
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 و آوريالي مسئول سابق را تحت مراقبت  همكارانش هم برهمين عقيده بودند و نماينده. شنيده باشد، تصميم بگيرد
 در دفتر مأمور تحقيق ماند و روسل   با آوريال. شهرداري مركزي منتقل كند  گذاشتند كه صبح روز بعد او را بهژوهانار
 .ورا را از ورود خودشان مطلع كند رفت تا شژوهانار

ترسيدند كه مبادا صداي او  خود مطمئن نبودند و مي اكثر اعضا كه به.  بودندروسلهاي  اي خواهان شنيدن حرف عده
 را ذكر كلوزره او مخالف اصل انصاف است و مورد ايه فضاي شورا را عوض كند، عقيده داشتند كه استماع حرف

. عدالتي ديگري را توجيه كند تواند بي عدالتي مي داشت شد؛ گوئي يك بي هايش باز حرفكردند كه بدون استماع  مي
  . رد شدروسل  پذيرش 

 با ژراردنكمون چه تصميمي گرفته است؟ «:  پرسيدآوريال. دفتر مأمور تحقيق رفت ، عضو شورا، بهشارل ژراردن
روي ميز خطاب آوريال ي  و با ديدن تپانچه. »هنوز هيچ«: كه همان لحظه جلسه را ترك كرده بود، جواب داد آن
كنم كه  من گمان نمي«:  فوراً جواب دادروسل  . »ي خود را با وجدان انجام داده است نگهبان شما وظيفه«:  گفتروسل   به

 دهم كه قصد تو قول شرف مي عنوان يك سرباز به ، من بهآوريالوانگهي، شهروند . خاطر من باشد كاري به اين احتياط
  .»فرار ندارم

چون جوابي .  كه از پست نگهباني خود خيلي خسته شده بود، پيش از آن از شورا تقاضاي مرخصي كرده بودآوريال
 هنوز از ژراردنزيرا  ي نجات بگذارد ـ تواند زنداني خود را تحت نظر يك عضو كميته دريافت نكرد، با اين فكر كه مي

طلب از جنگ  اين جوان جاه.  رفته بودندژراردن و روسل  وقتي برگشت . راجعه كردشورا م ـ به مقام خود بركنار نشده بود
  .درون آن پرتاب  نموده بود، مثل يك موش فرار كرد اي كه نسنجيده خود را به داخلي

ي جديد كه تازه از كشف دو توطئه مطلع شده  كميته.  از هيچ صفتي عليه فراري دريغ نكندپياتوان حدس زد كه  مي
 و انتشار پوستر ايسيرها كردن دژ . درون صفوف ما خزيده است خيانت به«: اي اضطراري هشدار داد ، در بيانيهبود

دنبال آن قرار بوده يك قيام  به. ي اول اين نمايش بود كه آن را تسليم كردند، پرده گاني ي خبر آن توسط سفله رذيالنه
ي سياه  هاي اين توطئه تمام سرنخ. هاي ما، واقع شود كي از دروازهزمان تسليم ي طلبانه در ميان صفوف ما و هم سلطنت

ي كوبيدن  ها آماده ي سالح ها باز و همه ي چشم بگذاريد همه. اند گير شده اكثر مجرمين دست. اكنون در دست ماست
  .»خائنين باشد

كرد كه  مي و كميته وقتي ادعا . دسردي و دقت نياز بو خون كه به شد، حال آن درام تبديل مي يك ملو اين امر داشت به
زني غريبي دست  الف را در دست دارد، به» ي سياه هاي اين توطئه تمام سرنخ«گير كرده و  را دست» اكثر مجرمين«

  .زد مي
 

  



 172 

  

  

  بيست و دومفصل 
 

  عليه كمون توطئه

  

ه بود؛ متقلبين معمولي و گشايان خائن و دالالن توطئه شد چينان، دروازه كمون موجب رواج بازار انواع دسيسه
شان ها ـ كه سايه يك پليس براي رماندن كنار جوي خيابان] هنري فيلدينگشخصيت روماني از [هاي   جوناتان ويلد

مدارك موجود در اين موارد . مباالتي نمايندگان مسئول نداشتند ها هيچ قدرتي جز ضعف فرمانداري و بي آن. كافي بود
اند كه اغلب عليه همديگر شهادت  ها خود مطالب زيادي منتشر كرده ولي آن. هاست ي ورسائي هنوز هم در قبضه

قلمرو اين وجود آمده، قادريم به كه در تبعيد به دهند و ما چه از طريق اطالعات خصوصي، چه از طريق فرصتي مي
  .ان رخنه كنيم نابكار

هاي پاريس يا  در ازاي گشودن تعدادي از دروازههاي ورساي وضع شد و  خانه از اواخر مارس، عوارضي بركليه وزارت
كلنل . بندي شده بود بيش طبقه و ها كم  آني حسب درجه نهاد نمودند كه بر ربودن اعضاي كمون چند پول سياه پيش

ي يك گردان ارتجاعي،  فرمانده. دهي افراد وفادار گارد ملي كه هنوز در پاريس بودند، شد ، مأمور سازمانكوربنستاد، 
چنين چند نفر از دوستان  نهاد خدمت كرد كه پذيرفته شد و او هم او پيش ، بهسير سن، افسر مشق سابق شَرپانتيهلنل ك

هاي مخفي تشكيل دهند تا در  ها خواسته شده بود كه گردان از آن.  را معرفي كردگاليمارـ و دِمه، دوروشونزديك خود ـ
هاي استراتژيك شهر را  خوانده شدند، بخش هاي خط مقدم فرا سنگر  بهها ي فدرال ي عمومي همه اثر حمله روزي كه در
 و كميساريا واندوم، شهرداري مركزي، ميدان مونمارترنهاد كرد كه در آن لحظه  ، پيشدومالَنافسر دريائي، . اشغال كنند

ها با تمام قوا  آن.  قرار گرفتيهشارپانتاو در رابطه با . گير نمايد گفت در دسترس دارد، غافل را با چند هزار نفري كه مي
 000/6هاي رسمي گرد آوردند و خيلي زود از وجود  انگيزي از افراد را در اطراف پست كار شدند و تعداد حيرت دست به

. ي اين مردان دلير فقط منتظر يك عالمت بودند همه. كن گزارش دادند هاي توپ خراب چي با دستگاه  توپ150نفر و 
 چند صد هزار دوروشوي   با واسطهدومالَن و شارپانتيهها الزم بود و  شور آن و ته پول براي حفظ شوقعين حال، الب در

  .ها اخذ كردند فرانك از ورسائي
. ، رقيب مهيبي پيدا كردندكايِن، افسر دريائي سابق و حاكم موقت بوفون د مِر لُها در وجود  در اواخر مارس، آن

كرد كه مقاومت را  نهاد مي ناميد، وي پيش را مسخره مي  آن بوفونها، فكري كه   بورژواگيري جاي كوبيدن برطبل يار به
 ير تي ي او كه با ديدگاه  نقشه. اندازند، فلج كنند ها را از كار مي كنند و سرويس كاري مي از طريق عوامل زيركي كه خراب
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، منشي بانك و الروكاو دو آدم جدي، . رات تام داداو اختيا كامالً تطابق داشت، با نظر مساعد ورساي روبرو شد كه به
  .دستياري برگزيد  را بهلژيون شولشه،، افسر سابق النيه

، كلنل سپاه آزاد در زمان جنگ كه آلساتيان آرونشونهاي تازي ديگري هم داشت ـ  ها، دستگاه سگ اين  بر عالوه
ها توسط انگلستان مسترد و   كه بعدفرانزينيدند؛ سرقت متهم كر  او را بهتوركنار شد و در  توسط افراد خود بر

نفس خود  به بركت اعتماد  ي جنگ معرفي كرد و به خانه دبير ، كه با جسارت خود را بهمونتو دِ بارالبرداري متهم شد،  كاله به
 ژول سيمونت اي كه از حماي ، كشيش مأمورِ ناوگان نامعلوم و ناشناختهآبه سلينيرياست لژيون هفتم منصوب شد؛  به

اين . دابن گانيه و بيسون دو، لوليه: هاي بزرگ ترسان از انقالب مسلك و ژنرال گران اشراف برخوردار بود؛ و باالخره توطئه
ها پول ورساي را  اگر آن. كمون اجازه بدهند كه جمهوري را ويران كند توانستند به خواهان شريف نمي جمهوري

ها  آن. هاي شهرداري مركزي نجات دهند بود كه پاريس و جمهوري را از دست آدمپذيرفتند، صرفاً با اين نظر  مي
  !وجه هيچ نه، به! فروختند، آه دشمن مي خواستند كمون را واژگون كنند؛ ولي آن را به مي

، ير تي كرد و منشي  ي اين پهلوانان تنظيم مي مورد همه  گزارش جامعي درالژييهـ  سن  بريير نام شخصي به
آورد،  او پول مي. آمد بود و  بين پاريس و ورساي در رفت،كالهبرداري محكوم شد  كه سه سال بعد بهدومِرسانـ  نترونس

هاي رنگارنگ را كه اغلب يكي در قفا و پنهان از ديگري جريان داشت، در  هاي اين توطئه نخ كرد و سر سرپرستي مي
  . دست داشت

من «: نوشت  ميالژييهـ  سن دِ بريير. دادند ها همديگر را لو مي اين رجاله. ندها مدام با هم درگيري داشت در نتيجه اين
او مشكوكم كه مبادا  من شديداً به.  را تحت نظر داشته باشددوفون مِر لِخواهم كه آقاي  از آقاي وزير داخله مي

در مقابل گزارش . » استهاي او شده تر صرف پرداخت بدهي پولي كه او دريافت كرده است، بيش. بناپارتيست باشد
كنند   مالقات ميپترها اغلب در پاتق  آن.  مشكوكمالژييهـ  سن د بريير و شارپانتيه، دومالنآقايان  من به«: گفت ديگري مي

ها  آن. كنند تقليد مي] رابلهپرست در كتابي از  شخصيتي شهوت [پانتاگوروئلهدف بزرگ رهائي از  جاي پرداختن به و به
  ].158[»مانند ها مي تاورلئانيس به

 و با وونوفرماندهي  ي نظام به ، با مدرسههنري پرودوم، موفق شد با ستاد ژنرال بوفونگران،  ترين اين سودا پروا بي
 و النيهعوامل او، . نظر داشت با بخش مهمات درگير شود، رابطه برقرار نمايد  درگويهي جنگ كه در آن  دبيرخانه
رياست لژيون هفدهم رسانده و   مركزي خود را بهي  زدن كميته  كار كردند كه با دورولهمنام  ، روي شخصي بهالروك

خانه در اختيارشان قرار گرفته بود،  ، كه از طرف وزارتپيگيهخانه، كاپيتان  يك افسر توپ. حدي آن را فلج كرده بود تا
هيچ ميني كار گذاشته نشده «: ه گزار بدهدها توانست در هشتم م ها را رسم كرد و يكي از اين دسته ي باريكاد نقشه
آتشه  هاي دو شدند و گاه نقش كمونار تطميع مستقيم متوسل مي گاه به. »ها وارد شود تواند با نواي شيپور ارتش مي. است

 تسهيل ويژه ها را به مباالتي مسئولين نيز كار آن آوردن اطالعات را بلد بودند و بي دست ها راه به كردند، آن را بازي مي
ها  هاي پر از جاسوس بولوار رخ بكشند، در كافه ها دوست داشتند اهميت خود را به افسران ستاد و رؤساي بخش. كرد مي

رغم منش جدي خود،   شد، عليريگو كه در شهرباني جانشين كورنه]. 159[كردند ترين امور بحث مي درمورد حساس
شدن  ها علناً از جارو  فرار شد، در كافه بار موفق به گير و هر دوبار دست كه لوليه. سرويس امنيت عمومي را بهبود نبخشيد

 كه شهرت داشت بيست سال مأمور پليس وزارت داخله بوده است، آزادانه در دومِرانـ  ترونسن. زد كمون حرف مي
 هرروز براي مونمارتر كاران ساختمانِ استحكامات مقاطعه. رفت و سوژه خود را كامالً زير نظر داشت ها راه مي خيابان

كردن اين  دار خراب   دست نخورده ماند ـ عهدهبرِآكليساي . تراشيدند اي مي هاي تازه تعويق انداختن شروع كار بهانه به
ي بازوبند شد  صرفاً حسن تصادف موجب كشف توطئه. عقب افتد كار تا ورود سربازان به  بناي استغفار ترتيبي داد كه اين

  . را برمال نمودوِسِهي   توطئهومبروسكيدو فقط وفاداري 
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نهادش رد شد و او برگشت، ولي اين  پيش. ورساي رفته بود رساني به نهاد عمليات آذوقه  اين عامل تجاري براي پيش
شكل يك   موفق شد كار خود را بهـ شا در اوج ديوانگي  ـسسهاو با حمايت دريادار . دومبروسكينهاد خريدن  بار با پيش

دار و بيست هزار فرانك براي مخارج اضطراري پيدا كند و با يكي از  دستياران  راه اندازد، سهام به جاري شركت ت
ها در لندن استخدام شد،   كه بعداً توسط حكومت ورساي براي جاسوسي در ميان تبعيديهوتزينجرنام   بهدومبروسكي

هاي تحت فرمان خود را تسليم كند، ورساي يك   دروازهسكيدومبرواو گفت كه اگر ژنرال   بهوِسِه. ارتباط برقرار نمايد
يك يا دو سپاه  نهاد نمود كه به ي امنيت ملي را خبر كرد و پيش  فوراً كميتهدومبروسكي. دهد او مي ميليون فرانك به

كميته . د بكوبن هم اند، در هائي كه در كمين نشسته ها را توسط گردان گاه آن ارتش ورساي امكان ورود بدهند و آن
 وِسِه همراه هوتزينجر]. 160[ دستور دادكه مذاكرات را ادامه دهددومبروسكي اين خطر بدهد، ولي به خواست تن به نمي

 داده شده دومبروسكي هائي كه به نهاد كرد كه جهت تضمين اجراي قول او پيش  را ديد كه بهسسهورساي رفت و  به
 ي  برود و كميتهواندومميدان   شبي مخفيانه بهسسهحتي قرار بود ژنرال . عنوان گروگان تسليم كند است، خود را به

 او را از اين بالهت جديد هيلِر سن بارتِلِميامنيت عمومي كه از پيش در جريان قرار داشت در تدارك بازداشت او بود كه 
هاي  اين سرگرمي اولين روز.  كردگيري را رها كم اميد گرفتن شهر از طريق غافل  كمير تي بعد،  از آن به. حذر داشت بر

 الپورت را توسط دوست خود دوفيني  اساس اظهارات يك مأمور كه قول داده بود ترتيب تسليم دروازه بر. ماه مه او بود
 و ارتش كه خواستار ورودي پيروزمندانه بودند، يك ماكماهونميلي  رغم بي  عليير تي  بدهد، ـ رئيس لژيون شانزدهمـ 

باش درآمد و ژنرال  حالت آماده  مه، تمام ارتش فعال و بخشي از ذخيره به3در طول شب ]. 161[ ريخته بودي كامل نقشه
هاي بسته  دروازه ي پائين جمع شدند و به  مقابل درياچهبلونيه د بوآها در  نيمه شب، سرباز.  رفتسِور  براي خواب بهير تي 

سروان سپاه    ـوري و تحت فرمان پاسيروهان ارتجاعي كه در ها توسط يك گ قرار بود اين دروازه. چشم دوختند
گران  ولي اين توطئه. ـ تشكيل شده بود، باز شود كرد ، عمل مي الوينيهي خود، عنوان جانشين فرمانده هشتم كه به و سي

را بگيرد فرماني ها  بايست جاي فدرال كه مي  را درجريان بگذارند؛ و چون گروهانيالوينيههوشمند فراموش كرده بودند 
اين ترتيب نگهبانان مطمئن تعويض  به. ظن برد و از انجام اين كار امتناع كرد وجود يك كمين سوء از مافوق نداشت، به

 بازداشت شد، الپورتدو روز بعد . هاي خود برگشتند اردوگاه دم به ها، پس از چند ساعت انتظار بيهوده، سپيده سرباز. نشدند
  .يع آزاد گرديدولي دوباره خيلي سر

 دوباره ير تي.  مه تضمين كرد13 به 12 را براي شب دوفين و اوتويهاي   تسليم دروازه  با اقتباس همين نقشهفونبو
ها را  ي بود تا آن  اعزام شدند؛ درحالي كه ارتش آمادهدژور پوئنسمت  راه انداخت و چندين دسته به ي دستگاه را به همه

. گرد شد عقب  مه ارتش مجبور به3و مثل ] 162[آب گرديد بر گران نقش هاي توطئه لحظه نقشهولي در آخرين . دنبال كند
  .خبر بود، از اين يكي اطالع داشت ي نجات عمومي كه از تالش قبلي كامالً بي كميته

ورود ارتش هاي ملي نظم هنگام  رنگ كه قرار بود گارد هاي سه بند كميته تازه روي بازو.  روز بعد بازداشت شدالنيه
كردند،   از دادن دستمزد دختراني كه برايش كار مي كرد ها را درست مي ، زني كه آنلِگرو. بندند، دست گذاشته بود بازو  به

شهرداري  ها كه گمان كرده بود كار براي كمون انجام شده است براي دستمزد خود به يكي از آن. غفلت نموده بود
 مخفي شدند و الروك و بوفون. دست آوردند  و همدستانش را بهبوفون رد لگرودر تحقيق از . مركزي رفت

 او را تشويق كرد كه افرادش را در كوربن. تاز ميدان ماند  يكهشارپانتيهاين ترتيب،  به. ورساي رفت  بهدومرسونـ  ترونسن
 بالفاصله پس از ورود ي كاملي را برايش ترسيم كرد كه مطابق آن نفري سازمان دهي كند و نقشه هاي ده و صد دسته
روز با اخبار  ي همواره مسلط برخود، او را روز به شارپانتيه. گرفت بايست شهرداري مركزي را دراختيار مي ها او مي سرباز

كرد و تقاضاي ديناميت براي منفجر كردن   نفر صحبت مي000/20آوردن  خدمت در گرداند، از به فتوحات تازه دور سر مي
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 بوروشوحقيقي مبالغ هنگفتي را كه ] م. شخصيتي از يكي از آثار رابله[پادتاگرولي عنوان يك  و به] 163[ها داشت، خانه
  .بلعيد داد، مي او تحويل مي به

سازمان كردن  بي تسليم حتي يك دروازه هم نشدند، ولي كمك زيادي به گران موفق به ي دسيسه نهايت، كل دسته در
ها اغلب مملو از  اين گزارش. ها بايد خيلي محتاط بود هاي آن خورد با گزارشبااين وجود، در بر. ها نمودند كار

  .جيب زدند كه به اي است  ها هزار فرانك هزينه كه براي توجيه صد  است هاي خيالي موفقيت
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  وسوم بيستفصل 
 

  كنند پاريس خيانت مي به» ها چپ«

 
 در مورد ير تيتحقيق از ( .»ما پاريس را با توپ و سياست گرفتيم«

 )هيجدهم مارس

  

  .»چپ تندرو«كسي بود؟  گر بزرگ عليه پاريس چه توطئه
كرد؟ او نه ارتش داشت، نه توپ  اي بايد برفرانسه حكومت مي  چه مانده بود و با چه وسيلهير تي مارس براي 19در 

ي متوسط كه  شر پائيني طبقهاگر آن ق. زنگ بودند  به شان گوش ها سالح داشتند و كارگران پاريسي. و نه شهر بزرگ
هاي پاريسي خود تقليد  اي طبقه رفت و از هم دارد، دنبال جنبش مي هاي پايتخت وامي ي انقالب امضا ها را به شهرستان

امكانات اين رهبر بورژوازي براي بقا، نگهداشتن . ها قرار دهد مقابل آن توانست حتي يك گردان هم در  نميير تيكرد،  مي
. شماري آدم دادن سرباز و توپ جهت كوبيدن پاريس چه بود؟ فقط يك كلمه و انگشت ها به كردن آن و وادارها  شهرستان

  .خواه ي حزب جمهوري شده ها، رهبران شناخته  آن كلمه، جمهوري بود و آن آدم
ز داشتند، اما هاي خود احترا كردند و از درج آن در بيانيه نام جمهوري هم پارس مي هاي كودن حتي به گرچه دهاتي

دستان  اسم شب زير به] 164[آورد و آن را با تحريف مصوبات مجلس زبان مي قوت به تر بود، اين نام را با  كه واردير تي
ما در مقابله با «: بند داشتند ي مقامات شهرستاني يك ترجيع ها همه از همان اولين خيزش]. 165[خود تبديل كرد

  ].166[»كنيم ها از جمهوري دفاع مي بندي دسته
قهرمانان . خواند خواهانه نمي  با اين افاضات جمهوريير تيي  ها و گذشته البته اين هم حرفي بود، ولي رأي دهاتي

 كامالً براين امر آگاه بود و ير تي. عنوان حافظان امنيت مورد قبول نبودند ها هم به پيشين دفاع ملي حتي براي شهرستان
ها هنوز  هاي شهرستان چشم دموكرات ها در حيثيت آن.  مجرب برگشته از تبعيد متوسل شدها، افراد ترينِ پاك پاك به

شان قرار  گفت كه سرنوشت جمهوري در دست ها مي آن ديد و به ها را مي ها آن  در ضيافتير تي. دست نخورده مانده بود
ديگر ] 167[ مارس22گفت كه از  يها تملق م نواخت و با چنان موفقيتي از آن ها را مي   آن دارد، غرور فرتوت

ي  شولشهِ عميق و لوئي بالنها ديدند كه  خواهان شهرستان وقتي جمهوري. هاي او تبديل شده بودند كن چاق كار به
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دادند و از سوي   مركزي دشنام ي كميته ورساي التجا كردند و به آهنگ راديكال به هاي پيش ترين قُرقُرو هوش و معروف با
اي كه كارگران  شان نيامد، خود را كنار كشيدند و گذاشتند تا شعله سراغ س برنامه و فرستادگاني قابل بهديگر از پاري

  .برافروخته بودند، فروبميرد
خواه،   مركب از سرشناسان جمهوريليل آوريل شوراي شهرداري 5روز . ها را برانگيخت  آوريل اندكي آن3بمباران 

 اَومِر  سنت.  پيام مشابهي دادليونشوراي شهر . ت كه برجمهوري تأكيد كند خواسير تياز سازش سخن گفت و از 
و جان همراه شهروندان قهرماني است كه براي اعتقادات  با دل « اعالم كرد كه ترواشهر . ورساي فرستاد نمايندگاني به

اين مبارزه  هاي جمهوري به از حكومت و مجلس دعوت كرد كه با قبول نهادمكون.  »رزمند ي خود مي خواهانه جمهوري
هاي مشابهي منتشر  ي شرقي، بيست استان پيامپيرينه و ژِر، هِرو، ساووآ، لوآر، آردِش، ووكلوز، وار، درِم. خاتمه دهند

خواه طرد شده  هاي جمهوري  كه توسط بورژواهاوركارگران . كمون را اعالم كردند  پيوستن خود بهروآنكارگران . كردند
آهن رفتند تا مانع  ايستگاه راه  مرد، زن و بچه به600 گُرِنوبل آوريل، در 16در . مستقل تشكيل دادندبودند، گروهي 

باد  زنده« مردم در پشت پرچم سرخ با فرياد نيم آوريل، در شهر 18در روز . ارسال سرباز و مهمات براي ورساي شوند
. آرام بود  نابوردو آوريل 18 و 17، 16هاي  در روز. ردندپيمائي ك در شهر راه» !بر ورساي مرگ! باد پاريس زنده! كمون

مردم فرياد . باران گرديد نظام سنگ هاي پياده خانه چند افسر حمله شد، سرباز تعدادي از مأموران پليس اسير شدند، به
ي  منطقه( سنكوآندر . طبقات كشاورز هم گسترش يافت جنبش حتي به! »مرگ بر خائنين! باد پاريس زنده«: زدند مي
 كُون. پيمائي كردند دوش با پرچم سرخ راه هاي ملي سالح به گارد) نييِِوري  منطقه (پويي و در لوآرـ  سورـ  شاريته، در )شِر
 حمل فوآدر .  پرچم سرخ مدام در اهتزاز بودآرييِِژدر . آمدند  پيِ جنبش  آوريل از 19 در موآرـ  سورـ  فلوري مارس و 18در 

ها  آهن مسلسل  كارمندان راهپِريگودر .  سعي كردند قطار مهمات را از خط خارج نمايندواريلدر . ف كردندها را متوق توپ
  .را ضبط كردند

بندي خود  او بر پاي.  معرفي كردندير تي  خود را بهليون آوريل پنج نماينده از طرف شوراي شهرداري 15در 
گفت كه اگر او  در توجيه رفتار خود مي. س مؤسسان تبديل نشودمجل جمهوري تأكيد كرد و سوگند خورد كه مجلس به به

مصالح همين جمهوري  خواهد با توجه به اين دليل است كه مي گزيند به مي خواهان بر كارمندان خود را بيرون از جمهوري
شهرداري هاي  ترين دشمنان آن يعني آدم او گفت كه از جمهوري درمقابل بد. ي احزاب را كرده باشد رعايت همه

جمع باشند و او كامالً حاضر بود  توانستند از اين لحاظ حتي در پاريس هم خاطر كند؛ اين نمايندگان مي مركزي دفاع مي
او ]. 168[ي آرام كردن آن هستند   نفر آماده000/30 جرأت تكان خوردن كند ليونوانگهي، اگر . ها تأمين بدهد آن به

 داده اي خُلقي و لحن خودماني چنان خوش هاي اعزامي همين پاسخ با آن ي هيئت همه به. زد طور حرف مي معموالً اين
  .ها را تحت تاثير قرار دهد توانست شهرستاني شد كه كامالً مي مي

هاي   و ساير دموكراتآدام، شولشه، لوئي بالن: »چپ تندرو«اين نمايندگان پس از مقام رياست، نزد پيشوايان 
پذيرفتند كه خواست  كردند و مي چه لطف مي جنابان، گر اين عالي. گذاشتند  صحه ميير تياي ه برجسته رفتند كه برگفته

پس از آن كه . دانستند  نامشروع ميـ كارانه خاطر يك نبرد جنايت به مجموع غلط نيست، ولي آن را بدآغاز و ـ پاريس در
طلبي محصول همين ديروز نيست، بلكه در  فرصت. توانستند ببينند كه چه بايد كرد ها مي شد، آن پاريس خلع سالح مي

 پاريسي 000/30هاي آن هستند و در خون  خوانده  و شركاء پدرلوئي بالن ،]169[دنيا آمده است  به1871 مارس 19
گران بناپارتيست و  در پاريس با چه كساني طرف هستند؟ اگر از دسيسه«:  پرسيدلوئي بالن. غسل تعميد يافته است

 از مشتي افراد متعصب، احمق و اند كنند عبارت جا براي تسخير قدرت تالش مي كه در آن كنيم، افراديپروسي صحبت ن
: ؟ اكثريت نمايندگان»حق بود آيا ما در پاريس نبوديم اگر پاريس بر«ها برآشفتند كه  ي راديكال و همه]. 170[»باز حقه

شنيدند كه اين جوانان هم  عالوه مي آمده بودند و به درخشان باراين ستارگان  دانان، پزشگان و تجار كه با احترام به حقوق
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ها هم  ها موعظه كرده بود، آن آن به» چپ«طور كه  ها برگشتند و همان شهرستان زنند، به مانند مراجع مذهبي حرف مي
ديدن پاريس  ها به تعدادي از آن. ي خود موعظه كردند كه براي نجات جمهوري رها كردن كمون ضروري است نوبه به

دانستند چگونه افكار خود را  ها در شهرداري مركزي، ديدار با كساني كه اغلب نمي ي تفرقه هم آمدند؛ ولي با مالحظه
شود، مراجعت  نظمي چيزي حاصل نمي ، با اين اعتقاد كه از اين بيوانژور در فليكس پياهاي  بندي كنند و تهديد جمع

؟ حتي »شما چه گفتيم خوب، ما به«. برنده شده بودند» چپ«كردند، نمايندگان  ميوقتي دوباره از ورساي عبور . كردند
  .كنندگان خود اردنگي زد انتخاب  هم بهبرناردـ  مارتن

ها ايمان  آن باور كنند و هنوز به» چپ«اين خيانت آشكار از ناحيه  توانستند به در پاريس هنوز كساني بودند كه نمي
كند، شما در ورساي چه  كه ورساي پاريس را بمباران مي درحالي«: پرسيد ها مي امي از آندر اواخر آوريل پي. داشتند

دهيد؟ اگر بر ماندن در ميان  اي مي كُشند چه وجهه كنندگان شما را مي بودن در ميان همكاراني كه انتخاب كنيد؟ به مي
 اجازه ير تي شما به! عجب. بديل نشويدها ت همدستان آن كم با سكوت خود به فشاريد، دست  مي دشمنان پاريس پاي

فروش  ها را به ي آن كنند تا اثاثيه هاي اعياني پاريس را خالي مي شورشيان خانه«ها بنويسد  شهرستان دهيد به مي
ها را در  تمام مطبوعات بناپارتيست و دهاتي، شهرستان! رويد تا اعتراض كنيد؟ عجب  ، و شما از تريبون باال نمي»برسانند

! شود در پاريس قتل، تجاوز و سرقت حاكم است، و شما ساكتيد ها تصريح مي اند كه در آن آميز غرق كرده الت بهتانمقا
رحمانه  هاي بي توانيد از اين اعدام شما نمي. رسانند قتل نمي هايش اسرا را به شود كه ژاندارم  مدعي ميير تي! عجب

كنند،  ها مخفي مي ها حقيقتي را كه دشمنان كمون از آن شهرستان د و بهاز تريبون باال بروي. خبر باشيد و ساكتيد بي
  ؟ »مگر دشمنان ما دشمنان شما هم نيستند. بگوئيد

آي «:  خود فرياد زدتارتوفي با سبك لوئي بالن. دانستند راه گريز از آن را مي» چپ«هاي  ثمر كه ترسو پيامي بي
و كساني در مجلس كه مايلند . ميرند كشند و مي ديگر را مي مردم هم! رندغ ها مي توپ! انگيز درگيري نفرت! جنگ داخلي

اند كه خود را از انجام عملي،  اين شكنجه بار بدهند، محكوم به آميز اين مشكلِ خون جان خود را براي ديدن حلِ صلح
آوري ديده  شرم» چپِ«ن از زمان تولد مجلس در فرانسه چني. »زبان آوردن كالمي عاجز ببينند برآوردن فريادي و به

ولگد، دشنام و تُف هم نتوانست اعتراضي از اين نمايندگان مفلوكِ پاريس  ي اسرا زير باران مشت منظره. نشده بود
، النگلوا، آدام، گرِپو، شولشه، لوئي بالن.  توضيح خواستاِپينـ  بِل، در مورد قتل در تولنها،  فقط يك نفر از آن. آورد بر

كردند و  ي خود را نظاره مي كنندگان بمباران شده مĤبانه انتخاب ها مقدس اسكاپونها و  ژِرونته؛ و امثال ، و غيربريسون
  .ديدند ي پاريس، خواب انتخاب مجدد خود را مي انگارانه كاري سهل با آگاهي كامل از فراموش

كارگران .  موفق شدـ ها  آن انيولي نه رفع نگر ها ـ نشاندن عمل شهرستان در فرو» چپ«جنابان  هاي عالي افترا
كردند و جداً از  راني مي آهن براي سربازان عبوري سخن هاي راه كاركنان ايستگاه. فرانسه از دل و جان با پاريس بودند

هاي   كانون بزرگ پيام. شد هنگام پاره مي هاي دولتي شب پوستر. شان را از قنداق بلند كنند هاي خواستند تفنگ ها مي آن
خواه خواستار صلح و در جستجوي راه سازشي بين پاريس و  هاي جمهوري ي روزنامه همه. فرستادند صدتا مي ا صدتاخود ر

  .ورساي بودند
 مبتكر قانون شاپليه[ بورژوازي جديد ي شاپليهاين ـ   دوفور، ير تيوقتي تشنج مزمن شد، ! پاريس و ورساي

هاي خود  دادستان او به. هاي كثيف خودرا پيش انداخت ريان كارانگيزترين مج و يكي از نفرت]  بود1791ضداعتصاب 
 اي كه توسط محكومينِ تحتِ رژيمِ آزاديِ مشروط و بيگانگانْ اين ديكتاتوري«دار كمون،  دستور داد تا نويسندگان هوا

، »كند عالم ميزور اسلحه، ا هاي اشخاص در دل شب و ورود به برپا شده و حكومت خود را با سرقت و شكستن درِ خانه
هاي  سوي دست هاي شريف خود را به خواهند دست كاراني كه از مجلس مي سازش«را تحت تعقيب قرار دهند و روي 
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ها كه در  ورساي با اين كار اميدوار بود تا در جريان انتخابات شهرداري. ، دست بگذارد»خون دشمنانش دراز كند آغشته به
  . كندشد، ايجاد وحشت  آوريل برگزار مي30

 عليه پاريس 1849 و انتخابات 1848ها كه در ژوئن  اين شهرستان. خواهان برنده بودند جا جمهوري در همه
واقع در ( تييردر شهر . خواستند با مجلس مبارزه كنند  صد نفري هم داوطلب نفرستادند و فقط مي1871برخاستند، در 

، نِمور، سوپدر . خانه را گرفتند د، پرچم سرخ بلند كردند و تلگرافمردم ساختمان شهرداري را اشغال كردن) دمـ  دِـ  پوي
جلوي شهرداري  ها يك درخت يادبود كمونار) لوارهواقع در  (دورديودر .  اغتشاشاتي رخ دادبلو فونتِن، در ناحيه الندوـ  شاتو

هاي حاوي پيام كمون  وستر پرچم سرخ بلند كردند و پمونتارژيها در  آن. كاشتند و روي آن پرچم سرخ نصب كردند
ها را پاره كند، مجبور ساختند تا  اي را كه سعي كرده بود اين پوستر مناطق روستائي را نصب نمودند؛ و وكيل دعاوي به

صورت » !باد كمون زنده! باد جمهوري زنده«تظاهراتي با فرياد ) مارنـ   اِـ  سِنواقع در  (كولوميهدر . زانو بزند و عذر بخواهد
  .گرفت
كه مردم پرچم سرخ را ] 171[گيوتييرجا غالب بود، جز در  رنگ در اين  مارس پرچم سه24از . قيام برخاست  بهليون 

ساختمان شهرداري خواستار شناسائي حقوق پاريس و انتخاب يك مجلس مؤسسان  شورا هنگام بازگشت به. نگهداشتند
هاي خود را  ها و تقاضا كه شورا پيام درحالي. اندهي گارد ملي برگماردفرم ، را بهبوراتيراندازان،  شده بود و يك افسر از تك

شوراي شهر تسليم كرد كه  اي به گارد ملي برنامه. آرامي شد خوش نا داد، گارد ملي دوباره دست  افزايش ميير تي خطاب به
وقتي . ، اختالف را دامن زدورساي با آن مواجه شدند مخالفتي كه نمايندگان اعزامي به. شورا رسماً آن را رد نمود

ها مصوب مجلس   آوريل اعالم شد، عنصر انقالبي براين عقيده بود كه  قانون شهرداري30ها براي  انتخابات كمون
ي اعزامي از پاريس از شهردار  دو نماينده. يكن است، زيرا مجلس از اختيارات مجلس مؤسسان برخوردار نيست لم كان

، دوباره درصحنه گاسپار بالن سپتامبر، 28گران جنجال  و يكي از بازي. تعويق بيندازد را به خواستند كه انتخابات هنون
ولي . پا كردند صداي زياد به و ها كه همواره خط بناپارتيسم را زيرنظر دارند، در مورد اين شخصيت سر راديكال. ظاهر شد

 27در روز . تن كرد تبعيد بود كه اونيفرم امپراطوري بهكله بود و صرفاً در دوران  در آن زمان او هنوز صرفاً يك آدم بي
 پيروي كردند گيوتييرهاي  ي كميته همه. گيري گرفته شد عدم شركت در رأي آئي بزرگ تصميم به هم آوريل، در يك گرد

  .گيري تصويب شد  آوريل مخالفت با رأي29ي علني  و در جلسه
شهروندان مسلح . صدا درآمد  بهگيوتييرهاي فراخوان در  ح طبل آوريل، روز انتخابات، از ساعت شش صب30در روز 

 ديگر  ليونشهر«: هاي رأي را بيرون بردند، در مدخل تاالر نگهبان گذاشتند و يك بيانيه منتشر و نصب شد صندوق
. اند گزيده طي توافقي يك كميسيون موقت برليونانقالبيون . گر خفه كردن خواهر قهرمانش پاريس باشد تواند نظاره نمي

قدر ترسو بوده كه  شكست، شهري را كه آن جاي تن دادن به اند كه به اعضاي اين كميسيون بيش از هرچيز مصمم
ميدان شهرداري از جمعيتي برافروخته ماالمال . »تلي از ويرانه تبديل كنند ي قتل پاريس و جمهوري را بدهد، به اجازه

كه سعي كردند مداخله كنند، گوش نداد و يك كميسيون انقالبي در  و معاونش كريستنحرف شهردار  كسي به. بود
  .شهرداري مستقر شد

 صف بروس دِ در حياط 2ها حوالي ساعت  آن. هاي خود ملحق شوند گردان فرمان داد كه به گيوتييرفرماندهان   بهبورا
ها   آنجمعيت. ت سرباز ورساي باشدخواس ها با اين جنبش موافق نبودند، ولي كسي نمي تعداد زيادي از گاردي. كشيدند

هاي سرخ خود  شهرداري رفتند تا پرچم رهبري كاپيتانِ خود به حدود صد نفر به. را احاطه كرد و سرانجام صف را شكست
كاري . ولي او خودداري كرد. جنبش بپيوندد دنبال شهردار فرستادند و كميسيون از او خواست كه به. اهتزاز درآورند را به

  .غرش درآمدند ها به ناگهان توپ.  مارس هم كرده بود22كه در 
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در . ديدند  را مياستيوان خواب كروزا و والنتنكه  الوقت داشتند؛ حال آن  و شوراي او مانند ماه پيش قصد دفعهِنون
ها خواست  جمعيت داخل صفوف سربازان شد و از آن.  وارد شدگيوتييرهشتم صف از طريق پل  و  سپاه سي5ساعت 

 مشغول تحكيم وضعيت گيوتييردر همين حين  .پادگان برگردانند يراندازي نكنند و افسران ناچار شدند افراد خود را بهت
.  را مسدود كردرو گراندي شهرداري ادامه داشت،   تا زاويهموندـ  نوووهاي  يك باريكاد بزرگ كه از انبار. دفاعي خود بود

  .پا شد  بهشابرولسطح با خيابان   و باريكاد سومي همارو ترواباريكاد ديگري در مدخل خيابان 
ها مراقب آن  هشتم از پادگان خود بيرون آمد، ولي اين بار يك گردان از شكاري و نيم سپاه سي و در ساعت شش

در . درمقابلِ شهرداري قانون ضدشورش قرائت شد. كردند ها حركت مي  و دادستان پيشاپيش آنكروزا، والنتن. بودند
 و ميدان شهرداري را تخليه كرد، بروس دِنظام حياط  سواره. خ چند گلوله شليك شد و فرماندار را زخمي كردپاس

. كنندگان آن را رها كردند هاي آن خيلي زود گشوده شد و اشغال در. سوي ساختمان آتش گشودند كه دو توپ به درحالي
شايع شد كه پنج شورشي كه در . د مانده بود، وارد شدندسربازها پس از كشتن نگهباني كه تا آخرين لحظه در پست خو

  .ي او شليك شد، كشته شدند هائي كه از تپانچه گير شدند، توسط يك افسر ورسائي و با گلوله داخل شهرداري غافل
ود اشتباه حدود صد نفر از افراد خ ها در تاريكي شب به هاي مجاور ادامه يافت و سرباز درگيري درطول شب در خيابان

  .چيز تمام شده بود در ساعت سه صبح، ديگر همه. تر بود ها كم تلفات كمونار. را كشتند
 گيوتييربسته شدن . شهرداري حمله برده و اوراق انتخابات را پراكنده كرده بودند اي از شهروندان به  عدهروژـ  كروادر 

  .ها خاتمه داد مقاومت آن به
 استفاده كردند، ولي اهالي از جمع شدن گِرد فاتحين گيوتييرهاي  ح گردانها از اين پيروزي براي خلع سال ورسائي

دانستند،  يكن مي لم  آوريل را كان30طلب انتخاب شده بودند، ولي چون همه انتخابات  چند سلطنت. خودداري نمودند
هواداري از پاريس  بش بهجن. ها مجدداً انتخاب نشد يك از آن يك انتخابات دوم تن دهند و هيچ ها مجبور شدند به آن

  .ادامه يافت
ي ورساي  اي در مقابل اوتوريته نحو مؤثري وزنه توانستند به منتخبِ شوراي شهر مي خواه تازه  اين اعضاي جمهوري

نهاد  بار پيش  اين افتخار را داشت كه اولينتريبون بوردوي  روزنامه. كردند ها را تشجيع مي رو آن مطبوعات پيش. باشند
هاي شهري و تحكيم  جنگ داخلي، تأمين آزادي منظور خاتمه دادن به  شهرهاي فرانسه به اي از كليه كنگرهتشكيل 

ها خواست تا  ي شهرداري ي مشابهي منتشر كرد و از همه  هم برنامهليونشوراي شهر . جمهوري را مطرح كند
 در هِروي  ليبرتهي  روزنامه.  ديدار كردندمونپليهر  دهِروي  هاي عمده  مه، شوراهاي شهر4در .  بفرستندليون نمايندگاني به

يك عمل . يك كنگره دعوت كرد پيام گرمي كه پنجاه نشريه ديگر هم آن را منتشر كردند، مطبوعات استان را به
هاي  ها قدرت خود، زمان و نياز اگر شهرستان. گرفت ي اخير را مي مشترك داشت جاي تحركات ناهماهنگ چند هفته

ها  يافتند، ورساي كه بين پاريس و شهرستان ها گروهي از افرادِ درحد اين موقعيت را مي كردند ـ اگر آن درك ميخود را 
وضوح خطر را حس كرده بود،   كه از پيش و بهير تي. خواه تسليم شود ي جمهوري فرانسه شد به آمد، ناچار مي گرفتار مي 

:  مه نوشت8ي رسمي در روز  روزنامه. ها را غدغن كرد  كنگرهرفتار يك حكومت نيرومند را درپيش گرفت و قوياً
داد كه محاكم جانيان كمونيسم و طغيان  كرد، هرآينه اجازه مي تمدن خيانت مي فرانسه و به مجلس، به حكومت به«

كرد،  كنگره صحبت مي  كه از تريبون درمورد دعوت بهكار پي. »دركنار قدرت منظمِ ناشي از آراءِ عمومي تشكيل شود
. »در خارج از مجلس هيچ حقي وجود ندارد. ها وجود نداشته است تر از قصد اين كارانه هرگز قصدي جنايت«: گفت

تعدادي از اعضاي انجمن حقوق در .  جلوگيري كنند آئي هم هاي كل و فرمانداران دستور يافتند كه از هرگونه گرد دادستان
  . بازداشت شدندبوردو سر راه خود به
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ها  ئيبوردو سكوت كردند و بوردوي  دهندگان كنگره سازمان. ها چيزي بيش از اين الزم نبود رساندن راديكالبراي ت
. ورساي نوشتند ها صرفاً انعقاد مجلسي از متنفذين محلي بوده است، به اين مضمون كه قصد آن اي به ي ملتمسانه نامه
نمايندگان هيجده استان اجازه داد تا ايرادات  ر كرد و حتي بهها صرف نظ هدف خود رسيده بود از تعقيب آن  كه بهير تي

ها را رد كند، مسئول  ها هريك از دو طرف نبرد را كه شرايط آن آن«خود را مطرح كنند و حتي جداً اعالم نمايند كه 
 در اسپانيا، در گامبتا. تر كرده بود ها از اين هم كم رئيس آن. خود ببالند توانستند به ها مي با وجود اين، آن. »دانند مي
جا ساكت بدون هيچ عالمت همدردي براي كساني كه خود را در راه جمهوري فدا  ، كناره گرفته بود و در آنسباستين سن
  .دردي دست روي دست گذاشته و منتظر پايان جنگ داخلي نشسته بود كردند، با بي مي

 خود 1792آوردن آزادي و بازيافتن نقش بزرگ  چنگ  بهها فرصت نادر براي ي متوسط شهرستان اين ترتيب، طبقه به
اثر دوراني طوالني از وابستگي سياسي و غيبت كامل از هرگونه  روشن شد كه چقدر جسم و روح او در . را از دست داد

هاي  شكه با حمايت از تال ها كارگران را رها كردند، حال آن  آوريل آن5 مارس تا 19از . حيات مدني، فرسوده شده است
بازي و  وقتي سرانجام خواستند حرف بزنند خود را تنها، اسباب. توانستند انقالب را نجات دهند و تداوم بخشند ها مي آن

  .همين روال بوده است سو به اين  بهير پي روبستاريخِ اين طبقه از . شان ديدند ي دشمنان مايه خنده
پرستي، با  ها، از رشوه گرفته تا وطن ي سالح با استفاده از همه. ود كامالً بر اوضاع مسلط بير تي مه 10گونه در  بدين

هاي خودماني و نيشدار در مذاكره با  گوئي، با واژه دروغ هايش به هاي خود و وادار كردن روزنامه دروغ گفتن در تلگرام
ها براي سازش   تمام تالش، او موفق شده بود كه»چپ«هاي خود و گاه نمايندگان  ها، با مطرح كردن گاه ژاندارم هيئت

ها، تنها  خاطر از اين جانب، رها از دست شهرستان  را امضا كرده بود، و آسودهفرانكفورتاو تازه صلح . را خنثي كند
  .پاريس را درمقابل خود داشت

ن هاي اول دوباره داشت جا هاي روز ظن سوء. ها را سر برده بود ي روستائي پنج هفته محاصره حوصله. وقتش بود
ها  تازه اتحاد سنديكا. كند تا پاريس را نجات دهد الوقت مي دارد دفع» بورژوا خُرده«كردند كه  ها خيال مي آن. گرفت مي

ي راست خود را  يك نماينده. رسيد نظر مي خاطر به  آسودهير تيگزارشي از يك مصاحبه را منتشر كرده بود كه در آن 
ي  فاصله هائي در  گشودن سنگر«: او چكشي جواب داد. پاريس متهم كرد ر ورود بهتأخير د  را بهير تيتريبون رساند و  به

اين   مه، راست دوباره به12روز بعد، . »جا وارد شويم آن خواهيم به كه ما نمي اين معني نيست فقط ششصد متري پاريس به
گر شورشيان دست از مخاصمه ا« گفته است كه بوردوشهردار   بهير تيآيا اين حقيقت داشت كه . مطلب رجوع كرد

؟ آيا احتمال دارد كه حكومت »ها باز خواهد بود مدت يك هفته براي همه جز قاتلين ژنرال هاي پاريس به بردارند، دروازه
شما درست روزي را «: نمائي كرد  در اعتراض مظلومير تيدر برد؟  ها را از چنگ مجلس به بخواهد بعضي از پاريسي

من ناچارم فرمان اَعمال خطيري را بدهم . حرمتي است اين بي. شود ام خراب مي ن در تبعيدم و خانهكنيد كه م انتخاب مي
روستائيان رو كرد و با نيشخند  رفت، به آخر از كوره در  در. »من بايد رأي اعتماد داشته باشم. كنم و اين كار را هم مي

ها بايد هشت روز ديگر  آن. ياطي هستند كه زيادي عجله دارنداحت هاي بي تان آدم گويم كه در ميان شما مي من به«: غريد
  .»ها متناسب خواهد بود ها با شجاعت و كفايت آن در پايان اين هشت روز ديگر خطري نخواهد بود و كار. تاب بياورند

 شنويد؟ اعضاي كمون، مي! هشت روز

 

  



 182 

  

  

  وچهارم بيستفصل 
 

  كاردر ي جديد  كميته
  

 تغيير نكرده بود و دو نويي و سنتوان مه، موقعيت نظامي ما در درون خط بين 10ديد در ي ج هنگام ظهور كميته
بار نيرومند  آتش. رفت وخامت مي سو موقعيت رو به آن  بهموئت الطرف در يك سطح درمقابل هم قرار داشتند، ولي از 

استحكامات  هاي خود داشتند و به ي توپ گلولهرس   را در تيرپسي، والريانـ  مون و مودونهاي  بار چنين آتش  و هممونترِتو
نيروهاي جنگ و گريزشان  روي .  گسترده بودسِن تا بولونيها از  هاي ورسائي سنگر. رساندند ما شديداً آسيب مي

ي اين دژ اخير را   را اشغال كردند و سعي داشتند رابطهوانوهاي بين دژ ايسي و دژ  آوردند، سنگر  فشار ميايسيي  دهكده
. شد گفت كه مسلح نيستند  ميوانو تا دژ موئت الاستحكامات از . چنان برجا بود غفلت دفاع ما هم.  قطع نمايندمونروژا ب

 .كردند  را تحمل ميفلوريـ  وال و كالمار، مودونآتش  تنهائي  دار ما تقريباً به هاي توپ قايق

اين عمل نسنجيده يك قصر نصيب اين . بود ير تيي  ي جديد صدور دستور خراب كردن خانه اولين كار كميته
... درون خيانت به«: پس از آن كميته بيانيه خود را منتشر كرد. تصويب مجلس رسيد كننده كرد كه روز بعد به بمباران

 .، الي آخر»خزيده بود

 حق داشت كه كشيد و دچار تنگي نفس بود، كامالً زور خود را مي او كه به. اي صادر كرد  شخصاً بيانيهدلِسكلوز
ولي وقتي . وضعيت حساس است. زدم مي باز كردم بايد از اين وظيفه سر توان خود رجوع مي اگر من صرفاً به«: بگويد
افشانيم  چه ما فرصت برداشت تخمي را كه مي كنم، گر مان در پيش است تصور مي شكوهي را كه براي فرزندان  باي آينده

  .»گيرم مارس را دربرمي 18اشتياق انقالب  نداريم، باز با 
كند  كميته مركزي اعالم مي«.  مركزي هم مشغول تنظيم يك بيانيه استي خانه ديد كه كميته وزارت هنگام ورود به

اين كميته . اين خوبي آن را آغاز كرده است، شكست بخورد  مارس كه به18داند كه نگذارد انقالب  ي خود مي كه وظيفه
خواهان را   مناقشات خاتمه دهد، بدي همه كميته مصمم است كه به. هم خواهد شكست را دراستثنا هرگونه مقاومتي  بال

زدن و  بيش از  تر از شورا حرف معني مقتدرانه اين به. »كفايتي را ازبين ببرد چشمي، جهل و بي هم و سركوب كند و چشم
 .اي غريب بود ستائي هرچيز خود

 ايسيهائي كه قبالً متوجه   ي آتش  كه همهوانودژ .  يك سانحه الزم آمد جبرانِ خساراتِ ناشي ازاز همان شب اولْ
 از اين امر وروبلوسكيوقتي . اش آن را تخليه كرد بود، حاال روي آن متمركز شده بود، ديگر قابل دفاع نبود و فرمانده

 از 105 و 187هاي   رأس گردان مه در11 به 10 كه بيمار شده بود، گرفت؛ و در شب سسيليا المطلع شد، فرماندهي را از 
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در ساعت چهار . جا شتافت آن نايستاد، به لژيون معروف يازدهم كه تا آخرين لحظات هم از تأمين نفرات براي دفاع باز
ها را فراري داد،  كرد، آن ها حمله آن ها ظاهر شد، با سرنيزه به ريز محل استقرار ورسائي مقابل خاك  دروروبلوسكيصبح 

هاي دلير ما نشان دادند كه اگر خوب فرماندهي  يك بار ديگر فدرال. ر گرفت و دژ را دوباره تسخير نمودتعدادي اسي
 .ها ساخته است هائي از آن شوند، چه كار

كه  ايسيي   و تمامي دهكدهدِزوازوي طالب ديني  مدرسه ها به آن. ها بمباران را ازسرگرفتند طول روز ورسائي در
. تَلي از آوار تبديل شده بود، دست يافتند هاي حاوي پيكرات پتاسيم به هاي توپ و نارنجك  گلولهخيابان اصلي آن براثر

 برونه.  حمله كردندايسيي طالب ديني  مدرسه  مه به13گير كردند و روز   را غافلوانو مه دبيرستان 13 به 12در شب 
دنبال اين عضو دلير شورا، كه   بهروسل. را فرسوددفاعِ اين دهكده، خود  طي پنج روز تالش براي دادن اندك نظمي به

آيا .  تقريباً از دست رفته استايسيموقعيت در «: او گفت حاشيه رانده شده بود، فرستاد و به هاي محفلي به اثر حسادت بر
فقط چهار (وپ دنبال ت ساختن باريكاد پرداخت و به اين كار همت گماشت، به  بهبرونه؟ »گيريد عهده مي شما دفاع آن را به
يك روز پايداري كرده بودند،  و  نفري كه چهل000/2هاي جديد براي ياري رساندن به  و گردان) عراده موجود بود

ي ديني را  ها كاري صورت دهد، و مدرسه او سعي كرد با اين. فقط دويست يا سيصد نفر براي او فرستادند .]172[فرستاد
 يك خط دفاعي دوم در برونه. نگهداري از آن نبودند، مستحكم كرد هاي توپ قادر به ها در زير باراني از گلوله كه فدرال

ي شوراي   جا در جلسه  از او خواسته بود آندلِسكلوزي جنگ رفت كه  خانه دبير هاي دهكده تشكيل داد و شب به خانه
 .جنگ حضور داشته باشد

 و وروبلوسكي، دومبروسكيدر اين جلسه .  شداين اولين و تنها شوراي جنگي است كه در دوران كمون تشكيل
تر   كه عمليوروبلوسكي.  نفر صحبت كرد000/100آوري  حرارت زياد از گرد  بادومبروسكي.  هم حضور داشتندسسيليا ال

پس . هاي جنوب متمركز شود رود، عليه سنگر حدر مي  بهنوييهائي كه در  ي تالش نهاد نمود كه همه كرد، پيش فكر مي
لذا مجبور شد در جستجوي .  رسيد، جلسه ديگر تمام شده بودبرونهوقتي . اي حاصل نشد كرات طوالني هيچ نتيجهاز مذا

هاي  ي ورساي گردان دم دروازه.  برگشتايسي شهرداري مركزي برود و بعد از راهي كه آمده بود، دوباره به  بهدلِسكلوز
خواستند  حرف رؤساي خود دهكده را تخليه كرده بودند و مي شي بهگو ها با كر اين. طرف استحكامات ديد خود را در آن 

او .  بيرون برود كه مانع عبور او شدندوانوي  شد و سعي نمود از دروازهپلِ معلق پائين آوردن مانع  برونه. شهر برگردند به
هر دري  آوري افراد به  گرددنبال ي جنگ برگشت، وضعيت را توضيح داد و خواستار نفرات شد و تمام شب به دبيرخانه به

ها اشغال شده   فدرال حركت كرد، ولي ديد كه تمام دهكده توسط ورسائي150زد تا باالخره در ساعت چهار صبح با 
اي كه  مباالتي مجرمانه تلخي از بي جا شهادت داد و به  در آنبرونه.  در دادگاه نظامي محاكمه شدندايسيافسران . است

 .در پاسخ، بازداشت شد. ، شكوه كرددفاع را فلج كرده است

. كرد ي جنگ هرگونه مقاومتي را واهي مي نظمي در دبيرخانه بي. گوئي كرد تنها جرم او اين بود كه زيادي حقيقت
رغم ظاهر خشگ خود شخصيتي ضعيف داشت، تحت  او كه به. جا آورده بود آن بستگي خود را به  فقط تعهد و دلدلِسكلوز

 موفق ـ  رؤسايشي پس از رفتن همه  برآن رياست داشت كه با بقاي خود ـپرودومر داشت كه هنوز نفوذ ستاد كل قرا
 مركزي كه از انفعال شورا جسارت پيدا كرده بود، در ي كميته. شده بود كاري كند كه وجودش ضروري تصور شود

ها را در معرض كنترل  كه آن ، بدون آنداد ها را مي كرد و دستور پرداخت هزينه كرد، قرار صادر مي جا مداخله مي همه
كميسيون نجات  اقليت بودند، به اعضاي كميسيون نظامي كه افرادي زيرك، ولي متعلق به. كميسيون نظامي قرار دهد

آميز شد كه  چنان ادامه داشت و چنان خشونت مناقشه هم. شان بنشاند جاي ها را به عمومي شكايت كردند كه رومانتيك
 .ها منتشر شد  مركزي بين لژيوني ق بين شورا و كميتهي انشقا شايعه
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باري  گاه آتش به  كه ديگر فقط گاهوانو مه دژ 14 به 13در شب . كردند روي مي چنان پيش ي خود هم ها بنوبه ورسائي
، از طريق سو قطع شده بود شان از همه نفرات كه ارتباط. كرد، كامالً خاموش شد و ديگر نتوانست آتش را از سر بگيرد مي

باز در ورساي موجي از تشويق و . ي دژ را اشغال كردند مانده ها باقي نشيني كردند و ورسائي  عقبمونروژهاي  سنگالخ
 .تجليل بلند شد

ـ   اردو زده بودندليسبون و سسيليا ال نفر تحت فرماندهي 000/2جائي كه   ـوانو پِتيتي چپ تا   مه ما از كرانه16در 
از اين پس دشمن . مان دفع شد بگيريم، ولي حمله  را پس ايسيي  ما تالش كرديم دهكده. اشتيمحتي يك فدرال ند

آتش او كه مدتي . شهر بود، مسلح كند  را كه روبهايسيهاي خود را ادامه دهد و دو قرارگاه دژ  روي توانست پيش مي
ي شانزدهم را  هائي كه ناحيه بار آتش داد و به گيري نشان مي شد، حاال تفوق چشم توسط استحكامات خنثي مي

رس قرار داشت و از جلو و پهلو مورد هجوم تقريباً صد عراده  اقبال حاال در تير ي بد اين محله. پيوست كوبيدند، مي مي
محالت مجاور   اختيارات اين سه ژنرال را بهدلِسكلوز. دفاع از داخل شهر رسيده بود درواقع وقت فكر كردن به. توپ بود

مهندسين  هيچ كاري نيامده بود، منحل كرد و كار آن را به ها را كه به او گردان باريكاد. ها بسط داد ي فرماندهي آن حوزه
ماند و يا با  ولي تصميمات او كالً يا روي كاغذ مي. گرفتند كار مي نظامي واگذار كرد كه كارگران ساختماني را به

 سانتيم دستمزد 50 فرانك و 3كارگران ساختماني  ي مسئول به مايندهكه ن در جائي. كرد تصميمات ديگران تالقي مي
 سانتيم 75 فرانك و 3ها دستمزد  ي رسمي براي آن ي نجات عمومي در همان ستون روزنامه كرد، كميته نهاد مي پيش

  .شد قائل مي
كارت شناسائي داشتن  ي پاريس را مكلف به ي سكنه دفاع طي قراري همه كميسيون نجات عمومي جهت كمك به

مشمولين فراري غيرعملي بود و مانند آن  نظير قرار راجع به اين قرار به. كرد كه درصورت درخواست گارد ملي ارائه كنند
روز . كن آن ناتواني محسوس بود پر پشت كلمات دهان ترساند و در كس را نمي ديگر شهرداري مركزي هيچ. اجرا ماند بال
هاي مخوف  ها شد و ديكتاتور ي پير مانع آن بسلهي بانك قصد تفتيش داشتندكه  ره مه چند گردان پس از محاص12

چه هولناك بود وقتي كه مردم اين كار را دست . اعتبار كردند ي نجات عمومي در اين ميان مأمور خود را بي كميته
  .بودي كمون خوانده  ي اوتوريته ي ديگر فاتحه با يك ضربه! گرفتند و مايه تمسخر عمومي شد

 از ورمورل شدند ـ ها بركنار مي ترين اعضايش از ارگان كه اليق اقليت از ديدن اين. اين ضربه از طرف اقليت وارد شد
ي  نظمي در دبيرخانه ، برآشفته بود؛ و از بيـ  از كميسارياوارلني رسمي و   از روزنامهلونگهكميسيون نجات عمومي، 

اي تهيه كردند و آن را  بار كه مسئوليت خود را انكار كنند، بيانيه ن فكر تأسفها با اي آن. جنگ نيز سرخورده شده بود
. جلسه نيامدند استثناي چهار يا پنج نفر، به اعضاي اكثريت كه از پيش خبردار شده بودند، به.  مه آوردند15ي روز  جلسه به

. ها فرستاد ند، اعالميه خود را براي روزنامهي بعد بما كه منتظر جلسه جاي آن ها، به اقليت پس از تقاضاي ثبت غيبت آن
ي نجات عمومي  آن نام كميته كه به يك ديكتاتوري واگذار كرده است كمون قدرت خود را به«: در اين اعالميه آمده بود

كند كه كمون درقبال  برعكس، اقليت تأكيد مي. ش را اعالم كرده استا مسئوليتي اكثريت با رأي خود بي. داده است
شود، ما مدعي اين  خود ما مربوط مي جائي كه به تا. ها را تقبل كند ي مسئوليت ش انقالبي اين تعهد را دارد كه همهجنب

 پنهان گو باشيم ـ بدون آن كه خود را در پشت يك ديكتاتوري مافوقْ هاي خود پاسخ تنهائي براي كار حق هستيم كه به
تمام مسائل ديگر تفوق دارد، اوقات فراغت   جنگ بري  اين اعتقاد كه مسألهبا. گردد ناحيه خود برمي هريك از ما به. كنيم

  .»مان در گارد ملي صرف خواهيم كرد مان در شهرداري را در ميان برادران از وظايف
ي دوم رأي داده بود، حق نداشت  كميته اقليت كه بدون بيان هيچ قيدي به. اين خطائي فاحش و كالً نابخشودني بود

زيرا . كنند ها را نقض مي حق نداشت بگويد كه نمايندگان مسئول منتخب مردم حاكميت آن. ديكتاتوري بلند كند بانگ وا
احوال عادي كامالً  و كرد و حاكميت مردم را در اوضاع اين تمركز قدرت كامالً تصادفي بود، وضعيت نبرد آن را ايجاب مي
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نهاد  كردند و بعد خود چيز بهتري پيش اً اعمال كميته را رد ميتر اين بود كه علن  موقرانه. گذاشت دست نخورده مي
 شهرداري ي گونه اين ، منطقي بود كه با تركِ »ي جنگ برتمام مسائل ديگر تفوق داشت مسأله«جاكه  از آن. نمودند مي

ها در ناحيه  ودند كه آنشورا نفرستاده ب مسلماً نواحي با اين نظر نمايندگاني به. كردند مركزي، دفاع را روحاً تضعيف نمي
  .خود بمانند

ها خواستند كه  هاي عمومي كشاندند و در اين اجتماعات مردم از آن آئي هم گرد تعدادي از اعضاي اقليت مسأله را به
كه اصل راهنماي «:  توضيح دادند و از جمله گفتندليريكاعضاي اقليت ناحيه چهار در تئاتر . هاي خود برگردند سر پست

دهد  روز نشان مي به كند و روز  مردم باشد كه مستمراً تجلي ميي كه كمون صرفاً بايد عامل اجراي اراده ن استها اي آن
گزاري مستقيم  شك اين اصل درست بود و انقالب را صرفاً با قانون بي. »كه براي تأمين پيروزي انقالب چه بايد كرد

اين «ي آتش آيا  ميانه گزاري بود؟ و در كرد، هنگام قانون كومت ميولي آيا اين زمان كه توپ ح. توان تأمين كرد مردم مي
  او ايده هم بدهد؟ جنگد توقع داشته باشد كه به بايد از سربازي كه برايش مي» عامل اجرا

بسياري از كساني كه آن را امضا كرده بودند . راه انداختند صداي بسيار به و هاي ورسائي پيرامون اين بيانيه سر روزنامه
هنگام . اي با اين همه عضو نداشت شورا هرگز جلسه.  مه حضور پيدا كردند17ي روز  متوجه اشتباه خود شدند و در جلسه

 مونتو د بارال. نهادي كه از طرف يك خائن طرح شد، پرداخت پيش شورا ابتدا به.  جواب حاضر داده شد66حضور و غياب 
تشويق   بهاوربن. اند  يك پرستار زن آمبوالنس كمون را تيرباران كردهووانهاي  اندكي پيش اعالم كرده بود كه ورسائي

ي پاريس و پنج  كار پنج گروگان در داخله تالفي اين  كه توانسته بود دوستيِ او را جلب كند، تقاضا كرد كه بهمونتو
حادثه يك عضو اكثريت، بالفاصله پس از اين . شورا وارد دستور روز شد. گروگان ديگر در خطوط مقدم تيرباران شوند

او بدون هيچ مشكلي پوچ بودن دالئلي را كه در بيانيه خود مطرح كرده بودند، . اعضاي اقليت را مورد خطاب قرار داد
شود ديد كه شما با  مي! ژيروندن! چي«:  جواب دادفرانكل.  خواندژيروندنثابت كرد و گرم كه شد حريفان خود را 

اال تفاوتي را كه بين ما  خيزيد، و رويد و صبح از خواب برمي رختخواب مي ه شب ب1793 مونيتوري  روزنامه
:  كه بيانيه را امضا كرده بود، گفتواله. بحث داغ شد. »فهميديد ها وجود دارد، مي ژيروندنهاي انقالبي با  سوسياليست

. »اقليت كه يك نيرو است، احترام بگذارند ها هم بايد به ولي آن. تفاهم برسيم ام كه ما بايد با اكثريت به من اعالم كرده«
يك عضو . سختي پاسخ داد  از ته دل بهميوشهروند . ها متوجه دشمن شود ي نيرو چنين خواستار شد كه همه او هم

. ها تقاضاي قرائت بيانيه را كرد  جهت برافروختن آتش خشم آنفليكس پيابالفاصله . اكثريت از آشتي صحبت كرد
كنند، ما   خود را نفي ميي گردند و برنامه نزد ما برمي وقتي برادران ما به«: عبث ولي با درايت و انصاف گفت به[*] ويان

 روز با ي جويانه و دستورِ آشتي. »ها را ناگزير كنيم براشتباه خود پافشاري نمايند ها بكشيم و آن رخ آن نبايد آن را به
  .خورد هم اقليت تنظيم شده بود، به ه بهخورند  كه با كلماتي برميوي  برنامه

 منفجر شده رپسازي خيابان  ي مهمات  با اين خبر كه كارخانهبيوره. ناگهان يك انفجار عظيم بحث را قطع كرد
هاي بدن انسان،  ستوني از آتش، سرب مذاب، تكه. تمامي شرق پاريس تكان خورده بود. شتاب وارد شد است، با

. باريد سر نواحي مجاور مي رفت و بر  تا ارتفاع زيادي باال ميمارسحال انفجار از ميدان  هاي در لهور و گلو هاي شعله چوب
هاي باروت را از  هاي حاوي گلوله و بشكه هاي كمون گاري نشان اگر آتش. ريخت و چهل نفر زخمي شدند چهار خانه فرو

آمد كه معتقد بود جنايتي در  زده گرد جمعيتي حيرت. شد تر مي ميان آتش بيرون نياورده بودند، فاجعه از اين هم سهمگين
  .ي نظام برده شد مدرسه چي به چند نفري بازداشت شدند و يك توپ. كار بوده است

وجود اين  با. نه شورا و نه دادستان كمون قضيه را رسيدگي نكردند. دانست كس نمي چه كسي مقصر بود؟ هيچ
 هم گفت كه قرار است اين مورد دلِسكلوز داد كه چهار نفر در حبس هستند و اي خبر ي نجات عمومي طي بيانيه كميته

تر هم وظيفه و هم مصلحت شورا بود كه اين  چه اين بيش ديگر چيزي از آن شنيده نشد، گر. دادگاه نظامي احاله شود به
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والً ساعت هفت كارخانه را زناني كه معم. كرد يك تحقيق جدي احتماالً وجود جنايتي را فاش مي. قضيه را روشن كند
.  ديناميت خواسته استكوربن از شارپانتيهديده شده بود كه . كردند در آن روز ساعت شش مرخص شده بودند ترك مي

خانه و  ي نظام، پارك توپ ي جنگ، مدرسه گران خيلي مفيد بوده است كه با يك ضربه در دبيرخانه احياناً براي توطئه
وجود  پاريس اكيداً معتقد به .]173[اشغال چند فدرال بودند، هراس ايجاد كنند  كه همواره در مارسهاي ميدان  گاه پناه

هاي ناپلئون  افتخار پيروزي  به1805اين ستون كه در [» استواندوماين انتقام ستون «: گفتند مرتجعين مي. توطئه بود
  .]سمبول بناپارتيسم تبديل شده بود پا شد، به بر

  قرار انهدام آن، كه فكرش در جريان اولين محاصره. تشريفات بسيار پائين كشيده شده بود با اين ستون شب پيش 
داد  اين خواست مردمي، انساني و عميق كه نشان مي. ]175[تصويب رسيد  آوريل به12در  ،]174[كامالً شايع شده بود

تداركات نسبتاً . گذر پروس روزي زودپي اي بود به حال ضربه عين ها شود، در جنگ طبقات بايد جانشين جنگ ملت
ميلي مهندس و تالش مستمر در تطميع كارگران  خاطر بي داشت، به  فرانك خرج بر000/15ي آن، كه تقريباً  هزينه پر

ي عمليات  هاي مجاور را پر كردند كه نگران نتيجه ي خيابان جمعيت عظيمي همه) ساعت دو( آوريل 16در . طوالني شد
اي وارد نخواهد شد و  عكس مهندس تأكيد داشت كه ضربه كردند؛ بر بيني مي ها را پيش  وقوع انواع فاجعهمرتجعين. بودند

تر از پايه اره كرده بود؛ يك كانال  طور افقي از اندكي باال او آن را به. شود قطعه مي آمدن خود قطعه ستون در حال فرود 
  .كرد گسترده بود، تسهيل ميپه  ال را كه در جهت خيابان ـ هِنبر بستري از هيمه، شن و پِ عقب ـ دار سقوط به شيب

ميدان از نفرات . چرخيد نوك ستون بسته بود، دور يك فولي كه در مدخل خيابان نصب شده بود، مي طنابي كه به
آتشه اين  و كه زماني هوادار دفري و ژول سيمونغياب  در . ها از تماشاچيان كنجكاو پر بود ها و بام گارد ملي و پنجره

او كه   شده بود، تبريك گفت و اين كار را بهكورنه، كه تازه جانشين فِررئيس پليس جديد،   بهبيزوآنـ  گلِهعمليات بودند، 
نواختند و   ميمارسييزهاي موزيك سرود  دسته. اشتياق آرزوي انهدام اين بناي يادبود را داشت، سپرد مدت چهل سال با 

ي خيانت بين جمعيت پخش شد، ولي خيلي زود فولي ديگري تهيه  فوراً شايعه. فر زخمي شداثر شكستن فولي يك ن در 
ها نصب  ربع يك افسر روي بالكن ظاهر شد، پرچم سه رنگي را مدتي تكان داد و بعد آن را روي نرده و در ساعت پنج. شد
اندك ستون  جا شد و اندك به ستون كمي جاپنج دقيقه فولي دوباره چرخيد و چند دقيقه بعد انتهاي  و در ساعت پنج. كرد

كُش  سر بناپارت روي زمين غلطيد و بازوي پدر. اي سقوط كرد صداي خفه سو با سو و آن اين كن شد و درحين نوسان به جا
مردم از . گرفت ابراز احساساتي عظيم، نظير ابراز احساسات مردمي كه از يوغي آزاد شده باشند، در. او از تن جدا شد

ي بنا كه در  روبي شده ي غبار هاي سرخ برپايه فرستادند و پرچم هاي بنا باال رفتند و با فريادهاي مشتاقانه درود مي انهوير
  .محراب نوع بشر تبديل شده بود، در اهتزاز درآمد آن روز به

ها  شورا مانع آنجاي اعضاي حاضر  ي بي هاي ستون را بين خود تقسيم كنند، ولي مداخله خواستند كه پاره مردم مي
ي اين  پا كردن دوباره هاي بورژوازي پيروز به يكي از نخستين كار. ها را جمع كردند ها آن يك هفته بعد ورسائي. شد

 جسد نياز 000/30بستي از  چوب ها به اش، آن براي باال كشيدن قيصر بر روي پايه. ستون، سمبول حاكميت خود بود
  .اين برنز نگاه كنند مپراطوري اول، شايد مادران ايام ما هم نتوانند بدون گريستن بهمانند مادران در دوران ا. داشتند
 

  



 187 

  

  

  بيست و پنجمفصل 
 

  مرگي هپاريس در آستان

  

 خود ي  بگذاريد خطوط سيماي درخشان آن را در حافظه. پاريسِ كمون فقط سه روز ديگر مهلت زندگي كردن دارد
  . حك كنيم

زنان دويده  نفس هاي تو نفس تب آتشين تاريخ عصر جديد را دم زده است، كه در بولوارآن كس كه در حيات تو آن 
هاي تو ترانه سرداده و چند هفته بعد در پشت  ت گريسته است، كه بر بامداد انقالبا نشين است و در محالت فقير

هاي  ي شهيدان راه انديشهتواند از زير سنگ سنگ تو صدا باروت شسته؛ آن كس كه مي ها به هاي تو دست باريكاد
اي، گرچه عامي كه  تر از غريبه هاي تو تاريخي از ترقي بشر را بخواند، حتي او كم تك خيابان متعالي را بشنود و در تك

قدر بود كه  ي پاريسِ شورشي آن جاذبه. كند تو بيندازد، حق عظمت اصيل تو را ادا مي در زمان كمون آمد تا نگاهي به
ي اروپا در دست  ترين شهر قاره بزرگ سابقه در تاريخ بشر ـ ي بي شتافتند تا اين صحنه جا مي اين بهمردم از آمريكا 

  .شدند سوي آن كشيده مي ها هم به دل حتي بز. چشم ببينند  را بهـ ها پرولتر
هنگام . جا آمد ناي  بهـ جرأت هاي كم ترين اهالي شهرستان از كم جرأت هاي ماه مه يكي از دوستان ما ـ در اولين روز

: پرسيد او از ما مي. كرد جائي در جهنم هبوط مي  او را بدرقه كرده بودند، انگار كه بهعيالش اشك در چشم و عزيمت، اهل
  ؟ »اين همه شايعه كه پراكنده شده تا چه حد حقيقت دارد«

هاي  ي روزنامه فروش رياد كَركنندهف.  شروع كرديمباستيلاز . »بيا و تمام زواياي تاريك اين دهليز را بگرد«: گفتيم
  الفرانشي كمون، ال، وانژورِِ فليكس پيا، دوپپلِِ ژول واله كري، دوشِن پِر، دردِ روشفور مو: ها را پر كرده است گرد خيابان دوره

 را خفه كرده هاي خود آن نگاران شورا با رقابت كه روزنامه تر مشتري داشت، چون ي رسمي كم روزنامه. موشار دِ پيلُريو 
اگر امروز . شود خوان صدايش بلند مي تر از همه بيرون آمده است، با خروس زود. هزار تيراژ دارد صد» فرياد خلق«. بودند

حد خود   با استقالل رأي بيدني پييرها  وقت جاي او، خيلي ايم؛ ولي به  داشته باشيم، شانس آوردهوالهاي از  صبح مقاله
 در فليكس پياي  مقاله.  است000/60تر از  چند كه تيراژش بيش بار بخر، هر  را فقط يكدوشِن رپِ. كند فرسائي مي قلم

اين . گو و جاهل ندارد پردازان ياوه بورژوازي هيچ دستِياري بهتر از اين سخن. ي خوبي از تخدير ادبي بگير  را نمونهوانژور
هاي   در آن جوانان و مسنژرژ دوشنزند و   آن قلم مي گاهي دريِر ميلياي تئوريك است كه  ، نشريهكمون اليكي، 

آيد تا با  دهد كه با شخصيت كسي ديگر بهتر جور مي گيرانه مورد عتاب قرار مي شهرداري مركزي را چنان سخت
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اين يكي از اولين نشرياتي بود كه از انقالب .  را از قلم نيندازدرد موها گوش نده و  حرف رومانتيك به. شخصيت خودش
  .ها پرتاب نمود سوي ورسائي هاي سهمگيني به  مارس حمايت كرد و تير18

ي زيبائي نشان  خواهران الهه  مثل سهژول فاور و كار پي، ير تي. ها كاريكاتور هم هست فروشي هاي روزنامه در دكه
، كه دارد از تاج امپراطوري آبي هاي سبز مايل به اين ماهي با پولك. اند هم چسبيده هاي گنده به شوند كه با شكم داده مي

 خيلي گوستاو شُديگيري   كه از زمان دستسييِكل، ليگ ارگان الوِنير.  استگاليفه د ماركيسازد،  يك تختخواب مي
هاي  خيلي از روزنامه. اند انبار شده گير و دست نخورده، روي هم تل ، دليانكي رتاليي   روزنامهالونيتهگر شده و  پرخاش

نظر  فروش كه آدم مرموزي هم به اند و جوانك روزنامه ولي باوجود اين از بين نرفته. اند كمون توقيف شدهمرتجع توسط 
  .كند ما عرضه مي ها را به رسد، آن نمي

خوان  ها يك فرا اند، بخوان؛ بگرد و ببين كه آيا در آن اثر نبرد تحريك هم شده هاي كمونار را كه در تمام اين روزنامه
هاي ورسائي مقايسه كن كه خواستار  ها را با روزنامه يابيد؛ و بعد آن رت يا حتي يك سطر آزارنده ميقتل و غا به

  .جمعي پس از شكست پاريس هستند هاي دسته تيرباران
ي  همه.  شويمشِز ال پِرها وارد گورستان  روند، دنبال كنيم؛ و همراه آن  باال ميرِكِت الكشي را كه از خيابان  بيا نعش

ي  كمون افتخار پرداختن هزينه. شوند گاه بزرگ دفن مي دهند با مراسم در اين آرام ني كه براي پاريس جان ميكسا
گُرداني  ي تابوت كه توسط رفقاي هم پرچم سرخ كمون در چهار گوشه. خود اختصاص داده است ها را به مراسم تدفين آن

اين هم زني كه . پيوندند كنندگان مي جمع تشييع  عابرين هم بهخورد و همواره تعدادي از چشم مي شود، به او مشايعت مي
سرِ قبر او نه از تأسف، بلكه از اميد و . يك عضو شورا دنبال تابوت در حركت است. كند جسد همسر خود را همراهي مي

اطر بسپاريد و با خ به«: گويد ها مي آن فشارد و خطاب به هايش را در آغوش مي ي سرباز بچه بيوه. گويد انتقام سخن مي
  !]176[»باد كمون زنده! من فرياد بزنيد زنده باد جمهوري

پرسي امپراطوري   عزاي آخرين همه اين شهرداري در. شويم هنگام بازگشت از جلوي شهرداري ناحيه يازدهم رد مي
كنيم كه جشن   مي عبورباستيلاز ميدان . كه پاريس هيچ دستي در آن نداشت و خود قرباني شد، پرچم سياه زده است

حتي جشن را يك . آيد ها هيچ كوتاه نمي پاريس درمقابل توپ. جوش كرده است و بازارِ نان زنجبيلي آن را شاد و پر جنب 
ها  كنند، دكاندار ها قژقژ مي فلك و سو در نوسانند، چرخ سو و آن اين ها در جاي خود به تاب. هفته هم تمديد كرده است

دهند كه نصف درآمدشان براي  كنند و قول مي كاري مي ها شيرين سيزده غاز و آكروبات ي بخر بهيادگار: زنند فرياد مي
 گاريبالديهاي محاصره و ورود  تفنگ خود تكيه كرده و تصوير آيد، به يك گاردي كه از سنگر مي. مجروحين باشد

 .كند چرخان نگاه مي  را روي تصويرديژُن به

  سپتامبر4از طريق خيابان . ها شده بود ي دوم موجب تنگي آذوقه براي اسب ياب است، زيرا محاصره درشكه كم
اند و كتاب  هاي دراز نشسته رسيم كه در آن مردم دور ميز ي ملي مي خانه هاي سرخ برفراز آن و كتاب بورس با پرچم به

هاي  هائي كه تابلو تاالر. رسيم  ميرلووي  موزه هاي آن هميشه شلوغ است، به  كه غرفهرويالـ  پالهعبور از  با. خوانند مي
گويند كه كمون  هاي ورسائي مي باوجود اين، روزنامه. روي عموم باز است شان نصب شده، به هاي ديوار نقاشي روي 

  .هاست خارجي هاي هنري ملت به مشعول فروش مجموعه
 را واندوميكاد عظيم مدخل ميدان  يك باركاستيگليونسمت راست، در خيابان  در. رويم  پائين ميريولياز خيابان 

هاي   بسته شده است كه از راست تا وزارت بحريه و از چپ تا باغفلورانتن سن با قرارگاه كنكوردانتهاي ميدان . بندد مي
يك خندق عظيم كه كل شريان . گيري ناجوري دارند ي تير با هفت متر پهنا كه جهت  امتداد دارد، با سه روزنهتويلري

هاي پايان كار  كاري ها مشغول انجام نازك كارگر. نمايد كند، ميدان را از اين قرارگاه جدا مي يني را هويدا ميحيات زيرزم
. كشند مي هم  كنند و كساني هم چهره در بسياري از عابران كنجكاوانه نگاه مي. ها هستند و گذاشتن چمن در كناره
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هاي   با پرچماستراسبورگي  رخ مغرور مجسمه نيم. رساند  ميكنكورد ميدان مهارت تعبيه شده است، ما را به داالني كه با
ي  هاي گل پژمرده گيرند، تاج اين هستند كه فرانسه را ناديده مي ها كه متهم به كمونار. سرخِ مقابل خود سرِ مخالفت دارد

  .اند گزين كرده ي بهاري جاي هاي تازه نخستين محاصره را با گل
ي  شود كه با انفجار سهمگين گلوله  آشكار ميشانزِليزهخط طوالني و خلوت خيابان . شويم ميي نبرد وارد  منطقه به

ها تا كاخ صنعت كه كاركنان كمون از  اين گلوله. شود كنند، قطع مي  شليك ميكوربوآ و والريانـ  مونهائي كه از  توپ
گران  از گردش. شود  پديدار ميتريونف دـ  آركدست حجم عظيم  از دور. رسد كنند، مي خزائن آن شجاعانه دفاع مي

هاي توپ  گلوله. زا شده است ي خط مقدم نبرد مرگ اندازه  تقريباً بهاِتوآلهاي نخستين ديگر خبري نيست، زيرا ميدان  روز
جلوي طاقي اصلي، . كرد پوش كرده بود، متالشي مي ها زره  در مقابل پروسيژول سيمونهاي كوتاهي را كه  مجسمه

ها آماده  در پشت اين باريكادها آن. شود، در امان بماند سوي آن شليك مي هائي كه به اند تا از اصابت گلوله  كشيدهديوار
  . بلندي داردوالريان ـ  مونارتفاي   ها سوار كنند كه تقريباً به شوند تا قطعاتي را روي سكو مي

، آرمِه گراندي بين خيابان   در زاويه راست در فاصله.كنيم  حركت ميشانزِليزه در امتداد اونوره سن فوبوراز طريق 
هاي كمون  طور كه آدم آن «ير تيبينيد كه  مي.  يك خانه هم سالم نمانده استاگرام، حصار موقت و خيابان وتِرنخيابان 

راني  تن سخنم. ويران آويزان است هائي از يك پوستر از ديواري نيمه تكه. »كند گويند، پاريس را بمباران نمي مرتب مي
 سيسيل دوم، پادشاه فرديناد[جو با زيركي آن را منتشر كرده است هاي آشتي  كه يكي از گروه ستبمبا عليه شاه ير تي

 1848هاي  بورژوا  بهير تي]. م.  معروف شد»بمباشاه «  به1848كه پس از بمباران قيام مردم در ) 1810ـ5918(
 ساعت يك 48مدت  ي شما از شنيدن اين خبر كه به همه. گذرد  چه ميپالمر در دانيد كه جنابان مي شما عالي«: گفت مي

كسي صورت گرفت؟ آيا اين دشمني خارجي  اين كار توسط چه. ايد خود لرزيده شهر بزرگ بمباران شده است از ترس بر
كه آن شهر  ؟ براي ايناما براي چه. زد كرد؟ نه آقايان، اين كار از حكومت خودي سر بود كه حقوق جنگ را اعمال مي

هشت ساعت بمباران  و  حقوق خود چهلي خاطر مطالبه بله اين شهر درست به. كرد بخت حقوق خود را طلب مي نگون
  .گذرانده است جا چهل روز بمباران را از سر پاريس تا همين! پالرموحال  خوش به! »شده است

 در هرنقطه خطر در كمين مايوـ  پورتجا تا  از آن.  برويمپِريربولوار   بهتِرنفرصتي داريم تا از سمت چپ خيابان 
كرد،  ي آواري كه جاي آن را مشخص مي واقع توده دروازه و يا در منتظر يك آرامش موقتي شديم و خودمان را به. است

وجود اين،   با.اند ها غلطيده هاي موقت توي خندق آهن ديگر وجود ندارد، تونل پر شده است و حصار ايستگاه راه. رسانديم
روبروي دروازه سه . سو بروند سو و آن اين ها به كنند در ميان اين ويرانه اي هستند كه جرأت مي هاي انساني هنوز ققنوس

 چهار توپ  و در سمت چپروشا، درسمت راست، پنج توپ تحت فرمان كاپيتان يِز مارسِي التوپ تحت فرمان كاپيتان 
 اين پست بوده است، در اين جو ي ي گذشته فرمانده  كه در پنج هفتهمنتره. دارد قرار مارتنتحت فرمان كاپيتان 

اين سو پرتاب  ي توپ به  بيش از هشتصد گلولهبِِكُن و كوربووآ، والريانـ  مون. برد سر مي ها به باران در كنار آن توپ
اين دوازده  ريزان و اغلب با كبريتي در هردست به هاي سياه از باروت، عرق ها و بازو ده مرد تا كمر برهنه، با بدن. اند كرده

. تكه شدن رفقايش بوده است بار شاهد تكه ، بيستبوناوانتوري اول، ملوان  ي دسته مانده تنها باقي. دهند توپ سرويس مي
ها فقط از  چي توپ. شوند بار مرمت مي افتند، هر ها كه مدام از كار مي كنند و اين توپ ها پايداري مي وجود اين، آن و با
اند و احتماالً  ها سعي كرده ها بار ورسائي. كنند نزديك شوند ها ديگر جرأت نمي بود مهمات شكوه دارند، زيرا گاري كم

كه  تواند بدون آن  شب و روز مراقب است و ميمونتره. گيرانه دست بزنند حمالت غافل بازهم سعي خواهند كرد كه به
 وارد مايوـ  پورتها از طريق  جاست، ورسائي يت عمومي بنويسد كه تا وقتي او در آني امن كميته الف زده باشد، به

  .نخواهند شد
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روي . ولي دوست ما بايد شاهد تمام عظمت پاريس باشد. استقبال مرگ رفتن است  بهموئِت السوي  گامي به هر
. دهد  تكان ميبولونيسمت جنگل  ه، يك افسر دارد كاله كِپي خود را بموئِت الي  هاي موقت نزديك دروازه حصار
ها  هاي درون سنگر ورسائي ي لفظي به  است كه خود را با حملهدومبروسكياين . كشند ها در اطراف او نفير مي گلوله

ها دست  چي شقيِ تفگ شود او را وادار كند كه از اين كله يك عضو شورا كه همراه اوست، موفق مي. كند سرگرم مي
هاي  ها در اثر گلوله ي اطاق همه. هاي خود را در آن مستقر كرده است برد كه يكي از ستاد  ميايسي ا به مارژنرالْ. بردارد

اند كه  محاسبه كرده. ماندن واداشته است جا مانده است و افرادش را هم به معهذا او در آن. اند  سوراخ شده توپ سوراخ
يك . دود درون مي  با رنگِ پريده بهبِلوِدِر در اين لحظه نگهبانْ. مانند طور ميانگين هشت روز زنده مي دستياران او به

جا بمان، اگر تقدير تو اين نباشد  همان«: گويد او مي  بهدومبروسكي. ي توپ از وسط پست نگهباني او رد شده است گلوله
هايش  رغم پيغام ليع. گونه بود ـ كامالً قَدري شجاعت او اين. »جا بميري، دليلي براي ترسيدن نداري كه در آن

گفت، ولي در تكرار آن افراط  دانست و اين را مي بازي را باخته مي.  نيروي تقويتي دريافت نكردي جنگ دبيرخانه به
  .كرد مي

ها در راه آن جان بدهند،  اين تنها ايراد من است، از من انتظار نداشته باشيد كه اين را كه كمون اجازه داده تا خارجي
ي مردم نيست كه سرانجام از اين نژاد بزرگ لهستاني كه  ها نيست؟ آيا برعهده ي پرولتر يا اين انقالب همهآ. توجيه كنم

  اند، قدرداني كنند؟ آن خيانت كرده هاي فرانسه به  حكومتي همه
. هدد ما نشان مي هاي موقتِ تقريباً رها شده را به كند و حصار همراهي ميسن  تا پسي ما را از ميان دومبروسكي

 جا سوراخ شده است  آهن از صد پل هوائي بزرگ راه. كنند آهن را تخريب مي راه هاي وصول به ي راه هاي توپ همه گلوله
دار ما را هدف قرار  هاي توپ راست قايق  يكبيانكوري  بار ورسائيِ جزيره آتش. اند پوش واژگون شده هاي زره و لكوموتيو

ي  رسد، خدمه مي موقع سر كش به يك يدك. كنند ا درست جلوي چشم ما غرق مي، رلِستوكها،  دهند و يكي از آن مي
  .رود  باال ميسنكند، در   آن را دنبال ميژينادارد و در زير آتشي كه تا پل  مي قايق را بر

هاي پراكنده را  آميز؛ اين نهر، اين قايق شكسته و اين گلوله آسماني صاف، آفتابي درخشان و سكوتي صلح
يك .  سالم كنيمپسيمجروحين خود در  برويم و به. كند تر جلوه مي   مرگ ظالمانهدرميان آرامش طبيعت. اند تهگرف فرا

: دهد دكتر پاسخ مي. پرسد ها را مي كند و از حال زخمي  ديدار ميدِماركه، دارد از آمبوالنس دكتر لِفرانسِهعضو شورا، 
حين  ام كه در زي آرمان شما را آرزو كنم، ولي من هرگز مجروحيني نديدهتوانم پيرو من عقايد شما را قبول ندارم و نمي«

. »دهم ها نسبت مي استواري اعتقادات آن من اين شجاعت را به. سردي خود را حفظ كنند عمل تا اين حد آرامش و خون
اهند بود خدمت خود را از سر پرسند كه كي قادر خو ها با نگراني از ما مي اكثر آن. كنيم  از بيماران بستري ديدار ميبعد

من هنوز «: زند گيرد و فرياد مي يك جوان هيجده ساله كه دست راستش تازه قطع شده، دست ديگر را باال مي. بگيرند
گويند كه كمون همين اآلن حقوقش را  افسري كه زخمي مهلك برداشته، مي به. »كمون دارم اين يكي را براي خدمت به

ها همان  آري دوست من، اين«. »من حقي براين حقوق نداشتم«دهد  او پاسخ مي.  داده استزن و فرزندانش تحويل به
 ورساي ارتش كمون را تشكيل ي گفته  هستند كه بهاي حال مرخصي صفت و محكومين در هاي حيوان الخمر دائم
  .»دهند مي

هائي ديگر و انضباطي غير از اين الزم  كادر. بود نفرات دارند هاي آن كم پناهگاه. گرديم مي  برمارساز طريق ميدان 
هاي موقت و چند قدمي   متري حصار500/1ي نظام، در  درمقابل مدرسه. جا حفظ كرد ها را در اين است تا بتوان گردان

ي جنگ، اين مركز  سمت راستِ خود، دبيرخانه. الي، عاطل افتاده است و اي توپ، پر از گل ي جنگ صد عراده دبيرخانه
جا پانصد نفر  در اين. يك كارگاه تبديل شده است شويم كه حاال به گزاري مي كنيم و وارد ارگان قانون ا رد ميانشقاق، ر

، كه شالي قرمز با مارتدختري قدبلند و جذاب، . ها هستند گاه كردن رخنه هاي شن براي پر زن مشغول دوختن كيسه
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هايِ شاد   با ترانه،هاي طوالنيِ كار ساعت. كند سته، كار را تقسيم مياند، دور كمر ب او داده اي را كه رفقايش به حاشيه نقره
كنند؛ هشت سانتيم براي هركيسه،  ها تمام مبلغ را دريافت مي شود و زن ها پرداخت مي هرشب دستمزد. شود كوتاه مي

  .دادند ها مي آن زور دو سانتيم به هاي قبلي به كار كه مقاطعه درحالي
آكادمي علوم . رويم  راه ميسني  كنيم در كناره  نوعي احساس آسودگي مي سكوتي كاملْكه براثر حاال درحالي

آقاي . »خواهد جمهوري دانشمند نمي«: اند اين كارگران نيستند كه گفته. هاي خود را تشكيل داده است ي دوشنبه جلسه
، ژ بِرترانكند و يادداشت همكارش، آقاي   ميهاي رسيده را باز  نامهبومون دِ اِليآقاي .  بر كرسي رياست نشسته استبِلونه

  .ي رسمي كمون پيدا كنيم توانيم گزارش آن را در روزنامه مي.  فرار كرده استژرمن سن خواند كه به را مي
هاي زنداني بپرسيد كه آيا در پاريس حتي يك  از سرباز. ي چپ را ترك كنيم نبايد بدون ديدار از زندان نظامي، كرانه

  .ها شده است آن  يك توهين بهتهديد و يا
نفع مجروحين ترتيب داده است و  ي مفصلي به  برنامهليريك. شوند ها دارند باز مي تئاتر. ديگر شب شده است

دهد  ي مخصوصي را مي ما قول برنامه ي آينده به  براي دوشنبهاپرا. اي ديگري در دست تهيه دارد  هم برنامهكميكـ  اپرا
ها را رها كرده است، خودشان تئاتر   كه مديرشان آنگِتههنرمندان .  را بشنويمگوسِكرود انقالبي توانيم س كه در آن مي

برويم سراغ .  هرشب تماشاچيان زيادي دارندبِياسمان و كميكـ  آمبيگو، فرانسهـ  تئاتر، شاتله، ژيمناز. كنند را اداره مي
  .وده است شاهد نب1793تر، از آن قبيل كه پاريس از  هاي جدي نمايش

هاي   زمزمهدِشان نيكال سن و گراويهي قديمي  در محله. رود ها باال مي شود و انقالب از منبر ده كليسا افتتاح مي
و در سوي . افكند زحمت نوري براين جمعيت متراكم مي سوز به چند چراغ گاز. اندازد قدرت افراد بسياري طنين مي پر

ي  تنها نقطه. شود، شمايل مسيح روي همان بيرق معمول آويزان است ا پنهان ميه جاكه تقريباً در سايه غرفه ديگر، آن
نوازد و مردم همراه آن   مييِز مارسِياُرگ سرود . روشن، ميزِ قرائت روبروي منبر است كه آن هم پوشش سرخ دارد

پردازد كه  اي آتشين مي خطبهايراد  هيجان آمده است، به انگيز شديداً به اثر اين فضاي خيال  خطيب كه بر .خوانند مي
اعضاي شورا . كنند مردم درمورد وقايع روز و وسائل دفاع بحث مي. كند صورت يك تهديد تكرار مي  آن را بهپژواك

ها  زن. شهرداري مركزي تسليم گردد شود تا روز بعد به ي محكمي تصويب مي شوند و قطعنامه سختي سرزنش مي به
بدون شك از اين .  كلوپي مخصوص خودشان دارندباتينيولها در  آن. دكنن گاهي تقاضاي سخن گفتن مي

  .يابند جا منبعي از نيرو و شجاعت مي ها در آن شود، ولي خيلي ندرت نظر مشخصي حاصل مي آلود به هاي تب آئي هم گرد
وندان همراه با در سالن ورودي شهر.  برسيمتويلريكنسرت  موقع به تازه ساعت نه است و هنوز امكان داريم كه به

هاي عظيم را جمعيتي موقر و شاد ماالمال از  تاالر. كنند مأمورين براي زنان بيوه و كودكان يتيمِ كمون اعانه جمع مي
ها  سه اركستر در گالري. اند هاي حياط نشسته هاي مناسب روي نيمكت براي نخستين بار زنان با لباس. حيات كرده است

تخت  اش ده ماه پيش به دسته و  و داربناپارتجائي كه  طَپد، درست همان  ميمارِشوسالن ولي قلب جشن در . نوازند مي
 موسيقي مبتذل ، آثار هنري بزرگروسيني، مِيِربير، موزار. خواند را مي» ها مجازات« قطعاتي از آگار مادمازلنشستند، 

ها در  نور شاد چراغ. شود درون باغ منتشر مي بههاي موزون  ي بزرگ مياني نغمه از پنجره. اند امپراطوري را كنار زده
ها  زير داربست. كند آميزي مي گوش را رنگ هاي بازي رقصد و فواره ها مي درخشد، در ميان درخت ي سبز چمن مي زمينه

يت رسم ها را به اين اربابان مردمي كه هرگز آن ي اَشرافي، تاريك و منزوي، گوئي به شانزِليزِهولي . خندند مردم مي
ي آن   را كه حجم تيرهترينف د ـ  اركورساي هم با اين حريق، كه پرتو كم رنگي از آن . كند نشناخته است، اعتراض مي

  دهد  كند، اعتراض خودرا نشان مي گيرد، روشن مي در وراي جنگ داخلي قرار مي
 همين اآلن شولشه. يمشنو خانه مي در ساعت يازده وقتي مردم درحال برگشتن هستند، صدائي از طرف نماز

  .جا آزاد كرد  او را از همانريگواند و چند ساعت بعد دادستان  فرمانداري برده او را به. گير شده است دست
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ها  آور افسرانِ صف و فاحشه  جمعِ شرمكافه پتررزدر . اند ازدحام كرده ها را پر گردند، بولوار مي ها بر مردمي كه از تئاتر
ها را تا شهرداري مركزي دنبال  ما آن. برد ها را بيرون مي رسد و آن مي يك دسته از گارد ملي سرناگهان . قرار است بر

 و الزار سن ها به گيرد زن رسيدگي كوتاهي صورت مي. پذيرد ها را مي جا سر پست است، آن  كه در آنرانويه. كنيم مي
  .ها سنگر ها با بيل و كلنگ به افسر

رزمد،  گريد، مي انديشد، مي ايد كه مي شما اين پاريس را ديده. است پاريس راهزناندوست من اين . ساعت يك صبح
تر  هايش كه در طول روز آزادند، آيا در سكوت شب كم خيابان. قبال رذالت گير در كند؛ مشتاقانه، برادرانه و سخت كار مي

غرائز خودش واگذاشته شده  هركس به .]177[كه پاريس پليس خود را دارد، جرم از بين رفته است امن هستند؟ از وقتي
ها درآورند با دستمزدي مضحك  توانستند ميليارد ها كه مي بينيد كه عياشي غالب باشد؟ اين فدرال است، و در كجا مي

بار منكوب شده  سو هفت اين  به1789آيا باالخره تو اين پاريس را كه از . كنند نسبت دستمزد معمولي خود گذران مي به
اش كجاست؟ در مقابل خودت  پرسي برنامه همواره آماده است تا براي نجات فرانسه قيام كند، پذيرفتي؟ مياست و 

ها، اين  آتش، اين انفجار قهرماني و  هاي موقت در دود  اين حصار. دنبال اين برنامه بگرد نه در شهرداري مركزي مذبذب
ستايند و  ي كارگران جهان كه نبرد ما را مي دارند، همهدست در دست هم  ها كه  زنان و اين مردان از تمام حرفه

ي مشترك ما و اين  ها همه انديشه اند؛ آيا اين يكي كرده ها كه عليه ما دست به ي بورژوا ي پادشاهان، همه چنين همه هم
كنند؟ واي  بيان نميكنيم، با بانگ رسا  ي اجتماعي مبارزه مي ي ما براي برابري، آزاديِ كار و ظهور يك جامعه را كه همه

اي براي شما باقي  اگر او بميرد چه زندگي. فوراً برو و تعريف كن كه پاريس چيست! بر فرانسه اگر اين را درك نكند
تواند ديو  كسي مي كسي توان كافي براي ادامه دادن انقالب خواهد داشت؟ غير از پاريس چه ماند؟ غير از پاريس چه مي

كنند، كساني كه  ها براي شما هم مبارزه مي اين پرولتر«خواه بگو  هاي جمهوري شهرستان و بهروحانيت را خفه كند؟ برو 
كنند  ها كه خيال مي اما در مورد افراد آن طبقه، اين پرورندگان امپراطوري. »هاي فردا باشند ممكن است تبعيدي

گوش برسد،  ها هم به  كه از خالل غوغاي آنقدر بلند هاي ادواري حكومت كنند؛ برو و با صدائي آن توانند با قصابي مي
خاست و  خواهد  آرمان پاريس از امعا و احشاءِ مشتعل آن بر. بخشد ي انقالب را غنا مي  مزرعهخون مردم«ها بگو كه  آن به

  .»اي كاري تبديل خواهد گرديد زنه آتش ها به شده در دست فرزندان اين سالخي
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  وششم بيستفصل 
 
  شود اريس ميدشمن وارد پ

 
 خود دوئِهژنرال .  همين اآلن شكاف برداشته استكلو سني  دروازه«

��3اران  ی& �� 9%( .»را درون اين شكاف پرتاب كرده است&;٢١� ( 

  

عنوان حكومت فرانسه   مه جمهوري را به16در . كرد آرائي مي مجلس براي نبرد صف. شد ي بزرگ نزديك مي حمله
هاي  بار  مه، ارتش آتش17روز .  رأي انجام دعا و نيايش عمومي را تصويب نمود420ز  رأي ا417رد كرد و با 

هاي پشت جبهه  بار آتش.  مستقر كردايسي و ژور دو پوئن، كلو سن، اوتوي، موئت الهاي  شكن خود را مقابل دروازه حصار
 را مارتر مون گورستان برِكون شاتوهاي  توپ. دادند  ادامه ميپسي و مشوش كردن ژور دو پوئنكوبيدن حصار  چنان به هم

  .هاي توپ بود پنج ناحيه شهر ما زير گلوله.  رسيدندپيير سنويران كردند و تا ميدان 
ها را  اين ترتيب آن ها نزديك شدند و به فدرال به» !باد كمون زنده«ها با سردادن فرياد   مه ورسائي18گاه  شام

 كه از دِير خود دومينيكنرهبانان  .  جلوگيري كنيمبِرويرـ  اُتسوي  ها به حركت آنولي ما موفق شديم از . گير كردند غافل
  . منتقل گرديدندبيسِتردژ  گير شدند و به دادند، دست دشمن عالمت مي به

گاه   گاه73 و 72هاي  پايگاه. رغم نزديك شدن دشمن، دفاع ما هنوز بر فعاليت خود نيافزوده بود نوزدهم مه ـ علي
 را داشتيم تا دوفينهي   ما فقط توپ دروازهمايوـ  پرت تا ژور دو پوئناز . كردند  پرتاب ميايسيائي روي دهكده و دژ ه گلوله

  و بولواراَنيير و بينوهاي  چند باريكاد در دروازه.  شودبلونيها در جنگل  ها پاسخ دهد و مانع كار آن صد توپ ورسائي به
 ـ تروكادِرو و ديگري در رويال، و دو خندق يكي در خيابان كاستيگليون و خيابان وردميدان كنك، دو قرارگاه در ايتاليا

هيچ كاري در ايستگاه .  هفته براي دفاع داخل شهر انجام داده بود7ي كاري بود كه شورا در عرض اين  ها همه اين
 گشوده بودند تا فقط چند نفر از افراد  مه در آن دو يا سه توپ آتش14 ـ كه در روز مونمارتر بوت و پانتئون، پارناس مون

كاو  و  حدود دوازده كارگر ساختماني در يك سنگر بيهوده كندتويلريدر صحن . خودي را بكشند ـ صورت نگرفته بود
، اوژنـ  پرنسكار در   آدم بي500/1كه  تواند كارگر پيدا كند، درحالي ي نجات عمومي نمي گفتند كه كميته مي. كردند مي

چيز را  توانست همه اي آهنين و رهبري مصمم هنوز مي اراده. ها فرانك در اختيار داشتند  گارد ثابت و ميليون000/100
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ها شده  ها و دسيسه ها، نزاع تمام انرژي ما مصروف رقابت. برديم سر مي خبري و رخوت شديد به نجات دهد؛ ولي ما در بي
افزود  هاي رومانتيك خود مي ي نجات عمومي برشمار بيانيه كميته. ل بودافتاده مشغو پا  جزئيات و امور پيش شورا به. بود

اين . فكر تسخير قدرتي بود كه قابليت اِعمال آن را نداشت ي مركزي فقط به كميته. داد كه كسي را تحت تأثير قرار نمي
 خود مطمئن بودند كه ي هاعضاي كميته چنان از سلط. ي جنگ اعالم كرد خانه  مه خود را كفيل دبير19كميته در روز 

هشت  و در عرض چهل« رسمي درج شد، از تمام ساكنان پاريس خواست كه ي ها طي قراري كه در روزنامه يكي از آن
اين . »شان در دفتر كل ثبت اسناد سوزانده خواهد شد هاي سند تصرف خانه«، واال »هاي خود حاضر شوند ساعت در خانه

  .سائي اتخاذ شده بودتصميم در راستاي تهيه كارت شنا
از آغاز آوريل ما چهار . هائي بيش نبودند وانهادگي، درواقع ويرانه خود هاي ما، در حالت پراكندگي و به بهترين گردان

 وانو پتي تا موئِت ال نفر از 000/2 نويي تا اَنييرعجالتاً براي ما، از . هزار نفر كشته و زخمي و سه هزار نفر اسير داده بوديم
هاي اطراف دور از   يا اصوالً در محل حضور نداشتند يا در خانهپسيهاي مأمور  گردان.  نفر باقي مانده بود000/4شايد 
، دقيقاً در 70 تا 36هاي  در پايگاه. شان زده بود ها غيب بسياري از افسران اين گردان. هاي موقت مستقر بودند حصار
  .ها هم غايب بودند قراول. چي هم حضور نداشت ي حمله، حتي بيست توپ نقطه

هاي موقت را اوراق كرده بوديم؛  گران ورسائي الف زدند كه ما اين حصار آيا خيانتي در كار بود؟ چند روز بعد توطئه
 .فكري قابل سرزنش وجود داشت معهذا يك بي. ريختگي كافي است هم هاي سهمگين براي توضيح اين در ولي بمباران

 واندوممقرش در ميدان  ي جنگ، مأيوس شده بود و اكثر اوقات به با رخوت دبيرخانهخسته از درگيري دومبروسكي 
نجات موقعيت بشتابد و  كه به جاي آن ي نجات ملي با آگاهي از رهاشدن حصارهاي موقت به رفت؛ درحالي كه كميته مي

  .كرد ي جنگ اكتفا مي دبيرخانه هشدار دادن به آن را در دست بگيرد، به
آميختن آتش  شكن با درهم  توپ بحري و حصار300. شكن برداشته شد هاي حصار بار  مه، استتار آتش20روز شنبه 

  .خود آغازِ پايان كار را اعالن كردند
 موجب دلسردي او نشده بود، قاصد معمول خود را نزد رئيس ستاد كل النيهگيري  ، كه دستبوفونهمان روز، 

فرمان تمركز . اند  كامالً خاليدوفين و ژور دو پوئن، ووژيرار، وانو، مونروژهاي  زهها فرستاد تا اطالع دهد كه دروا ورسائي
بار  ديدند؛ ولي اين هاي سوم و دوازدهم، خود را آماده مي ها مانند روز  مه ورسائي21در روز . سربازان فوراً صادر شد

  .هم شكسته بود  دركلو سني  دروازه. رسيد نظر مي موفقيت مسلّم به
او . ، تذكر داده بودندهانري پرودومرئيس ستاد كل،  د روز پيش تعدادي از اعضاي شورا وجود اين شكاف را بهاز چن

پوش سهمگين   پاسخ داد كه اقدامات ضروري را اتخاذ كرده و حتي قصد دارد كه يك باريكاد زرهكلوسورهسبك  به
، هنگام عبور از خندق بر روي لِفرانسهشنبه،  در صبح يك. پا كند؛ ولي در واقع از جاي خود نجنبيد جلوي اين دروازه به

او كه از نزديكي خطر يكه خورده بود، . ها روبرو شد ي پانزده متري با سنگرهاي ورسائي هاي پل معلق، در فاصله ويرانه
  . فرستاد كه گم شددلِسكلوزيادداشتي براي 

هاي براق  لباس. شد هاي كمون داده مي ها و يتيم يوهنفع ب  كنسرت عظيمي بهتويلرينيم، در سايه  و در ساعت هفت
آمد،  اي را كه از روي درختان بلند مي مردم مشتاقانه هواي تازه. افزود سبز مي هاي سر گاه ي گردش ها برجلوه ي زن بهاره

هاي  د و نُتش ها منفجر مي هاي ورسائي هاي توپ ، گلولهكنكوردتر، در ميدان  طرف دويست متر آن. كردند استنشاق مي
  .رساند ها مي گوش بخش بهار به ها و نفس توان هاي شاد اركستر ناساز خود را در ميان نوا

 ديروز عهد كرد كه ير تيشهروندان، «: او گفت. در انتهاي كنسرت يك افسر صف روي سكوي رهبر اركستر رفت
دومين   آينده بهي شنبه كنم كه يك  دعوت ميمن از شما. ير وارد نشده است و وارد هم نخواهد شد تي. وارد پاريس شود

  .»هاي كمون در همين محل بيائيد ها و يتيم نفع بيو كنسرت ما به
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ها داشت وارد پاريس   توپ، پيشاهنگ ورسائيي ي برد يك گلوله فاصله در همان ساعت، در همان دقيقه و تقريباً در
  .شد مي

اي  گران حرفه ولي اين عالمت از سوي توطئه.  داده شده بودكلو نسي  عالمت مورد انتظار باالخره از جانب دروازه
هاي موقت را كامالً  ها و حصار جا، دروازه حال گذر بود كه همه ، از اين محل دردوكاتِليك جاسوس آماتور، . نيامده بود
ها  سوي سربازان داخل سنگر  بهرود و با تكان دادن يك دستمال سفيد  باال مي64گاه  جا از قرار  همان او در. بيند خالي مي
 تحقيق كرد، از دوكاتِليك افسر بحريه پيش آمد، از . »جا نيست كسي در اين! توانيد وارد شويد شما مي«: زند فرياد مي

. اند هاي مجاور كامالً رها شده ها و خانه هاي پل معلق عبور نمود و توانست اطمينان حاصل كند كه پايگاه روي ويرانه
ها آتش را متوقف كردند و  بار آتش. كند ها تلگراف مي ترين ژنرال نزديك گردد و خبر را به سنگر برمي فوراً بهاين افسر 

 آدميرال پوتوان و ماكماهون، ير تي. حصار اصلي شهر داخل شدند هاي كوچك به هاي آن حوالي در جوخه سربازان سنگر
  .كليه لشكرها دستور حركت بدهند رساي تلگراف كردند كه بهو  بودند، بهوالريان مونقضا در همان زمان در  كه از

يكي از فرماندهان .  غيبت كرده بود، ساعت چهار از راه رسيدموئت ال كه چندين ساعت از ستاد خود در دومبروسكي
 كند و  گذاشت تا افسر گزارش خود را تمامدومبروسكي. ها قرار داد با او مالقات كرد و او را در جريان ورود ورسائي

يكي از دستيارانش نمود و  داد، رو به آميزي از خود نشان مي طور مبالغه اي كه در شرايط حساس به سردي سپس با خون
من خودم شخصاً فرماندهي . اين و آن گردان را خبر كن. بار با هفت توپ بفرست وزارت بحريه دنبال يك آتش به«: گفت
ي جنگ فرستاد و گردان داوطلبان را  خانه ي نجات عمومي و دبير  براي كميتهچنين پيغامي او هم. »گيرم عهده مي را به
  . كرداتويي  ي اشغال دروازه روانه

بعضي از . دادند  بانگ هشدار سرپسيهاي  در ساعت پنج افراد گارد ملي بدون كاله كپي و بدون سالح در خيابان
هاي خود بيرون آمدند،  ها از خانه فدرال.  را متوقف نمايندها كردند آن هاي خود سعي افسران با از نيام كشيدن شمشير

 داوطلبان هر ي فرمانده. كردند و ديگران عقيده داشتند كه اين يك هشدار كاذب است شان را پر مي هاي اي تفنگ عده
  .راه افتاد تعدادي را كه توانست همراه خود كُند، برداشت و به

را ديدند و با يك رگبار از » ها كت قرمز«آهن  نزديك ايستگاه راه .ازي بودنداند تير اين داوطلبان سربازان آشنا به
كرد كه با خنجر كشيده نفرات خود را  آمد و سعي مي يك افسر ورسائي سوار براسب كه شتابان مي. ها استقبال كردند آن

ي   آهن و دهانه محكم روي پل راهها  فدرال. غلطيد و سربازانش فرار كردند زمين در هاي ما به تحريك كند، زير گلوله
  .شد بندي مي ، باريكارژيناپل  ي رودخانه، چسبيده به زمان كناره  مستقر شدند و هممورابولوار 

شورا مراجعه   كه در آن موقع كشيكش بود، فوراً بهبيوره. ي نجات عمومي رسيده بود كميته  بهدومبروسكي پيغام 
ي مسئول سابق روي  اين نماينده. كرد  صحبت ميورمورلا تازه آغاز كرده بود و  ركلوزرهي  ي شورا محاكمه جلسه. كرد

فراست وي نسبت  داد كه آدم ناوارد ممكن بود آن را به سخنران گوش مي اي به خيالي صندلي نشسته بود و با چنان بي
تمام «: داد، سر او فرياد زد ه ميچنان ادام  همورمورلولي چون . اي نشست پريده وارد شد و لحظه  كامالً رنگبيوره. دهد
  .» سري دارمي اطالع شورا برسانم و تقاضاي جلسه من مطلب بسيار مهمي دارم كه بايد به! تمام كن! كن

  .» صحبت كندبيورهبگذاريد شهروند «:  سخن خود را قطع كرد و گفتورمورل
  .لرزيد، قرائت كرد آرامي در دستش مي  بلند شد و كاغذي را كه بهبيوره

من . اند  وارد شدهكلو سني  ها از طريق دروازه ورسائي. ي نجات عمومي ي جنگ و كميته دبيرخانه  بهدومبروسكياز «
چيز را  اگر شما بتوانيد براي من نيروي كمكي بفرستيد، من همه. ها هستم درحال انجام اقداماتي جهت عقب راندن آن

  ].178[»گيرم عهده مي به
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ها  بعضي از گردان«:  پاسخ دادبيوره. ها شكست  برقرار شد كه خيلي زود با طرح سؤالابتدا سكوتي از سر بهت
  .»ي نجات عمومي مراقب است كميته. اند حركت كرده

 عليه او مطرح ميواتهامات مضحكي كه .  را تبرئه كردكلوزرهشورا . بندي شد گرفت و طبعاً زود سرهم بحث دوباره در
 را مورد ـ ي مسئول  در مقام نمايندهكلوزرهيعني انفعال  ات قرار داشت و تنها امر مجرمانه ـكرده بود، صرفاً براساس شايع

اعتماد .  پرداختنددومبروسكياظهار نظر در مورد پيغام  ي شورا گروه گروه شدند و به سپس اعضا. داد غفلت قرار مي
هاي  ژنرال، استحكام حصار در موضوع ايمان به. كرد ها كامالً كفايت مي  براي رومانتيكبيوره و اطمينان دومبروسكي

بگذاريد هركس . سكوت برگذار شد ي نجات عمومي مسأله به ميرائي آرمان؛ و نيز در موضوع مسئوليت كميته موقت و نا
  . اش بگذارد سو برود و در صورت لزوم هرعضو خود را در اختيار ناحيه سو و آن اين دنبال اطالعات به به

صدا درآمد  نهادي بود و نه بحثي؛ زنگ ساعت هشت به شد؛ نه پيش اهميت تلف مي ل كوچك و بيوقت برسرِ مسائ
ي دائمي  كس نبود كه خواستار تشكيل يك كميته و هيچ. ي شورا بود اين آخرين جلسه. و رئيس ختم جلسه را اعالم كرد

ي نجات عمومي را  ار بمانند و كميتهانتظار اخب جا به كس نبود كه از همكاران خود بخواهد كه در اين هيچ. شود
كه احتماالً زماني  اطميناني ـ كس نبود تا اصرار كند كه در اين لحظات حساسِ بي هيچ. ي شورا فرابخوانند محكمه به

ي دفاعي الزم خواهد شد؛ يا در صورت وقوع  ريزيِ يك نقشه البداهه، طرح ايِ في آيد كه براثر يك اخطار لحظه پيش مي
، پست نگهبانان پاريس در كانون آن، يعني شهرداري مركزي، قرار  بايست اتخاذ گردد ، تصميم مهمي مييك فاجعه

  .ي اعضاي شورا دارد، نه در نواحي مربوطه
ي  پاريس رخنه كردند، از صحنه به ها  ترين خطر، يعني زماني كه ورسائي گونه شوراي كمون، در هنگام بزرگ اين به

ي جنگ هم پس از دريافت خبر در ساعت پنج، همين حالت درماندگي  خانه در دبير.  ناپديد شدتاريخ و شهرداري مركزي
او . آن باور داشتند ها به رسيد و حرفي زد كه خيلي نظر مي  رفت كه خيلي آرام بهدلِسكلوزي مركزي نزد  كميته. حاكم شد

اكنون آمده بود تا گزارش دهد كه   همژور دو ئنپوفرمانده بخش . نفع كمون خواهد بود ها به گفت كه جنگ در خيابان
رئيس ستاد كل حتي اين را . ي مسئول بدون تحقيق حرف او را قبول كرد اي روي نداده است و نماينده هيچ اتفاق جدي

باني  ديد«: نكردني را آفيش كرد الزم ندانست كه خودش شخصاً براي شناسائي برود و در ساعت هشت اين پيغام باور 
) رِنو(ي بخش  فرمانده. بيند آن شبيه باشد، نمي اقل چيزي كه به حد. كند ها را تكذيب مي  ورود ورسائيتريونف د ـ  ارك
 شكسته نشده است و اگر اوتويي  اكنون دفتر مرا ترك كرد و اعالم نمود كه صرفاً وحشتي ايجاد شده بود و دروازه هم

همين تعداد افسران ستاد  من دنبال يازده گردان نيروي كمكي و به. اند هعقب رانده شد چند ورسائي داخل شده باشند، به
هائي كه بايد اشغال كنند،  سر پست ام و قرار است كه اين يازده افسر تا آن يازده گردان نيروي كمكي را به كل فرستاده

  .»ها را ترك نكنند اند، آن نرسانده
ژنرال . هاي ما سقوط كرده است  زير آتش توپكلو سني  دروازه «:فرماندارانش تلگراف كرد  بهير تيدر همين ساعت 

 از سه روز پيش تماماً باز بود، كلو سني  اوالً دروازه. مطلبي حاوي دو دروغ. »داخل شهر رسانده است  خود را بهدوئِه
درون آن  كمك خيانت به و بهنفر   خيلي حقيرانه، نفر بهدوئهها جرأت كنند از آن بگذرند؛ ثانياً ژنرال  كه ورسائي بدون آن

  .خزيد
. جا جمع شدند و تقاضاي فرمان كردند افسران در آن. رسيد كه دستگاه كمي بيدار شده است نظر مي هنگام به شب 

بررسي  بعضي از اعضاي كمون به. داد ها را نمي ي كشيدن آژير اين بهانه كه اهالي را نبايد نگران كرد، اجازه ستاد كل به
فراموشي سپرده شده بود، مورد مطالعه قرار  س پرداختند و باالخره نقاط استراتژيكي را كه شش هفته بهي پاري نقشه
ي  وقتي كه الزم شد تا فوراً يك نظر و يك روش پيدا شود و يك دستورالعمل مشخص ارائه گردد، نماينده. دادند

معتمدين   وسط پاريس چند نفري، با اعتماد بهدر هنگامي كه در. مسئول درِ دفترش را بست تا يك بيانيه تنظيم كند
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هاي  چنان از شكاف حصار ها هم ديدند، ورسائي ها را تدارك مي خود، بدون سرباز و بدون اطالعات، نخستين مقاومت
تدريج بين  ها به آن. شد ها افزوده مي در تاريكي، ساكت و پوشيده، موج پشت موج بر سيل آن. خزيدند درون مي موقت به

دسته  يك. دو دسته تقسيم شوند قدر شده بود كه به در ساعت هشت تعدادشان آن. آهن و استحكامات جمع شدند راهخط 
. ي ورساي رفت سمت راست و جاده  دست يافت؛ و ديگري به67 و 66هاي   گاه سمت چپ حركت كرد و بر قرار به

ديگري پس از جارو .  را اشغال كرداوتويو ميدان ، كليسا پِِرين سن مستقر شد و پرورشگاه پسيي اول در مركز  دسته
 ساخته شده بود، حوالي ساعت يك صبح گيوناي كه در كنار رودخانه در باالي خيابان  هاي ابتدائي كردن باريكاد

اً جا را كه از اين جانب نه مستحكم شده بود و نه نگهبان داشت، فور  احاطه كرد و آنرِِنوار را از طريق خيابان تروكادرو
  .اختيار گرفت در

 ناپديد شده بود و بيورهفقط . ي نجات عمومي باالخره تشكيل جلسه داده بودند در شهرداري مركزي اعضاي كميته
  دانستند، ولي خبر داشتند كه دشمن در اعضاي كميته از تعداد و مواضع سربازان دشمن هيچ نمي .ديگر خبري از او نشد

ترين  بخش  فرستاده شده بودند، با اطمينانموئت ال سران كادر كه براي شناسائي بهاف.  شده استپسيتاريكي شب وارد 
 شد و ديد كه بتهوون، وارد خيابان آسيدرست در همين هنگام، ساعت يازده شب، يك عضو شورا، . اخبار برگشتند

وسيعي از خون لغزيده اسب روي سطح . روي باز ماند طولي نكشيد كه اسب او از پيش. هاي خيابان خاموش است چراغ
ها  اين. ي افرادي پيدا شد كله و ناگهان سر. اند ها دراز كشيده رسيد كه افراد گارد ملي در كنار ديوار نظر مي بود و به

  .هاي كشته شده بودند ها فدرال هاي در كمين نشسته و خوابيده ورسائي
ستاره، ماليم   صاف، پرشب. ها از آن خبر نداشتند  ديواري پاريس مشغول سالخي بودند و پاريسي ها در چهار ورسائي

هاي روشن از مشتري ماالمال بود و  زد، و كافه ها از حيات و شادي برق مي ها پر بود، بولوار تئاتر تمام . و دلپذير بود
ن فرانسه ترين ارتشي كه تاكنو زيبا«اگر اين . جا خاموش ـ سكوتي كه در اين سه هفته ديده نشده بود ها در همه توپ

داد، در يك جست كمون پاريس  هاي عاري از باريكاد ادامه مي مستقيم راه خود را از كنار رودخانه و بولوار» خود ديده به
  .شكست مي  هم  را در

 الموئت گونه نيروي كمكي، به گاه خسته و بدون هيچ آن. آهن پايداري كردند شب روي خط راه ها تا نيمه داوطلب
سمت   بهپسي ي ه  را اشغال نمود و با عبور از كنار دروازاوتويي  ها را تعقيب كرد، دروازه  آنكلنشانال ژنر. عقب كشيدند

دادند، ولي وقتي كه از سمت  گريز ادامه مي  و  جنگ  مدتي بهشاتوپنجاه داوطلب هنوز در .  حركت كرددومبروسكيستاد 
 ليزه شانزهسمت  نيم صبح  به و تنگنا بيفتند، در ساعت يك م به هتروكادروزده شدند و نزديك بود كه از جانب  شرق دور 

  .عقب نشيني كردند
نيمه شب مهندسين .  تمام شب نيروهاي خود را در دويست متري حصار جمع كرده بودسسهي چپ ژنرال  در كرانه

 و سورهاي  كنند، دروازهكه حتي با يك قراول برخورد  هاي موقتي باال رفتند و بدون آن او از خندق گذشتند، از حصار
  .ورساي را باز كردند

وار   و ورساي، سيلسِور، كلو سن، اوتوي، پسيهاي  ها از طريق پنج زخم گشوده، دروازه در ساعت سه صبح، ورسائي
 همراه با تروكادرو و ارتفاعات پسيسراسر .  تسخير شدموئتبخش اعظم ناحيه پانزدهم اشغال و . پاريس سرازير شدند به

ها خشاب فشنگ و  ي باروت، ميليون  بشگه000/3 لبريز از بتهوونتوي زيرزميني خيابان  در هاي تو ر باروت، راهروانبا
مثل صبح دوم دسامبر .  افتاددنور  لژيونها روي  ي توپ ورسائي ساعت پنج اولين گلوله. ي توپ تصرف شد هزاران گلوله

  .خواب بود پاريس در
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  وهفتم بيستفصل 
 

  ادامه داردهجوم 

 
پاريس را فرماندهي كردند، مردان نظامي  كه ورود به هائي  ژنرال«

 )1871 مه 22مجلس ملي  ير به تي( .»بزرگي هستند

 

هاي سنگ ناشي از اصابت گلوله  اش از تراشه كه سينه پريده، افسرده و درحالي  رنگدومبروسكيدر ساعت دو، 
هاي   و تالشپسيگيري  ها، غافل ي نجات عمومي از ورود ورسائي با كميتهاو . شهرداري مركزي وارد شد مجروح بود، به

نظر  چنين به پيچ كردند و هم كه با اين خبر او را سؤال از اين. ي خود براي جمع كردن نفرات صحبت كرد نتيجه بي
 كه دومبروسكي، ) خبر بود كميته تا اين حد از وضعيت نظامي بي (اند  زده رسيد كه از چنين هجوم سريعي شگفت مي

كمون تعلق  زندگي من به! انگارد ي نجات عمومي مرا خائن مي كميته! چي«: ها را درست نفهميده بود، فرياد زد منظور آن
  .داد حالت چهره و صداي او بر نوميدي تلخ او گواهي مي. »دارد

ح سه تا چهار هزار نفر را بسيج كرد كه برداشتن سال خوان به ژير فرا آ. آن روز صبح مانند روز قبل گرم و آفتابي بود
هاي خود را  ها نفر ديگر پست ولي در همان لحظه صد. ي جنگ شتافتند ، شهرداري مركزي و دبيرخانهتويلريسمت  به

پاريس برگشتند و با ديدن   در ساعت پنج بهوانوـ  پتيهاي  فدرال.  را ترك و ناحيه پانزدهم را تخليه كرده بودندپسيرها، 
 كلو سني چپ، در ميدان  در كرانه. داري كردند ها اشغال شده است، از پايداري خود  توسط ورسائيتروكادروكه اين 

زور راه خود را باز   بهدنور لژيوندر . ها را پس زدند ها آن ها را متوقف كنند، ولي گارد بعضي از افسران سعي كردند آن
 خودش ي محله كس به هر. حاال ديگر وقت جنگ باريكادي است«:  كرده بودخاطر ها را آسوده  آندلِسكلوزبيانيه . كردند

  . »برود
  :شد طور شروع مي ها نصب گرديد، اين ي ديوار آن بيانيه مهلك كه روي همه

راه را براي مردم، براي ! دوزي شده هاي زر بس است ديگر اين افسران ستاد با اونيفرم! ديگر ميليتاريسم بس است«
شده چيزي  هاي حساب مردم از مانور. آمده است صدا در زنگ ساعت جنگ انقالبي به! خالي باز كنيد ترزمندگان دس
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خود راه  هاي مكتب سلطنت هيچ بيمي به فرشي زير پا دارند، از تمامي استراتژ ولي وقتي تفنگي در دست و سنگ. دانند نمي
  !»دهند نمي

كند؟ وقتي او  كسي اطاعت مي داند، از اين پس چه ي را مردود مي هرگونه انضباطترتيب  اين كه وزارت جنگ به وقتي
ترك  ها نفر هستيم كه حاضر به نتيجه ما شاهد صد دهد؟ در منطق گوش مي كسي به كند، چه هرگونه روشي را رد مي

اعت حال نزع است، هيچ اعتنائي ندارند، تا آخرين س ي مجاور خود كه در محله فرش خيابان خود نيستند، به سنگ
  .ها غلبه كند مانند و منتظر ارتش هستند كه بيايد و بر آن حركت در جاي خود مي بي

ي  زده دستور تخليه دبيرخانه ، شتابهانري پرودومرئيس ستاد كل، . نشيني رسمي آغاز شد در ساعت پنج صبح عقب
ها افتادند و  دست ورسائي ين اسناد بهروز بعد ا. كه مدارك موجود در آن منتقل يا نابود شده باشد جنگ را داد، بدون آن

  .هاي نظامي دادند هزاران قرباني تحويل دادگاه
لژيون خود  او فوراً به.  روبرو شد كه تازه همين شب پيش آزاد شده بودبرونو با دلِسكلوزخانه،  هنگامِ ترك وزارت

تر از آن هستند كه  هاي متعهدي بود كه قوي زيرا او يكي از آن آدم. نهاد خدمت آمده بود پيوسته بود  و حاال براي پيش
 دفاع كنكورداو دستور داد كه از ميدان   بهدلِسكلوز. شان خللي ايجاد كند ها هم بتواند در عزم كشي ترين حق بار خشونت

ا در  سانتيمتري ر7 سانتيمتري و دو توپ 12 سانتيمتري، يك توپ 4انداز، سه توپ  تير  تك150جا رفت و   آنبرونو. كند
 و دو توپ فلورانتن سن سانتيمتري در قرارگاه 4او يك مسلسل و يك توپ . اختيار گرفت  و كنار رودخانه درتويلريحياط 

  . مستقر كردكنكورد در مدخل ميدان رويال سانتيمتري در پايگاه خيابان 12
 و پسيهاي  دند تا جلوي فراري تعدادي از نفرات لژيون هشتم ابتدا بيهوده سعي كربووان، در ميدان برونوروبروي 

 تا اطراف سنتونوره فوبورهائي در  باريكاد. دفاع محله كردند سامان دادن به و  را بگيرند و بعد تالش خود را متوجه سراوتوي
هاي زيادي در ميدان  بندان ها خود را برسانند، راه تا ورسائي. پا شد  برلِوِكـ  ويل و سورِنسفارت انگليس، در خيابان 

  . ايجاد شده بودمالزرب و جلوي بولوار هوسماني بولوار  ، دهانهاگوستن سنت
 با دور زدن الدميرو و كَالنشان، دوئِهنيم  و  در ساعت پنج. روي خود را آغاز كرده بودند ها از صبح زود پيش ورسائي

برگرداندند، در پشت سر خود  ر سمايوـ  پورتهاي  چي وقتي توپ.  قدم گذاشتندآرمه گراندخيابان  هاي موقت به حصار
. ها را نداده بود حتي يك قراول هم خبر حضور آن. ها قرار داشتند ها را ديدند كه ده ساعتي بود در مجاورت آن ورسائي
ي شليك   را آمادهمايوـ  پورتهاي  گاه تنها با يك بچه يكي از توپ  راهي كرد، آنتِرن نفرات خود را از طريق مونتِره

  .فرار شد  موفق بهباتينيولسوي دشمن آتش كرد و از طريق  هاي خود را به ن گلولهآخري. نمود
ها  فدرال. جا را بدون درگيري تصرف نمود  باال رفت و آنتريونف  د ـ  اركهاي جلوي   خيابان را تا باريكاددوئِهستون 

ها از كنار رودخانه حركت كردند و   سرباز. نصب شود با خود ببرنداركزحمت توانستند توپي را كه قرار بود روي اين  به
شده استقبال  ها كه با يك رگبار حساب  ورسائي.  برق زدتويلريناگهان حياط .  رساندندكنكوردميدان ساكت  خود را به

  .جا گذاشتند هاي زيادي بر شده بودند تا كاخ صنعت فرار كردند و كشته
 از ميدان آباتوكسي و مورنيهاي  ل كردند و از طريق خياباني رها شده را اشغا اليزهها، در سمت چپ،  ورسائي

ها كه هنوز كامالً آماده نشده بودند، نتوانستند مقاومت كنند و در ساعت هفت  جا باريكاد در آن.  سر درآوردندآگوستن سنت
 را از مالزربند و بولوار  يك خط دوم تشكيل دادها در عقب فدرال.  مستقر شدندپِپِنييري  ها در سربازخانه و نيم ورسائي
هاي موقت ادامه  طول حصار  حركت خود را درالدميروو كَالنشان  ، دوئِهدر سمت چپِ .  بستنددانگل بوآسيباالي خيابان 

 تِرنها،  استفاده شدن آن با بال. ي كار متوجه استحكامات بود ، عمدهكليشي و آنيير، كورسل، بينوهاي  در دروازه. دادند
هاي  گردان. هاي موقت بيروني عبور كرد  از حصار كَالنشانهاي زمان يكي از تيپ هم. يك گلوله اشغال شدبدون شليك 

با اين حمله ( از پشتِ سر با گلوله مورد هجوم قرار گرفتند و تعداد زيادي اسير دادند؛ ستنوآن و پِرِهـ  لوولوآ، نوييفدرال در 
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 و آنيير، بينوهاي  سايرين موفق شدند از طريق دروازه). گرفتند ها قرار مي يبار در جريان ورود ورسائ ها براي اولين آن
  .ي خيانت را بپراكنند پاريس برگردند و در ناحيه هفدهم وحشت و شايعه  بهكليشي

يك گردان از مهندسين براي . هاي مستقر و جوانان فراخوان داده بودند گارد ها به ، طبلباتينيولسراسر شب در 
. تيراندازي كردند  شروع بهواگرام و ميدان مونسو پيش آمدند و جلوي پارك كلنشانگريز   و  هاي جنگ  دستهمقابله با

نتيجه،  در. همين زير آتش مرگبار اين گاردها قرار گرفتند اشتباه انداخت؛ و به هاي ملي را به  گاردشان هاي رنگ قرمز شلوار
  . شدندباتينيولها آن را اشغال نمودند و سپس عازم  ورسائي. اشتندحفاظ گذ نشيني كردند و پارك را بي ها عقب آن

 تا خيابان كليشيدر سمت چپ از ميدان . ها را متوقف كرد سو برپا بود، ورسائي كه در هر هائي  باريكادباتينيولدر 
، مستحكم كليشييدان ، موضع مقابل مپورش ال؛ در سمت راست دام دِ و كُندامين، لِبوتوهاي  ؛ در مركز در خيابانلِوي

  . تشكيل دادـ دژ مستحكم اصلي ما مونمارتر ـ حفاظي جدي براي باتينيولشده بودند؛ و خيلي زود 
هاي  در طول صبح ستون. در سكوت ورود سربازان ورساي را نظاره كرده بود ]179[ي كه هفده ساعتمونمارتر

ي توپ  چند گلوله.  باهم مخلوط شده بودندتروكادرودر ميدان هم رسيده و   بهشان هاي خانه و گاري  و توپآدميرو و دوئِه
ترين مانعي كه اين سربازان در  و كم. جمعي تبديل كند يك گريز دسته توانست اين اختالط را به مي] 180[مونمارتراز 

 ساكت بوتهاي  ولي توپ. توانست براي پاريس يك هيجدهم مارس دوم باشد شدند، مي پاريس با آن روبرو مي ورود به
  .ماندند

در .  كافي استمونمارتري جنگ و نمايندگان مسئول  تنهائي براي محكوميت شورا، دبيرخانه غفلتي وحشتناك كه به
كس  مرتب روي هم ريخته بود و طي اين هشت هفته هيچ پنج توپ و حدود بيست مسلسل، كثيف و نا و جا هشتاد اين

ها  وفور وجود داشت، ولي  گلوله براي مسلسل  سانتيمتري توپ به7هاي   گلوله.ها نيفتاده بود فكر تميز كردن آن حتي به
ي حفاظتي، نه زره  هاي ناقل تحويل شده بود، ولي نه ديواره  سانتيمتري فقط با چرخ24 سه توپ گالِت ال دِ مولندر . نبود

عقبِ  يك نكرده بودند و لگد به صبح هنوز شل9همه توپ تا ساعت  اين. يك وجود نداشت فلزي و نه حتي سكو ـ هيچ
مهمات براي همين سه توپ . ها را سرِپا كنند ها را واژگون كرد و وقت زيادي الزم بود تا دوباره آن اولين شليك، ارابه

زحمت ساخت چند باريكاد در  به. از ايجاد استحكامات يا حفر سنگر هم خبري نبود. هم خيلي كم بود)  سانتيمتري24(
  جا را در اين  فرستاد و دفاعِ آنمونمارتر  افرادي را بهسِسيليا ال، 9در ساعت . رهاي بيروني شروع شده بودبولوا انتهاي 

جا بيايند يا  آن شهرداري مركزي پيغام فرستاد و از اعضاي شورا خواست كه يا خود به او فوراً به. بار يافت وضعيت فضيحت
  .حداقل افراد و مهمات كمكي بفرستند

ي  خانه بروي پارك توپ درست رو. داد ي نظام روي مي ي چپ، نظير همين اتفاق در مدرسه زمان در كرانهدر همين 
سوي  ي توپ به كه حتي يك گلوله آن  مشغول مانور بودند، بيتروكادروها در  اين مدرسه، از ساعت يك صبح ورسائي

  كاره بود؟ پس فرمانده اين مدرسه چه. ها شليك شود آن
ها چند ساعت از خود دفاع كردند و  فدرال.  حمله كردمارسهاي ميدان  پناهگاه  بهالنگوردم، بريگاد  هنگام سپيده

ي  مدرسه پس از آن به ].181[پا شد حريق بهتروكادرو هاي  ي توپ اثر گلوله فقط زماني مواضع خود را ترك كردند كه بر
ناحيه هفدهم فرصت دادند تا از جا بلند  ها شدند و به هاي سرباز  مانع تالش  عقب نشستند و مدت زماني طوالنينظام
 در دست سولفرينو تا خيابان ژرمن سن و بولوار اونيورسيته و ليلهاي  ، خياباندنور لژيونكنار رودخانه تا  . شود

ال پائين آمدن سرعت زياد درح  باورينيو و دروشودار تحت رهبري  بند گرانِ بازو پنج شش نفري از توطئه. سازي بود باريكاد
 دروشو يك گلوله به.  ها را بازداشت كرد  آنتوما سن پتي،  مقابل سيسكار بودند كه يكي از اعضاي شورا، بكاز خيابان 

 و وِرنُي، بن هاي خيابان. شان نشود اصابت نمود، مالزمانش او را بردند و از اين فرصت استفاده كردند تا ديگر پيداي
  . برپا شده بودبواـ  اُـ  آبه در سِورمناسبي برخوردار بودند و يك باريكاد در خيابان  از وضعيت دفاعي پِر سن
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طول خط  ستون ديگري در.  پائين آمدنددومِن بدون مانع تا خيابان ووژيرار از خيابان سيسِهدر سمت راست، سربازانِ 
حدود . امالً مورد غفلت قرار گرفته بوداين موضع بسيار مهم ك.  رسيدمونپارناس آهن حركت كرد و ساعت شش و نيم به

 عقب بنشينند و رِنخيابان  شان تمام شد و ناچار گرديدند به هاي كردند كه خيلي زود گلوله دو نفر از آن دفاع مي و بيست
ي  وازهاليه سمت راست خود در  در منتهيسيسه.  باريكاد بسازندكُلُمبيه ويوي خيابان  ها در دهانه جا زير آتش سرباز در آن

  .هم متصل نمود آهن غرب را به  را اشغال كرد و تمام راهوانو
ها خالي ماند و  ها فوراً دوباره بسته شدند، بولوار دكان.  را خوانددلِسكلوزها بيدار شد و بيانيه  پاريس با غرش توپ

ها براه افتادند و بقاياي  انها در خياب نويس خبر. ي خود را بازيافت ي رزمنده پاريس، اين شورشي پير، دوباره چهره
هاي نظامي در آن متمركز  خانه و كليه سرويس توپي  ه، كميتي مركزي شهرداري مركزي آمدند كه كميته ها به گردان

  .شده بود
 ي  كه همان روز صبح در روزنامهفليكس پيا! يك معجزه. ي بيست عضو شورا تشكيل شده بود ، جلسه9در ساعت 

آري، «. ش افتاده بودا پرستي ي وطن او روي دنده. ، در اين جلسه حضور داشت»!سالح برداريد«: خود فرياد زده بود
موي من خاكستري شده و كارم . آه، براي خود من چه اهميتي دارد. دوستان من، آخرين ساعت ما فرارسيده است

ولي وقتي در اطرافم اين .  خودم آرزو كنمتوانم براي تر از مرگ روي باريكاد مي افتخار چه پاياني پر. اتمام رسيده است به
گاه او تقاضا كرد كه نام افراد حاضر درج شود  آن. »لرزم  انقالب برخود ميي بينم براي آينده همه را در عنفوان جواني مي

گاه  يمخف نام خود را امضا كرد و اين كمدين با اشك در چشم، به. اند، مشخص گردند بند بوده وظيفه پاي تا كساني كه به
  .هاي پيشين خود را سفيد كرد ي رذالت خزيد و با اين آخرين جبن، رويِ همه

. نه تحركي ايجاد كرد و نه طرحي براي دفاع ريخت. ي سترون صرف بحث در مورد اخبار روز شد اين جلسه
طول شب گذشته، نه در تمام . ها مراقب خودشان باشند حال خود واگذاشته شدند ـ در واقع گذاشتند تا آن ها به فدرال

از اين . هاي خارج از شهر فكر نكرده بودند گردان ـ به يك هيچ ي جنگ و نه شهرداري مركزي ـ ، نه دبيرخانهدومبروسكي
توانست ايجاد كند، از فراست  توانست ديگر جز از ابتكار خودش و از امكاناتي كه خودش مي پس هيچ ارگاني نمي

  .رهبرانش انتظاري داشته باشد
دشمن در درون ! ها سوي باريكاد به! پاخيزند بگذار شهروندان خوب به«. شد وفور صادر مي غياب رهبري، بيانيه بهدر 

  !»سالح برداريد. پيش براي كمون و براي آزادي به. جاي هيچ ترديدي نيست. هاي ما است ديوار
لساعه باز او نداي جنگجوئي خود، غرور ا هاي خلق ها براندام پاريس برويند و از پشت اين حصار بگذاريد باريكاد«

  .»هايش محو شدني نيست زيرا پاريس با باريكاد. طلبي خود و نيز پيروزي خود را بر سر دشمن فرياد بزند ه مبارز
  .حرف و فقط حرف. كن پر هاي دهان حرف

سربازان .  بودي نظام برگشته و آخرين مدافعان آن را بيرون رانده سمت مدرسه  بهسيسهظهرهنگام ـ ژنرال 
. ها را فراري داد ي ستاد منفجر شد و آن  شدند كه مدرسهژرمن گُُُرنِل سن هجوم بردند و وارد خيابان اِسپالناد دِزدانوليد به

روي   لنگر انداخته بودند، بهرويالدار كه زير پل  چهار قايق توپ.  را هدف قرار دادنداونيورسيتهدو توپ ما خيابان 
رفت   پيشباتينيولها در  آن. گريز زدند و  جنگ  ها دست به در مركز، در ناحيه هشتم، ورسائي. دند آتش گشوتروكادرو

ها با حرارت  ، كه بچهكاردينهچنين در خيابان  ما هم. آوردند ستوه   را بهلِويشان خيابان  هاي ي توپ نكردند، ولي گلوله
  .جنگيدند، نفرات زيادي را از دست داديم بسيار در آن مي

هاي كمكي كرده   تقاضاي نيرومونمارتركردند، از صبح بيهوده از   كه اين بخش از دفاع را هدايت ميژاكالر و مالون
ترين  يك از افسران كادر نتوانست كم هيچ. جا رفتند آن جستجوي نيروي كمكي به  خود در2لذا حدود ساعت . بودند

 خواست مالون. زدند هاي كوچك باهم حرف مي گشتند يا در دسته مي ها ول  ها در خيابان فدرال. ها بدهد آن اطالعي به
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هاي  توپ. كنند شان حفظ مي ها امتناع كردند و گفتند كه خودشان را براي دفاع از محله ها را با خود برگرداند، ولي آن آن
  .شهرداري مركزي فقط حرف فرستاده بود. دليل نداشتن مهمات خاموش بودند  بهبوت

ي خود  آلوده كفايتي خواب وزير جنگ سابق با افسردگي، بي. سِسيليا ال و كلوزره: ها بودند انده روي بلنديهنوز دو فرم
  .  كه در آن منطقه ناشناس بود، بالفاصله خودرا عاجز يافتسسيليا الكه  گذاشت؛ درحالي تماشا مي را به

ي نجات  در سمت راست، كميته. ته استخود گرف  ـ شهرداري دوباره همان حالت فاخر ماه مارس را به2ساعت 
كفايتي  داد و از بي ي مركزي مرتب فرمان مي كميته. ي جنگ غرق در كار بودند خانه عمومي و در سمت چپ، دبير

خانه  ي توپ كميته. هوا رفته بود، گرچه خودش قادر نبود حتي يك نظر مشخص مطرح كند اعضاي شورا دادش به
ها را از  كسي بدهد و اغلب آن  چه ها را به دانست آن آمد و نمي نمي هاي خود بر ي توپ تر از هميشه از عهده مستأصل

  .كرد ترين مواضع دريغ مي مهم
گري كند، ولي مأموريت  نهاد ميانجي  آمد تا پيشالروك و ژول آميگرهبري   بهليوني  هيئت نمايندگي كنگره

عالوه، بسياري  به. اين هيئت با استقبال سردي روبرو شد. رد يا نهپذي  هيئت را ميير تيدانستند كه  نداشتند و حتي نمي
رسيد كه پاريس  نظر مي زيرا در واقع به. ها خرسند بودند پيروزي باور داشتند و از ورود ورسائي در شهرداري مركزي به

  .ي  قيام قرار دارد آستانه در
 ژاك سنكرد در ميدان  بايست شهرداري را حفظ مي ه مي كريوليباريكاد خيابان . يافت ها سريعاً افزايش مي باريكاد

كه انبوهي از كودكان  دادند، درحالي پنجاه كارگر كارِ ساخت و ساز را انجام مي.  برپا شده بوددِني سنتقاطع خيابان 
ها  و  ها، روزنه با چند متر عمق و شش متر ارتفاع؛ با سنگر اين كار ـ. آوردند  پر از خاك را از ميدان مي  دستيهاي  گاري

ـ  كشيد، درعرض چند ساعت ساخته شد بايست چند هفته طول مي  كه بناي آن ميفلورانتنمحكمي قرارگاه  ساختماني به
هاي   نهم سنگ در ناحيه. توانست براي پاريس انجام دهد موقع مي ي به چه تالش هوشيارانه اي است از آن نمونه

.  كَنده شدمارتير و خيابان ترينيته، لورِت د دام نوتر، مونمارتر فوبورهاي   و تقاطعنشاتود، دانتن شوسه، اوبِرهاي  خيابان
؛ ميدان ريشارلِنوار و ولترهاي  ؛ بولوارباستيل، قِكِت؛ خيابان مِندمونتان، بِلويل، شومن بوت، شاپل الهاي بزرگ  ورودي

؛ خيابان ميشل پانتئون سن تمامِ طول بولوار ي چپ  كرانه ـ و دردِني سني  ويژه از دروازه هاي وسيع به ؛ بولواردو شاتو
ها هرگز تمام  بخش بزرگي از اين كار. بندي بودند هاي اصلي ناحيه سيزدهم درحال باريكاد ؛ و خيابانگوبلن و ژاك سن
  .نشد

جلس صبح م. شد، ورساي از فرط شادي دچار جنوني وحشيانه بود كه پاريس براي آخرين مبارزه آماده مي درحالي
. هيچ يك از وزرايش واگذار كند خواست افتخار اعالن اولين قصابي در پاريس را به  نميير تيزود تشكيل شده بود و 

] م.  داده بودندير تي لقبي كه كمونارها به[اين مردك . برو شد هاي شادي وحشيانه رو ظاهر شدنش روي تريبون با فرياد
اند، مردان  پاريس را هدايت كرده هائي كه ورود به ژنرال. يت و تمدن پيروز شده استآرمان عدالت، نظم، انسان«: فرياد زد

مجلس . »نام قانون، از طريق قانون و با قانون صورت خواهد گرفت تالفي كامل خواهد بود و به. جنگي بزرگي هستند
خواه و  مركز، روحاني، جمهورياتفاق آرا؛ راست، چپ،  كه از اين حرف قول كشتار را فهميد، مثل يك تن واحد و به

جلسه فوراً  ].182[»اند  كشور بودهي خوبي برازنده  مجريه بهي ارتش ورساي و رئيس قوه«طلب گواهي دادند كه  سلطنت
پاريس مشرف بودند و  هائي شتافتند كه به  و كليه تپهوالريان سن، شاتيون، ديوژِن النتِرنسمت  برچيده شد و نمايندگان به

ترين خطري  كه كم آن تئاتر بزرگ، قصابي پاريس را تماشا كنند؛ البته بي توانستند، انگاري كه از يك آمفي ميجا  از آن
ها، بانوان  ها، درباري هاي ورساي نماينده راه افتادند؛ و در روي جاده ها به  دنبال آن جماعت بيكاره. شان باشد متوجه

اي از جشن  ي واحد صحنه ص واحد و گاهي اوقات چپيده در يك درشكهها با يك حر ها و كارمند نگار محافل، روزنامه
  .نمايش گذاشتند ها و فرانسه به عيش و عشرت بورژوازي را در مقابل چشم پروسي
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جز در ناحيه هشتم كه باريكاد جلوي سفارت  روي باز ايستاد، به جا از پيش ارتش پس از ساعت هشت در همه
 كه زير بمباران ما پارناسـ  مونآهن   تا ايستگاه راهسن از ژرمن فوبور سنخط ما در .  شدها دور زده انگليس از طريق باغ

  .قرار داشت، مقاومت نمود
چشم   بهتويلرينور قرمزي در . ها هنوز ادامه داشت كش كرد، ولي شليك توپ رسيدن شب تيراندازي فرو با فرا

قصد حياط  ها كه به هاي توپ ورسائي روز بخشي از گلولهدر تمام طول . سوخت خورد و وزارت ماليه در آتش مي مي
. هاي انباشته در طبقات باالي آن آتش گرفته بود خانه اصابت كرده بود و كاغذ اين وزارت شد، به  شليك ميتويلري

ي خيلي شد، خاموش كرده بودند؛ ول  ميفلورانتن سنابتدا اين آتش را كه مانع دفاع از قرارگاه  كمون درهاي  نشان آتش
  .زود دوباره روشن شد و ديگر قابل مهار نبود

هاي در حال سوختن، افراد  ها و در پرتو نور خانه هاي هولناكي آغاز شد كه در ميان غرش توپ از اين زمان، آن شب
ي  تهپي دس هايش در گردان. خاسته بود قد بپا پاريسِ طغيان، تمام. كردند هائي از خون جستجو مي يكديگر را در حوضچه

يك گردان فدرال، كوچك از لحاظ تعداد، شايد . سوي شهرداري مركزي سرازير بودند  سرخ بههاي موزيك و پرچم
انقالب  ها افراد معتقد به اين. ها تفنگ هم ديده شده بود دوش آن بر. رفت دويست نفر، ولي مصمم در سكوت راه مي

اين  ولي در اين ساعات كسي به. ز ديگران دور نگهداشته بودها را ا هاي شخصي آن چشمي هم و اجتماعي بودند كه چشم
 در 1871ها بايد پرچم خود را رها كنند؟ پاريس  ها، سرباز كفايتي سركرده دليل بي آيا به. انديشيد ها نمي گيري قبيل خرده

بايست له يا  ص ميهاي ارتكاب شده، شخ رغم خطا علي. مقابل ورساي نمودار انقالب اجتماعي و سرمنزل نوين ملل بود
ي مبارزه هيچ  هائي كه درمورد نتيجه ي انقالبيون حقيقي، حتي آن همه. گرفتند ها كناره مي فقط ترسو. عليه آن باشد

  .روياروئي با مرگ رفتند خاستند و با اشتياق در راه هدف ناميراي خود به پا توهمي نداشتند، به
. گير كرده بودند  را دستدومبروسكيها تازه   خشمگين از فدراليك گروه. رسيم شهردراي مركزي مي ساعت ده ـ به

 رفته بود و با اين فكر كه نقش او خاتمه يافته سنتوانپست مقدم  ژنرال بدون هيچ مأموريتي از صبح با افسران خود به
عنوان خائن  ه بعداً بهفرماندهي ك. مرز برساند ها عبور كند و خود را به است، هنگام شب قصد داشت سواره از ميان پروسي

 كه دومبروسكي. كرده است، تحريك نموده بود اين بهانه كه او خيانت مي تيرباران شد، نفرات خود را عليه ژنرال به
اعضاي كميته با !  »ام گويند كه من خيانت كرده ها مي اين« نجات عمومي آورده شد، با خشم فرياد زد ي مقابل كميته

  .د و اين حادثه عواقب ديگري نداشتمحبت از او استقبال كردن
ي تكاپوئي   ها در بحبوحه ها و افسر تعداد زيادي از گارد. آمدند ي جنگ مي دبيرخانه ي نقاط درگيري به ها از همه قاصد

. ها را پيشاپيش دهانه زده بودند هاي داخلي پر از گاري و درشكه بود و اسب حياط. كردند مستمر فرمان و پيام صادر مي
جا  خورد، بلكه همه چشم نمي ترين نشاني از دلسردي و حتي نگراني به آوردند، كم بردند و يا داخل مي ات را بيرون ميمهم

  .جريان بود فعاليتي تقريباً شادمانه در
 روشنائي مونمارتر فوبوردر مدخل . روال معمول روشن بودند استثناي محالت اشغال شده، به ها، به ها و بولوار خيابان

دادند كه گاه  نگهبانان گارد در اين تاريكي قراول مي. داد ي بزرگ سياه را مي آن حالت يك حفره گهان قطع شد و بهنا
سو و  اين ها كه در شب به اين سايه. خارج از اين، فقط سكوتي تهديدآميز برقرار بود! »دور شويد«: زدند گاه فرياد مي به

. كند كرد كه كابوسي شوم او را دنبال مي انسان خيال مي. گرفتند خود مي  بهآسا ظاهر اشكالي غول رفتند، به سو مي آن
  .رو نداشتند ترين افراد رنگ به دلير

تر داشت؛ و  هيبت تر و پر كننده تر، خيره صدا و سر هائي پر خوش حريق و بمباران بود، شب كه پاريس دست هنگامي
گشتيم، يواش حرف  در تاريكي دنبال هم مي. دارِ نبرد زنده مق شباين شبي است براي تع. زا نبودند يك چنين ماتم هيچ
! كرديم، و باز سرِ كار مان باهم مشورت مي ها براي بررسي مواضع سر تقاطع. كرديم بدل مي و زديم و وسائلي را رد مي
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هائي كه از  تشكبايد . هاي توپ را بگيرد انبار كرد تا ضرب گلوله بايد خاك را تل. سنگ سوي بيل و تخته پيش به
. رسد كه از اين پس استراحتي در كار نيست نظر مي چنين به. حفاظ رزمندگان تبديل گردد شوند، به ها پرتاب مي پنجره

 ما را دشمنْ. هاي آن مرداني كه راهيِ ميدان نبرد هستند هم بچسبند، نظير شانه ها با سيمان كينه به بايد كه سنگ
، شهري در اسپانيا كه ساراگوس[ روبرو گرددمسكويا يك ساراگوس باشد كه فردا با يك . گير كرده است دفاع غافل بال

ها  ي ارتش ناپلئون قرار گرفت و مردم آن قهرمانانه مقاومت كردند و مقاومت آن  در محاصره1809 و 1808هاي  در سال
  ]!م. ها براي استقالل تبديل شد ي اسپانيائي سمبل اراده به

هاي داخلي با فوج   و بولوارباستيلدر ! »خاطر جمهوري مددي برسان بيا شهروند به«. شد وت ميكار دع هرعابري به
ها با بيل و  بچه. نمودند ها را حمل مي سنگ اي ديگر تخته كندند و عده اي زمين را مي كردي كه عده كارگراني برخورد مي

دست ظريف دختر جوان پتك سنگين را . كردند  ميها را تشجيع ها، مرد زن. كردند قد خودشان كار مي هائي هم كلنگ
خاك  فرش به كشيد كه از سنگ يك ساعت طول مي. زد آمد و جرقه مي خراشي فرود مي صداي گوش كرد كه با بلند مي

 و بولوار ژاك سنسه شنبه شب، در تقاطع ميدان . كردند شب خود را صرف اين كار مي! چه اهميتي داشت. برسند
  ].183[هاي خاك مشغول بودند ها و زنبيل كردن كيسه كارِ پر ي از زنان بازار براي مدتي طوالني به بسيارسباستوپول

هاي  غير از چهار يا پنج باريكاد در خيابان. هاي سنتيِ مرتفع دو طبقه نبود ها ديگر از نوع آن قرارگاه ولي اين
سختي  گ كنده شده از كف خيابان كه ارتفاع آن بههاي ماه مه مشتمل بود برچند تخته سن ، باريكادريولي و سنتونوره

شان پرچم سرخ، رنگ  در پشت اين باريكادها گاه يك توپ يا يك مسلسل و در ميان. رسيد  قد يك آدم مي اندازه به
هاي موقت، سي نفر راه بر  هاي اين حصار پاره از پشت تكه. سنگ محكم شده بود انتقام، قرار داشت كه بين دو تخته

  .بستند  گروهان ميچندين
هم آميخته   آتش خود را بهپانتئون و مونمارترترين فكر همياري هدايت شده بود و اگر  اگر اين تالش عمومي با كم

تر از  ها بدون رهبري، بدون دانش نظامي، دور ولي فدرال. رفت شد و ازبين مي بودند، ارتش ورساي در پاريس ذوب مي
 باريكاد استراتژيك و محكم كه توسط 200جاي  طوري كه به به. ديدند ود را نميي خود و گاه حتي خيابان خ محله
ها  جا پراكنده بود كه مسلح كردن كامل آن جا و آن ها باريكاد در اين آساني قابل دفاع بودند، صد  نفر به000/8 يا 000/7

بركت  ها به كه ورسائي گرفت، حال آناشتباه كلي اين گمان بود كه از روبرو مورد هجوم قرار خواهند . غيرممكن بود
  .زدند حركات جناحي مي جا دست به تعداد خود در همه

ي چپ امتداد داشت و از ايستگاه  آهن غرب در كرانه  تا آخر راهباتينيولها از ايستگاه  هنگام شب خط ورسائي
 و ايستگاه دِزانواليد ، بولوار بورگونيبان گزاري، خيا ، سفارت انگليس، كاخ صنعت، ارگان قانون پِپينيير، پادگان الزار سن

اگر اين مهاجم با يك . هائي در حالت جنيني وجود داشت براي مقابله با مهاجم فقط باريكاد. كردند  عبور ميمونپارناس
ولي اين . نمود گير مي سالح را غافل كرد، مركزِ كامالً بي تالش از اين خط كه هنوز خيلي هم ضعيف بود، عبور مي

ها  كردند كه خيابان ها خيال مي آن. ترسيدند ها از پاريس مي ها و سركرده سرباز.  نفر جرأت اين كار را نداشتند000/130
ها و  هائي است كه بعدها در مورد وجود اژدر شاهد اين امر قصه. آيند سرشان فرود مي ها بر كنند و خانه دهان باز مي

كه برچند ناحيه مسلط بودند،  دوشنبه شب با آن ].184[ها ساخته شد تصميمي يها براي توجيه اين ب آب هاي زير راه مين
آرامش كامل شب نياز داشتند تا از فتح خود فارغ  ها به آن. لرزيدند گيري سهمگين برخود مي هنوز از ترس يك غافل

  . كرده و نه تدارك ديده استبيني زني خود هيچ چيز را نه پيش رغم الف ي دفاع علي شوند و خود را قانع كنند كه كميته
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  هشتمو بيستفصل 
 

 هاي خياباني ادامه دارد جنگ

 

هوش  هاي دشمن به پست سر. خواب رفتند ها كنده بودند، به هائي كه از كف خيابان ها روي سنگ مدافعان باريكاد
و رفقاي » !باد كمون زنده« فرياد زد اين فدرال با تمام نيرو.  نيروي شناسائي ورساي يك قراول را ربودباتينيولدر . بودند

 هم بارا و داسا. دم تيرباران شد جا و در همان او همان. باش درآيند حالت آماده او كه از اين راه خبردار شدند، توانستند به
  .خاك افتادند همين نحو به به

. گ و آلفونس هومبر نگاران ـ  روزنامهو ـ ژوهانار و وِرمورِل، لِفرانسه راه با اعضاي شورا ـ  همسِسيليا الدر ساعت دو 
 كه تمام روز محله را بدون امداد رها كرده مالوناين ايراد  به.  آوردندباتينيول  نفري به100 يك نيروي كمكي ـ ماروتو

  .»شود از من اطاعت نمي«: است، اين فرمانده پاسخ داد
دهد و اميد را  هاي خسته را شستشو مي صورتهواي خنك صبح ! كمون نمرده است! ها سوي باريكاد ساعت سه ـ به

 مونپارناسهاي كمون از  چي توپ. گويد بمباران دشمن در تمام طول خط، طلوعِ خورشيد را درود مي. كند دوباره زنده مي
  . توانستند پاسخ دادند اند، تا جائي كه مي رسيد بيدار شده نظر مي  كه بهمونمارتر بوتتا 

ي  اندازد و همه راه مي حركت بود، حاال نفرات خود را در طول استحكامات به ل تقريباً بي كه روز قبالدميروژنرال 
هاي  ي باريكاد همه  با همين حركت بهكَلنشاندر سمت راست او، . گيرد  را در پشت خط ميتوان سن تا نوييها، از  دروازه

. كليشيِ پائينِ خيابان كوندامين و ال، تروفو، نوبلهاي ه  تسليم شد و بعد خيابانكاردينهابتدا خيابان .  حمله كردباتينيول
 بود كه از عصر همان روز در مونتودوناين تيپ . داخل پاريس ريختند ها به  باز شد و ورسائيسنتواني  ناگهان دروازه

 با الدميرو و كَلنشانطرف را تسليم كرده بودند و در نتيجه  ي بي ها منطقه پروسي. عمليات زده بود اطراف حصار دست به
  . را از دو جناح تسخير كنندبوت توانستند بيسمارككمك 

ي   داد و يك دستهمونمارتر نشيني به محاصره درآمده بود، دستور عقب  كه در شهرداري ناحيه هفدهم تقريباً بهمالون
جا  آن  بودند، بهبراي انجام خدمت آمده[*] لوئيز ميشل و ديميتريفپنج نفري از زنان هم كه تحت هدايت  و بيست

ي  براي خنثي كردن اين پشته.  متوقف شدكليشيي راه خود توسط باريكاد ميدان   در ادامهكَلنشان. فرستاده شدند
جنگيدند، تالش مشترك  هاي كف خيابان كه ناشيانه روي هم چيده شده بودند و فقط پنجاه نفري پشت آن مي سنگ

شان را با  هاي ها كه ديگر گلوله نداشتند، توپ فدرال.  الزم آمدشاپتِل كولژزان  و تيرانداپترزبورگ سنهاي خيابان  ورسائي
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مسلط بر آدميرو،  عقب نشستند و كارييرخيابان  شان هم تمام شد، به كه باروت پس از آن. كردند سنگ و نخاله پر مي
تسليم نشدند و  د بيست گارد حاضر بهحدو. ها چرخيد هاي آن سمت باريكاد  بهمونمارتر، از طريق گورستان سنتوانخيابان 

  .ها تيرباران گرديدند فوراً توسط ورسائي
 تماماً 9 در ساعت باتينيولسرانجام هرمقاومتي متوقف شد و .  باز مدتي پايداري كرددِزِپينِتي  در پشت خط، منطقه

  .ارتش تعلق داشت به
جا  آن  بهمونمارتردنبال مهمات براي   بهرمورلودانست كه  ها نمي رفت سرباز شهرداري مركزي هنوز چيزي از پيش

، فرهخوب، «: او گفت  برخورد كرد و با همان لبخند آشناي خود بهفِرهها ايستاده بود با  طور كه جلوي گاري همان. شتافت
ابت اين هم رق. »كنند شان عمل مي وظيفه اعضاي اكثريت به«:  جواب دادفره! »جنگند بيني كه اعضاي اقليت هم مي مي

  .رفتند تا چنان شجاعانه بميرند ي اين افراد كه هر دو خود را وقف مردم كرده بودند و مي مندانه سخاوت
ها كه  براي آن. ها را محاصره كرده بودند پيش اين بلندي ها از  ببرد، ورسائيمونمارترها را تا   نتوانست گاريورمورل

در طول .  مرده استبوترسيد كه  نظر مي به.  را بگيرندمونمارترنند تا  مسلط بودند، كافي بود كه دست دراز كباتينيولبر 
عواملي . ها يكي پس از ديگري تحليل رفته و ناپديد شده بودند گردان.  را فراگرفته بودها شب هراسِ اين كارِ محفي آن

ي  بهانه  و غيرنظامي بهگيري مرتب سران نظامي ها در صفوف ارتش ديده شدند، با انتشار شايعات كذب و دست كه بعد
ساختن چند باريكاد در طي . فقط حدود صد نفر در سمت شمالي تپه موضع گرفتند. گريز افراد دامن زده بودند خيانت، به

  .ها از خود حرارت نشان داده بودند فقط زن. شب آغاز شد، ولي بدون روحيه
هاي شهرداري مركزي، نه  هايش و قول رغم پيغام ، عليسسيليا ال. ، طبق عادت معمول خود، قهر كرده بودكلوزره 

جا شتافت  آن شنيد، به  را نميبوتهاي  ، چون ديگر صداي توپ9در ساعت . نيروي كمكي دريافت كرده بود و نه مهمات
ها  اگر ورسائي.  آمدند، فقط وحشت با خود آوردندباتينيولهائي كه ساعت ده از  فراري. اند ها رفته چي و ديد كه توپ

  .ها وجود نداشت  رزمنده هم براي مواجهه با آن200جا  رسيدند، در آن رميس
اين حمله دست بزند  ـ اين موضع تا اين حد مهيب، و   فقط با بهترين سربازان خود جرأت كرد بهماكماهونولي 

ور  آن حمله  بهگلينيانكور شوسه و مِركاده، لِپيكهاي  دو سپاه كامل ارتش از خيابان.  تا اين حد زياد بودمونمارترشهرتِ 
ي معمولي  شدند، اما محاصره زده متوقف مي هاي وحشت فوراً ستون. شد هائي شليك مي گاه از چند خانه تير به گاه . شدند

خانه كه روي سكوي بارو   را محاصره كرده بودند، با كمك توپمونمارتر نفر كه كامالً 000/20اين . دادند را ادامه مي
  .شد، باال بروند  ساعت وقت صرف كردند تا از اين مواضع كه توسط چند ده تيرانداز ناآزموده دفاع ميمستقر بود، سه

هائي بود، ولي چند  در اطراف تيراندازي.  رسيدندشاتوروژ ها به در ساعت يازده قبرستان تسخير شد و اندكي بعد سرباز
. اثر انزواي خود نوميد شدند و دست كشيدند د و يا در جنگيدند، خيلي زود يا كشته شدن ي سرسخت كه هنوز مي رزمنده

 پيير سن مستقر شدند و از طريق ميدان گالت ال دِ مولن صعود كرده بودند، هنگام ظهر در بوت  ها كه از هرسو به ورسائي
  .شهرداري فرود آمدند و تمام ناحيه هيجدهم را بدون هيچ مقاومتي اشغال كردند به

ناپذير رها شد؛  برد، بدون يك حمله و حتي بدون يك واكنش نوميدانه، اين دژ مستحكم نفوذگونه، بدون يك ن بدين
مصالحه  جا تمام ارتش ورساي را متوقف كنند و مجلس را به توانستند از همان كه چند صد نفر مرد مصمم مي حال آن

  .وادارند
. توما يك هالوكاست تقديم كردندـ   و كلمِانِكُنتن لخواها خون  نرسيده بودند كه بهمونمارتر ها هنوز كامالً به ورسائي

 آورده شدند و مجبور گرديدند تا با سرِبرهنه جلوي ديواري كه در روزييِخيابان   6ي  شماره  كودك به4 زن و 3 مرد، 42
د را در آغوش كه كودك خو زني. قتل رسيدند گاه به ها كنار آن اعدام شده بودند، زانو بزنند؛ و آن هيجدهم مارس ژنرال
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ها نشان دهيد كه راه با قد برافراشته  اين كثافت به«همراهانش فرياد زد  داشت، از زانو زدن خودداري نمود و خطاب به
  .»دانيد مردن را مي

ها برآن بود، متوقف  هر دسته از اسرا را مدتي مقابل اين ديوار كه جاي گلوله. ها ادامه يافت روز بعد اين كشتار
  ].185[ مشرف استدني سني  شدند كه برجاده  فرستاده ميبوتي  دامنه  بعد بهكردند و مي

پا داشت، صرفاً  تن يا چكمه به هرفردي كه اونيفرم به. جمعي بودند هاي   شاهد نخستين كشتارمونمارترو  باتينيول
، باتينيولام روز را در ميدان ها تم اين ترتيب، ورسائي به. شد هيچ سؤال و جوابي تيرباران مي همين دليل و  بدون  به

ها در پاريس  ي اصلي آن خانه  سالخمونسوپارك . كشي مشغول بودند آدم  بهكليشيي  ميدان شهرداري مركزي و دروازه
هاي   و بولوارـ هاي آن از اجساد پوشيده بود كه پله  ـاليزه، بوت: عبارت بود ازمونمارتر ها در  مركز كشتار. هفدهم بود

  .بيروني
 باريكاد زنان چندين ساعت درمقابل سربازان بالنشدر ميدان .  كسي از فاجعه خبر نداشتمونمارترچند قدمي در

رهبر آن را نزد .  سقوط كرد2 عقب نشستند كه آن هم درحدود ساعت پيگالسمت باريكاد  بعد به.  پايداري كردكلنشانَ
. » مركزيي ، بنّا، عضو كميتهلِوِك«؟ »تو كي هستي«: افسر پرسيد. هاي ورسائي بردند گرداني يكي از   سركرده
  .اش را در صورت او خالي كرد و نفراتش كار او را تمام كردند ي ورسائي تپانچه سركرده

 را اشغال بواـ  اُـ   اَبه و بابيلونها توانسته بودند پادگان  از صبح ورسائي. تر بود  مقاومت ما موفقسني ديگر  در كرانه
ي  همه. ها خواهد ماند خاطر اين تقاطع در دفاع از پاريس به.  متوقف نمودروژ كروا  ها را در تقاطع  آنلنواركنند، ولي 

بندي شده بود و اين محل مستحكم فقط وقتي رها شد  شد، خيلي خوب باريكاد  منتهي مي اين تقاطع  كه به هائي خيابان
، دومينيك سن، اونيورسيتههاي  ي رودخانه، خيابان در كرانه. ردتلي از آوار تبديل ك هاي توپ آن را به كه آتش و گلوله

 سرسختانه مقاومت تيراندازانْ و تك» شده كودكان گم« با پشتيباني 148 و 138، 135، 67هاي   گردانگرِنِل و ژرمن سن
 كه دفاع آن تحت واون در خيابان. خرج دادند ها تمام زور خود را به هاي اطراف، ورسائي  و بولواررِندر خيابان . كردند

  . شدلوگزامبورگ اين پست مقدم، تا دو روز مانع هجوم به. انگيز بود  قرار داشت، مقاومت شگفتليسبونرهبري 
 را كه در اختيار مونپارناسها از صبح زود گورستان  ورسائي. تري داشتيم اليه چپ خود تأمين كم ما در منتهي

دشمن راه دادند و  ها ابتدا به ، فدرالريشفونزديك رستوران . محاصره كرده بودندشماري  از افراد ما قرار داشت،  انگشت
قدر زياد بود كه معدود مدافعان گورستان را  ها آن نتيجه، زيرا تعداد ورسائي شان را بيرون كشيدند؛ ولي بي هاي بعد مسلسل

هاي موقت ناحيه   با عبور از كنار حصارها سپس، ورسائي.  يورش بردندها آن از هرسو محاصره كردند و خيلي زود به
ت تدارك شده قها پيش با د  كه از مدتشاتيون ي   و جادهايتاليااستحكامات خيابان  . رسيدندپيير سنميدان  چهاردهم به

 كاتر شومنهاي  عط تقا تصرف شد و كل دفاعِدومِن از پشت از طريق شوسه ـ حصارهاي موقت ولي هنوز چسبيده بهـ  بود 
كردند كه چندين  هائي حمايت مي  از باريكادمونروژهاي   از باالي برج كليسا حدود ده نفر از فدرال. كليسا متمركز شددور

ها تمام شد و پرچم  هاي آن سرانجام فشنگ. بست  را ميمن دو شوسه سوم راه  ساعت توسط سي نفر حفظ شده بود و دو
از اين پس راه ميدان . احتزاز درآمد شد، در شهرداري هم به برافراشته مي مونمارتر بوتسه رنگ در همان زماني كه برفراز 

جا  آن  كه چند فدرال در آن موضع گرفته بودند، بهاوبزرواتوارها پس از روياروئي با آتشي از جانب   باز بود و ورسائيدانفِر
  .رسيدند

 اين فرمانده روز قبلْ. هاي ديگري پاگرفت  دفاعربلوِسكيهمت  گونه درهم شكست، به اين در پشت اين خطوط كه به
پس از تسخير . »كنم تفاهم؟ من تخليه نمي اين خيانت است يا سوءِ«: ها پاسخ داده بود از دريافت فرمان تخليه دژ پس

، سني او  عقيده به. ي چپ منتقل كند كرانه  رفت و او را تشويق كرد كه دفاع را بهدلسكلوز، اين فرمانده نزد مونمارتر
نظري بسيار درست براي . دادند نشيني، مأمن مستحكمي تشكيل مي  با مزارع باز براي عقببييِور و پانتئونها،  دژ
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ماندن در  ها بيش از پيش به جا كرد و فدرال به خواه جا دل توان به سربازان ارتش منظم، ولي قلب يك قيام را نمي
  .هاي خود متمايل بودند محله

دادند،  ها تمام اقداماتي را كه بايد صورت مي آن ها را جمع كرد و به  برگشت، فرماندهان دژستاد خود  بهربلوِسكي
ولي . سر بگيرد  از او تفويض كرده بود، هاي پيشين به ي چپ را كه مصوبه توضيح داد و برگشت تا فرماندهي كرانه

، ربلوِسكي. دهد  فرمان مي ليسبونجا يناو پاسخ داده شد كه درا  به، فرستادپانتئونهائي براي  هنگامي كه فرمان
بار  بار با هشت توپ و دو آتش او يك آتش. او واگذاشته شده بود، در وضعيت دفاعي قرار داد ناپذير، قسمتي را كه به تزلزل

 را گار ال  واوپيتال، ايتاليهاي  او بولوار. ها مستقر نمود  و دژپانتئون، موضع مسلطي بين كايـ  اُـ  بوتبا چهار توپ در 
  . مستقر بودبرسي و ژاندارك، ميدان ايتالي و ذخيره او در ميدان گوبلنستاد او در شهرداري . مستحكم كرد

ي دلير جانشين پاسدوئِه. ديدند در ساير مناطق سرحدي پاريس، نواحي چهاردهم و بيستم نيز دفاعِ خود را تدارك مي
پشت ايستگاه  شاپل ـ ال دِ رو گراندها  آن.  معرفي كندويلِت اللژيون  ي  هكرد كه خود را سركرد  شد كه هنوز جرأت ميبيسن

وجود  كه پنج خط دفاعي به طوري  بندي كردند، به  و كانال را باريكاددرفالنْ، اوبِرويلييههاي  ـ و خياباناسترازبورگآهن  راه
  .شد ها و استحكامات حفاظت مي  توسط بولوار آمد كه از دو جناح

بوت شومون  اي به كه  قطعات سنگرهاي موقت را عده ، در ايستگاه گاز، مستقر شد؛ درحاليريكِه در خيابان  چند توپ
 نصب شد كه پاريس را با پرالشزي  ترين نقطه  توپ در باال6بار با  يك آتش. بردند  ميپوئبالخيابان  اي ديگر به و عده

  .داد ي خود پوشش مي غرش آزاردهنده
كننده   تهي و تهديدپريده از آفتاب هاي رنگ  ها بسته بودند و خيابان مثل روز قبل دكان. تپاريسي گنگ و خلو

شدند و رزمندگاني كه در  جا مي كه جابه هائي تاختند، توپ كه با حداكثر سرعت مي هائي نويس تنها تنها خبر. نمودند مي
اين سكوت را ! »ها را بكش دري پشت«! » كنها را باز كركره«هاي  فرياد.  شكست حركت بودند، اين سكون را مي

و » تريبون مردم«ي  افتاد، دو روزنامه  ميآبوكيري خيابان  خانه ها كه روي چاپ  ورسائي  توپهاي رغم گلوله علي. بريد مي
  .منتشر شد» ي محكم توده«

سركردگان  مصوبه بهيك : چند نفري در شهرداري مركزي حداكثر سعي خود را كردند كه جزئيات را دنبال نمايند
ها تيراندازي  سوي فدرال اي كه از آن به داد و ديگري هرخانه ي وسائل ضروري و آذوقه را مي ها اختيار مصادره باريكاد

  :سربازان ورساي منتشر كرد ي نجات عمومي پيامي خطاب به بعدازظهر كميته. كرد سوزاندن محكوم مي شد را به مي
شوند،  ها با شما روبرو مي وقتي آن. ها بلند كنيد هاي خود را عليه آن ند كه شما سالحكن مردم پاريس هرگز باور نمي

. شما هم مانند ما پرولتر هستيد. كنند كشي حقيقي نيست، اجتناب مي هاي شما از عملي كه چيزي جز يك برادر دست
هاي ما براي پذيرفتن  آغوش. سوي ما بيائيد سوي ما بيائيد، برادران، به به. كنيد  مارس نكرديد، دوباره مي18چه را در  آن

  .شما گشوده است

 و مردم ـ خواهانه توهمي كودكانه ولي خير ي مركزي هم پيام مشابهي را در معابر نصب كرد ـ در همين زمان كميته
كه   رفتاريتوزي مجلس، تيرباران مجروحين و رغم كينه علي. پاريس در اين مورد با نمايندگان خود كامالً موافق بودند

ها  كردند كه فرزندان مردم بتوانند شكم پاريسي را كه براي آن طي شش هفته با اسرا شده بود، كارگران قبول نمي
  .جنگيده بودند، بدرند

جا تعدادي از اعضاي شورا   و ساير اعضاي انجمن حقوق در شهرداري مركزي حاضر شدند و درآنبونوالهساعت سه، 
گري  نهاد نمودندكه ميانجي ها از اين درگيري اظهار تأسف كردند و پيش آن. ها را پذيرفتند ني نجات عمومي آ و كميته

باالخره، .  برسانندير تيگوش   و مراتب تأسف خود را بهـ  طور كه در دوران محاصره با موفقيت كرده بودند همان كنند ـ
دوش بگيريد و  باشد، پس تفنگ به«: داده شدها پاسخ  آن به. ها خود را در اختيار شهرداري مركزي گذاشتند آن
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ي مركزي برگشتند كه اين ضعف را داشت كه  سمت كميته ها به در مقابل اين درخواست مستقيم، آن. »ها برويد باريكاد به
  .گوش بدهدشان  هاي خرف به

سوي بولوار  در اين لحظه به، مونمارترهاي خود در  دنبال موفقيت ها به ورسائي. در ميان نبرد جائي براي مذاكره نبود
، ميرا رها شد و در خيابان كينيانكور شوسههاي   باريكاد2در ساعت . كردند روي مي آهن شمال پيش  و ايستگاه راهاورنانو

او گفته بود كه   بهدلسكلوزصبح همان روز . خاك درغلطيد هاي مهلك برداشت و به  زخمدومبروسكي، ورمورلدر جانب 
، بدون اميد، بدون سرباز و از زمان ورود دومبروسكيعمل آورد؛ و   حداكثر سعي خود را بهمارترمونحوش  و در حول
او دو ساعت بعد در بيمارستان . توانست انجام دهد، اين بود كه بميرد ي كاري كه مي ها مورد سوءظن، همه ورسائي

آن اداي احترام نظامي  ها در حين عبور به شهرداري مركزي بردند و افراد باريكاد جسد او به.  درگذشتالريبوازييِر
  .ظن را خلع سالح كرده بود مرگ باشكوه او سوء. كردند مي

 ژرژ سن، فونتِنهاي  يك ستون از خيابان.  دستش باز بود، متوجه ناحيه نهم شد كه حاال ديگر در سمت چپَكلنشان
خيابان  درهمين حال ستون ديگري قبل از دخول به . ودطرف پائين حركت كرد و سرِ تقاطع توقف نم  بهدِلورِت دام نوترو 

  .توپ بست  را بهكولژ رولن از حركت بازداشته شد، جا  كه تا شب در آنترودِن
ها   فدرالترينيته نزديك شد و براي تصرف كليساي پرِنتانباريكاد مغازه   كامالً بهدوئِهتر در مركز،  روي بيش با پيش

سمت باريكاد بسيار مهمي  گاه پنج توپ مستقر در زير رواق كليسا به آن. فرق كردهاي توپ مت ضرب گلوله را به
 الفايِت و شاتودنهاي  خيابان يك دسته سرباز به. كرد  را در مدخل بولوار مسدود ميدانتون شوسهگيري شد كه  نشانه

پنج نفر دفاع  و شت و توسط  بيست يك باريكاد كه حداكثر يك متر ارتفاع دامونمارتر فوبورداخل شدند، ولي در تقاطع 
  .ها را گرفت شد، تا شب جلوي آن مي

مدت دو روز نبردي را ادامه داد كه فقط   بهبرونوجا،  درآن.  ناتوان بودرويال هنوز در مقابل خيابان دوئِهسمت راستِ 
هاي  عرض خياباني قرار داشت كه خانهباريكاد اصلي او در. كرد  با آن برابري ميدو شاتو و باستيل، كاي ُـ  ا ـ  بوتنبردهاي 
او   تحت تأثير اهميت پستي كه بهبرونو. دادند ها را هدف قرار مي جا فدرال ها از آن آن مشرف بودند و ورسائي مجاور به

چشم فدرالي كه از اين فرمان او اطاعت كرد،  اي به گلوله.  را آتش بزنندها سپرده شده بود، دستور داد اين آشيان جاني
من دادي با جان  من بهاي دستوري را كه تو به«: سپرد، گفت  جان ميبرونوكه در كنار  صابت نمود؛ او برگشت و درحاليا

ها هراسان گريختند   دچار حريق شد و ورسائيفوبور سنتونوره و 13هاي ناحيه  تمام خانه! »باد كمون زنده. پردازم خود مي
  . شدبرونوبر  تن كرد و امر ها اونيفرم پاريسي به  ازآنيكي. ها آمدند سوي فدرال اي هم به و عده

مالزرب بولوار در سمت راستهاي  تالش  اشغال كرده بود، بهبرژره كه از روز پيش تويلري حياط  و در سمت چپ
با خيشي ماند كه  اي مي مزرعه هاي توپ شيار شيار شده بود، به اثر گلوله  كه برمالزرببولوار . رساندند  ياري ميبرونو
 در حياط لِتوال د باريير و مارس، ميدان پسي، دورسهي   توپ در كنارهي آتش هشتاد عراده. آسا شخم زده باشند غول

ميدان . كرد  ايستادگي مي ها در مقابل اين رگبار  حدود ده توپِ فدرال. پيوست هم مي  بهفلورانتن سن و باريكاد تويلري
قطع و ليل ي  سرِ مجسمه. هاي چراغ ها و تير گرفته بود، پوشيده بود از فواره كه ميان اين دو آتش قرار كنكورد
  .سوراخ شده بود اي سوراخ  هاي خوشه اثر گلوله  براسترازبورگي  مجسمه

رساندند و از پشت  ها ياري مي آن ساكنان محالت به. رفتند خانه پيش مي ها خانه به  ورسائيي چپ در كرانه
ها  شدند و آن  مي هاي خيانت زور وارد اين خانه كردند كه خشمگين و به ها تيراندازي مي فدرال د بهي خو هاي بسته كركره
 حريق را آغاز كرده بود و خيلي زود بقيه محله ها پيش از اينْ  ورسائيهاي ي توپ گلوله. كشيدند آتش مي را به
 و بِلشاسپادگان  خانه را اشغال كردند و به  تلگرافروي ادامه دادند، وزارت جنگ و پيش ها به سرباز.  شد خوش آتش دست

هاي فدرال  گردان. هاي توپ متالشي شده بود  با گلولهبك  هاي كنار رودخانه و خيابان باريكاد.  رسيدنداونيورسيتهخيابان 
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 در ساعت پنج اين .نشيني جز كنار رودخانه نداشتند  پايداري كرده بودند، هيچ جائي براي عقبدونور لژيونكه دو روز در 
  .آتش كشيدند و ترك كردند محل كثيف را به

رفت،  هاي فرعي پيش مي دشمن كه از طريق خيابان.  از دست ما رفتدانتون شوسهدر ساعت شش، باريكاد 
جاي  بهها  فدرال. ها مسلط بودند ها بر باريكاد  كامالً درب و داغون را اشغال كرده بود؛ و ملوانان از روي باماپراي نووِل

  .ها ماندند هاي ديگر با لجاجت پشت باريكاد جا هم مثل جا ها را اشغال كنند، در آن ها تقليد كرده و خانه كه از آن آن
هاي چهار سانتيمتري مستقر در خيابان   در مدخل بولوار، زير آتش توپكاپوسين دِ نِودر ساعت هشت، باريكاد خيابان 

  . نزديك شدندواندومميدان  ها به ورسائي.  سقوط كردكومارتَن
هاي  شد، در خيابان آهن شمال شروع مي ها كه از ايستگاه راه خط ورسائي. رفت كرده بود جا پيش ارتش در همه

 امتداد كنكورد و واندوم هاي ميدان  بهدِزيتاليانو بولوار ) كه شهرداري آن اشغال شده بود (دروئه، كاده، روشوشوار
  .گرديد  ختم مي81پايگاه   بهدانفرچنين بولوار   و همبوا او آبه و بك هاي  خيابانيافت، و با گذر از طول مي

بوران  و   و بزرگ، در ميان باد  تخته سنگي ايستاده  كه از هرطرف احاطه شده بودند، بهرويال و خيابان كنكوردميدان 
 از دوئه.  ناحيه نهم را اشغال كردكلنشاناو،  َدر سمت راست .  قرار داشتالويلِت در مقابل الدميروژنرال . همانند بودند

در اين ساعت . نمود ي چپ مشغول عمليات بود، حمايت مي  كه در كرانهسيسه از وينوا.  سر درآوردواندومميدان 
  .ها بود زحمت نيمي از پاريس هنوز در دست فدرال به

ي ديگر  ول جنگيدن بودند كه سر تسخير شدهسرِ يك خيابان مشغ ها هنوز در اين  آن. مابقي تسليم كشتار شده بود
حال كسي كه ابراز انزجار  واي به! حال كسي كه اسلحه يا اونيفرم داشت واي به. خوش قتل و غارت قرار داشت آن دست

هر سپاه . بردند كشيدند و مي او را مي. شد حال كسي كه توسط يك دشمن سياسي يا شخصي متهم مي واي به! كرد نمي
. البدل نيز وجود داشت كارها در هرخيابان ناظر علي برد  و ناظرِ اجراي خودش را داشت؛ ولي براي پيشجالد ثابت 

ها را  ي آن كينه دميدند و  خشم كور سربازان مي مردان نظم به. كردند بردند و تيرباران مي جا نزد او مي آن قربانيان راد به
كمون جنس فروخته  هائي كه به  دكان كاسب .آمد دنبال كشتار مي رقت بهس. هاي خودرا خالي كنند زندند تا عقده دامن مي

كردند  ان اثاثيه را خرد مي سرباز. گرفتند ها زده بودند، مورد غارت قرار مي آن  دكانداران اين اتهام را بههاي بودند و يا رقيب
ها در  پشتي آن ذائي، پارچه و عطر سر از كولهجواهرات، شراب و ساير مشروبات الكلي، مواد غ. بردند و اشياءِ قيمتي را مي

  .آورد مي
شش هفته بود كه . فرمانداران تلگراف زد خبر شد، گمان كرد كه نبرد تمام است و به  بامونمارتر از سقوط ير تيوقتي 

 و سِدانهاي  خالف عادت آدم ولي پاريس، بر. كنند ها تسخير شوند، شورشيان فرار مي كرد كه اگر حصار او اعالم مي
  .آتش كشيد جاي تسليم به هها را ب خانه جنگيد و آن خيابان و خانه به  و نيز دفاع ملي، خيابان بهمِدس

، دونور لژيونچنين بود  سوخت، هم  در آتش ميتويلري. جا پراكنده شد اي در همه كننده با فرارسيدن شب نور كور
شدند  هايش سست مي ديوار. رسيد گوش مي از كاخ شاهان بههاي مهيبي  انفجار. »ديوان محاسبات«و » شوراي دولتي«

جريان . زد ها پنجره بيرون مي هاي آتش، گاه آرام و گاه سريع نظير فشفشه، از ده شعله. ريخت و گنبد وسيع آن فرو مي
سوي  هاي سركش را به باد شرق شعله. نمود كرد و پرتو حريق را مضاعف مي ها را منعكس مي  اين بناسنسرخ رود 

هاي سلطنتي ديگر ملجاء  جا نيست و اين بنا زد كه جاي او ديگر در آن ورساي سوق داد و بر سر فاتح پاريس فرياد مي
 تا رويالخيابان . كشيد آسمان زبانه مي هاي نور به  ستونروژـ  كروا و ليل، خيابان بكاز خيابان . يك سلطنت نخواهند بود

هائي از دود سراسر غرب  ابر. دو قسمت تقسيم كرده بود  آن را بهسنآمد كه  مينظر   يك ديوار آتشين بهسولپيس سن
هاي مجاور  زد كه برمحله ها رگباري از جرقه بيرون مي هاي مارپيچِ برخاسته از اين كوره پاريس را فرا گرفته بود و شعله

  .ريخت فرو مي
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، آن را از هرگونه اند  زياد برقرار شدهي ز فاصلههاي نگهباني كه ا پست. رويم شهرداري مركزي مي ساعت يازده ـ به
ها  در بسياري از باريكاد. زند  گازي در تاريكي سوسو ميدر فواصل طوالني يك چراغِ. كنند  حفظ مي گيرانه ي غافل حمله

، توپولسباس روبروي بولوار ژاك سنباريكاد ميدان . براي روشنائي فقط مشعل وجود داشت يا صرفاً آتش افروخته بودند
رفت، در تاريكي سهمگين  سو مي سو و آن اين شان در باد به هاي هاي تنومندي ساخته شده بود و شاخه كه از درخت

  .خورد تكان مي كنان تكان زمزمه
ها را در حال  ها كه انعكاس اين نور آن مجسمه. ها از دور دست نماي شهرداري مركزي را سرخ كرده بودند شعله

هاي  واگن. هاي داخلي پر بود از جمعيت و جنجال صحن. خوردند هاي خود تكان مي  در محفظهداد، حركت جلوه مي
. لوليدند هم مي ها به هاي پر از مهمات با سروصداي زياد در زير طاقه ها و دليجان هاي توپ، گاري مخصوص حمل گلوله

ها  در پلكان. يافت صدائي نمي و ژواك پر سرچنين پ] م. لوئي بناپارتشهردار پاريس در دوران  [هوسمان بارونهاي  جشن
شدند، زندگي و مرگ، احتضار و قهقهه  ي گاز روشن مي كننده هاي اين ساختمان كه با همان نور خيره و در تمام طبقه

  .سائيدند پهلوي هم مي پهلو به
كنان روي  مجروحين ناله. شان پيچيده بودند هاي هاي پائين مملو از افراد گارد ملي بود كه خود را در پتو سالن

يك فرمانده . چكيد ديوار تكيه داده شده بود، خون مي هائي كه به از برانكارد. كشيده بودند آلود خود دراز  هاي خون تشك
ها را خرد  ها را برده و دندان هايش رد شده بود، لب اي كه از گونه گلوله. داخل آورده شد كه ديگر هيبت انسان نداشت به

داد و كساني را كه در حال  برآوردن صدائي نبود، هنوز پرچم سرخي را تكان مي  اين دليرمرد كه قادر به.كرده بود
  .كرد تا در نبرد جاي او را بگيرند استراحت بودند، دعوت مي

تنها يك شمع پرتو قرمز .  روي بستري از ساتن آبي قرار داشتدومبروسكي، جسد والنتن هوسمان در اطاق معروف 
تركيب و ريش  صورت سفيدِ مثل برف او آرام بود؛ بيني متناسب، دهان خوش. افكند  براين سرباز قهرمان ميخود را

يار سوم با  كردند و دست اي در تاريكي نشسته بودند و در سكوت نظاره مي يار او گوشه دو دست. تيز كوچك مرتب و نوك
  .كشيد عجله آخرين طرح را از صورت ژنرال خود مي

ها را از دفتر  توانستند آن سختي مي ها به طرفه پر بود از مردمي كه در رفت و برگشت بودند، نگهبان مري دوپلكان مر
هاي اين  دلواپسي. كرد ها را امضا مي  خاموش و نحيف مثل يك شبح فرماندلسكلوز. ي مسئول دور نگهدارند نماينده

در اين پهلوان محتضر . صدايش فقط خلجان مرگ بود. ودي نيروي حياتي او را مستهلك كرده ب مانده روزهاي آخر ته
  .تنها چشم و قلب هنوز زنده بود

ها ميز را  ي افسران و گارد. فرستادند زدند و مي ها را تمبر مي كردند، نامه ها را آماده مي آرامي فرمان دو يا سه افسر به
چه اميد كاهش يافته بود، عزم  گر. هاي گوناگون هاي بين گرو سخنراني در كار نبود؛ اندك مكالمه. احاطه كرده بودند

  .تر نشده بود كم
اند، چه  اند، اين اعضاي شورا و اين كارمنداني كه ريش خود را تراشيده اين افسراني كه اونيفرم خود را كنار گذاشته

گونه تغييرقيافه داده  اينهها كه ب در ميان آنرانويهكنند؟  جا در ميان اين مردان دلير چه مي ها اين كساني هستند؟ آن
ها فرياد زد و تهديد  ترها بودند، برسر آنپيلي و رپشمبودند، با دو تن از همكاران خود برخورد كه در زمان محاصره جزو پ

 . كند ها را تيرباران مي  آن،ناحيه خود برنگردند كرد كه اگر فوراً به

 ي در همين لحظه، كميته. رفت نه انضباطي تقليل ميساعت هرگو ساعت به. فايده نبود يك سرمشق بزرگ بي
: اي منتشر نمود و در آن شروط زير را مطرح كرد دانست، بيانيه گيري شورا خود را واجد اختيار مي مركزي كه با كناره

هاي بزرگ تفويض شود كه  نمايندگان منتخب شهر انحالل مجلس و كمون، خروج ارتش از پاريس، حكومت موقتاً به«
  .اولتيماتوم يك فاتح. »تيب انتخاب يك مجلس مؤسسان را خواهند داد، عفو عمومي متقابلتر
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گاه هياهوي زيادي از ميدان  گاه به. اي در مقاومت گرديد نظمي تازه بي اين رؤيا روي چند ديوار نصب شد و باعث 
قدر جسارت داشتند كه  اي آن عده.  تيرباران شده بودويكتوريايك جاسوس كنار باريكاد خيابان . شد بلند مي

 را تويلري شفاهاً اختيار آتش زدن برژرهآن شب، در شهرداري مركزي، ]. 186[ها داخل شوند ترين شورا محرمانه به
اين شخص . طور كتبي شد كه مدعي بود از طرف او فرستاده شده است، خواستار اين فرمان به دريافت كرده بود و فردي

كي او را «. »برژره«؟ »چه كسي تو را فرستاد«او از آن شخص پرسيد .  سررسيدبرژرهكه هنوز مشغول حرف زدن بود 
  .»جا، يك لحظه پيش درست همين«؟ »ديدي

زندان  كاران خود به يك از هم  صرفاً با كسب دستور از خودش و بدون مشورت با هيچرائول ريگوطول اين شب،  در
خواه است و قسم خورد كه   اعتراض كرد و گفت كه او جمهوريشوده. يد بميرد ابالغ كرد كه باشوده  رفت و بهپياژِه سِنت
هاي  حرف.  اختيار بوده است ولي در آن زمان او در شهرداري مركزي تنها صاحب.  ژانويه فرمان آتش نداده است22او در

 مارس 18سه ژاندارمي كه در  برده شد و مانند پياژه سنتميدان مشق   بهشوده. اي نداشت  فايدهريگواو در مقابل عزم 
ا ه ترين نيرومند«: بعضي از هواداران كمون گفته بود در زمان  نخستين محاصره او به. اسير شده بودند، تيرباران گرديد

 .خاطر همان حرف مرد شايد او به. »ديگران را تيرباران خواهند كرد
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  ونهم بيستفصل 
 

  ها روي باريكاد

 
ترين احترام و  كنند كه موجب بيش ن رفتار ميسربازان دلير ما چنا«

 مه 24در مجلس ملي، ير   تيسخراني( .»شود هاي خارجي  تحسين كشور

1871.( 

  

طوركلي براي  اند و به غذا هم مانده ها كه پيش از اين فاقد نيروي كمكي و مهمات بودند، حاال بي مدافعان باريكاد
شان كه  رفقاي. رفتند دنبال خوراكي مي بسياري، كامالً فرسوده، به. اند دهبار اهالي و ساكنين اطراف خود ش آذوقه سر

  .ها را برگردانند دانستند كه آن ها برخود واجب مي شدند؛ و رهبران باريكاد ديدند، سرخورده مي ها را نمي برگشت آن
تواند   بگويد كه هنوز ميبرژره ه رفت تا بتويلري او به.  را تخليه كندرويال دستور يافت كه خيابان 9در ساعت برونو 

اين . نشيني براي او فرستاد ي نجات عمومي مجدداً يك فرمان رسمي عقب شب كميته پايداري نمايد، ولي نيمه
آن خوبي از آن دفاع كرده بود رها نمايد، ابتدا مجروحين خود  مدت دو روز به  دلير كه مجبور بود پستي را كه بهي فرمانده
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باالي خيابان  ها وقتي به آن. ها رفتند ها در پي آن فدرال.  بيرون بردفلورانتن سنا از طريق خيابان ها ر و سپس توپ
  . با گلوله مورد هجوم قرار گرفتندكاستيگليون رسيدند

 از ِ كامالً خالي هجوم برده وواندومميدان   بهكاپوسين دِ نِو و په الهاي  ها بودند كه پس از تسلط بر خيابان اين ورسائي
هاي   را رها كردند، نردهريولي خيابان برونلهاي  فدرال.  را دور زده بودندكاستيگليونهاي خيابان   باريكادرن طريق هتل 

ها را تعقيب نمايد و  دشمن جرأت نكرد كه آن. شهرداري مركزي رساندند حياط را شكستند و از كنار رودخانه خود را به
  .ها پيش رها شده بود، اشغال نمود  را كه از مدتفقط با فرارسيدن روز وزارت بحريه

ها در ميدان خوابيدند فدرال. شهرداري مركزي سرزندگي خود را از دست داده بود. ها خاموش بودند  توپبقيه شب .
 كه توسط دام نوتر يك افسر دفتري از 3در ساعت . اي استراحت كردند ها چند لحظه ها و افسران در دفتر اعضاي كميته

 بيمار 800 دييو  هتلي نجات عمومي بگويد كه در بيمارستان  كميته آمده بود تا به او . ها اشغال شده بود، وارد شد درالف
روزان فرمان  ها لطمه ببينند؛ و كميته براي نجات اين تيره بستري هستند كه ممكن است از نزديكي با محل درگيري

  . كليسا را داد تخليه
هيچ نور اميدي  بود، ولي بي  پرتاللؤ ي صبح  سپيده.  را پريده رنگ ساختي آتشها    و شعلهخورشيد طلوع كرد نمود

. حمله براي پاريس غيرممكن بود پاريس ديگر جناح راست نداشت؛ مركزش درهم شكسته بود و اقدام به. براي كمون
  .اش توانست شاهدي باشد بر ايمان  حاال فقط مياش تداوم مقاومت

، ميدان كنتوار دِسكونت، بانك، »كاخ سلطنتي«، لوورسمت  ها به آن. سو حركت كردند ها از همه ئيصبح زود ورسا
هاي  را كه در اطراف آن نبرد» كاخ سلطنتي «4از ساعت . روي كردند آهن شمال پيش  و خط راهارنانو، بلوار مونتولون
 سنتُستاشسمت  جا به از آن. و بورس رسيده بودندبانك  ساعت هفت ديگر به. اي جريان داشت، بمباران كردند نوميدانه

و وقتي . جنگيدند كودكان زيادي همراه مردان مي.  مواجه شدنداي  با مقاومتي سرسختانهجا پائين رفتند كه در آن
  .ها مهار و كشتار شدند، اين كودكان افتخار آن را داشتند كه مستثني نشوند فدرال

 قرار دارد، سندر كنار رودخانه و تمام آن بخشي از ناحيه ششم كه در كنار ها با مشكل  ي چپ، سرباز در كرانه
 كه سي نفر دو روز آن را حفظ كرده بودند، رنچنين باريكاد خيابان   و همروژـ  كروادر مركز، باريكاد . روي كردند پيش

اليه  در منتهي.  وارد شوندشانـ   دِـ  دامـ  نوتر و اسسهاي َ خيابان ها توانستند به گاه ورسائي آن. شب هنگام تخليه شدند
  .روي كردند  پيشپانتئونسوي  جا به  رسيدند و از آنگراس دِ وال راست، به

در ساعت هشت حدود پانزده نفر از اعضاي شورا در شهرداري مركزي تشكيل جلسه دادند و تصميم گرفتند كه 
، شهرداري هاي خوب بندي هاي باريك و باريكاد سوم با خيابانناحيه . فقط دو نفر اعتراض كردند.  را تخليه كنندجا آن

،  درچنين شرايطي از دفاع. آن نيز ميسر نبود گرفت و حمله از روبرو يا از كنار رودخانه به مركزي را در پناه خود مي
تر از  ها كم  آنولي.  بودمانده نشيني در حكم فرار و عاري كردن كمون از اندك حيثيتي بود كه هنوز برايش باقي عقب

پيش . خبر بودند چيز بي چيز بيم داشتند، زيرا از همه ها از همه آن. جمع كردن دو نظر درست را داشتند هاي قبل توان  روز
او اعتراض كرده و گفته بود كه . آتش كشيدن و تخليه آن را دريافت كرده بود دستور به» كاخ سلطنتي«ي  از اين فرمانده

نشيني  نهاد عقب  بود كه يكي از اعضا پيش گمي در در چنين وضعيت سر. اري كند، ولي دستور تكرار شدتواند پايد هنوز مي
. هاي جزئي شد رفت؛ ولي طبق معمول وقت صرف حرف  را هم ميدو شاتو و باستيلاحتمال تحليه فوري .  را كردبِلويل به

  .كرد پا مي پا و آن متصدي شهرداري مركزي با ناشكيبائي اين
اين بناي . پارچه آتش شده بود يك ساعت بعد شهرداري مركزي يك. خانه شعله بلند شد گهان از نوك ناقوسنا

هائي را در آن مستقر كرده و بعداً سرنگون ساخته بودند،  كرات قدرت ها، كه مردم به همه نقض عهد قديمي، شاهد آن
ها و  ها، فروريختن ديوار صداي سوختن ساختمان. كرد داشت و همراه با ارباب حقيقي خود سقوط مي مي حال ترك بر
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 را درو ريولي كه خيابان ژاك سنهاي باريكاد وسيع  صدا با غرش پرطنين توپ هاي پر هاي خفه و انفجار ها، جرقه دودكش
  .آميخت هم مي كردند، به مي

شهرداري مركزي اعتراض تخليه   بهدلسكلوز. شهرداري يازدهم منتقل شد ها به ي جنگ و كليه سرويس خانه دبير
  .سردي خيلي از رزمندگان خواهد شد نشيني موجب دل بيني نموده بود كه اين عقب كرده و پيش

.  مه براي آخرين بار در آن منتشر شد24ي رسمي كمون روز  ي ملي را تَرك كردند كه روزنامه خانه روز بعد چاپ
هاي روز  ند، اين شماره يك روز از زمان عقب بود و بيانيهك ي رسمي كه قواعد خود را رعايت مي همانند يك روزنامه

  .شد رفت، شامل مي تر نمي ها را كه از سه شنبه صبح فرا قبل و جزئياتي از نبرد
آن عده از افسران دفتري كه . اين فرار از شهرداري مركزي، با دو تكه كردن دفاع، بر مشكل ارتباطات افزود

كردند و مجبور  ها را در هر باريكادي متوقف مي آن: ستاد جديد رساندند يار خود را بهشان نزده بود با گرفتاري بس غيب
كردند، جواب  دادند و فوريت كار خود را مطرح مي شان را نشان مي هاي وقتي حكم. نمودند هاي خيابان مي حمل سنگ به

ها پيش موجب شده بودند، در اين   از مدتها كه آن بغضي. »هاي روي شانه در كار نيست امروز ديگر قُپه«شنيدند كه  مي
، را شناسائي بوفور دِ كنت يك افسر جوان،  166هاي گردان  ، فدرالولتر نزديك ميدان سِدِندر خيابان . تركيد صبح مي

دليل تالش براي شانه خالي كردن از   كه بهبوفور. ها را تهديد كرده بود ي جنگ آن خانه كردند كه چند روز پيش در دبير
دستورات اين گردان در سرِ پست اين گردان بازداشت شده بود، از كوره در رفته و تهديد كرده بود كه گردان را تصفيه 

كه حاصل رفت    نفر تلفات داده بود و گمان مي60 مادلنجاكه همين گردان روز قبل نزديك  خواهد كرد و ازآن
. پا شده بود، منتقل گرديد  برولتره نظامي كه در دكاني در بولوار يك دادگا گير و به جوئي او باشد، اين افسر دست انتقام
عنوان يك گارد ساده در اين  باوجود اين قضات حكم دادند كه او بايد به.  چنان اسنادي ارائه كرد كه اتهام رد شدبوفور

 با آزاد بوفوراز توضيحات خبر  جمعيت بي. اي از حضار اعتراض كردند و او را كاپيتان صدا زدند عده. گردان خدمت كند
او را فوراً . ي خود را بكشد احتياط بود كه تپانچه قدر بي  آنبوفورطرف او خيز برداشت و  يك گارد به. ديدن او غريد

 با عجله دلسكلوز. رئيس ستاد كل جرأت نكرد درصدد نجات افسر خود برآيد. داخل دكان پرت كردند گرفتند و دوباره به
اين حرف بدهكار نبود و براي اجتناب از  ولي جمعيت گوشش به.  بايد محاكمه شودبوفورو گفت كه آمد، مهلت خواست 

  .فضاي بازي پشت شهرداري بردند و تيرباران كردند  را بهبوفور. بايست تسليم شد جمعي مي يك نزاع دسته
جسد او .  جريان داشتدومبروسكي آخرين مراسم تجليل براي پرالشزي انفجار خشم، در  اين صحنه نزديك به

ها  هاي اين باريكاد فدرال. اي رخ داد دهنده ي تكان  واقعهباستيل جا منتقل شده بود و هنگام عبور از  آن هنگام به شب
دست دور آن حلقه  اي مشعل به عده.  قرار دادندژوئيهي مشايعت كنندگان را متوقف كردند و جسد را پاي ستون  دسته

ها يكي پس از ديگري آمدند تا آخرين بوسه را بر  ي فدرال خاست، همه مي ها بانگ درود بر طبلكه از  زدند و در حالي
 200ياران او و  ، برادر ژنرال، دستورمورل. گاه جسد پيچيده در پرچم سرخ در تابوت گذاشته شد آن. پيشاني ژنرال بدهند

يكي از اولين كساني كه . خيانت متهم شد ي است كه بهاين كس«:  فرياد زدورمورل. برهنه خبردار ايستاده بودند گارد سر
سرزنش جبن و  ؟ او در ادامه به»چه كاري مشغوليم جا به جاي تقليد از او، در اين و ما، به. جانش را براي كمون داده است

بيائيد «: شد كالم او كه معموالً ثقيل بود، حاال گداخته از احساسات، مانند فلز مذاب از او جاري مي. هراس پرداخت
ها  توپ. آن پايبند ماند ين آخرين حرف او بود و به! »جا را فقط در جستجوي مرگ ترك نمائيم سوگند ياد كنيم كه اين

  .ريختند معدود نفرات حاضر اشك مي. فاصله صداي او را محو كرده بودند ي چند قدمي فاصله به در فاصله
 كه در حين نبرد  حال كساني خوش به.  اي داشته باشند سپاري كتوانند چنين مراسم خا حال كساني كه مي خوش به

  !گريستند ها مي شان برآن كرد و دوستان ها اداي احترام مي آن شان به هاي كه توپ دفن شدند، درحالي
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. شد  را بخرد، داشت تيرباران ميدومبروسكيتواند  درست در همين لحظه عامل ورسائي كه الف زده بود كه مي
انستيتو و  هاي زيبا ـ ي هنر مدرسه بردند؛ به ي چپ قوياً پيش مي ها كه حمالت خود در كرانه ر، ورسائيحوالي ظه

خطر گيرافتادن در   كه در فِره. ، فقط در آخرين لحظه آن را ترك نمود، هجوم بردندكامِلينا كه مديرش، ـ قورخانه
خاطر جرائم  اي كه به  زنداني450البته ابتدا. يه و تخريب شود قرار داشت، دستور داده بود كه مركز پليس تخلدام نوتر ايل

 هِنري چهارمي  ، درمقابل مجسمهنف پون، نگه داشته شد و در وِسهفقط يك نفر، . سبك بازداشت شده بودند، آزاد شدند
 فابريس دِ كنت  بهخاطر مرگ من شما به«: زبان آورد او درست قبل از مرگِ خود، اين كلمات غريب را به. تيرباران گرديد

 ].187[»جواب پس خواهيد داد

ها دو ساعت توسط  آن. هاي مجاور آن شدند  و خيابانتارنها، با ناديده گرفتن مركز پليس وارد خيابان  ورسائي
جلوتر در سمت . هيجده فدرال كشته شدند. زدن آن كمك كردند دور   متوقف شدند كه اهالي محله بهآبهباريكاد ميدان 

سو وارد  جا از يك از آن. جا اشغال كردند آن  شدند و  شهرداري ناحيه ششم را درسولپيس سنها داخل ميدان   سربازراست،
پس از دو روز .  داخل گرديدندلوگزامبورگباغ   بهووژيرارشدند و از سوي ديگر از طريق خيابان سولپيس  سنخيابان 

 را منفجر لوگزامبورگنشيني خود انبار باروت باغ   و ضمن عقب عقب نشستند،واونهاي دلير خيابان  درگيري، فدرال
تعدادي سرباز از باغ عبور كردند، .  فاقد دفاع بودلوگزامبورگكاخ . اي تشنج نبرد را متوقف كرد براي لحظه. نمودند

  .گير كردند  را شكستند، از بولوار گذشتند و اولين باريكاد اين خيابان را غافلسوفلوهاي روبروي خيابان  نرده
، دومي در مركز )كه همين اآلن اشغال شد(سوفلو اولي در مدخل خيابان : پا شده بود  برپانتئونسه باريكاد در مقابل 

 نجات روژ كروازحمت از   كه تازه بهليسبون و وارلن. يافت ي حقوق امتداد مي و سومي از شهرداري ناحيه پنجم تا مدرسه
اي گوش بدهند، در  هيچ سركرده خواستند به ها كه نمي متأسفانه فدرال.  با دشمن شتافتندمقابله يافته بودند، دوباره به

رس قرار داشتند،   در دستسوفلوشمار سربازي كه در مدخل خيابان   انگشت جاي حمله به موضع دفاعي ماندند و به
  .هاي كمكي از راه برسند فرصت دادند تا نيرو

بولوار  ها از آن دفاع كرده بودند، به ي طب كه زن  و مدرسهراسينهاي  باني نفرات ورسائي از طريق خيا عمده
طور گروهي  ها توانستند به كه سرباز اثر تمام شدن مهمات از آتش بازايستاد، چنان  درميشل سنپل .  رسيدميشل سن

در ساعت .  باال رفتندموفتار خيابان ها دوباره از حال، در سمت راست آن درعين.  را بگيرندموبِربولوار گذر كنند و  ميدان  به
هايش مورد هجوم قرار گرفت و معدود مدافعان آن   كه اندكي پيش رها شده بود با تمام دامنهژِنوييِو  سِنتچهار، بلندي 
 مونمارترجا هم مانند  در اين.  تقريباً بدون درگيري سقوط كردمونمارتر هم مانند پانتئوناين ترتيب  به. متفرق شدند

فرمان يك كلنل تيرباران  ، چهل اسير يكي پس از ديگري، جلوي چشم و بهژاك سندر خيابان . تار فوراً شروع شدكش
  .شدند

زند،  اي را مي  ديدند يك افسر فدرال درِ خانهلوساكـ  گِهها كه در خيابان  سرباز.  در همين حوالي كشته شدريگو
ها با  سرباز. درون رفت  بهريگودر باز شد و . سوي او آتش گشودند هدف اصابت كند، به شان به هاي كه گلوله بدون آن

گير كردند كه هويت خود را ثابت  خانه را دست داخل خانه يورش بردند و صاحب تر از پي رسيدند، به سرعت هرچه تمام
 يك كوالرـ   رويالخيابانكشيدند كه در   ميلوكزامبورگطرف  ها داشتند او را به سرباز.  را تحويل دادريگوعجله  كرد و با

! »ها كش مرگ بر آدم! باد كمون زنده«:  دليرانه جواب دادريگو. سرهنگ ستاد با اسكورت برخورد كرد و نام اسير را پرسيد
  .كنار ديوار پرت كردند و تيرباران نمودند او را فوراً به

چنان دليرانه از آن   آن1848 كه در ژوئن نپانتئووقتي خبر سقوط ! حساب آيد كاش اين پايان شجاعانه در مورد او به
ي نجات  ولي مگر شورا و كميته. ها ابتدا عليه خائنين بانگ برداشتند شهرداري ناحيه يازدهم رسيد، آن دفاع شده بود، به
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ها مشغول مذاكره  عمومي براي دفاع از اين پست مهم چه كرده بودند؟ در اين شهرداري هم مثل شهرداري مركزي آن
  .دبودن

ابتدا . خانه جلسه داشتند ها در كتاب  مركزي، افسران ارشد و رؤساي سرويسي در ساعت دو، اعضاي شورا و كميته
چيز  او گفت همه. كرد اي صداي محتضر او را محو مي پچه ترين پچ  در ميان سكوتي عميق سخن گفت، زيرا كمدلسكلوز

تك  او از تك. كرد هاي تأييد حرف او را قطع مي فرياد. ري نموداز دست نرفته و بايد تالش زيادي كرد و تا آخر پايدا
هاي خود از  كنم كه تمام اعضاي كمون با حمايل نهاد مي من پيش«: او گفت. افراد خواست تا نظر خود را بيان كنند

طرف نقاطي كه بايد  ها به گاه ما در رأس آن آن.  جمع شوند، سان ببينندولترتوانند در بولوار  هائي كه مي ي گردان همه
  .»كنيم فتح كرد، حركت مي

اي از   در آن گفته بود كه پارهدلسكلوزاي كه  از آن جلسه. اين فكر عالي جلوه كرد و حضار را تحت تأثير قرار داد
 صداي تيراندازي از. ها را عميق تكان نداده بود دانند، او هرگز چنين دل نمايندگان مردم راه مردن در پست خود را مي

آميختند و گاه  هائي كه گرد شهرداري را گرفته بودند با صداي او مي  و هياهوي درهم گردانپرالشزهاي  دور دست، توپ
اين مردان مسلح تازه از نبرد رسيده، در ميان شكست، با ديدن اين پيرمرد كه با قدي برافراشته، . ساختند آن را محو مي

ها را در سينه حبس كرده بودند تا  طلبد، نفس مبارزه مي رده نوميدي را بهچشماني درخشان،  دست راست خود را بلند ك
اي از اين  در هزاران تراژديِ آن روز هيچ صحنه. آمد، گوش فرادهند صداي او كه گوئي از قعر گور باال مي به

  .تر نبود دهنده تكان
يز قرار داشت؛ و يك حركت ي ديناميت روي م ه ي درگشاد يك جعبه. وفور وجود داشت  به هاي راسخ عزم

. كردند هاي زيرزميني صحبت مي آب ها و انفجار راه ها از تخريب پل آن. توانست شهرداري را منفجر كند غيرمحتاطانه مي
كجاست آن سرمهندسي كه گفته بود . انواع گوناگون مهمات نياز بود ها چه بود؟ در آن حال به ي اين درازگوئي فايده

از زمان اعدام . رفته است نزد رئيس ستاد كل. او رفته است. بلعد گشايد و دشمن را مي ي دهان ميي من مغاك اشاره به
هاي ديگري داده شد و هنوز هم  نهاد پيش. وزد هايش باد مخالفي مي  او احساس كرده است كه براي پاگونبوفور
ي نجات  كرد كه خود را تحت فرمان كميتهخرج داد و اعالم  ي مركزي تواضع به كميته. هائي داده خواهد شد نهاد پيش

هائي را كه  ي فدرال رسيد كه اين امر قطعي شده است كه رئيس لژيون يازدهم بايد همه نظر مي به. دهد عمومي قرار مي
ها صحبت كرده   از آندلسكلوزهائي را كه  توانست ستون شايد او مي. آورد اند، گرد شهرداري ناحيه يازدهم پناه آورده به

  .ود، تشكيل دهدب
 در دست اقدام باستيلتداركات قابل اعتمادي در .  تأسيسات دفاعي ديدن كرد ي مسئول جنگ از كار  گاه نماينده آن

باريكاد . ، در مدخل ميدان، ساختن باريكادي كه سه عراده توپ داشت، در شرف اتمام بودنتوانĤسندر خيابان . بود
ها  جاي ديگر از جناح جا هم مثل هر ولي در اين. داد  را پوشش ميرِكِت ال و انتونشرهاي   خيابانفوبورديگري در مدخل 

انبار شده بودند و در معرض هر شليكي قرار  ها روي هم تل هاي توپ در كنار خانه ها و گلوله فشنگ. شد محافظت نمي
هاي كف خيابان   با بشگه، سنگلُنوارـ  ارريش و ولترهاي ناحيه يازدهم باعجله مسلح شد و در تقاطع بولوار  ورودي. داشتند
شد آن را  گرچه اين باريكاد كه از جلو در معرض قرار نداشت، ولي بازهم مي. هاي بزرگ كاغذ باريكادي برپا شد و عدل
در . دارتفاع دو متر برپا ش هاي كف خيابان باريكادي به  با سنگدو شاتوميدان   بهولتردرمقابل آن، در مدخل بولوار  .دور زد

هاي  ي ستون چهار ساعت همه و مدت بيست ها به پشت اين سنگر موقت كه از پشتيباني دو توپ برخوردار بود، فدرال
، اوبركامفهاي  در سمت راست انتهاي خيابان. نمودند گذاشتند، متوقف مي  قدم ميدو شاتوميدان  ورسائي را كه به

 كه همان روز برونوتر، در ناحيه دهم،  باال.  از پيش وضعيت دفاعي داشتندآمانديه و رواـ  ُاـ  فونتِن، تامپل دو بوبور، آنگوليم
.  مشتاق مخاطرات تازه بودوارلن و ليسبون وارد شده بود، دوباره در صف مقدم قرار داشت و مانند رويالصبح از خيابان 
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هاي   مسدود بود و سنگردو شاتوابان خي. كرد  را قطع مياستراسبورگ و ماژينتاهاي  يك باريكاد بزرگ تقاطع بولوار
  .ها كار كرده بودند، پر از رزمنده بود  كه يك شب و روز روي آندني سن و مارتن سن پورت

آهن   ايستگاه راهدانكرك و باريكاد خيابان استِفانسونزدن خيابان  ها توانسته بودند با دور  حوالي ساعت ده، ورسائي
ي ما  خانه ها ايستادگي كرد و توپ ، خط دوم دفاع ما، در مقابل فشار آناستراسبورگآهن  ولي راه. شمال را تصرف كنند

 12كرد، سه توپ هويتزر  ها را فرماندهي مي  كه دفاع اين محلهرانويه، شومون بوتروي . شان آورد ستوه شديداً به
هاي پائين مستقر كرده بود؛  روي تپه سانتيمتري 7 و دو توپ سيبيي ال دِ تامپل سانتيمتري نزديك 7سانتيمتري، دو توپ 

بار،  ، دو آتشدامِريك كاريير در . نمود  را محافظت ميروتون قرار داشت و پوئِبالدر حالي كه پنج توپ در سمت خيابان 
محالت مورد هجوم  ، به24هاي كاليبر بااليِ پايگاه  ، با پشتيباني توپپرالشزهاي  توپ. هركدام با سه توپ، وجود داشت

  .كردند يك ميشل
هاي  رغم موفقيت علي. ي زيادي را از دست داديم ، ما عرصهفوبور پواسونييردر .  ناحيه نهم را پركردباري صداي آتش

 قرار داشت، نبودند؛ و سباستوپولناحيه سوم كه در پناه بازوي بلند بولوار  ورود به ها قادر به ، ورسائيهالي  خود در منطقه
طور كامل اشغال شده بود، هنوز در  ناحيه دوم كه تقريباً به.  مسلط بوديمتوربيگو برخيابان  اوژنپرنسما توسط پادگان 

دشمن .  تا شب پايداري كردندژِور دِ كِ و ويكتورياهاي خيابان   باريكادنُفـ  پوندر . كرد  مقاومت ميسنهاي  كناره
  .لح كرددار ما را كه رها شده بودند، گرفت و دوباره مس هاي توپ قايق

در طول شب، . آورد موضع تهاجمي رو به[*] ورولوسكيتأثير   بود كه كه تحتكاي ـ  اُ ـ   بوتتنها موفقيت ما در
ها ننشستند و براي  ها منتظر آن فدرال. حمله دست زدند بررسي مواضع ما پرداخته بودند و با دميدن صبح به ها به ورسائي

چهار بار عقب نشستند و . عقب رانده شدند و چهار بار برگشتند ها به ار ورسائيچهار ب. پيش گذاشتند ها پا مالقات آن
  .كردند باخته، ديگر از افسران خود اطاعت نمي سربازان، روحيه

هائي در تمام  داشتند؛ ولي چه شكاف ، دو سرخط دفاعي ما، مواضع خود را نگهكاي ـ  اُ ـ   بوت ووليت الاين ترتيب،  به
هاي يازدهم، دوازدهم،  ها حاال فقط ناحيه ها تعلق داشت، آن فدرال شنبه تماماً به كه روز يك پاريساز ! اين طول خط

  .هائي از سوم، پنجم و سيزدهم را در اختيار داشتند نوزدهم، بيستم و صرفاً بخش
ي زيادي  فاصله را با بارتولومياي گرفت كه در عرض چند ساعت كشتار روز  ها چنان اوج وحشيانه در آن روز كشتار

رسيدند؛ ولي حاال ديگر  قتل مي شد، به ها وارد مي آن ها و كساني كه اتهامي به تا آن وقت فقط فدرال. سر گذاشت پشتِ
مرديد و وقتي خانه را تفتيش  دوخت بايد مي شما چشم مي وقتي يك ورسائي به. شناختند ها دوست و دشمن نمي سرباز

ها ديگر سربازاني نيستند كه  اين«:  نوشتفرانس الكار  ي محافظه روزنامه. رفت ميچيز از دست او در ن كرد، هيچ مي
ها داشتن يك  در بعضي محل. خون و غارت بودند ها حيواناتي درنده و تشنه به و درواقع اين. »دهند اي را انجام مي وظيفه

هاي خارجي اين دزدي را  ران روزنامه؛ و خبرنگا]188[گشتند اجساد را مي. ساعت مچي براي تيرباران شدن كافي بود
كنند  سربازان دلير ما چنان رفتار مي«: مجلس بگويد كه به  اين رو را داشتير تيو همان روز، . ناميدند آخرين تفتيش مي

  .»شود هاي خارجي  ترين احترام و تحسين كشور كه موجب بيش
ها زن  آن دامن زدند و براي صد رس بود و مطبوعات بهي ت انداز ساخته شد كه زائيده ي اين زنان نفت بعد هم افسانه

هر . اندازند ها نفت مي زده در زيرزمين خانه اين شايعه منتشر شد كه دختران عصيان. شان تمام شد قيمت جان روز به تيره
 را اش لباسشد؛  انداز نشانه مي عنوان نفت  كه بد لباس پوشيده بود يا قوطي شير، سطل و بطري در دست داشت، به زني

نهايت  ي بي جنبه. كشتند ي تپانچه مي كشيدند و با گلوله ترين ديوار مي كردند، او را كنار نزديك تكه مي تنش تكه به
  .زدند عمل مي فرض در محالت تحت اشغال ارتش دست به اندازان بنا به ي اين افسانه آن بود كه نفت ابلهانه
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تر و  اي كم جا با دامنه در آن. آوردند شهرداري ناحيه يازدهم مي ها را به رهاي محالت اشغال شده خبر اين كشتا فراري
.  پر از گاري، فشنگ و باروت بودهاي باريك حياط. تر همان اغتشاشي حاكم بود كه در شهرداري مركزي خطرِ بيش

 فِرهدر سالن ازدواج كه . ندها بود هاي پلكان اصلي در اشغال زناني بود كه مشغول دوختن كيسه براي باريكاد ي پله همه
داد، جواز عبور امضا  كمك دو منشي فرمان مي ي مسئول به آن منتقل كرده بود، اين نماينده دفتر نجات عمومي را به

داد و نظر خود را با لحني مؤدبانه و  جو قرار مي و آوردند، در نهايت آرامش مورد پرس كرد، و كساني را كه نزد او مي مي
 ي جنگ اشغال شده بود، چند افسر و رئيس خانه تر، در اطاقي كه توسط دبير طرف آن. كرد ه اعالم ميماليم و كوتا
ي خود را با  جا هم مانند شهرداري مركزي وظيفه ها در اين بعضي از آن. كردند ها را وصول و ارسال مي سرويس نامه

ويژه در ميان فعاالن رده دوم جنبش، شخصيت  بهدر اين ساعات، بعضي از افراد، . دادند سردي كامل انجام مي خون
ند، ا چيز از دست رفته است و خود در شرف مردن كردند كه همه ها احساس مي آن. العاده محكمي از خود نشان دادند فوق

 قلبي ها با با وجود اين، آن. ي هذيان خود رسيده بود ترين درجه باال ظن به دست مردم خودشان؛ زيرا تب سوء شايد حتي به
استثناي حكومت دفاع ملي، از شوراي كمون امكانات  هرگز هيچ حكومتي، به. آرام و ذهني روشن در اين كوره ماندند

كنندگان  تر از انتخاب هرگز هم هيچ حكومتي چنين نازل. اختيار نداشته است تر در تر و قهرماني بيش تر، دانش بيش بيش
  .خود نبوده است

روز پيش سيصد گروگان كه تا آن موقع در :  بلند شدرِيكِت الداي زيادي در مقابل زندان ص و ونيم سر در ساعت هفت
ي كميسيون نجات  ها، فرستاده هاي برآشفته از كشتار در ميان جمعيتِ گارد. جا منتقل شدند اين  حبس بودند، بهمازا

ي  چه كساني جوخه. شوند گان اعدام ميكنند، شش گرو ها ما را تيرباران مي چون آن«: گفت عمومي ايستاده بود و مي
. »گيرم من انتقام پدرم را مي«يك نفر پيش آمد و گفت ! »من! من«سو فرياد بلند شد  ؟ از همه»دهد آتش را تشكيل مي

هركسي حق خود . »اند ها زن مرا تيرباران كرده اما من، آن«يك گارد گفت . »گيرم من انتقام برادرم را مي«: ديگري
  .داخل زندان رفتند سي نفر انتخاب شدند و به. كرد را مطرح ميانتقام  به

، ژِكِر، بانكدار بونژان، رئيس داربوادفتر ثبت زندان انداخت و اسقف اعظم  ي كميسيون نگاهي به ي فرستاده نماينده
  .گزين شد  جايدِگِري با كشيش ژكردر آخرين لحظه .  را نشان كرددوكودره و كلِرك، آالرژزوئيت 
توانستم،  چه را مي ي آن من همه. من دشمن كمون نيستم«:  با لكنت گفتداربوا .ميدان مشق بردند ها را به آن

توانست   نميبونژان. خود آمد ناپذير است، اندكي به او وقتي ديد مرگ گريز. »ام من دوبار براي ورساي نامه نوشته. ام كرده
. »آه، اين درستش نيست«:  جواب دادبونژانرئيس . »عدالت مردم «؟»كي ما را محكوم كرد«: او پرسيد. سر پا بايستد

تر بردند و سر يك پيچ با  ها را جلو آن. اش را برهنه كرد ي نگهبان انداخت و سينه ها خود را كنار محفظه يكي از كشيش
ها در كنار ديوار قرار  روگانگ. سكوت داد ها فرياد زدند و نماينده فوراً امر به اي بر سر آن عده. ي آتش مواجه شدند جوخه

ها هستند كه  خاطر مرگ خود متهم كنيد، اين ورسائي اين ما نيستيم كه شما بايد به«: ها گفت آن گرفتند و افسر جوخه به
ي مساوي از  ها در يك خط و با فاصله گروگان. ها شليك شد گاه او عالمت داد و تفنگ آن. »كنند اسرا را تيرباران مي

يك رگبار ديگر او را نيز دركنار ديگران . پا ايستاده ماند  با سر زخمي و يك دست باال، سرداربوافقط . فتادنديكديگر پس ا
  ].189[خواباند

ها را مجازات   آنكاستافتند، جنايات متراكم   مي چنگش ها در وجود اين نخستين كساني كه به عدالت كور انقالب
  .كند مي

ها از  هاي آن ي توپ گلوله.  را محاصر نموده و درهم كوبيدندمارتن سن پورتد ها باريكا در ساعت هشت، ورسائي
  . شدندينيشن عقب ها تحت فشار اين حريق مجبور به آتش كشيده بود و فدرال خيلي پيش تئاتر را به
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ط كه حوالي ساعت نه توس(، شهرداري مركزي دني سن، خيابان استراسبورگآهن  ها در مقابل راه آن شب ورسائي
ها يك نوع بادبزن  آن.  مستقر شدندمونسوري و پارك مادلونِتتكنيك،  ي پلي ، مدرسه) اشغال شده بودوينواسرباران 

 فالندر و مارتن فوبور سنهاي  ي سيزدهم سمت راست آن، خيابان ي ثابت آن، ناحيه  نقطهشانژ او پونايجاد كردند كه 
كه در حكم مركز بود، بسته بِلويلبايست حدوداً در   اين بادبزن مي.داد  سقف آن را تشكيل ميسمت چپ و استحكامات 

  .شد مي
، ريولي، خيابان رويال، خيابان اوستاش سن، كليساي سن مارتني  دروازه. سوخت چنان با خشم مي پاريس هم

، و مركز »ريكاخ دادگست« تا لژيون دونور از ي چپ ، كرانهليريك، شهرداري مركزي، تئاتر »كاخ سلطنتي«تويلري، 
ها  ها، گنبد اي از طاق كننده  معماري خيرهگوشيِ آتش بازي. كردند پليس در تاريكي شب با رنگ سرخ درخشاني جلوه مي

پريد، نشان  آسمان مي هائي از جرقه، كه به حجم عظيم دود و ابر. گذاشت تماشا مي گونه را به هاي شبح و ساختمان
، بيسِترهاي دژ  ها توپ اين. مردند درخشيدند و دوباره در افق مي هائي مي ستارههر دقيقه . هاي سهمگين بود انفجار

 مونمارتر و تروكادرو، پانتئونهاي ورسائي از  بار آتش. كردند  بودند كه روي محالت اشغالي آتش ميشومون بوت و پرالشز
ها  آن. آساي مداوم در تمام طول خط  رعدآمدند و گاه غرش دنبال هم مي فواصل منظم به ها به گاه شليك. دادند پاسخ مي

تمام شهر را . شدند خود منفجر مي ي مسير هاي توپ اغلب در ميانه گلوله. كردند وار شليك مي هدف، كورانه و ديوانه بي
  .كوراني از دود و آتش فرا گرفته بود

نشيني بر سر آخرين  بشمار رزمندگاني كه بدون رهبر، بدون اميد و بدون عق چه مرداني هستند اين انگشت
افروزي  آتش ها را به ارتجاعِ رياكار آن! دهند پيروزي مي ها معني  كنند؛ گوئي اين سنگ هاي خيابان خود جدال مي سنگ

ها حداقل همان تعداد  هاي ورسائي ي توپ گوئي گلوله. متهم كرده است، گوئي در جنگ آتش يك سالح مشروع نيست
ها سهيم  اي از مردان نظم در ويراني اندوزي شخصي پاره گوئي مال. ها د كه از آن فدرالآتش نكشيده بو ساختماني را به

ها را  كرد؛ اين ها صحبت مي درمقابل پروسي] 191[»چيز سوزاندن همه«و همين بورژوازي كه از ]. 190[نبوده است
ي خود را  كنند تا آن كه ايمان، مال و خانوادهها دفن  دهند خود را در اين ويرانه ها ترجيح مي خواند، زيرا آن پا مي و سر بي

  .تر از بيگانگان هستند پا تر و دير در دست ائتالفي از مستبدين رها كنند كه هزار بار سبع
او بدون آن كه از . ها مطلع كردند  شدند و او را را از اعدام گروگاندلسكلوزدر ساعت يازده، دو افسر وارد اطاق 

دوستي   بهدلسكلوز؟ وقتي افسران رفتند، »ها چگونه مردند آن« ماجرا گوش داد و فقط پرسيد شرح نوشتن دست بكشد، به
ها  اما او انقالب! »چه جنگي! چه جنگي«ها پنهان ساخت و فرياد زد  كرد و صورتش را در دست رو نمود كه با او كار مي

ما بايد راه مردن را «احساسات خود گفت  لط بهحاصل كند و با تس شناخت كه خود را تسليم افكار بي را بهتر از آن مي
  .»بدانيم

آمد و همه خواستار توپ و نفرات بودند، با اين تهديد كه فالن يا  وقفه مي در تمام طول شب نامه پشت نامه بي
  .كنند بهمان جا را رها مي

  .شد ياب مي ولي توپ را از كجا بايد پيدا كرد؟ و نفر داشت مثل برونز كم
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  ام يسفصل 
 

  كند ي چپ سقوط مي كرانه
 

در دل شب بسياري از . طول چندين كيلومتر را نگهدارند مدتي نامعلوم خط نبردي به توانستند به چند هزار نفر نمي
ها را دراختيار  ها كه مترصد بودند، مواضع دفاعي آن ورسائي. هاي خود را رها كردند ها براي اندكي استراحت باريكاد فدرال

  .پرچم سرخ در اهتزاز بود، پرچم سه رنگ را ديدديروز كه  ي صبح درجائي  نور كمِ سپيدهگرفتند و
 و برونِل.  منتقل شددو شاتو هاي آن به ي دهم را تخليه كردند و توپ ها قسمت اعظم ناحيه درتاريكي شب، فدرال

صفوف رزمندگان  ور داوطلبانه بهط  كه تحت سرپرستي كمون قرار داشتند و بهاي شده هاي گم بچه[ هاي كمون شيربچه
ها رأس  كه سرباز كردند، درحالي  ايستادگي ميژِماپي   و كنارهمانيانهنوز در مواضع خود در خيابان ] م. آن پيوسته بودند

پا  ه  ب81 و پايگاه لوگزامبورگ، دانفِري چپ ـ در ميدان  بارهائي در كرانه ها آتش ورسائي.  را در دست داشتندماژانتابولوار 
 كه از حمله و تسخير آن سيسهزيرا .  نشانه گرفته شده بودكاي ـ  اُ ـ   بوتسمت بيش از پنجاه توپ و مسلسل به. كردند

عالوه .  نيز در جانب خود منفعل نماندوروبلوسكي. ي خود در هم بشكند خانه ضرب توپ خواست آن را به نوميد بود، مي
 را تحت فرمان خود داشت كه براي نيروهاي كمون در حكم بريگاد 101اي  ه او گردان افسان176 و 175هاي  برگردان

هاي داغ در  روز با تفنگ  و  شب  نفرات آن.  از سوم آوريل استراحت نكرده بود101گردان .  براي ارتش ايتاليا بود32
ها سه توپ  اين. ها فرار كردند لوي آنبار از ج  دهانيير و َنوييهايِ   ورسائي. اند ها و مزارع در حركت بوده ها، دهكده سنگر

 افراد اين گردان كه همگي از ي مشخصه. شان بود جا دنبال هاي وفادار همه  گرفته بودندكه مثل سگ101از گردان 
كه با  طوري به.  و خشونت بودگري ناپذيري، وحشي انضباطي، انضباط بي:  بودندموفتاري  اهالي ناحيه سيزدهم و محله

شدند؛ و  گر مي كردند؛ در غياب درگيري، طغيان پيش اطاعت نمي هاي پاره، از هيچ فرماني جز فرمان به چمها و پر لباس
بيان  ها را فرماندهي، يا به آن   سِرزيه.ها را درگير نبردي ديگر كرد بايست آن شدند، مي مجردي كه از يك نبرد خارج مي به

گيرانه  عمليات غافل ها در جبهه دست به آن. شان است ا تنها فرماندهه واقع، خشم آن كرد؛ چراكه در  بهتر، همراهي مي
 در پانتئون كه از زمان تسخير وروبلِوسكي. شدند گرفتند و موجب هوشياري دشمن مي هاي مقدم را مي زدند، پست مي

براي ممانعت از پا كرد و   يك باريكاد بهاسترليتز روي پل سنسمت راست خود پوششي نداشت، براي تأمين ارتباط با 
  . توپ مستقر نمودژانداركروي كنند، در ميدان  آهن پيش سربازاني كه ممكن بود در طول ايستگاه راه
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ها  بار از فدرال اكنون براي آخرين  همماكماهونها تلگراف كند كه مارشال  شهرستان  جرأت كرد بهير تيهمان روز 
 هم مانند ير تيبرعكس، . شد هاي ديگر اضافه مي همه دروغ آن اين دروغ زشتي بود كه به. خواسته كه تسليم شوند

كشند و كشتار  آتش مي هاي او پاريس را به دانست كه توپ او مي. خواست نبرد را طوالني كند  مي1848 در كاوينياك
راي او چه ولي سرنوشت چند كشيش و چند ژاندارم ب. دنبال خواهد داشت ها را به اسرا و مجروحان قطعاً كشتار گروگان

هاي آن بنويسد  اهميتي داشت؟ براي بورژوازي چه اهميتي داشت كه بر پاريسي ويرانه پيروز شود ـ اگر بتواند بر ويرانه
  !»پاريس عليه امتيازات طبقاتي جنگيد و حاال ديگر پاريسي در كار نيست«

 كايـ  اُـ   بوت و باستيل، دو شاتوروي شان  ي تالش ها بود، همه  دراختيار سربازپانتئونحاال كه شهرداري مركزي و 
 راه افتاد پارادييك ستون از خيابان .  را از سرگرفتدو شاتوسوي   حركت خود بهكلَنشاندر ساعت چهار، . شد متمركز مي
تون كه س درحالي.  شداستراسبورگ و ماژانتاهاي  ديگري متوجه باريكاد بولوار.  باال رفتبوندي و دو شاتوهاي  و تا خيابان

كرد و   از سمت راست از اين حركت پشتيباني ميدوئِهسپاه . راه افتاد  بهتوبيگوها و خيابان   بين بولوارژُنُرسومي از خيابان 
هاي كوچك مجاور   از طريق خيابانوينوا.  در ناحيه سوم باال برودسنتوني و شارلتهاي  سعي داشت از طريق خيابان

تري   با استراتژي متواضعانهسيسه. رفت  پيش ميباستيلسوي   بهسناست و چپ هاي ر  و كنارهسنتانتوانخيابان 
  . ها از مقابل آن پس نشسته بودند  پرداخت كه نفراتش باركايـ اُـ  بوتبمباران  به

يافت، براي  ها پوشش مي  كه جناح چپ او توسط اين دژوروبلوسكي. وجود آمد ها به هاي دردناكي در دژ صحنه
شب پيش . كرد عهده گرفته بود، حساب مي ي نمايندگي مسئول را به ا روي فعاليت عضو كمون كه وظيفهه پايداري آن

.  هم چندان پايداري نكردبيستردژ . نشيني كرده بود  عقببيستر  اين دژ را رها كرده و با نفرات خود بهمونروژ ي فرمانده
رغم  ي كمون، علي ي خودشان دفاع كنند و نماينده  منطقهشهر برگردند تا از خواهند به ها اعالم كردند كه مي گردان
هاي خود را از كار انداختند،  كه توپ دارد و تمامي افراد پس از آن ها را از اين كار باز هاي خود، نتوانست آن تهديد

ها   فوراً در آنكايـ  اُـ  بوت و ايوريها دو دژ تخليه شده را اشغال كردند و براي كوبيدن دژ  ورسائي. پاريس برگشتند به
  .پا كردند خانه به بار توپ آتش

 گوبلن كه از جانب ايتاليمنظور حصول اطمينان از ميدان  ها به ورسائي.  تا ظهر شروع نشدبوت جانبه به ي همه حمله
 و اليايتهاي  خيابان.  پيش رفتندشوازيي   و جادهايتاليآن حمله كرده بودند، در طول حصارهاي موقت تا خيابان  به

توانستند خواب غلبه برآن را هم ببينند؛ ولي باريكاد بولوار  ها نمي شد كه آن  توسط باريكاد پرقدرتي دفاع ميشوازي
هاي متعددي كه در اين محله وجود داشت،  شد، از طريق باغ  حفاظت ميگوبلن كه از يك جانب توسط حريق مارسل سن

جا   را در اختيار گرفتند و در آنمارسل سن كوردييِرها ابتدا خيابان  آن. ق شدنداين كار موف ها به قابل تسخير بود و ورسائي
مدت سه ساعت آتش طوالني و شديد  به. ها شدند تسليم نشدند، كشتار كردند و بعد وارد باغ بيست فدرالي را كه حاضر به

  .هم كوبيد  را دركايـ  اُـ  بوت بود، وروبلوسكيهاي  ها كه تعدادشان شش برابر توپ هاي ورسائي توپ
. ها هنگام ترك دژ يك مين كارگذاشتند كه دو پايگاه را خراب كرد آن.  حدود ساعت يك رسيدندايورينفرات دژ 

خواست در   ميير تيچه  دژ رها شده داخل گرديدند و پس از آن، ديگر درگيري نبود؛ برخالف آن ها به اندكي بعد، ورسائي
  .هم بافته بود، جلوه دهد آن راست و دروغ را بههاي خود كه در  يكي از بولتن

، رسيدند؛ و هفده الزار سن، نزديك زندان دني سن فوبورباريكاد   راست بهي ها در كرانه حوالي ساعت ده، ورسائي
ي  رفتند، براسباستوپولراه بولوار  سه  بهلوران سنجا براي اشغال باريكاد  از آن]. 193[فدرال را دوره كردند و كشتند

شب هنگام حركت .  رسيدندوالميي  كناره  بهرِكولِهپا كردند و از طريق خيابان  خانه به بار توپ  يك آتشدو شاتوبمباران 
.  آن را زير آتش گرفتندتئاتر كوميكـ  آمبيگو دچار وقفه شد كه از النري از طريق خيابان مارتن سنسوي بولوار  ها به آن

  . متوقف شدندسنتوني و شارلت، بواـ  وِر، نازارِت، مِلهاي ه ها در خيابان در ناحيه سوم آن
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تر  نزديك. كرد  خود جدال ميمونتورگويسو مورد هجوم قرار گرفته بود، هنوز بر سرِ خيابان  ناحيه دوم كه از همه
بيرون كردن او  اين ها براي   شود و فدرالدابوندانس گرُنيهپيچ وارد  در هاي پيچ  موفق شد كه از طريق خيابانوينوا، سن به

  . مشرف بود، آتش زدندباستيلساختمان را كه بر 
ها روي زندان خيابان  هاي آن ي توپ چون گلوله. تر رفتند ها بازهم در ناحيه سيزدهم پيش ساعت سه ـ ورسائي

پاريس   بهبيسترپادگان بايست همراه نفرات  زمان زندانياني را كه مي ها زندان را تخليه كردند و هم افتاد، فدرال  ميايتالي
طور  ي اين افراد كه به منظره.  هم قرار داشتند، بيرون بردنددومينيكن آركويها زندانيان  گرداندند و در بين آن برمي

توان گفت  ها از طريق خيابان درحال فرار بودند، مي كه آن كرد و هنگامي انگيز بود، رزمندگان را تحريك  شاخصي نفرت
ي  با كليه. ضرب گلوله از پا درآمدند شان در رفت و ده نفري از اين حواريون تفتيش عقايد به هاي نگخود تف به كه خود

  .زندانيان ديگر محترمانه برخورد شد
او برپايداري اصرار كرد و فقط كانون . ناحيه يازدهم عقب بنشيند  دستور يافته بود كه بهوروبلوسكياز صبح آن روز، 

هاي  ستون  مسلط بودند، بهگوبلنها كه برخيابان  ولي ورسائي. ، بردژانداركميدان  تر، به بمقاومت خود را اندكي عق
ي حركت خود، در طول  ها، در ادامه هاي آن يكي از دسته.  در ناحيه سيزدهم، وصل شدندشوازي و ايتاليهاي  خيابان
 كه وروبلوسكي. شدند  ديده ميمارسل سنوار ديگر در بول» ها سرخ كت« رسيد و اورلئاني راه آهن  ديواره ها، به حصار

ي خود  دست هم مانند فرمانده عالوه، رؤساي زير به. نشيني رضايت داد عقب  احاطه شده بود، ناچار بهسو تقريباً از همه
 با نظم ايكـ  اُـ  بوت، اين مدافع باكفايت استرليتزاين ترتيب با حمايت آتشِ پل  و به. دستور يافته بودند كه عقب بنشينند

كردند، در  ها كه برمقاومت پافشاري مي تعدادي از فدرال.  عبور كردسني خود و هزار نفر از  خانه كامل، همراه با توپ
  .ناحيه سيزدهم عقب ماندند، و محاصره و اسير شدند

يستگاه  و امارسل سن شوند، هرچند كه بخشي از بولوار وروبلوسكينشيني  ها جرأت نكردند مزاحم عقب ورسائي
ها مدتي در مدخل  اين قايق.  بودسندارشان درحال باال آمدن از  هاي توپ  را در دست داشتند و قايقاورلئانآهن  راه

ناحيه يازدهم ياري  گاه در حمله به  معطل شدند، ولي سرانجام با افرايش سرعت برمانع غلبه كردند و شاممارتن سنكانال 
  .رساندند

  .كانون نبرد تبديل شده بود  بهدو شاتو و باستيلدشمن تعلق داشت و   چپ بهي حاال ديگر سراسر كرانه
. در برده بودند يا حضورشان در ستادشان ضروري نبود ي دالوراني را ديد كه جان به شد همه  حاال ميولتردر بولوار 
 بود كه تركيبي بود در  بود كه در سراسر طول درگيري شجاعتي از خود نشان دادهورمورلها  ترين آن يكي از فعال

كرد  رفت، نفرات را تشجيع مي آن باريكاد مي كمر، از اين باريكاد به پشت اسب، شال سرخ به بر.  از آتش و برودتحال عين
 عضور شورا 22. ي ديگري تشكيل شد در شهرداري حوالي ساعت دوازده جلسه. آورد برد و مي هاي كمكي مي و نيرو

 توضيح داد كه شب آرنولد. شان زده بود  مشغول دفاع از ناحيه خود بودند و سايرين غيب عضو ديگر10حضور داشتند، 
او گفت تنها كاري كه حاال . نهاد كند گري آلمان را پيش ، سفير اياالت متحده، آمده بود تا ميانجيواشبِرنپيش آقاي 

منشي سفارت آمريكا . بس را تنظيم كنند تش بفرستد تا شرايط آونسن كمون بايد انجام دهد، اين است كه نمايندگاني به
چه .  براي پذيرفتن اين طرح اكراه بسيار نشان داددلِسكلوز. وارد جلسه شد، اين مطلب را تكرار كرد و بحث شروع شد

ها و حفظ ضمانتي كه  حريق براي خاتمه دادن به: او پاسخ داده شد مداخله واداشته است؟ به ها را به اي خارجي انگيزه
ديگران با . ش در اين لحظه ديگر جاي ترديد نداشتا ها براي حكومت ورساي بود كه پيروزي ولي ضمانت آن. اند دهكر

كس نپرسيد كه آيا اين حرف  هيچ. ها شده است كردند كه دفاع راسخ پاريس موجب تحسين پروسي جديت اظهار مي 
ها  ها مثل غريق آن. ادگي، خودش يك جاسوس نيستس اصطالح منشي، به كند و اين به معني دامي را پنهان نمي بي
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چهار .  مركزي را مطرح كردي بس كميته بسي نظير آتش  حتي اساس آتشآرنولد. زدند اين آخرين امكان نجات چنگ  به
  . بروندونسن  مأمور شدند كه همراه منشي آمريكائي بهدلِسكلوزعضو حاضر ازجمله 

ها  آن. ها خودداري كرد آن ي عبور به رسيدند، ولي كميسر پليس از دادن اجازه ونسني  دروازه ها در ساعت سه به آن
كميسر موكداً جواز عبور از طرف كميسيون امنيت عمومي را . هاي عضويت خود در شورا را نشان دادند ها و كارت شال
به «؟ »رويد كجا مي ما بهش«ها پرسيدند  آن. رسيدند ها ادامه داشت، چند فدرال سر كه بحث آن حالي در. خواست مي

ها گمان كردند كه  فدرال. گرفت دنبال آن يك جدل دردناك در به. »براي انجام يك مأموريت«؟ »براي چه«. »ونسن
نام او سايرين را نجات داد، .  را شناختدلِسكلوزها برآمده بودند كه يك نفر  ها قصد فرار دارند، حتي درصدد آزار آن آن

  .جواز عبور اصرار داشتولي كميسر هنوز بر 
ها از پائين   هم نگهبانفرهشهرداري يازدهم شتافت، ولي حتي با دستور   جواز عبور به يكي از نمايندگان براي تهيه

ولي تقاضا . ي عمومي همگان مطرح است ها حرف زد و گفت كه اراده ها با آن  آندلِسكلوز. آوردن پل معلق امتناع كردند
براي يك . لرزيد برگشت كه تمام تنش مي  درحاليدلِسكلوز. اثر ماند  براي غلبه بر فكر فرار بييك ميزان و تهديد به

  .ي مرگبار بود اين برايش يك ضربه. لحظه او در مظان بزدلي قرار گرفته بود
گفتند  باد دشنام گرفته بودند كه عالمت عقاب داشت و مي درمقابل شهرداري جمعيتي را ديد كه پرچمي را به

 كه فرانكل  هنگام كمك رساني بهديميتريوفدوشيزه . آوردند  ميباستيلها را از  زخمي. اند ها گرفته اكنون از ورسائي هم
 كه تازه از وروبلوسكي  سرفرماندهي را بهدلِسكلوز.  زخمي شده بود، زخم برداشته بودفوبور سنتانتواندر باريكاد 

:  پاسخ داددلِسكلوز؟ »آيا چندهزار نفري آدم مصمم داريد«:  پرسيدوروبلوسكي. نهاد كرد  رسيده بود، پيشكايـ   اُـ  بوت
عنوان يك  چنان به توانست تحت اين شرايط نابرابر هيچ مسئوليتي بپذيرد و هم  نميوروبلوسكي. »حداكثر چند صد نفر«

او همواره . ي نظامي را از خود بروز داد ههاي يك فرماند او تنها ژنرال كمون است كه قابليت. نبرد ادامه داد سرباز ساده به
  .كار گيرد ها را به گرفت كه آن هائي را براي او بفرستند كه ديگران همه رد كرده بودند و برعهده مي خواست گردان مي

 ساخته شده بود و هشت خيابان ها فوبوراين ميدان كه با هدف مهار . شد  نزديك ميدو شاتو تر به حمله هرچه بيش
مسلط بودند با دو  شاتو و خيابان كوميك تئاترـ  فوليزها كه بر  ورسائي. شد، واقعاً مستحكم نشده بود آن وارد مي بهبزرگ 

هاي  بچه«خانه از دست   را خانه بهمانيانها خيابان  آن. حمله كردنداين ميدان  ، بهپرنس اوژنعبور از كنار پادگان 
 او را در زير باران گلوله روي ها بچه. ياروئي با دشمن از ناحيه ران زخمي شد پس از چهار روز روبرونل. درآوردند» كمون

  . عبور دادنددو شاتوبرانكارد از ميدان 
تر از آن بود كه از اين بناي  ها كه تعدادشان كم پادگان رسيدند و فدرال   خيلي زود بهمانيانها از خيابان  ورسائي

ها را قادر  اين ترتيب ورسائي حفاظ كرد و به  را بيتوربيگوقوط اين موضع، خيابان س. وسيع دفاع كنند، آن را تخليه نمودند
پس از يك . ها را محاصره نمايند ها و پيشه  هنركنسرواتوارساخت تا تمامي بخش باالئي ناحيه سوم را اشغال كنند و 

. يك زن هم برجا ماند.  را رها كردندتواركنسرواجا گذاشتن يك مسلسلِ پر باريكاد  ها با به نبرد نسبتاً طوالني، فدرال
  .ها خالي كرد روي آن تيررس رسيدند، او مسلسل را به ها به كه سرباز محض آن به

، بولوار ماژنتا، بولوار پرنس اوژنبايست تمامي آتش پادگان   ميتئاتر دِژازه و ولترهاي  هاي بولوار از اين پس باريكاد
ي خود، فرود اين بهمن را با  ها در پشت پناهگاه شكننده فدرال.  را تحمل كنندتوربيگو  و خيابانتامپل، خيابان مارتن سن

ها را   اين كه هرگز يك صدم اين شجاعت ساده قهرماني رسيدند، بدون اين هائي كه به  فراوان آدم چه. دالوري پذيرا شدند
ي  ها، در هزار نقطه تي، در خالل اين روزپردازي و بدون هيچ رواي كساني كه بدون هيچ صحنه. از خود نشان باشند

داران  سفيد و جذاب، با موهاي مجعد مشگي با لباس تفنگ و ، يك دختر نوزده ساله، سرخدو شاتودر ! پاريس درخشيدند
، داتوييك كودك پانزده ساله، . در همين محل يك افسر جلوي باريكاد كشته شد. دريائي يك روز تمام نوميدانه جنگيد
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هاي خياباني،  زيرا در نبرد. گلوله براي آوردن كاله كپي جسد او رفت و آن را در ميان تشويق همراهانش برگردانددر زير 
 فوبور تامپلدر باريكاد . را از خود نشان دادنداالن  باز نبرد، كودكان همان شجاعت بزرگس كه در ميدان چنان هم

ي مدافعان آن تيرباران شدند و نوبت اين كودك  ر باريكاد همهپس از تسخي. چي يك كودك بود ترين توپ ناپذير خستگي
تا  حداقل كرد، بدهد  مادرش كه همان روبرو زندگي مي اش را به تا ساعت نقره«او سه دقيقه مهلت خواست . هم رسيد

ولي .  ديگر او را ببيندكرد كه او اجازه داد برود و گمان نمي اختيار متأثر شد و به افسر بي. »چيز را از دست نداده باشد همه
ديوار  رو پريد و با چابكي در نزديك اجساد رفقايش پشت به توي پياده! »من حاضرم«سه دقيقه بعد كودك فرياد زد 

  .آورد، هرگز نخواهد مرد پاريس كه مادام چنين مردمي بار مي. ايستاد
قطعات . ريختند هاي توپ و بمب فرو مي لهها زير گلو ديوار.  انگار با سيل و طوفان ويران شده بوددو شاتوميدان 

. سوراخ يا واژگون شده و حوض روي آن شكسته بود ها سوراخ  هاي فواره شير. شد هوا پرتاب مي ها به عظيم ساختمان
ها آويزان  ي اصلي آن هاي شكسته همانند اعضايِ تنه ها برگ نداشتند و شاخه درخت. كشيد آتش از بيست خانه زبانه مي

  .آمد دست نامرئي مرگ بر هرسنگي فرود مي. فرستادند هوا مي رو شده بودند، ابري از غبار به  و  ها كه زير باغ. بودند
 را ديديم كه همراه حدود صد فدرال ژورد و دلِسكلوزهفت، نزديك شهرداري ناحيه يازدهم، ما  در ساعت يك ربع به

كاله سياه و كت و شلوار؛ و شال قرمز كه : تن داشت ي خود را به لباس معمولدلِسكلوز. كردند  حركت ميدو شاتوسمت  به
پا شدن  ما كه دلواپس به. رفت بدون سالح و با عصا راه مي. نحوي كه توي چشم نزند، دور كمر بسته بود عادتش به بنا به

 ايستادند آمبروزيساي اي جلوي كل از بين ما عده. ي كمون رفتيم  بوديم، دنبال نمايندهدو شاتونوعي وحشت همگاني در 
كشورش خيانت كرده بودند،   برخورد كردند كه خشمگين از كساني كه بهآلزاسگاه با دكانداري اهل  آن. تا سالح بگيرند

ها از مرگ جسته بود،   باربرونل كه مانند ليسبون،  تر طرف آن. پنج روز جنگيده بود و جلوي پاي ما شديداً زخمي شده بود
 زخمي شده ليسبون كه در كنار ورمورلو باالخره . گرداندند او را تقريباً مرده باز مي.  از پا درآمده بوددو شاتوسرانجام در 
ترتيب ما  اين به. گذاشتند جا مي هاي درشت خون بر شد كه ردي از قطره  برروي برانكارد برده ميژاكالر و تايزبود، توسط 
كردند، عقب  هائي كه او را همراهي مي باريكاد، گارد د متر مانده بهدر حدود هشتا.  عقب مانديمدلِسكلوزاندكي از 

  .ها مدخل بولوار را تاريك كرده بود كشيدند؛ زيرا انفجار گلوله
. هاي تاريخ نقش بندد بگذار در كتاب. اين صحنه را تجسم كنيد، ما شاهد آن بوديم.  جلو رفتدلِسكلوزبا وجود اين 

اين كه كسي همراهش هست يا نه، هنوز با همان آهنگ پيش  اعتنا به بعيدي پير، بيت. كرد خورشيد داشت غروب مي
  .ها باال رفت چپ پيچيد و از تخته سنگ باريكاد به با ورود به. رفت؛ تنها موجود زنده در راه مي

 لوزدلِسكناگهان . سوي مرگ بر ما ظاهر شد براي آخرين بار، صورت جدي او در قاب ريش سفيدش، چرخيده به
  . افتاددو شاتوميدان  او به. انگار كه صاعقه او را زده باشد. ناپديد گرديد

آن فكر كرد  بايست به تنها چيزي كه حاال مي. سه نفر از چهار نفر كشته شدند. چند نفر سعي كردند او را بلند كنند
كه تفنگش را بلند  وسط بولوار درحالي، تقريباً در ژوهاناريك عضو شورا، . آوري معدود مدافعان آن باريكاد بود و جمع

شب فرا ! »ي دفاع از كمون نيستيد شما شايسته! نه«: ها كه مردد بودند فرياد زد گريست، برآن كرده بود و از خشم مي
ما با قلبي شكسته از رها كردن جسد دوستمان در معرض تعديات حريفي كه هيچ حرمتي براي مرگ قائل نبود، . رسيد

  .بازگشتيم
كه تنها وجدانش را  حالي ، ساكت و دردلِسكلوز. ترين دوستانش را هم درجريان نگذاشته بود كس حتي نزديك هيچاو 

بار  يك زندگي پر. رفتند پاي گيوتين مي ي قديم بهها مونتانيارطور گام در باريكاد گذاشت كه  محرم راز  خود داشت، همان
ي او مادام  اند، ولي خاطره ها جسد او را دزديده ورسائي.  بود و او آن را دادبراي او يك نفس مانده. توان او را فرسوده بود

ي  استعداد و علم او ستاره. او فقط براي عدالت زندگي كرد. كه فرانسه كشور مادر انقالب باشد، در قلب مردم جاي دارد
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كه  م و اعتراف كرد و پيگردهائي را  اعالاو اين عدالت را با سي سال تبعيد، زندان و توهينْ. نماي زندگيش بود قطب
عنوان يك ژاكوبن، او همراه كساني از ميان مردم در دفاع از عدالت جان  به. استهزاء گرفت وجودش را درهم شكست، به

ي جالد در  خواست، بدون عذاب ديدن چهره كه خود مي اين پاداش او بود كه با دست باز، در روز روشن و در زماني. داد
 براي فرار از مدسهاي بناپارت مقايسه كنيد كه در  رفتار اين وزير جنگ كمون را با جبن وزير و ژنرال.  بميردراه عدالت

  .هاي خود را تسليم كردند مرگ شمشير
هايش از آن محافظت   بودند كه حريق دو خانه در كنارهولترمدخل بولوار  ها مشغول حمله به تمام عصر ورسائي

ها كه در  ورسائي. ناحيه دوازدهم بودند تر نيامدند، ولي درحال نفوذ به  باالرويال از ميدان باستيلب ها در جان آن. كرد مي
دار و  هاي توپ  داخل شده بودند، هنگام عصر تحت حفاظت قايقاسترليتززير پل   بهسني  طول روز، در پناه ديوار كناره

  . پيش رفتندمازابار باغ ملي تا  آتش
 بار از دور توسط آتش. آهن شرق جلوتر بروند ها نتوانستند از خط راه  پايداري كرد و ورسائيجناح راست ما بهتر

ي  ي توپ گرفته بود كه پيغامي از طرف كميته  را زير گلولهمونمارتر شديداً رانويه.  حمله كردنداوبرويلييهخيابان   بهروتوند
توانست اين خبر را باور كند،   كه نميرانويه. سرخ در اهتزاز است پرچم گالِت ال دِ مولناو خبر داد كه در  نجات عمومي به

  .متوقف كردن آتش نشد حاضر به
شد و با عبور از  آهن شرق رد مي اي تشكيل دادند كه از راه ها خط شكسته ها در مقابل فدرال هنگام، ورسائي عصر

ناحيه تمام و كمالِ نهم و بيستم و حدود نيمي از براي كمون فقط دو . گرديد  ختم ميليونآهن  راه  بهباستيل و دو شاتو
  .نواحي يازدهم و دوازدهم باقي مانده بود

. كرد ترس، نفرت و سبعيتي خشن هرگونه احساس انساني را نابود مي. پاريسِ ورساي ديگر حالتي متمدنانه نداشت
شود درست را از نادرست و   ديگر نمي.آلود همگاني است اين يك جنون خشم«:  مه نوشت26 در تاريخ سييِكلي  روزنامه

گير و  براي يك فرياد يا يك كلمه آدم دست. زندگي شهروندان ديگر پشيزي ارزش ندارد. گناه را از مقصر تميز داد بي
. ها بسته شد اندازان اعتبار بدهد، هواكش زيرزمين ي نفت افسانه خواست به دستور ارتش كه مي به. »شود تيرباران مي

نهاد خدمت  ها پيش افسر هاي خود به بازوبند خزيدند و با افتخار به هاي خود بيرون مي گاه از خفا] 192[ملي نظم هاي  گارد
در ناحيه دهم، شهردار سابق، . ها را داشتند شتافتند و تقاضاي افتخار تصدي امر تيرباران ها مي كردند، براي غارت خانه  مي

. كرد ي او بودند، هدايت مي سربازان را براي شكار كساني كه قبالً تحت اداره، 109 گردان ي ، با ياري فرماندهدوباي
ها،  شهرداري قربانيان را به. قدر باال گرفت كه تمركز كشتار الزامي شد ها آن ها تعداد زنداني دار بركت وجود اين بازوبند به

يژه تشكيل شده بود، و دستجمعي تيرباران هاي و ها دادگاه انداختند كه در آن هاي عمومي مي ها و ساختمان پادگان
ها از اين  مردند و شب همه فوراً نمي. كردند ها را درو مي ها آن گو نبود، مسلسل هاي آتش جواب وقتي جوخه. شدند مي
  .خاست مي هاي هولناك اختضار بر ريز ضجه هاي خون تل

هاي  داد، حاال هِرم هاي تيره را نشان مي بري خورشيد فقط ا كه اشعه درجائي. ي حريق را بازآورد سايه شب صحنه
هاي   كه گلولهباستيلستون . كرد تر از استحكامات روشن مي  را تا خيلي باالسن، دابوندانس گُرنييه. آتش نمايان بودند

آتش كشيده بودند و كامالً سوراخ سوراخ شده بود، مثل يك مشعل بزرگ  هاي فراز آن را به  هاي گل و پرچم توپ تاج
  .سوخت  در آتش ميدو شاتو در جانب ولتربولوار . سوخت مي

حوالي نيمه شب . قدر سريع و ساده بود كه حتي در شهرداري يازدهم هم مورد ترديد قرار داشت  آندلِسكلوزمرگ 
  .بعضي از اعضاي شورا با تخليه شهرداري موافقت كردند

كند؟ كل   هنوز پايداري نميولترر شده است؟ مگر بولوار  تسخيباستيلمگر ! باز فرار از مقابل باروت و گلوله! چي
در ساعت دو صبح وقتي كه از يك عضو . نشيني است ي نبرد آن، عقب ي نجات عمومي و تمامي نقشه استراتژي كميته
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ر او را يك افس. اي خوابيده بود  يافت شد كه در گوشهگامبون را پشتيباني كند، تنها دو شاتوشورا خواسته شد تا باريكاد 
، و »ام  من هم مثل آن ديگري، فقط زنده مانده«: ارجمند پاسخ داد خواه  اين جمهوري. خواهي نمود بيدار كرد و از او عذر

  .باريكاد خالي بود.  جارو كرده بودندآمبروز سنها ديگر بولوار را تا كليساي  دنبال كار رفت؛ ولي گلوله
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  يكم و سيفصل 
 

  آخرين مواضع كمون

 
گير و  كردند، دست   دفاع ميباستيلتوسط اراذلي  كه از سِگوايهماژور «

 ِی& 9%( .»رعايت قوانين جنگ، بالفاصله تيرباران شد بدون احترام به

����3اران،  &;٢٧� .(  
  

 را در اختيار شاپِل  ال و بولوار اوبِرويليههاي خالي خيابان   دادند، باريكاد  هاي خود ادامه مي  شبيخون ها كه به  سرباز
؛ و در ناحيه مازا و زندان ليون  دِ  گار، كاستِكس، سرِپيچ خيابان آنتوان سنت باريكاد خيابان باستيلها در جانب  آن. گرفتند

 رسيدند ولترهاي بولوار   نخستين خانه ها به آن.  را اشغال كردندتامپلي بازار و ميدان  ي مواضع دفاعيِ رها شده سوم همه
  . مستقر شدندن رِئونيماگازو در 

 روز بعد گفت ير تيگير و تيرباران شد؛   غافلباستيلدر تاريكي شب يك افسر ورسائي توسط پست نگهباني ما در 
رحمانه مشغول كشتار اسرا، پيرمردان، زنان و   بيير تيگوئي در طي چهار روزي كه . »قوانين جنگ بدون احترام به«

  .ها اطاعت كرده بود  وحشيكودكان بود، از قانوني جز قانون 
ي  ، برگشتند و كارخانهاوبِرويليهها پس از عبور از خيابان   ، ورسائيويلت  الدر . گرفته شد  حمله با برآمدن روز از سر

ها   را گرفتند؛ در سمت راست، در ناحيه دوازدهم، آنناپلئوني ايستگاه را اشغال كردند؛ در مركز، تا سيرك  رها شده
 باال رفت و ونسِنآهن   ي راه يك دسته از ديواره. اشغال درآوردند رودخانه را به ها به  ترين پايگاه   نزديكبدون درگيري

 آنتوان سنت فوبور  را دراختيار گرفت و بهالكوئه و خيابان مازاي ديگر بولوار  كه يك دسته ايستگاه را اشغال كرد، درحالي
 از رويالح راست تحت فشار قرار گرفته بود، در سمت چپ نيز سربازان ميدانِ  كه از جناباستيلاين ترتيب،  به. داخل شد

  .آن حمله كردند  بهدومارشهطريق بولوار 
. هاي بزرگ است  اين پنج روز بمباران زير باراني جريان داشت كه معموالً مالزم نبرد. درخشيد  خورشيد ديگر نمي

ستوه آمده، تا  نفرات به. چنان جريان داشت بود، ولي با آهنگي خفه همباري صداي تند و تيز خود را از دست داده   آتش
ي  گلوله. شد، قابل تشخيص بودند جا انجام مي كه حمله از آن اي  آلودِ نقطه  سختي از پشت نقاب مه مغز استخوان خيس، به
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ساعت . كرد   را متشنج مينتوانآ  فوبور سنت مدخل اورلئانآهن   بار ورسائي مستقر در ايستگاه راه  هاي يك آتش  توپ
  . تسخير خواهد شدباستيلاگر پايداري نكنند، .  اعالن شدآنتوان  فوبور سنتباالي   ها بر  هفت، خبر حضور سرباز

ها سنگر   ها كه در خانه  فدرال. كردند   در فداكاري باهم رقابت ميالكوئه و اَلِگرخيابان . خوبي پايداري كردند ها به آن
ها  بركت از خودگذشتگي آن به. نشيني كردند  خون خود درغلطيدند؛ ولي هرگز نه تسليم شدند و نه عقب دند، بهگرفته بو

 در اين مصبِ انقالب. ي خود دفاع كرد هاي ويران شده  شكسته و خانه  هم   هاي در   بازهم شش ساعت از باريكادباستيل
. سمت اين دژ شليك شده است  به1789اي نشسته كه در   لولهجا در ديوار گ اين. ي خود را داشت هرسنگي افسانه

 1848كاران   جا محافظه در اين. شان همين ديوار براي همان راهي جنگيدند كه پدران فرزندان رزمندگان ژوئن با تكيه به
قُكِت،    خيابان الي واقع در خانه.  هيچ بود1871ها در  مقاسه با خشم اين  ها در خشم خود را خالي كردند، ولي خشم آن

ي  ها ها و زير اين شعله  و در ميان اين ويرانه. ي تئاتر بود  طوري ناپديد شد كه انگار صحنهشارانتوني خيابان  زاويه
ها   ي ورسائي بار پرچم سرخ را باال بردند كه اغلب با گلوله كردند و بيست  هاي خود را آتش مي  سوزان بعضي افراد توپ

مقابل يك ارتش كامل   دانست در   خوبي مي طور كه خود به سال گرچه همان  افتخار كهن   اين ميدان پر.شد مي  واژگون 
  .كم شرافتمندانه سقوط كرد ناتوان بود، ولي دست

در . ها جسد در اطراف باريكاد اصلي قرار داشت  هنگام صد  ها نفر، زيرا شب  جا بود؟ صد هنگام ظهر چند نفر در آن
 هم جسد افرادي كه در جريان درگيري يا پس از نبرد كشته آلِگردر خيابان . هائي وجود داشت   كشتهاتيهكروزخيابان 

 مارس 18چي ارتش كه در   ، يك توپكروزاتيهها چگونه مردند؟ در خيابان  اما آن. شده بودند، روي زمين افتاده بود
ما «هاي خود را باال انداخت و گفت   او شانه. »زنيمت  تير مي به«ها فرياد زدند   سرباز. مردم پيوسته بود، محاصره شد به

اي   خواست او را روي توده  افسر از سرِ ظرافت در قساوت مي. تر پيرمردي درگير بود  سو  آن. »توانيم بميريم  بار مي فقط يك
  .»ميرمزار ن ام و حق دارم در لجن  من دليرانه جنگيده«: گفت  پيرمرد مي. زباله تيرباران كند

.  برده شدسيسهستاد  گير گرديد، به ي چپ دست  كه در كرانهير ميليهمان روز . جا خوب مردند ها همه واقع آن  در 
پايان رسانده  خراب شده و شغل وزارت خود را هم با خيانت به ها خانه  ترين عياشي  اثر كثيف  اين ژنرال امپراتوري كه در 

 در كمون ير ميلينقش . ي چپ تبديل كرده بود هاي كرانه  خانه  يكي از سالخ  را بهركلوگزامبو، ستاد خود در ]194[بود
ها از   ترين سطح بود؛ ولي تنفر افسر  هاي او در مطبوعات تماماً تئوريك و در باال  جويانه و مناظره  صرفاً آشتي

با سري افراخته جنايت  ]195[گارسن، كش، كاپيتن ستاد  آدم.  در كمين او نشسته بودژول فاورهرسوسياليست و تنفر 
  .درمقابل تاريخ، بايد بگذاريم حرفش را بزند ].196[خود را روايت كرده است

سروصداي . خورديم  صبحانه ميلوگزامبورگ نزديك تورنون را وقتي آوردند ما داشتيم با ژنرال در رستوران ير ميلي«
مراقبت كردم كه مبادا جمعيت خودش اجراي عدالت را . » استير يميلاين «من گفتند  به. زيادي شنيديم و بيرون رفتيم

 ير ميليتو «او رساندم و پرسيدم  من خودم را به.  نشد، او را دم در نگهداشتندلوگزامبورگاو داخل . در دست بگيرد
صلت كنم كه شما خ  ممكن است، ولي من فكر مي«. »ي مجلسم دانيد كه من نماينده بله، ولي شما مي«؟ »هستي

  ».»، بين ما هست كه شما را شناسائي خواهد كرددكينسونوانگهي يك نماينده، آقاي . ايد  نمايندگي خود را از دست داده
  »؟»چرا«او از من پرسيد .  گفتم كه دستور ژنرال اين است كه او بايد تيرباران شودير ميلي بعد من به«
 در مورد ير ميلياحتماالً منظور مقاالت [ام   التي از شما خواندهمن مقا. دانم  من فقط نام شما را مي«: جواب دادم«

او مكثي . »تو از جامعه بيزاري. تو ماري هستي كه بايد زير پا له كرد. كه مرا از كوره دربرده است] م.  استژول فاور
. كند  و را از آغوش خود دور ميخوب، جامعه ت«. »واقع از اين جامعه بيزارم من به! آه، بله«دار گفت   كرد و با حالتي معني

هائي را كه شما مرتكب   ي آن قساوت و همه«. »اين قضاوت خودسرانه، بربريت و قساوت است«. »شوي  تو تيرباران مي
  ».» هستي ديگر كار تمام استير ميليگوئي كه   آوري؟ درهرصورت، چون تو مي  حساب نمي شديد هيچ به
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ي  خاطر همه زانو روي زمين اعدام شود و پيش از آن از جامعه به ، بهپانتئوند در ژنرال دستور داده بود كه او باي«
اين دستور است و تو «او گفتم كه  من به. زده تيرباران شود  او حاضر نشد زانو . خواهي كند  هائي كه كرده است، عذر  بدي
ي آتش برهنه  اش را جلو جوخه  درآورد و سينهاو كمي نقش بازي كرد، كتش را . »شوي، و الغير  زده تيرباران مي  زانو 
. »آرام بمير، اين از همه بهتر است. ها بگوئي چطور مردي آن خواهي به تو مي. دهي  تو داري نمايش مي«او گفتم  به. كرد

من  بعد به. »زانو بزن. خوب، باشد«. »خاطر هدفم آن كاري را بكنم كه دوست دارم مصلحت خودم و به من آزادم تا به«
زانو بنشانند و  زور به دستور دادم او را به«. »زور مجبور كني كنم كه تو با دو نفر مرا به  من فقط وقتي اين كار را مي«گفت 

خواست چيز ديگري را هم فرياد بزند كه افتاد و   او مي! »باد انسانيت  زنده«او فرياد زد . جريان افتاد بعد اعدام او به
  .»]197[مرد

 كه ير ميليسر . ي چپ او خالي كرد  خود را در شقيقهشاسپوتجسد نزديك شد و  ها باال رفت، به  ز پلهيك افسر ا
آمد   نظر مي طور به عقب پرت شد، هنگام زمين خوردن شكاف برداشت و باز شد، و باروت هم آن را سياه كرده بود؛ اين به

  .كند  نماي بنا نگاه مي كه دارد به
من براي آزادي ساير مردمان «: يك مرتجع گفت فدرالي به. ين شعار دو آرمان را در نظر داردا» !باد بشريت  زنده«
شدگان نبرد   ي سركوب ، پاريس براي همه1793 نظير 1871در ]. 198[»قدر نگران هستم كه براي آزادي فرانسه همان

  .كرد مي
 فالندرظهر، باريكادِ سرِ تقاطع بولوار و خيابان از  پيش.  هنوز درگير بودويلت  ال.  حدود ساعت دو سقوط كردباستيل

بندي    را باريكادكريمهها درعقب، در امتداد خط كانال متمركز شدند و خيابان   فدرال.  آن تسليم شده بودي توسط فرمانده
 269باريكاد . د تقويت شلواري  ي اصلي را دفع كند با باريكادي در كناره باريكاد نزديك فلكه كه قرار بود ضربه. كردند

جهت گستردگي خط  به. كه دو روز در مقابل دشمن ايستادگي كرده بود، مبارزه را در پشت مواضع جديد از سر گرفت
 پناه برده اج آن ها به  ناحيه بيستم رفتند كه بقاياي تمام گردان  براي آوردن نيروي كمكي بهپاسدوئه و رانويه، ويلت  ال

  .بودند
ها   در محلي نزديك كليسا گاري. كرد، جمع شده بودند  گاه و كوپن غذا توزيع مي اري كه خوابافراد در اطراف شهرد

ها ازهم جدا  هائي كه با حيات   رشته ساختمان هاي مختلف در  ها و سرويس  ستاد. لوليدند صدا درهم مي  و  ها با سر  و اسب
  .ودند مستقر شده بونسن  سيته، در هاكسوخيابان  شد، واقع در  مي

طرف بلوار برگشته   تقريباً همه جهت خودرا عوض كرده بهمونتان مِنيتوي   هاي تودر  هاي متعدد خيابان  همان باريكاد
 و بولوار بيروني، حتي مراقبت هم شومون  بوت مشرف است، پرالشزي استراتژيكي كه در اين نقطه بر  جاده. بودند
اي كه قبالً بين   مطابق مفاد عهدنامه. شد تشخيص داد  هاي مسلح را مي  از باالي حصارهاي موقت پروسي. شد  نمي

و . كرد  منعقد شده بود، ارتش آلمان از روز دوشنبه پاريس را از شمال و شرق محاصره مي ساكسونيي ورساي و شاهزاده
هاي نگهباني    پستارانتونش تا دني  سن مستحكم نموده، از دني  سنآهن شمال را قطع كرده، خط كانال را از   حاال راه

، فونتنه نفر از 000/5شنبه،  از ساعت پنج بعدازظهر روز پنج. پا كرده بود  ها باريكاد بر  ي جاده مستقر ساخته، و در كنار همه
هنگام، يك سپاه پنج   و شب. ناپذير تشكيل دادند   يك كمربند نفوذمونترُي تا مارن سرازير شدند و از شرانتون و نوژان

ها گردان چهارم را محاصره كردند و  ، آن9در ساعت .  را اشغال كردونسن  توپي  عراده80ار نفري ديگر با هز
توانستند براي  ها در اين وضعيت بهتر مي پروسي. پاريس برگردند، خلع سالح نمودند خواستند به  هائي را كه مي  فدرال

ارتش ورساي حمايت كرده  طور غيرمستقيم از  رخالل محاصره بهها پيش از اين هم د  پروسي. كمونارها دام بگسترانند
. كرد نمائي مي  نقاب خود  كاران فرانسه بي  ها با محافظه ي آن بودند؛ اما درطول اين هشت روز ماه مه، همدستي وقيحانه
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 ير تيي جنايات  همهها براي كوبيدن پاريس، در ميان  داخلي ما و تكدي از آن قشات امن وارد كردن فاتحان فرانسه به
  .آيد ها بشمار مي  آن  ترين  مسلماً يكي از زشت

زا در اثر   پا شد، يك انبار عظيم نفت، روغن و مواد آتش   حريق بهويلت  الانداز   حوالي ظهر، در بخش غربي بار
.  وادار كردريكه و الندرفهاي   هاي خيابان  ترك باريكاد اين حريق ما را به. ور شد  هاي توپ هر دو طرف شعله  گلوله

  . متوقف شدندروتوند و ريكهكردند با قايق از كانال عبور كنند، توسط باريكادهاي خيابان   هائي كه سعي مي  ورسائي
باال رفتن در ناحيه   الزم بود، بهباستيلها در   ها و اعدام  از جا گذاشتن چند هزار نفري كه براي تفتيش  پسوينوا

 مازاها كه آن را از بولوار    چند ساعت در مقابل سربازآنتوان  فوبور سنت تقاطع ريوليباريكاد خيابان . دوازدهم ادامه داد
 ميدان ي  متوجهپيكپوس و خيابان مازاها با حركت در طول بولوار   زمان، ورسائي هم. توپ بسته بودند، پايداري كرد به

ها را تدارك  ترين حركات آن  خانه كوچك  توپ. بر بزنند  يان مكه از طريق حصارهاي موقت  شدند و سعي كردندترون
كردند، جلو   كنترل خود درآورند سوار مي خواستند به  اي كه مي  ها را در سرِ جاده  معموالً توپ. داد  ديد و پوشش مي  مي
اين  توانستند به  ها مي  ها فقط از بلندي  فدرال. گرداندند  پناهگاه برمي ها را به كردند و دوباره آن  مي  بردند، تيراندازي  مي

خواست   ممكن بود؛ زيرا هر باريكاد مي  ي كمون غير خانه  ولي متمركز كردن توپ. رسي داشته باشند دشمن نامرئي دست
  .محل استقرار آن بكند اختيار داشته باشد، بدون آن كه اعتنائي به  توپ خود را در

مسير حركت . گم وجود داشت  در  برهمي از افسران سر  در ستاد گروه درهم. داشتاي وجود ن  ديگر هيچ نوع اوتوريته
شد  آشفتگي در اين محل چنان مهلك بود كه مي. شد  ها معلوم مي  هاي گردان  برده  در  دشمن فقط از روي ورود جان به

معدود اعضاي شورا كه در ناحيه . ودش  پيدايش ميويلت  الاش در   را ديد كه در لباس ژنرالي سروكلهدوبيسونآدمي مثل 
اي   ها جلسه كه آن شدند؛ درحالي  رفتند و مطلقاً ناديده گرفته مي  سو مي سو و آن اين هدف به  خوردند، بي  چشم مي بيستم به

 مركزي آمد و مدعي ي  بودند، كميتههاكسوها در خيابان  روز جمعه وقتي دوازده نفر از آن. هم تدارك نديده بودند
. آورده شد  شان، بر جمع  بهوارلنها با اضافه كردن  رغم چند نفري كه اعتراض كردند، اين خواست آن علي. يكتاتوري شدد

  .ي نجات عمومي ديگر خبري شنيده نشد از كميته
ها او روح   در اين روز. بود با تحركي قابل تحسين در نبردرانويه تنها كسي از اعضاي آن كه نقشي بازي كرد، 

شهروندان «: اي منتشر كرد   مه بيانيه26در روز . چيز را زير نظر داشت انگيخت و همه  مي   بود، افراد را بربِلويل و ويلت  ال
چيز  هنگام شب مراقب همه! مسلح شويد. دانيد چه سرنوشتي در انتظارتان است  اگر ما تسليم شويم، مي! ناحيه بيستم

آن كمك كنيد تا دشمن را  به. ناحيه نوزدهم ياري برسانيد به. دقت اجرا كنيد  ما را با خواهم كه دستورات   از شما مي. باشيد
  !»باد جمهوري  زنده. دستي كنيد  پيش.  حمله شودبلويلخودِ  منتظر نمانيد تا به. امنيت شما در اين نهفته است. پس براند

كوبيد و    را ميمونتان منيكه از روز پيش  هاي توپ   گلوله. ولي افراد خيلي كمي آن را خواندند يا از آن اطاعت كردند
كشيدند، اين دو عالمت آشكار، نزديكي پايان كار و   خانه مي  خودرا خانه بهي مجروحاني كه در پي كمك فرياد و منظره

م كامال صورتي كه نا  هر فرد بدون اونيفرم، در. شدند  مردم سبع و مشكوك مي. كرد  عوارض عادي شكست را تسريع مي
رسيد، دلهره و   جاي پاريس مي  اخبار كه از جاي. اي نداشت كه ضمانتش كند، در معرض خطر تيرباران بود  شناخته

كنند و حتي   ها را خالص مي  كنند؛ كه زخمي  ها هيچ رحمي نمي  دانستند كه سرباز همه مي. كرد  نوميدي را تشديد مي
گير شود كه  پا و يا با لباسي دست تن، پوتين نظامي به  كه با اونيفرم گارد ملي به؛ كه هر فردي]199[كشند  ها را مي  دكتر

شود؛ كه  رزمندگاني كه با قول   اش تيرباران مي  اند، در خيابان و يا حياط خانه  هائي برآن باشد كه تازه كنده شده  آثار نوار
ورساي برده  ن مرد، زن، كودك و افراد مسن با سر برهنه بهشوند؛ كه هزارا  كنند، كشتار مي  تأمين جاني خود را تسليم مي

او پناه داده باشد تا در سرنوشت  اي منتسب باشد يا به  اند؛ كه كافي است كسي با رزمنده  اند و اغلب در راه كشته شده  شده
  .شد  ان صحبت مي  انداز  اصطالح  نفت  شمار اعدام به  از موارد بي. او سهيم شود
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 باال هاكسوها از خيابان   اي از فدرال  هشت ژاندارم، روحاني و غيرنظامي در ميان دسته  و   شش، چهلحدود ساعت
ولي . كنند  سكوت كامل حركت مي  اند و در   گير شده ها اسرائي هستند كه اخيراً دست شد كه اين  ابتدا تصور مي. رفتند

ها افتاد،  تر شد، دنبال آن جمعيت بيش. برند  د كه براي اعدام مي هستنركِت  الهاي زندان   ها گروگان شايع شد كه اين
روي  ها به  دروازه.  رسيدسيته ونسن نيم اين جمع به  و  در ساعت هفت. ها نرساند آن شان قرار داد؛ ولي دست به مورد عتاب

  .هاي اطراف پراكنده گرديد  ها بسته شد و جمعيت در زمين آن
گيري بودند كه  ها در حال نشانه  شاسپوت. ها را كنار نوعي سنگر پاي ديوار هل داد  گان سراسيمگي گرو  اسكورت با

با اين كار او . »فرستد هوا مي  ي ما را به همه. جا يك انبار باروت هست كنيد؟ در اين  شما چه مي«يك عضو شورا پرسيد 
كردند با بحث   رفتند و سعي مي  آن گروه مي  از اين گروه بهديگران، كامالً پريشان. تأخير بيندازد اميدوار بود كه اعدام را به

شان از مرگ  ها نيزچندان براي نجات كردند و شهرت آن زدند، تهديد مي ها را پس مي آن. آتش خشم را تخفيف دهند
  .كرد تكاپو نمي

رچه طي دو روز گذشته گ. در بيرون جمعيت دست زد. ها افتادند  تدريج گروگان به. هرطرف شليك شد ها به  شاسپوت
ها، اين   اما اين ژاندارم. شد اي نمي ترين زمزمه كردند، باعث كم   عبور ميبلويلشدند و از وسط   سربازاني كه اسير مي

ها كه بيست سال تمام پاريس را منكوب كرده بودند، نمود امپراتوري، بورژوازي و كشتار   ها و اين كشيش  جاسوس
  .كل آن بودندترين ش  انگيز  نفرت به

عدالت مردم بر سر . شورا راه مجازات او را پيدا نكرده بود. ، تيرباران شده بودمورني، همدست ژِكِرهمان روز صبح، 
رسيد كه او با آرامش تن   نظر مي به.  رفتركِت  ال زندان  ها به ها دنبال آن  ي چهار نفره از فدرال يك جوخه. آمد  او فرود 

. ام تر كار را من انجام داده كنيد، اگر گمان داريدكه بيش  شما اشتباه مي«: زد  در راه حتي حرف هم ميقضا داده است و به
  . وصل بود، اعدام شدپرالشز  بهشارونحصاري كه از جانب   او در زمين بي. »ها سر من كاله گذاشتند  آن آدم

 توقف ريشار لِنوار در بولوار كلَنشان  و دوئِههاي   سپاه. انتقال مهمي صورت ندادند  و  ها هيچ نقل  در طي اين روز، سرباز
 سباستين  سنيك ژنرال ورسائي در خيابان .  را متوقف كردولتربولوار   هجوم بهباتاكالنعقب   دو باريكاد در. كرده بودند

 هم ويلت  الهاي   انداز   و بارروتوند. كرد   پايداري ميآگوستـ  فيليي باريكاد خيابان  واسطه  هنوز بهترونميدان . كشته شد
  .دادند مقاومت خود ادامه مي به

 دفاع را بين استحكامات هنگام، ارتش  شب. شهرداري گسترش يافت ها و به  ترين بارانداز  نزديك دراواخر روز حريق به
ريشار ، بولوار مارتن  سنكانال  ادامه داشت و از ونسني   تا دروازهويلت  الهاي   خانه   قرار داد كه از سالخ و خطي منحني

مركز آن را در اشغال  كلَنشان  ودوئِه دو سر اين منحني و وينوا و الدميروشد؛     رد ميآنتوان  سنت  فوبور و خيابان لِنوار
  .داشتند

در پيچ . دآلود بو  هاي توپ ويران شده بود، شبي تيره و تب  اثر گلوله   كه دربلويل و مونتان منيشنبه در  شب جمعه به
بايست ثابت كند كه   پرسيدند و گاه اين هم كافي نبود و شخص مي  را مي) بلويلـ  بوشوت(ها اسم شب   هرخيابان نگهبان

. رهبر هرباريكاد براي خود اين حق را قائل بود كه مانع عبور شما شود. جا فرستاده شده است آن براي انجام كاري به
ها كه سرپناهي نيافته  اكثر آن. كردند  ها را پر مي   خانهي رسيدند و همه  نظمي از راه مي  چنان با بي ها هم  بقاياي گردان

  .ماندند  شد، مي  بدرقه مي» !باد كمون  زنده«ها كه همواره با فرياد   بودند، در فضاي باز در ميان شليك توپ
بردند،  ي خود مي هاي صليب شده گهائي را روي تفن هاي ملي تابوت اي از گارد  عدهبلويلدر خيابان بزرگ 

هاي توپ در  اين رزمندگاني كه در ميان گلوله. نواختند ها مي كردند و طبل ها كساني با مشعل حركت مي پيشاپيش آن
ي مرگ  ها خود دم دروازه آن. گذاشتند نمايش مي اي را به دهنده سپردند، عظمت تكان خاك مي سكوت رفقاي خود را به

  .بودند
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 را آدميرو سرباز 000/25دست باال هزار نفر، دو روز تمام جلوي .  رها شدآلمانهاي خيابان  باريكادهمان شب 
  .هاي ثابت و كودكان بودند ي اين مردانِ دلير گارد تقريباً همه. گرفتند

 در اثر .آلود مه غليظ و نافذ بود و زمين گِل. ي شومي پرده برداشت رنگ و مرطوب شنبه صبح از منظره روشنائي كم
  .لرزيدند هاي خيس مي ها در لباس فدرال. رفت آهستگي در باران باال مي هاي سفيد به هائي از دود باري، ابر آتش

ها اشغال شد كه بدون   توسط سربازبانيولِه و مونترويهاي  ي استراتژيك، دروازه از دميدن روز باريكادهاي جاده
 كه استحكامات دفاعي آن رها شده بود، ترونها در ميدان  ساعت هفت آندر .  هجوم بردندشارون برخورد با مقاومت به

افسران . پا كردند سمت شهرداري يازدهم بر بار با شش توپ به  يك آتشولترها در مدخل بولوار  ورسائي. استقرار يافتند
 مه 27 كه در تمام طول روز اين باريكادي. صدا برنده شوند و خواستند با سر كه از اين پس از پيروزي مطمئن بودند، مي

ها  هاي سرگردان ورسائي خيلي از گلوله. كرد ترتيبي شليك مي كرد، فقط دو توپ داشت كه در كمال بي باري مي آتش
اين اسالف بورژواي  رسيد كه او با آن لبخند تمسخرآميز برلب به نظر مي كرد و به  اصابت ميولتري  پايه مجسمه به

آن اشاره   بهليساگارهجا   را كه در اينولتر، متأسفانه ما نتوانستيم اصل متن beau tapage[ي زيبا  خويش ضربه
  .كرد ها قول داده بود، يادآوري مي آن را كه به] م. كند، پيدا كنيم مي

 و پوئبالهاي  خيابان ي جهات از خط منحرف شدند و با عبور از كنار استحكامات به ها در همه ، سربازويلت الدر 
هاي  ي خيابان كرد كه همه ها هنوز در بخش باالئي ناحيه دهم مشغول بود و سعي مي جناح چپ آن.  حمله كردندكريمه

 با آتش روتوند، در حصارهاي موقت و فالندرها در خيابان  هاي آن بار آتش. اختيار بگيرد  را درويلت البولوار  منتهي به
.  حدود ساعت ده تسليم شدپوئبالباريكاد خيابان .  توپ چيره گرديدندهاي  با گلولهشومون بوت يكي شدند و بر مونمارتر

ي خود  ها رسيدند، تپانچه وقتي ورسائي. ها پنهان شد و منتظر ماند  جا مانده بود، پشت تخته سنگ ملواني كه تنها در آن
هاي مجاور با خيابان  اباني خي دشمن در همه. شان حمله برد ميان صفوف ها خالي كرد و تبر در دست به روي آن را به

 را كريمه توپ ما خيابان ي عراده  دو فِتدر ميدان . شد، موضع گرفت تيراندازان ما حفظ مي  كه محكم توسط تكمِناديه
  .كرد داد و جناح راست ما را حفاظت مي پوشش مي

،  كه همكارانش در ليكسژول اها،  يكي از آن.  جلسه كردندهاكتو عضو شورا در خيابان 10 يا 9در ساعت يازده، 
چيز در بهترين  ي او همه گفته به. عنوان ديوانه حبس كنند، با ذوق از كار درآمد دوران كمون مجبور شده بودند او را به

كردند كه با تسليم  ديگران فكر مي. جا بيايند اين ها بايد به هاي مركز متالشي شده است، فقط آن اگر ستاد. حالت است
يك يا دو عضو پوچيِ اين . ها خاتمه دهند كشتار توانند به ورساي تحويل خواهند داد، مي ها را به ا كه آنه پروسي شدن به

كسي . دهند ي خروج از پاريس را نمي كسي اجازه ها به اين هم اشاره كردند كه اصوالً فدرال اميد را  نشان دادند؛ و به
كشيد و افراد را يك  مي جا سر همه  كه بهرانويهظيم بود كه يك يادداشت رسمي در حال تن. ها گوش نداد حرف آن به
جاي بحث  چرا شما به«: كرد، با ورود خود مذاكرات را قطع كرد و فرياد زد  جمع ميشومون بوتك براي دفاع از ي به

وقفه   بيهاي اهل مذاكرات ي اين آدم ها در جهات مختلف متفرق شدند و اين آخرين جلسه آن. »رويد بجنگيد كردن نمي
  .بود

ها دارند از طريق خيابان پاريس و  هنگام ظهر شايع شد كه سرباز.  را اشغال كردند16ها پايگاه  در اين لحظه ورسائي
هاي خود رانده شده بودند، كنار  هاي توپ از خانه جمعيتي از مردان و زناني كه در اثر گلوله. آيند ها پيش مي حصار
در . مزارع اطراف فرار كنند ها اجازه داده شود تا به آن خواستند به هاي بلند مي  با فرياد جمع شدند ورومانويلي  دروازه

.  پراكنده شدليال د ويالژجمعيت بيرون شتافت و در . ها راه بدهد پناهنده ساعت يك پل معلق پائين آورده شد تا به
پا شده بود عبور كنند، يك  ي كه در ميان جاده برتر بروند و از باريكاد اي زن و كودك تالش كردند جلو كه عده هنگامي
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ها  پا و سر اين بي بيائيد به! آتش«ها فرياد زد  طرف پروسي ها انداخت و به ، خود را جلوي آنرومانويلگروهبان ژاندارمري، 
  .يك سرباز پروسي آتش كرد و يك زن را مجروح ساخت. »آتش كنيد

 سوار بر اسب و پيشاپيش او يك پاران حدود ساعت چهار، كلنل .در همين حال پل معلق باال برده شده بود
افسر جواب داد كه هيچ . خفت بيهوده. ها جواز عبور بخواهد ابتكار خود جرأت كرد تا برود و از پروسي شيپورچي به

  . برگردددني  سن دستوري در اين زمينه ندارد و او بايد به
اي براي    نامهواشبِِرنگري آمريكا باور داشت، رفت تا از آقاي   نجيميا ، عضو شورا، كه هنوز بهآرنولدهمان روز 

اش   احترامي پذيرفته شد و سرانجام با اين قول كه نامه آن افسر فرستادند، با بي او را از اين افسر به. پاسگاه آلمان بگيرد
  .دهند، برگردانده شد  سفير مي را به

 و زمين بازِ ليالي استراتژيك از طريق خيابان  ك كردن جاده چند گردان ورسائي، پس از پا2نزديك ساعت 
 سه توپ، براي پوشش مارساز ميدان .  متوقف شدندبِلوو رسيدند، ولي در خيابان كريمهخيابان  استحكامات به

با چي  ها تمام روز فقط توسط پنج توپ  اين توپ.  كردسو   همفتهاي ميدان   آتش توپ ، آتش خود را با شومون  بوت
دليل تمام   بهبوتهاي   در ساعت پنج توپ. رهبر و دستور، سرويس شدند نياز به  بازوهاي لخت، بدون هيچ شاهد و بي

  . پيوستنددِزانلِه و فِسار، مĤِنديههاي   هاي خيابان  گريز    و  جنگ هاي آن به  چي  شدن مهمات ساكت شد و توپ
 منتقل شده بودند رِكِت كوچكزندان   را كه از روز چهارشنبه بهژنپرنس او سربازان صف پادگان فِرهدر ساعت پنج 

جمعيت بدون ابراز هيچ .  آوردهاكسوخيابان   تخليه شده بود، بهـ رِكِت بزرگكه زندان  چنان هم و حاال اين زندان ـ
تعلق داشتند، هيچ نفرتي مردم  ها به اين سربازان كه مانند خود آن ها نسبت به كرد، زيرا آن  ها را نگاه مي تهديدي آن

مردم براي ديدن عبور . اي مهلك شد  ها موجب تفرقه ورود آن.  جا دادندبلويلها را در كليساي  آن. كردند  احساس نمي
، بوت را اشغال كردند و آخرين مدافعان جا ها پيش آمدند و آن  ورسائي. ريخت هم  بهفِتها هجوم آوردند و دفاع ميدان  آن
  . عقب نشستندپاريس و خيابان لفوبور تامپ به

از ساعت چهار بعدازظهر، . ي ما درحال شكست بود، از عقب مورد حمله قرار گرفتيم جبهه وقتي قسمت پيش
.  نبودجا  در آنـ مصمم، ولي فاقد انضباط و دورنگري  فدرال ـ200 بودند كه بيش از پرالشزي  ها در كارِ محاصره  ورسائي

حصار آن نزديك  هزار ورسائي از هرسو به  پنج . ها وادار كنند  مستحكم كردن ديوار ها را به آنافسران نتوانسته بودند 
هاي كمون تقريباً هيچ مهماتي دريافت   از بعدازظهر توپ. زد   پايگاه، داخل آن را شخم مي خانه  كه توپ شدند، درحالي  مي

ي بزرگ  ها را نداشتند، دروازه  أت باال رفتن از ديواري خود جر رغم عده ها كه علي  در ساعت شش ورسائي. نكردند
. اي نوميدانه آغاز شد  گاه مبارزه آن. افتاد  ها خيلي زود فرو  گورستان را زير بمباران گرفتند، كه باوجود حمايت باريكاد

تن   به  با دشمن در يك جنگ تنها  آن. گاه خود دفاع كردند وجب از پناه ها پناه گرفته بودند، وجب به  ها كه پشت قبر  فدرال
پيچيدند و در يك   هم مي  ها به  دشمن. جنگيدند  هاي كمري مي  ها با سالح  ها در زير طاقي آن. انگيز درگير شدند  هراس

  .بالتكليفي خاتمه نداد كه خيلي زود فراگير شد، به تاريكي. مردند  گور مي
، خيابان فِتها در ميدان   ورسائي. مانده بود باقيها   راي فدرالشنبه شب فقط بخشي از نواحي يازدهم و دوازدهم ب

اي كه بين   چهار ضلعي.  متوقف شدندـ كه در بولوار چنان هم جا ـ  اردو زدند و در اينرِبِوال تا خيابان پراديه و خيابان فِسار
در . ها بود  شد، بخشاً در اشغال فدرال  ي تشكيل مي و بولوار بيرونركِت، خيابان مِريكور  فولي، خيابان تامپل  د  فوبورخيابان 

 و دوِئهدادند،   ها قرار مي  معرض توپ  ها را در  گرفتند و از اين طريق فدرال  اختيار مي  ها را در   بلنديالميرو و وينوامدتي كه 
  .كشيدند   انتظار ميمنوارـ  ريشار در بولوار كلنشانَ
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 اين تيرگي را با نور ويلت  الحريق . باريد  آسا مي  باران سيل! ها  رين ساعتچه شبي براي معدود رزمندگان آخ
 هم رسيدند و چند يوله بانكوبيدند، حتي تا    را ميبلويلچنان  هاي توپ كه هم  گلوله. كرد  ي خود روشن مي كننده  كور

  .سرباز پروسي را هم زخمي كردند
جا نه دكتر وجود داشت، نه دارو و نه تشك و پتو؛ و اين  در آن. شد  مي شهرداري بيستم وارد  تعداد زيادي زخمي به  

گير شده بودند، در   هاي ملي غافل  تعدادي جاسوس كه در لباس گارد. دادند  روز بدون هيچ امدادي جان مي  مردم تيره
سركردگي كاپيتان  فلورانس به] م. جويان انتقام[ي وانژورها. شدند كه بعد در حياط تيرباران گرديدند جا نگهداري مي آن

  .چرخيد، وارد شدند سو مي سو و آن اين خود، جواني ظريف و زيبا كه برزين اسبش به
داد و با  ريز خود، فحش مي  پيشانيِ خون خوش خلجان، با دستمالي بسته به كه مسؤل رستوران نظامي بود، دست زني

. شد تصادفاً شليك مي  هاي متشنج   ها از ميان دست  تفنگ. خواند  يم  هم فرا  شيرِ زخمي افراد را گرد  فرياد يك ماده
كسي  آميختند و چه  هم مي  اي به  كننده غوغاي ديوانه  ها در   ها و غرش توپ  ها، تيراندازي  ها، البه  ها، تهديد صداي گاري  و  سر

يك . آورد  اي مي  ي تازه لحظه باخود فاجعهشود؟ هر  كرد كه عقلش زايل مي  انگيز احساس نمي   هراسهاي در آن ساعت
در «، و سومي »نفر نياز داريم  بهرِبِوالدر خيابان «: ، ديگري» رها شدپراديهباريكاد «گفت كه   آمد و مي  گارد شتابان مي

 و وارلن، رهفِ، ترانكههاي مرگ فقط چند عضو شورا، از جمله   براي شنيدن اين ناقوس. »كنند   دارند فرار ميپِرهخيابان 
ها هم غرق   ترين  اميدي؛ قوي  خوابي، بي  نوميد از ناتواني خود، درهم شكسته از اين هشت روز، بي.  حضور داشتندرانويه

  .اندوه بودند  در
حركت درآوردند و  ي استراتژيك به  سربازان خود را در طول حصارهاي موقت جادهآدميرو و وينوااز ساعت چهار، 

 را اشغال ويلت  ال در ربوالها باريكاد خيابان   حوالي ساعت پنج، سرباز. هم پيوستند  بهرومنويلي  ازهخيلي زود در درو
شهرداري ناحيه بيستم تا ساعت .  حمله بردندپاريسهاي خيابان   باريكاد  از پشت بهرنار و گذرگاه ونسنكردند و از خيابان 

 با پنج يا شش گارد دفاع 191 گردان ي قاطع بولوار توسط فرمانده در تپاريسباريكاد خيابان . هشت تسخير نشده بود
  .شان پايداري كردند شد كه تا تمام شدن مهمات  مي

. ها را آزاد كرد    شد و گروگانركِتزندان   حركت كرده بود، در ساعت نه وارد آگوستـ  فيليپكه از بولوار  ستوني
اين زندان رها شده داخل  توانستند به  دند، حداقل از ساعت نه شب مي مسلط بوپرالشزها كه از روز پيش بر   ورسائي

ها كه  چهار نفر از اين. مقدار بود  ها بي ها چقدر براي آن  خوبي نشان داد كه جان گروگان اين تأخير دوازده ساعته به. شوند
ار كرده بودند، دوباره توسط باريكاد  از زندان فرـ بعدازظهر روز شنبهـ ، در همين فاصله  شان بود  هم بينسورااسقف  

  .تيرباران شدند] م.  كوچكركِت [ركِت  گير و در مقابل پتي مجاور دست
 و بولوار تروا كورن، تروا بورن، تامپل  د  فوبورهاي   شد كه از خيابان  ي كوچكي محدود مي دايره در ساعت نه مقاومت به

ي  يك دسته. كردند  ، هنوز مبارزه ميرامپونودر ناحيه بيستم، از جمله خيابان دو يا سه خيابان . گرديد  تشكيل ميبلويل
 پائين آمدند شاندوش از خيابان  ها به  كمر و شاسپوت هاي قرمز به   شالگامبون و فِره، وارلنرهبري  كوچك پنجاه نفره به

وارد . كرد  ها حمل مي  بزرگي را پيشاپيش آنپيكر پرچم سرخ  اي غول  گاريبالدييك . و از ناحيه بيستم وارد بولوار شدند
اين .  دفاع كنندروا  او  فونتِن و خيابان تامپل  د  فوبوررفتند تا از باريكاد خيابان    و همكارانش ميوارلن. ناحيه يازدهم شدند

دند آن را از طريق  مسلط بودند، موفق شلوئي  سنها كه بر بيمارستان   ورسائي. باريكاد از جلو در دسترس قرار نداشت
  . دور بزنندبيشا و مور  سنهاي   خيابان

اين مسئله چه . ها را در محاصره داشت  آنها تقريباً هيچ توپي نمانده بود و دو سوم ارتش  در ساعت ده براي فدرال
خواستند  ها هنوز مي آن پارمانتيه و خيابان مور  سن، خيابان اوبِركامف، خيابان تامپل  د  فوبوراهميتي داشت؟ در خيابان 

كه خروجي  هائي  ها را دور زد؛ و از ديگرسو خانه شد آن  هائي وجود داشت كه نمي   باريكادسو جا از يك درآن. بجنگند



 236 

ها و در زير بمباران  پس از اتمام گلوله. ها را بمباران كردند ها آن ها، ورسائي تا تمام شدن مهمات فدرال. نداشت
  . بودند فتند كه در اطراف خود چاتمه زده هائي شتا  تفنگسمت  ها، به ورسائي
 كه پاريسسمت خيابان  ها به  فدرال در ساعت ده آخرين توپ. جا ساكت شد تدريج تيراندازي فروكش كرد و همه به

 كمون اين توپ كه با دو گلوله پر شده بود با صداي انفجار مهيبِ خود آخرين آه.  بود، شليك كردها در اشغال ورسائي
  .كشيد  پاريس را بر

بار پايه  او سه. يك فدرالِ تنها يك ربع ساعت از آن دفاع كرد.  بودرامپونوهاي مه در خيابان   آخرين باريكاد روز
پاداش شجاعت  اين آخرين سرباز كمون، به.  دراهتزاز بود، شكستپاريسها را كه روي باريكاد خيابان   پرچم ورسائي
  .فرار شد خود، موفق به

 سه ويلِت  ال دو روز و نيم،  كاي ـ  اُ ـ   بوت دو روز پايداري كرده بود؛كنكوردميدان . چيز تمام شد در ساعت يازده همه
ها   ، روي باريكاددلِسكلوزيك نفر، : كردند  مه انجام وظيفه مي21 عضو شورا كه در 79از .  دو روز و نيمولترروز، و بولوار 
؛ دو ])200[كه چند روز بعد در ورساي مرد (ورمورل و برونو، تيرباران شده بودند؛ دو نفر، ريگو. ر  ودوران. ژمرد؛ دو نفر، 

ما سه . ها تلفات كمي داده بودند  ورسائي. طور سطحي زخمي شدند  بهـ فرانكل و پروتو، [*]اوده نفر شديداً و سه نفر ـ
ولي شورشيان ژوئن . تر بود  نسبتاً جدي اومت شورشيان ، تلفات ارتش و مق1848در ژوئن . هزار كشته و زخمي داشتيم

ي ژوئن  مبارزه.  سرباز نبرد كردند000/130كه شورشيان مه با  كردند؛ درحالي  نفر مقابله مي000/30بايست فقط با   مي
 مه 21 در ي ژوئن ارتش انقالب دست نخورده بود؛ و در آستانه. ها هشت هفته  فقط سه روز طول كشيد و از آنِ  فدرال

كه بيهوده در خارج از شهر   نفري000/15اين . هاي مقدم جان باخته بودند  ترين مدافعان در پست  غيور. قطعه قطعه بود
 و پانتئون در كشان و َوانو، ايسي، انيير، نوييها كه مردان دلير   كردند؟ چه كار  ها كه نمي  فدا شدند، در داخل پاريس چه

  كردند؟   نميمونمارتر
اين دژ كه مطابق مفاد قرارداد صلح خلع سالح شده بود، از هرگونه .  مه واقع شد29 در دوشنبه ونسناشغال دژ 

شد كه تحت   چهار افسر مي  و  پنجاه نفر و بيست  و  جمعي آن شامل سيصد  عواب. شركتي در اين نزاع عاجز بوده است
 مارس، قرار 18ترين افراد    و يكي از فعالگاريبالدي و لهستاني ها  ، از رزمندگان سابق جنگفالتولژيون   فرماندهي سر

  .دارد  مي  نهاد تأمين جاني كامل داده شد، ولي پاسخ داد كه شرفش او را از ترك همرزمان خود باز او پيش به. داشتند
ر، نه براي خودش،  خواستار سه جواز عبوفالتو. روز شنبه يك سرهنگ ستاد ورسائي براي مذاكره در مورد تسليم آمد

ها مرتكب خطاي توسل   بلكه براي تعدادي از افسران خود كه مليت خارجي داشتند، شد؛ و در مقابل امتناع ورسائي
ي ساكسوني شد و اين  بيني محاصره را كرده بود، خواستار كمك شاهزاده   كه پيشماكماهونولي . ها گرديد  پروسي به

 با اين دژ ارتباط برقرار كرد و وينوادرطي مذاكرات ژنرال ]. 201[زنگ بود ود گوش بهخاطر اين برادر ارتشي خ آلماني به
:  بودمِرلهها يكي   فدرال ي اين ازجمله. هاي سرسخت را از ميان بردارند  نهاد كردند كه فدرال چند فرد بدنام پيش

انبار مهمات . جاي تسليم آن فجر كردن دژ بهمن تحرك و كامالً مصمم به  دار سابق، اليق، پر  خانه، درجه  سرمهندسِ توپ
  .حاوي هزار كيلوگرم باروت و چهارصد گلوله بود

اطاق او داخل شده بودند، جسدش  به.  شنيده شدمِرلهاي از اطاق   شنبه در ساعت هشت صبح صداي گلوله روز يك
و . ختگي اطاق نشان از وقوع درگيري داشتري مه به. اي سرش را سوراخ كرده بود  ي تپانچه روي زمين افتاده بود و گلوله

 توسط آن قصد داشت مِرلهاي را كه   ها او را آزاد كردند، تصديق كرد كه باطري  ، كه بعداً ورسائي...، ب99كاپيتان گردان 
  .دژ را منفجر كند، از كار انداخته است
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چهار ساعت از پايان درگيري در   و  بيست. نهاد تسليم را تكرار كرد روز دوشنبه حوالي ظهر سرهنگ ورسائي پيش
افراد پس . ها وارد شدند  ها باز شوند، و در ساعت سه ورسائي  توافق شد كه در. افسران مشورت كردند. پاريس گذشته بود

  .الحفظ ماندند   افسر جدا از ديگران تحت9.  خود، در انتهاي حياط صف كشيده بودندهاي از زمين گذاشتن سالح
ي   افسر در مقابل جوخه9 ازپا درآمده بود، اين دوك آنگنكه  ي صد متريِ محلي فاصله  ها، به  ر خندقهنگام، د  شب
ببينيد آيا ! نبض مرا بگيريد«: ي ورسائي رو كرد و گفت فرمانده ، بهدِلورمها، سرهنگ  يكي از آن. خط ايستادند آتش به
  .»ام  ترسيده
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  و دوم سيفصل 

  
 غضب ورساي

 
 عدالت مطابق قوانين عادي مجري :هاي شرافتمندي هستيم ما آدم«

  ).1871 مه 22مجلس ملي،  به يِر تي( .»خواهد شد

 ).شكسپير( !» شرافتمندياگويشرافتمند، «

  

سو  سو و آن اين آميزي به نحو تحريك افسران به. هاي فجيع جا ويراني، مرگ و زجه همه. نظم در پاريس حاكم بود
ها در  سرباز. كردند ها را تقليد مي ي آن دارها هم رفتار متفرعنانه درجه. كشيدند رخ مي شان را به هاي رفتند و شمشير مي

ديگران . خواب رفته بودند ها به روي سنگفرش اي منگ از خستگي و كشتار عده. هاي بزرگ اردو زده بودند تمام جاده
  .خواندند ميهاي محلي خود را  پختند و ترانه شان را در كنار اجساد مي سوپ

ها  هاي فشنگ و اونيفرم ها، جعبه تفنگ. ها آويزان بود ي پنجره گردي، پرچم سه رنگ از همه گيري از خانه براي پيش
هاي خود را بين دو  ها نشسته، سر ها زن جلوي در. انبار شده بود هاي محالت مردمي روي هم تل هاي خيابان در جوي

  .آمد كشيدند كه شايد هرگز نمي ره شده بودند و انتظار پسر يا شوهري را ميجلو خي دست گرفته، با نگاهي ثابت به
 و واندومكنندگان ميدان  هاي دو محاصره، تظاهر فراري. شناخت در محالت ثروتمند خوشحالي هيچ حد و مرزي نمي

دار اين محالت دنبال  هالي مردمشنبه، ا از روز پنج. اختيار گرفته بودند ها را در بسياري از مهاجرانِ ورساي دوباره بولوار
هاي مستور از خون دست   و با ديدن گاري] 202[كردند ها را تشويق مي هاي مأمور انتقال آن افتادند، ژاندارم اسرا راه مي

آدمي از آن نوع كه جرأت نكرده . ها سبقت بگيرند كردند كه در لودگي برنظامي ها جهد مي نظامي اين غير]. 203[زدند مي
 كه دوازده اسير را تيرباران كرده آمد كرد و الف مي  تعريف ميدو شاتوتر برود، حاال از تسخير  طرف  آنهِلدِري  ز كافهبود ا
اجساد سرگرم كرده بودند و براي لذت بردن از  اند، خود را به سفري تفريحي رفته زنان شيك و شنگول، انگار كه به. است

  .زدند ها را كنار مي انداز آن ابي خود آخرين رودالور با ته چترِ آفت يها ديدار مرده
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نظم، . امروز درگيري خاتمه يافته است! اهالي پاريس، پاريس آزاد شده است«:  مه اعالم كرد28 در ظهر ماكماهون
  .»كار و امنيت در شُرف احياست

بار ديگر تحت  يم شد و يك تقسدوئِه و سيسه، آدميرو، وينواي فرماندهي تحت فرمان  چهار حوزه به» پاريسِ آزاد«
ديگر هيچ حكومتي در پاريس غيراز ارتشي كه پاريس را . كه كمون آن را برچيده بود، قرار گرفت رژيمِ حالتِ اضطراري

حوصلگي با خود بازداشت و  اي از بي شدند و هرنشانه ها مجبور مي تخريب باريكاد عابرين به. كرد، وجود نداشت كشتار مي
دادگاه نظامي  در معابر اعالن چسباندند كه هركسي كه سالح در اختيار داشته باشد، فوراً به. آورد هراهانتي مرگ مي

ي اماكن عمومي در  همه. اي كه از آن تيراندازي شود، شامل اعدام صحرائي خواهد بود تسليم خواهد شد و هرخانه
هاي سواره  گشتي. توانستند آزادانه رفت و آمد كنند بعد از آن فقط افسران اونيفرم پوشيده مي. شدند ساعت يازده بسته مي

پيش رفتن نداشتند و مواد  و  ها حق پس  فروشنده. شهر مشكل و خروج از آن غيرممكن بود ورود به. ها را پركردند خيابان
  .شد ياب مي غذائي داشت كم

 000/5شنبه بيش از   روز يك.ي بزرگي از جالدان تبديل كرد جوخه ، ارتش خود را به»ي درگيري پس از خاتمه«
گُردان كه در داالن ورودي  يك سر.  هدايت شدندركِت الزندان  گير شده بودند، به  دستپرالشزاطراف  زنداني كه در 

رفتند، تيرباران  چپ مي كه به كساني. »چپ به«يا » راست به«گفت  ها مي آن كرد و به ايستاده بود، زندانيان را برانداز مي
روبروي ديوار دو  .كردند داشتند و سالخي مي مي صف وا ها را كنار ديوار به شان، آن هاي كردن جيب پس از خالي. شدند مي

  .خواندند ها زيرلبي دعا مي  يمرگ شدند و براي اين دم هاي خود خم مي  دعا يا سه كشيش روي كتاب
هائي از  حوض]. 204[قتل رسيدند ين ترتيب بها  نفر به900/1 بيش از ركِت الشنبه تا صبح دوشنبه تنها در  از يك
  . هم واقع شدمونسوي نظام و پارك  همين سالخي در مدرسه. هاي زندان جاري بود آب خون در راه

هاي ويژه، كه از روز  ها جلوي دادگاه هاي ديگر زنداني در جا. تر تر و نه چيزي كم اين كار، قصابي بود؛ نه چيزي بيش
ي خشم ناشي از  شود، در بحبوحه طوركه گمان مي ها تصادفي و آن اين. شدند ا مملو بود، برده ميه دوشنبه پاريس از آن

هاي ويژه،  ي صالحيت اين دادگاه در مقابل دادگاه نظامي ثابت شد كه تعداد و محل و حوزه. درگيري، سبز نشده بودند
 در آن رواب بود كه كلنل شاتلهها در تئاتر  ترين آن يكي از معروف ].205[پاريس در ورساي تعيين شده بود قبل از ورود به

شدند، قبل از هرچيز، روي صحنه يا در سالن تماشاچيان، زير  جا برده مي آن هزاران اسيري كه به. كرد خدمت مي
رِ طرف د هائي كه به كم، مثل گوسفند سپس كم. شدند ها قرار گرفته بودند، محبوس مي هاي سربازاني كه در كابين تفنگ
هاي ملي شريف دور يك  دادند كه افسران ارتش و گارد داخل سالني هل مي پهلو به ها را پهلو به رانند، آن خانه مي سالخ

. كشيد  دقيقه طول ميهارمچ بازپرسي يك]. 206[ها و سيگار زير لب، نشسته بودند شان بين پا هاي ميز بزرگ، شمشير
 رزمندگي او را فاش اگر حالت مصمم اسيري. »را نشان بده هايت  دستكردي؟  تو مسلح بودي؟ براي كمون كار مي«

» بايگاني«آيند بود، بدون پرسيدن نام و شغل او، بدون هيچ يادداشتي در هيچ دفتري،  كرد و اگر صورتش ناخوش مي
دلخواه  وقتي به. نكردن زنان، كودكان و پيرمردا طور تا آخر صف؛ بدون مستثني و همين» تو؟«: نفر بعدي رو به. شد مي

كس آزاد  هيچ. گرفت ورساي قرار مي گفتند كه مورد او عادي است و در نوبت اعزام به كردند، مي يك زنداني را معاف مي
  .شد نمي

ها   آنشاتلهبردند؛ مثالً از  ترين باغ يا حياط مي نزديك ها را به آن. شدند ها مي شده فوراً تحويل جالد» بايگاني«افراد 
 درمقابل ـ كردن قربانيان خود حتي بدون جمع ها ـ ها بسته نشده بود كه ژاندارم جا هنوز در درآن]. 207[لِبوادگان پ را به

ها  دنبال آن ها به دويدند، ژاندارم ها مي شدند، در طول ديوار كه فقط مجروح مي بعضي. كردند ي آتش شليك مي جوخه
او را كه عصر . ها هالك شد دست يكي از اين باند  مركزي بهي ز كميته امورو. كردند تا ازپا درآيند قدر شليك مي آن

قدر قرباني زياد بود كه سربازان  آن. باغ بردند و كنار ايوان قرار دادند گير شده بود، به  غافلريوليشنبه در خيابان  پنج
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هاي متالشي شده   ايوان پوشيده از مغزهاي ديوار. كِشان تكيه بدهند اين زجر هاي خودرا به خسته واقعاً مجبور بودند تفنگ
  .رفتند ها در حوضي از خون راه مي بود و جالد

آهن شمال و غرب و  هاي راه ، ايستگاهبناپارت، دبيرستان دوپليكسي  زمان، در سربازخانه اين ترتيب كشتار، هم به
هاي بزرگِ رو باز  گاري. گرفت رت ميخانه، صو ها با سازماني حساب شده، مانند سالخ ها و پادگان بسياري از شهرداري

  .ي باز ديگري در آن حوالي تخليه كنند ها يا هرمحوطه آمدند تا اجساد را ببرند و در ميدان مي
كردند و خودشان  ها صليب مي شان را جلو تفنگ هاي ها دست خيلي ].208[مردند صدا مي و سر سادگي و بي قربانيان به

ما را هم با «زدند  ها فرياد مي رفتند و برسر سرباز ها همراه شوهران و پدران خود مي چهها و ب زن. دادند دستور آتش مي
ها  خيابان كه تا آن زمان با مبارزه بيگانه بودند، ديده شدند كه به هائي زن. شدند و تيرباران هم مي» !ها تيرباران كنيد آن
  ].209[ماندند انداختند و منتظر مرگ مي را كنار ديواري ميزدند و خود  ها را مي  افسرآيند و خشمگين از اين قصابي مي

ارتش  قانون قسم خورده بود و به  بهير تي. عام زد قتل  قولِ عفوعمومي داده بود و دست به1848 در ژوئن كاوينياك
ا تسليم نشدن، كه ب توانستند دق دل خود را سرِ پاريسي گشتند، مي كه از آلمان برمي حاال افسراني. حكمِ سفيدامضا داد

هاي قديمي امپراتوري،  خواهان، اين منفور ها از جمهوري بناپارتيست. ها را مورد اهانت قرار داده بودند، خالي كنند آن
ها  آمدند كارآموزي گستاخي خود را روي پاريسي  بيرون ميرسي سني نظامي  كه تازه از مدرسه هائي پسر. گرفتند انتقام مي
 را داده بودكه تنها جرم او پرداخت سِرنوشيدستور تيرباران )  سيسهاحتمال بسيار قوي، به(ژنرال يك . دادند انجام مي

هرفردي كه نوعي محبوبيت مردمي داشت، مرگش ]. 210[ بود1870ي ضدتبليغاتي در   فرانك براي مبارزه000/100
ي   دوران امپراتوري در چند محاكمه كه در كمون هيج نقشي بازي نكرده بود؛ ولي درتوني موالَندكتر . مسلم بود

او  قضات او اين تواضع را داشتند كه به. اعدام شد سياسي دخالت داشت، در عرض چند لحظه محاكمه و محكوم به
اين دليل است كه او  كه سزاوار مرگ است، بلكه به اين خاطر است كه او مرتكب عملي شده  بگويند محكوميت او نه به
كه يك حكومت محتاط و عاقل، هرگاه موقعيت مشروعي  ياليست و يكي از كساني استيكي از سران حزب سوس

ترين  روشن هاي مجلس كه نفرت خود از كمون را به راديكال]. 211[چنگ آورد، بايد خود را از دست او خالص كند به
  .پاريس را نداشتند قدم گذاشتن بهها گرفتار شوند، جرأت  كه مبادا در جريان كشتار شكل نشان داده بودند، باز از ترس اين

زد،  يك نام انقالبي صدا مي هرعابري كه كسي را به. كشت ارتش كه نه پليس داشت و نه اطالعات دقيق، از دم مي
رغم  علي] 212[ رابيوره  يك شِبهگرُنِلدر . شد كه مشتاق گرفتن انعام بودند موجب كشته شدن او توسط سربازاني مي

 گلواي  روزنامه.  كشتندمادام فول را در آپارتمان برونل  يك شِبهواندومدر ميدان .  او تيرباران كردندي اعتراض نوميدانه
يك شاهد عيني اعالم ]. 213[كند شناخته و در اعدام او حاضر بوده، نقل مي  را ميوالهروايتي را از قول يك گروهبان كه 

. ي واقعي در ماه اوت محاكمه شد بيوره.  را ديده استفرانسهلِ كشته شدن بانكشنبه در خيابان  كرد كه در روز پنج
اين ترتيب، اعضا و كارمندان كمون اغلب چندين بار در وجود  به.  موفق شدند از فرانسه فرار كنندلفرانسه و واله، برونل

  .ها شبيه بودند، تيرباران شدند آن بيش به و  اشخاصي كه كم 
 نزد مونمارتر بوتپاي   شناخته شد و بهالفايِت مه در خيابان 28شنبه  وز يكر. نشد كه فرار كند! ، افسوسوارلن

مدت يك ساعت،  به.  تيرباران شودروزيهها او را فرستادند تا در خيابان  ورسائي. تر كشانده شد فرماندهي كل برده يا دقيق
هاي  ز ضربات و دشنام، در خيابانهايش از پشت بسته بود، زير باراني ا كه دست  را درحاليوارلنيك ساعت كشنده، 

ي  آن راه نيافت، براثر ضربه ي برادري به اي جز انديشه سر جوان و متفكرش كه هرگز انديشه. كشاندند  ميمونمارتر
. ها از حدقه بيرون زد اي از خون و گوشت لهيده  تبديل شد و چشم توده ها شكاف برداشت و خيلي زود صرفاً به شمشير

  .بردند او را مي. رفت  او ديگر راه نميروزيهابان خي با رسيدن به
  .ها جسد او را با ضربات قنداق تفنگ مثله كردند ملعون. او را نشاندند تا تيرباران كنند
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سراسر . ي كارگر جاي گيرد كاش او هم در قلب بزرگ طبقه.  نداشتوارلنتر از  ي شهدا هرگز شهيدي پرافتخار تپه
پس  ها ـ  خود، و با صرف ساعات نادري كه شبي تنهائي و صرفاً با قدرت اراده او كامالً به. د يك نمونه بووارلنزندگي 

چنان  بورژوازي راه يابد، آن آموختن نه با اين قصد كه به. ماند، خودش را آموزش داد ـ برايش مي از كارگاه و براي مطالعه
اين . ب و روح انجمن كارگران در پايان دوران امپراتوري بوداو قل. قصد آموزش و رهائي مردم ها كردند؛ ولي به كه خيلي

كه يك بحث  هم براي آن زد و آن موقع حرفش را مي حرفي همواره به ناپذير و فروتن كه در عين كم انقالبي خستگي
ه نهفته ديد اي را كه اغلب در كارگران آموزش ي انقالبي نامفهوم را با يك كلمه روشن سازد، در وجود خود آن غريزه

ها   مارس يكي از اولين افراد بود، در تمام طول كمون كار كرد و تا آخر در باريكاد18او كه در . است، حفظ كرده بود
اگر در مطلع اين تاريخ جائي براي نام ديگري جز پاريس وجود داشت، . ي افتخار كارگران است مرگ او مايه. سر برد به

  .شد  تقديم ميزدلِسكلو و وارلن اين كتاب بايد به
ها  آن]. 214[نگاران ورسائي روي جسد او تف كردند و گفتند كه چند صد هزار فرانك نزد او پيدا شده است روزنامه

الحال بيش از هرچيز  نگاران محافل معلوم روزنامه. پاريس برگشتند، مثل شغال او را دنبال كردند سرِ ارتش به  كه پشتِ
همگي يك زوزه را عليه كارگران شكست .  مارس نوسازي شد21ائتالف .  جنون بودندخواري دچار اثر هيستري خون بر

گاه كساني را كه بايد كشته  كردند، نام و مخفي جاي تعديل كشتار كامالً آن را تشويق مي به. خورده سرداده بودند
آلود  آوردند تا آتش ترور خشم هاي حساب شده درمي ناپذيري از خود دروغ نحو خستگي ساختند؛ و به شدند، منتشر مي مي

  .زدند بازهم ها فرياد مي پس از هر تيرباراني آن. بورژوازي را روشن نگهدارند
ها را  ما بايد شكار كمونار«شود  ها مثنويِ هفتاد من كاغذ مي كنم كه نقل تمامي آن من االبختكي قطعاتي را نقل مي

ها بوده است، مردان  كاراني كه پاريس درعرض اين دو ماه در دست آن يك از بزه هيچ«).  پوبليك بيين(» .راه اندازيم به
ترين هيوالهائي هستند كه  ها مانند هولناك آن. ها مانند راهزنان برخورد خواهد شد با آن. سياسي لحاظ نخواهند شد

ها  كه توسط آن«كردند  يها از برپا كردن مجدد گيوتين صحبت م بسياري از روزنامه. »ندا تاكنون در تاريخ بشر ديده شده
بيائيد، مردم شريف، براي نابود كردن «). اونيوِرسِل مونيتور (» ها حتي افتخار تيرباران شدن را ندهيم آن خراب شد تا به

اند؛ حاال كه  خاطر كشتن و دزديدن كشته كه به اين كساني«). فيگارو(» المللي تالش كنيم اين كرم دموكراتيك بين
اند؛ و حاال كه گرفتار  ي افسران درحال مرگ را شكافته اين زنان اكبير كه سينه! ما بايد بگوئيم ممنوناند،  گرفتار شده

  ].215)[پاتري(»!اند، ما بايد فرياد بزنيم، ممنون شده
  .دادند ها جايزه مي آن  مطبوعات بهـ درصورت لزوم ها ـ براي تشويق جالد

سرباز فرانسوي داده شده است كه با  اين موهبت فقط به! فسران ماچقدر قابل تحسين است رفتار ا«:  نوشتفيگارو
بيرون  ارتش ما مصائب خود را با پيروزي ! چه افتخاري«:  فرياد زددبا دِ ژورنال. »آيد خود مي اين خوبي به اين سرعت و به

  .»از حساب جبران كرده است
اريس دشمني بود مثل پروس و مخصوصاً از اين پ. گرفت ارتش براي شكست خود از پاريس انتقام ميتيب رت  بدين

  .چنگ آورد ي خودرا به خواست از اين راه دوباره حيثيت بربادرفته او گذشت نشان داد كه ارتش مي شد نسبت به لحاظ نمي
ي  هاي داخلي اجازه ها هرگز پس از درگيري رومي. براي تكميل مشابهت، پس از پيروزي جشن پيروزي برگزار شد

خاست،  مي ها و در مقابل پاريسي كه هنوز از آن دود بر  از اين شرم نداشت كه جلوي چشم خارجيير تي. دادند جشن نمي
ها را سرزنش كند كه در مقابل  توانست فدرال كسي مي دراين صورت چه. ي بزرگ سان ببيند از سربازانش در يك رژه

  ل ارتش پروس بكنند؟اند كه ممكن بود در مقاب طور مقاومت كرده ارتش ورساي همان
ها را تيز كرده  ي آن  كينه،رسيد كه مرگ نظر مي ؟ حتي به]216[ها چنين غضبي از خود نشان دادند و كجا خارجي

ي  انگيزه ما، نه به.  مه، نزديك شهرداري يازدهم حدود پنجاه زنداني تازه تيرباران شده بودند28شنبه  روز يك. است
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جائي پيش رفتيم كه  دانستن حقيقت، با وجود خطر شناخته شدن، تا آن  ميل جدي بهدليل ناشايست كنجكاوي، بلكه به
احشاءاش بيرون زده بود  و اش امعاء  زني دامنش باال رفته بود، از شكم پاره. اجساد را روي سنگفرش خيابان گذاشته بودند

اين  ها، در چند قدمي، هيچ اعتنائي به افسر. كرد ها را از هم جدا مي و يك تفنگدار دريائي از سر تفنن با نوك سرنيزه آن
، »آدمكش«: شان گذاشته بودند هاي هائي روي سينه فاتحان براي هتك حرمت از اين اجساد، نوشته. كار او نداشتند

  .ها بطري فرو كرده بودند و در دهان بعضي از آن» الخمر دائم«، »دزد«
ها  تعداد خيلي كمي كشته از طرف ورسائي ي رسمي فقط بهها گري را توجيه كرد؟ گزارش چگونه بايد اين وحشي

ها عذري براي اين  پس، غضب ورسائي]. 217[ مه28 آوريل تا 3 نفر در تمام طول عمليات از 877كنند ـ  اشاره مي
ز سه نفر ا و شمار افراد برانگيخته، براي انتقام خون هزاران رفيق خود شست كه انگشت وقتي. ها نداشت جوئي  تالفي
كنند، ارتجاع رياكار   نفري كه در اختيار داشتند، تيرباران مي300را از ميان حدود ] 218[ترين دشمنان خود كار كهنه
منظم،  طور  پس، اگر قرار باشد كساني محاكمه شوند كه به. كند نام عدالت اعتراض مي پوشاند و به ي خود را مي چهره

چهارم   نفر را تيرباران كردند كه سه000/20 باالتر از همه، پس از ختم نبرد، ي درگيري، و اي از نتيجه بدون هيچ نگراني
هائي از انسانيت از سوي سرباران  ها در جنگ شركت نكرده بودند، اين عدالت چه خواهد گفت؟ باوجود اين بارقه آن
ها هرگز براي يك  ولي افسر. گشتند مي انداخته از اعدام بر زير  هاي به ها ديده شدند كه با سر چشم خورد؛ بعضي از آن به

ها فرياد  كردند و هنگام اعدام شنبه هنوز اسرا را سالخي مي حتي بعد از يك. ثانيه هم در سبعيت خود كوتاه نيامدند
ها در برابر پاريس، فرانسه و نسل  باشد كه اين]. 219[ناميدند ها شجاعت قربانيان را گستاخي مي اين! »آفرين«زدند  مي

  .هاي زشت خود باشند سئول كردارجديد م
اگر از ترحم خبري نبود، طاعون داشت از . تنگي نفس انداخت ها را هم به ترين ها حتي پر حرارت باالخره بوي الشه

. هاي مرده ها پر بود از پرنده خيابان. شد هاي گنديده بلند مي هاي متراكم مگس از روي جسد دسته. رسيد راه مي
كند، ولي  او خود را پنهان مي«: كرد  استفاده ميفلِشيه از كلمات ماكماهونهاي   در مدح بيانيهليبرالاَوِنير ي  روزنامه

جاكه رد خون، آبي را كه از زير دومين  نمود، اين  چهره ميسن تا رود 1871 تورِنِشكوه . »نمايد  او چهره مي شكوه
  ].220[كرد شد، رنگين مي  رد ميتويلريي پل  چشمه

در . كردند ي خود نگاه مي هاي مرده ها سر راه مردم بودند و عابرين را با چشم بعضي از خياباناجساد در 
تكنيك  ي پلي در مدرسه.  نيمه سفيد شده بودندديدي كه براثر آهك جا تل اجساد را مي جا و آن اينسنتانتوان  فوبور

 جسد 1100ه يكي از مراكز بزرگ اعدام نبود،  كپسيدر . طول صدمتر و عمق سه متر اشغال كرده بودند فضائي را به
ها  آور، اندام آن گرچه اجساد با قشر نازكي از خاك پوشانده شده بودند؛ بازهم طرحي وهم.  وجود داشتتروكادرونزديك 

آورد، حتي اگر براي يك لحظه ديده باشد، ميدان، نه،  خاطر نمي كسي به  چه«:  نوشتتامي  روزنامه. داد را نشان مي
جا سر، بازو، پا و  جا و آن رو شده بود، اين و  تازگي با بيل زير   را؟ از ميان اين خاك خيس كه بهژاك تورسني  خانه سالغ

   اين صحنه. شد كه روي زمين نقش بسته بودند  ديده ميـ اونيفرم گارد ملي ملبس به طرح اجساد ـ. كشيد دست سرك مي
باران و گرما . »شد تعفن تبديل مي خاست و گاهي در بعضي جاها به مي ز اين باغ برآوري ا بوي گند تهوع. آور بود اشمئزاز

. داد  خود را زيادي خوب نشان ميماكماهونشُكوه . تجزيه را تسريع كرده بود و اجساد باد كرده، دوباره ظاهر شدند
ما  همه زيان به مان حيات خود اينها كه در ز اين لعنتي به«: ها نوشت يكي از آن. گرفت ها را ترس داشت مي روزنامه
كردند،  كشتار مي و كساني كه تحريك به. »اين كار ادامه دهند اند نبايد اجازه داد كه پس از مرگ خود هم هنوز به رسانده

  !»كافي است«فرياد برآوردند 
. بيائيد ديگر نكشيم. ها را افروز ها را، حتي آتش بيائيد ديگر نكشيم، حتي آدمكش«:  ژوئن نوشت2ِ ژورنال پاريس

اعدام كافي است، خون كافي است، «:  ژوئن نوشت1 ناسيونالِ. »ها نيست، بلكه يك وقفه است تقاضاي ما عفو آن
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خواهد ببيند  آدم مي. يك بررسي جدي از وضع متهمين الزم است«:  همان روزناسيونالِ اوپينيونو ! »قرباني كافي است
  .»ميرند كه فقط مقصرين مي

آوري اجساد آمدند و شهر  هرنوع دليجان، درشكه و گاري براي جمع. روب شروع شد و  ا تخفيف يافت و رفت ه اعدام
ها ثابت  اين نبش قبر. اي از گوشت انسان ديده نشده بود از زمان طاعون بزرگ لندن و مارسي چنين محموله. را دور زدند

درون  ها به طور ناقص تيرباران شده و همراه انبوه كشته ها كه به نآ. گور شده بودند به كرد كه تعداد زيادي از افراد زنده
  بعضي از اجساد قطعه. دادند كندن خود را نشان مي جان هاي مشترك پرتاب شده بودند، خاك خورده بودند و تشنج گور

حداكثر سرعت  سربسته حبس كنند و با ها ها را در گاري تر آن الزم بود كه هرچه زود. شدند آوري مي قعطه جمع
  .گنديده بود هاي  ي بلعيدن اين توده هاي عظيم آهكي آماده جا گور در آن. ها ببرند گورستان به

پهلوي هم بدون هيچ  قربانيان پهلو به. توانستند در خود جاي دادند چه را كه مي ي آن هاي پاريس همه گورستان
 پركردند كه مردم هرساله جهت پارناسـ  مون و نماترمو، پرالشزهاي عظيمي را در  هاي خود، خندق پوششي جز لباس

 و غيره ـ بيسِتر، بانيوله، شاروندر . بيرون شهر منتقل شدند تر بودند، به شانس سايرين كه بد. آيند ها مي زيارت آن يادبود به
جا هيچ ترسي از  آندر « نوشت ليبِرته. هائي كه هنگام اولين محاصره حفر شده بودند، مورد استفاده قرار گرفت سنگر

ي مرحوم جنگ خواهد  نماينده. كند خيز مي ها نيست، خوني ناپاك زمين كشاورز را آبياري و حاصل تشعشعات اين جسد
دركنار اين . »كشي خواهد بود افروزي و آدم اسم شب هم آتش. توانست هنگام نيمه شب از پيروان وفادار خود سان ببيند

گيري  پليس براي دست. ها را شناسائي كنند كردند از روي بقاياي اجساد، آن  ميها سعي زده، زن هاي ماتم سنگر
  .شان رازشان را فاش كند جا مترصد بود تا اندوه شورشيان زن در آن

ي  ها را در استحكامات در درون آشيانه همه جسد بيش از حد دشوار است و آن خيلي زود معلوم شد كه دفن اين
صورت   اجساد را بهشومون بوتدر . دليل فقدان تهويه ،احتراق ناقص بود و اجساد خمير شدند ولي به. ها سوزاندند توپ

  .ها ريختند و در فضاي باز آتش زدند تلي عظيم روي هم انباشتند و نفت زياد روي آن
زيادي، تا مدت . صحرائي تا اواسط آن ماه هاي و اعدام ]221[هاي جمعي تا اولين روزهاي ژوئن ادامه داشت كشتار

ي خونين معلوم نخواهد  هرگز تعداد قربانيان هفته]. 222[چنان درجريان بود  همبولونيهاي اسرارآميزي در جنگل   صحنه
 نفر 000/17و انجمن شهرداري پاريس مخارج دفن ] 223[ نفر را پذيرفت000/17رئيس دادگستري نظامي تيرباران . شد

  . نفر000/20اغراق نيست اگر بگوئيم حداقل . ند يا در خارج از پاريس كشتندولي تعداد زيادي را يا سوزاند. را پرداخت
ها الاقل در كوران نبرد ازپا درآمده  هاي نبرد بيش از اين بوده است، ولي اين هاي بسياري از ميدان تعداد كشته

چيز نيست   داخليِ ما هيچهاي در تاريخ درگيري. اي، پس از نبرد، نبوده است اين قرن هرگز شاهد چنين سالخي. بودند
هاي ماه مه را تشكيل  اي از كشتار توانستند پرده  دسامبر فقط مي2 و 1848، ژوئن بارتلمي سن. كه با آن برابري كند

هاي فاتحان آسيائي و  عام تنها قتل. بازند  رنگ ميدوك ماژِنتاحتي جالدان بزرگ رم و عصر جديد در مقابل . دهند
  .ها ارائه كنند انند تصوري از اين قصابي شدن پرولترتو  ميباهوميهاي  جشن

 بلغاريِ از نوعِ اي نحو غيرقابل مقايسه هائي كه به و طي اين قساوت. »از طريق  قانون و با قانون«اين بود سركوب 
ه مردمي سوي آسمان، درصدد برآمد سراسر جهان را علي آلود خود به هاي خون آن بدتر بود، بورژوازي با باال بردن دست

سه زنداني را ريخته  و ي خود، هزاران نفر از افرادشان كشتار شده و خون شست تحريك كند كه در طي دو ماه سلطه
  .بودند

ها، اين  كشيش. هاي خود پوشاندند زدن كندن قربانيان را با صداي كف هاي اجتماعي خرناس جان تمام قدرت
. مراسمي رسمي تجليل كردند كه مجلس تماماً در آن حضور داشتها، پيروزي را با  كشي كنندگان كبير آدم تقديس

  .شد روائي مسيح داشت آغاز مي حكم
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 وسوم سيفصل 

  
 سرنوشت اُسرا

 
 يِر تي( .»خواست عدالت، نظم، انسانيت و تمدن پيروز شده است«
  ).مجلس ملي به

  

  .ندروبها ناچار نبودند از جلجتاي اُسرا باال  آن! ها  حال كشته خوش به
مرد، زن، كودك، پاريسي، . ايلغارِ هولناكي بود. ها را حدس زد توان تعداد بازداشت هاي وسيع مي از روي تيرباران

ي  ي ساكنان يك خانه و همه همه. شهرستاني، خارجي، جمعيتي از هرسني، از هرجنسيتي، از هرحزبي و از هرشرايطي
گيري  ك كلمه يا يك رفتار مشكوك كافي بود تا موجب دستيك سوءظن، ي. بردند اهالي يك خيابان را گروهي مي

  .گير كردند  نفر را دست000/40 مه 30 تا 21اين ترتيب، از  به. ها شود شخص توسط سرباز
كه   بسته با طناب ـ طوري1848شدند، گاهي آزاد و گاهي مانند ژوئن  هاي طوالني تبديل مي زنجيره اين اسرا به

زدند و اگر مقاومت  او سيخ مي زد با نوك سرنيزه به بازمي هركس از راه رفتن سر . احد درآيندي و صورت يك توده فقط به
در مقابل كليساهاي محالت ثروتمند اسرا ]. 224[شد دم اسب بسته مي كردند؛ و گاهي هم به جا تيربارانش مي كرد، در مي

زدند  هائي زانو بزنند كه فرياد مي ها و فاحشه ا، قرتيه هاي برهنه در ميان انبوه اراذلي از نوكر شدند با سر مجبور مي
  .ها را بشكنند تا خون را بچشند خواستند صف  ميليزه شانزهدر . »شان كنيد همين جا تيرباران. تر نرويد جلو! مرگ! مرگ«

كرد و  حركت ميهاي اسرا  در شهر دنبال زنجيره. ها بود  منتظر آنموئِت ال در گاليفه. ورساي فرستاده شدند اسرا به
ي  ي پاريس، او عشريه در دروازه. نمود تا برايش دست بزنند و هورا بكشند هاي اشرافي توقف مي ي باشگاه زير پنجره

شد و  مانست متوجه يكي مي نگاه يك گرگ گرسنه مي در ميان صفوف اسرا راه افتاد و با نگاهش كه به: خود را برداشت
تو ساعت داري، بايد كارمند كمون «گفت  ديگري مي ؛ به»رسي، از صف بيا بيرون مينظر  هوش به تو با«گفت  او مي به

سه مرد و سه زن را انتخاب  و  مه فقط از يك دسته از اسراي راهيِ ورساي هشتاد26در . كرد ، و او را جدا مي»بوده باشي
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اسم «: ها گفت رفقاي آن بعد به]. 225[دادها را  صف كرد و دستور تيرباران آن ي استحكامات به ها را در دامنه نمود، آن
 28شنبه  يك. »گيرم من انتقامم را مي. اند مال كرده حد كفايت مرا لجن هاي شما در پاريس به روزنامه.  استگاليفهمن 

شماها، «: او ادامه داد. يازده اسير جلو آمدند و صد. »ي كساني كه موي سفيد دارند از صف خارج شوند همه«: مه، گفت
داخل استحكامات پرتاب  و دستور داد كه اجسادشان را به. »تر مقصريد شما از ديگران بيش. ايد  را ديده1848ماها ژوئن ش

  .كنند
مثل . ي ورساي شدند ي دو صف سواره نظام وارد جاده هاي اسرا در محاصره پس از پايان اين مراسم تزكيه، دسته

پوش،  سفيد، سرباز، خوش نوجوان، ريش. بردند وانات سبع با خود بيرون ميهائي از حي اين بود كه جمعيت يك شهر را گله
اي  عده. زنان بسياري بودند. ترين افراد در يك گرداب گرفتار آمده بودند ترين و خشن هرجور آدمي با هرشرايطي؛ ظريف

ديگري با دست . ده بودگردن مادر چسبي اش به هاي كوچك ترسيده يكي با طفلش كه با دست. دست داشتند بند به دست
ديگري با حالتي . تر خود را چسبيده بود دستي نيرومند ديگري افسرده كه بازوي بغل. هاي خون بر پيراهن شكسته و قطره

سنگر و تسلي دادن  همواره همان زني از مردم كه پس از بردن نان به. كرد وار با درد و توهين مقابله مي مجسمه
  .بخش را داشت ـ حاال آرزوي مرگ رهائي»هاي بدبخت ه از زادن آدمفرسود«محتضران و نوميدان ـ

:  نوشتفيگارو. كرد ها را تشديد مي ، سبعيت ورسائي]226[هاي خارجي شد ها، كه موجب تحسين روزنامه رفتار آن
ي  ولي اين فكر كه همه. شد رغم خودش دچار احساس نوعي ترحم مي با ديدن كاروان زنان شورشي آدم علي«

ها را تحت حمايت خود قرار دادند، باز شد و اكثر اين بانوان ساكنان  هاي ملي كه آن هاي پاريس توسط گارد خانه شهفاح
  .»داد جمعي مي آدم خاطر ها بودند، به همان خانه

ها  هاي اسرا خود را ساعت آلود، منگ از خستگي، گرسنگي و تشنگي، آفتاب سوخته، كاروان زنان، چرك نفس نفس
. ها را بستوه آورده بود هاي سواره آن هاي شكاري ها و ضربه كشيدند؛ درحالي كه فرياد ر داغ جاده پيش ميدر غبا
بردند، با اين   ميمدس و سدانها را از  كه خودشان چند ماه پيش اسير بودند و آن ها با اين سربازان، هنگامي پروسي

هائي  داخل گاري كردند و گاهي هم نهايتاً به دند، گاهي تيرباران ميافتا اسرائي را كه از پا مي. قساوت رفتار نكرده بودند
  .آمدند انداختند كه از دنبال مي مي

نمايندگان مجلس، كارمندان، : ي فرانسه هم نخبگان جامعه كشيد، باز ها را مي ورساي جمعيت انتظار آن در ورود به
گيرد،  ر مدِ بهاره و پائيزه بيش از هرزمان ديگري ارتفاع ميطور كه دريا د همان. ان و زناني از هرقماش ها، افسر كشيش

  .هاي قبلي فراتر رفت  آوريل و در مقابل كاروان24شان در  ها از خشم بار اين طور هم خشم اين همان
هاي اسرا را با هو و جنجال و   وحشياني صف كشيده بودند كه كاروانكلود  سن و پاريسهاي  در دو طرف خيابان

 در سييِكلكار  محافظهـ  ي ليبرال روزنامه. ريختند  خورده مي كردند؛ و بر سرشان آشغال و شيشه د دنبال ميلگ و مشت
ها  آن بيند كه در مسير عبور اسرا به ـ را مي ها، بلكه بانوان آراسته نه فاحشه آدم زناني ـ«:  مه خود نوشت30 ي شماره

ها توهين  اين شكست خورده حال كسي كه به واي به. »زنند  كتك ميها را دهند و حتي با چتر آفتابي خود آن فحش مي
پست نگهباني  گرفتند و به او را فوراً مي! ش برودا كه بگذارد اين جنبش عزا و ندبه از كف حال كسي واي به! كرد نمي
ه از اين لحاظ ويژ انحطاط وحشتناك طبيعت بشر به. دادند هل مي سادگي داخل كاروان اسرا ، يا به]227[بردند مي

 آمدند تا ببينند دني سنافسران پروسي يك بار ديگر از . ها در تناقض قرار داشت تر بود كه با آراستگي لباس مشمئزكننده
  .اي روبرو هستند كه با چه طبقات حاكمه

، در آرم ميدان ها زير تيغ آفتاب در سايرين را ساعت. هاي ورساي گرداندند ها را براي نمايش در خيابان اولين كاروان
ها را بين چهار محل  بعد زنداني. شد، معطل نگهداشتند ها دريغ مي شان از آن هاي تنومندي كه سايه چند قدمي درخت

در اين . سير سني سواركاري   و مدرسهساتوريهاي  ، نارنجستانِ قلعه، باراندازاِكوريـ  گراندهاي  زيرزمين: تقسيم كردند
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كرد، كودكاني را جاي دادند كه  ها نفوذ مي آن لم، كه نور و هوا فقط از چند شكاف باريك بههاي مرطوب و ناسا زيرزمين
وقتي هم . هاي اول حتي حصير زيرانداز هم وجود نداشت كه روز  سال هم سن نداشتند؛ درحالي10ها  بعضي از آن

امكاني براي . ب براي شستشو وجود نداشتآ. ي خالص تبديل شدند تپاله تائي از اين حصيرها را گرفتند، خيلي زود به چند
دوبار در . گرداندند مي آوردند با خشونت بر شان لباس مي تن داشتند، نبود؛ و منسوبيني را كه براي هائي كه به تعويض ژنده

 و آن را فروختند قيمت گزاف مي ها توتون را به ژاندارم. دادند ها مي آن مانندي را به  مايع زرد رنگِ سوپروز در يك لگنْ
. درد شايع گرديد چشم. مجروحان حمله كرد قانقاريا به. دكتر وجود نداشت. كردند تا دوباره بفروشند مصادره مي

هاي پر  تفاوتي و تفنگ ها با بي ها ژاندارم روبروي آن. ها بلند بود ها و ديوانه دار ي تب ها ناله شب. پريشي مزمن شد روان
  .قرار داشتند

 زير دراي فاقد هوا و كامالً تاريك، مدخلي قبرگونه،  سردابه: تر بود ، وضع از اين هم وحشتناكونليـ  اُـ  فوسدر 
گرفت،  مهري گروهبان قرار مي شد يا صرفاً مورد بي هركس كه خطرناك تشخيص داده مي. پلكاني وسيع از مرمر قرمز

كه دچار  هنگام خروج از آن، درحالي. آوردند م مي فقط چند روزي در آن دواها ترين دار بنيه. شد جا انداخته مي آن به
كه با  خوشبخت كسي. رفتند شان را خيره كرده بود، از هوش مي پرتي بودند و روشنائي روز چشم سرگيجه و حواس

ها  كردند در ميان چهره چسبيدند و سعي مي هاي بيرون نارنجستان مي نرده همسران اسرا به. شد  زنش مواجه ميهاي نگاه
ها  كردند و اين ها التماس مي ژاندارم كندند، به هاي خود را مي ها مو آن. هاي مبهم و گنگ كسي را تشخيص دهند داو ص

  .كردند هاي ركيك نثارشان مي زدند و دشنام شان مي دادند، كتك شان مي عقب هل به
زمين آن از خاك رس است . دديوارها بو ، زمين چهارگوشي محصور بهساتوريهاي دشت   باراندازي گشاده جهنم سر

سيصد نفر   و  هائي جا داده شدند كه براي هزار كه وارد شدند، در عمارت  اولين كساني. كند ترين باران آن را گِل مي و كم
 بيرون ـ شان را در پاريس يا ورساي از سرشان پرانده بودند هاي چون كاله هاي برهنه ـ گنجايش داشت و بقيه با سر

  .تر بودند گير تر و سخت ها قابل اعتماد ها چون مأموريت داشتند، از سرباز دارمژان. ماندند
ها، همسر  يكي از آن. ها تشكيل شده بود، وارد بارانداز شد شنبه شب ساعت هشت يك كاروان كه اساساً از زن پنج

  :من نوشته است يك سرهنگ، در گزارشي به
  .ورده بوديماز صبح چيزي نخ. بسياري از ما در راه مردند«
ها  آن ما به. اي در وروديِ محل بودند ها جداگانه در كلبه زن. ما انبوه عظيمي از اسرا را ديديم. هنوز هوا روشن بود«

  .ملحق شديم
اولين . سمت آن دويديم مرديم، به جا هست و ما هم كه داشتيم از تشنگي مي ما گفتند كه يك آبگير در اين به«
. » خود را بخوريم كنند كه خون مردم ما را وادار مي! ها آه، لعنتي«: بلندي كشيد و استفراغ كردكه آب خورد، فرياد  كسي

ها جرأت  آورد كه بعضي ما فشار مي ولي تشنگي چنان به. رفتند جا مي آن هاي خود به ها براي شستن زخم از عصر زخمي
  .ندآلود را در دهان خود بچرخانند و بيرون بده كردند تا اين آب خون

ما  افسري آمد و به.  نفره روي زمين بخوابيم200هاي حدود كلبه از پيش پر بود و ما را وادار كردند كه در گروه«
  .»آتش كنيدشان  فطر  كه تكان خورد، به اولين كسي! ها ژاندارم. دهم گوش دهيد فرماني كه مي به! ها بزمجه«گفت 
كه  ها درحالي ژاندارم. از جا پريديم. ديكي خود شنيديمدر ساعت ده صداي رگبار گلوله را كامالً در نز«
اي از اسرا در  صداي تيرباران عده! »ها، دراز بكشيد لعنتي«زدند  طرف ما نشانه رفته بودند، فرياد مي شان را به هاي تفنگ

ن مشغول تيرباران كه همين اآل هائي ژاندارم. شدند ها از مغز ما رد مي كرديم كه گلوله احساس مي. چند قدمي ما بود
ما تمام شب را تحت نظارت افرادي مانديم، داغ از كشتاري كه . بودند، آمدند تا كشيك نگهبانان ما را تحويل بگيرند



 247 

صبر كنيد، نوبت شما هم  «: گفتند كنان مي پيچيدند، قرقر خود مي كساني كه از وحشت و سرما به ها به آن. كرده بودند
  ؟» قشنگ نيست اين صحنه! اَه«گفتند  همديگر مي ها به ژاندارم. ها را ديديم ما مردهبا روشن شدن هوا . »رسد مي

هرآن .  كرده بودشان ها ديوانه ها و تهديد تيرباران. هنگام، اسرا در ديوار جنوبي صداي بيل و كلنگ شنيدند عصر«
ها را با انفجار  خواهند آن بار مي نكردند كه اي هرشكل مرگ سر برسد، و گمان مي انتظار داشتند كه از هرجانب و به

  .»]228[ها شليك هم كردند ها ظاهر و بعضي از آن هائي در ديوار باز شد و مسلسل سوراخ. بكشند
تيراندازي مجبور كردند تا تمام شب را  اسرا را با تهديد به.  برسرِ اردوگاه باريدن گرفتاي شب رگبار چند ساعته جمعه

  .حدود بيست نفر از سرما مردند. الي دراز بكشند و در گل
 اين افتخار را رياوبكاپيتان . گردشگاه مطلوب محافل اعياني ورساي تبديل شد  خيلي زود بهساتورياردوگاه 

خوردند، چند تكه نان  مي الي قوطه  و بانوان، نمايندگان و اهل ادب نشان دهد كه در گل كه رعاياي خود را به داشت
ايستادند و خود را در آن تخليه  ها بدون هيچ تشريفاتي مي خوردند كه ژاندارم وضي آب ميزدند و از ح خشگ گاز مي

كشيدند و ريش و موي خود را  اي هم زوزه مي عده. كوبيدند ها مي ديوار شدند و سرِ خود را به اي ديوانه مي عده. كردند مي
:  نوشتاندِپاندانس فرانسِزي  روزنامه . شد تصاعد ميزده ابري متعفن م پوش و وحشت از اين تلِ موجودات ژنده. كندند مي

روزاني  سمت اين تيره ها به توپ. اند تر را آلوده كرده طرف چندين هزار نفر غرق در كثافت و كرم تا چندين كيلومتر آن«
د كه دراثر دفن ترسن هائي مي ساكنان پاريس از اپيدمي.  روند ، نشانه مياند بند كشيده شده كه مانند درندگان وحشي به

 از  تر از اين، ناميد، خيلي بيش ها مي ي رسمي پاريس، روستائي كه روزنامه هائي آن. كشته شدگان در شهر شايع خواهد شد
  .»ترسند  ميساتوريهاي ناشي از حضور شورشيان زنده در  اپيدمي
. اند شده»  انسانيت و تمدنعدالت، نظم،«ها مردم شريف ورساي هستند كه همين تازگي موجب پيروزي آرمان  آن

در ! اند هاي محاصره، اين راهزنان پاريس هم در كنار اين مردم شريف بوده چقدر خوب و انساني، با وجود بمباران و رنج
هالكت رسيد يا مورد اهانت قرار گرفت؟ كدام  كسي هرگز با يك زنداني بدرفتاري كرد؟ كدام زني به پاريسِ كمون چه

نمايش گذاشته  اي را كه در ورساي در روز روشن به هاي پاريس حتي يك مورد از هزاران شكنجه ني تاريك زندا گوشه
  شد، در خود پنهان كرده بود؟

ها شب و  بازداشت. وقفه ادامه داشت ي هولناك بي اين حفره هاي ژوئن، جريان كاروان اسرا به  مه تا اولين روز24از 
شكست و اشياءِ  ها را مي ي تفتيش، قفل بهانه ها به همراهي سرباز هرداري بهپليس ش. روز در مقياس وسيع ادامه يافت

ها نه تنها كساني  آن]. 229[خاطر اختالس اشياءِ ضبط شده محكوم شدند بعداً چندين افسر به. كرد قيمتي را تصاحب مي
ي  ها و دبيرخانه كه در شهرداري كه توسط اونيفورم خود و يا اسنادي را كه در جريانات اخير درگير بودند، يعني كساني

ها  آن. كردند گير مي اش معروف بود، دست خواهانه خاطر عقايد جمهوري رفتند، بلكه هركسي را هم كه به جنگ لو مي
ها رد هم نشده   را كه حتي از حصارهاي موقت سنگرهائي هاي طرف معامله با كمون و موزيسين چنين فروشنده هم

و اين درحالي است كه در دوران . ها هم همين سرنوشت را پيدا كردند متصديان آمبوالنس. گير كردند بودند، دست
دانم كه اكثر شما دوستان  من مي«:  گفت ي آن خدمه   به ي كمون پس از بازرسي يك آمبوالنس محاصره يك نماينده

اندازم  زحمت نمي من خودم را به. دببري اشتباه خود پي قدر عمر كنيد كه به حكومت ورساي هستيد، ولي من اميدوارم آن
تان را با  بينم كه شما وظيفه من مي. اند يا جمهوري خواه طلب هاي جراحي در خدمت مجروحان سلطنت كه بدانم چاقو

  .»كمون گزارش خواهم كرد من اين را به. كنم خاطر آن تشكر مي دهيد و از شما به شايستگي انجام مي
عوامل پليس . ها رفتند جستجوي آن با نور مشعل به. اي زيرزميني پناه گرفته بودنده بخت در گورستان اي نگون عده

. دهي شد هاي نزديك پاريس سازمان هائي در جنگل گشت. كردند  مشكوكي شليك مي سوي هرسايه ها به با كمك سگ
. شد ساي تجديد و كنترل ميبايست در ور ها مي پاسپورت. هاي فرانسه را زير نظر داشت ها و بندر ي ايستگاه پليس همه
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اين بهانه كه جنگ خياباني يك عمل سياسي نيست، رسماً از  ، بهژول فاور مه، 26در . ها تحت مراقبت بودند دار قايق
  .ها را كرده بود هاي خارجي تقاضاي استرداد فراري قدرت

نه . ها هيچ پناهگاهي نبود يجا براي فرار در آن. ها را بست ي در ترس همه. تحويل دادن در پاريس رواج يافت
 را تكرار كردند و مجروحان را 1848ها رسوائي  پزشگ. رحمانه يا لو دادن جا طرد بي همه. دوستي مانده بود و نه رفيقي

هاي رسواخيزي پرده برداشت كه حتي در   و پاريس از چنان منجالبآمدسطح  تمام غرائز جبونانه به]. 230[تحويل دادند
ها ترتيب بازداشت رقبا و طلبكاران خود را  مردم شريف، اربابان خيابان. وجودشان گمان نبرده بود ي هم بهدوران امپراتور

ها را طرد كرده بود و  كمون خبرچين. آوردند وجود مي هاي تحقيق به هاي خود كميته دادند و در ناحيه عنوان كمونار مي به
كه حداكثر يك ] 231[ رسيد823/399اي اوج افسانه ها به  خبرچين زارشرقم گ. پذيرا شد ها را  پليس نظم با آغوش باز آن

  .ها امضا داشت  بيستم آن
 اين مطبوعات از  تا چندين هفته. گرفت ها از مطبوعات سرچشمه مي اي از اين گزارش قسمت بسيار قابل مالحظه

، در بولتني از 1848هاي ژوئن  يكار  با احياي يكي از بيهودهير تي. تحريك خشم و وحشت بورژوازي بازنايستاد
ي ابداعات آن زمان را اقتباس كردند، با  همه. صحبت كرد» ها مايعي سمي براي مسموم كردن سرباز«آوري  جمع

كشي و كامالً آماده؛   زيرزميني با سيمهاي آب هائي در راه اطاق. نحو وحشتناكي تشديد نمودند موقعيت تطبيق دادند و به
ها و تخم  ها، سرنگ اند؛ تلمبه هائي كه با يك مهر براي سوزاندن عالمت گذاري شده انداز؛ خانه  نفت000/8استخدام 

آويز؛ زنان مورد تجاوز قرار گرفته؛  هاي كباب شده؛ ملوانان حلق هاي مسموم؛ ژاندارم هاي پر از نفت؛ گلوله مرغ
ها در ساختن  بعضي از روزنامه.  باور كردندها نيز همه را خدمت خوانده شده ـ همه چاپ شد و احمق هاي به فاحشه
شد، ولي  هاي جعلي تخصص داشتند كه اصل آن هرگز ارائه نمي و امضا ]232[هاي كاذب براي ايجاد حريق دستور

وقتي اين مطبوعات . شدند هاي نظامي و مورخين شريف پذيرفته مي  مدرك مثبت از طرف دادگاهواننع بايست به مي
از  ت در دنائاي  و هرروزنامهند؛دوباره بر آن دميدن گرفتاست،  فروكش درحال خشم بورژوازي تصور كردند كه آتش 

 . جستديگري سبقت 

اش  گرچه موجب پريشاني. دانيم كه پاريس خواستي غير از اين ندارد كه دوباره بخوابد ما مي«:  نوشتپوبليك بييان 
اي كه  نويسنده انقالبي]. 233[كشيد ي كشتار مي  هنوز نقشهاروفيگ ژوئن 8و در . »كنيم شويم، ولي باز بيدارش مي مي

ها  ، تحقيقات پارلماني، جزوه1871هاي مه و ژوئن  هاي ارتجاعي ماه خود بدهد و مستخرجاتي از روزنامه اين زحمت را به
 گردآوري ـ ها  ساحرهپخت تر از معجون دست وحشتناك اي  ملقمه  همانند  هاي بورژوائيِ كمون را در يك كتاب ـ و تاريخ

محض افتخار . گو انجام داده است تر از فوجي از مبلغين گزافه ي مردم كاري بيش كند، براي ساختن و عدالت آينده
همسر يك . خورد چشم مي هائي از سخاوتمندي و حتي قهرماني هم به ي اين اپيدمي جبن، رگه فرانسويان، در بحبوحه

مادر يك سرباز . داخل خانه ببرد فرزندش جابزند و بهجاي   را پس از زخمي شدن، بهلورمورسرايدار توانست چند ساعتي 
اين درحالي بود . نام نجات يافتند تعداد زيادي از شورشيان توسط افراد گم. چند تن از اعضاي كمون پناه داد ورسائي به

بار ديگر  زنان يك. مستعمرات مواجه بود د بهمغلوبان در روزهاي اول با خطر مرگ و بعداً  با خطر تبعي كه پناه دادن به
  .قلب بزرگ خود را نشان دادند

، ناحيه مِنيمونتان، بلويلدر . چنان با ميانگين صد نفر در روز ادامه يافت ها در ژوئن و ژوئيه هم تعداد بازداشت
 568/38ين خود وجود هاي دروغ ها در گزارش ورسائي. ها مانده بودند ها فقط پيرزن سيزدهم و بعضي از خيابان

 نفر سيزده ساله، 47از اين كودكان .  نفر كودك بودند651 نفر زن و 058/1ها  اند كه از ميان آن را پذيرفته] 234[زنداني
هائي را كه با لگن  ها با نوعي روش مخفي گله گوئي آن]. 235[ نفر هفت ساله بود1 نفر ده ساله و 4 نفر دوازده ساله، 21

  .رسيد  نفر مي000/50احتمال بسيار قوي به  ها به رقم بازداشتي. كردند شماره ميدادند،  غذا مي
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ها  گرفته براي تماشاي اجساد فدرال هاي باال كه با دماغ تعدادي از زنان آن محافل اشرافي. شمار بود اشتباهات بي
شان  كه تن  پوشي عينه زنان ژنده جا به ر آن برده شدند و دساتوري بختان ايلغار زده به رفته بودند، اشتباهاً قاطي اين تيره

  .شان تصوير كرده بودند، مالحظه كردند هاي اي را كه روزنامه اندازان خيالي كرم گذاشته بود و نفت
جا  تخميني از تلفات كلي را از اين. ها رساندند مرز اختفا شدند و هزاران نفر ديگر خود را به هزاران نفر مجبور به

تر از انتخابات فوريه   نفر كم000/100اي ژوئيه  دوره كنندگان در انتخابات ميان  آورد كه تعداد انتخابدست توان به مي
كه اين شاخه از توليد، اصالت هنري خود را  اكثر كارگراني. بود، صنعت پاريس از هم پاشيد دراثر اين كم]. 236[بود

در ماه اكتبر، شوراي شهرداري در . هاجرت را در پيش گرفتندها بود، كشته و بازداشت شدند، يا وسيعاً راه م مرهون آن
ها و تعداد  گردي بربريت خانه. رد سفارشات هستند خاطر فقدان كارگر ناچار به گزارشي نشان داد كه بعضي از صنايع به

 دست داده بودـ ي خون خود را از كه تا آخرين قطره شد، از اين شهر ـ نوميدي ناشي شكست افزوده مي ها كه به بازداشت
در . شد هائي شليك مي ها گلوله  و در ناحيه سيزدهم از خانهمونمارتر، در بلويلدر . گرفت هاي آن را هم مي آخرين رمق

هاي نامرئي از پا  ي دست  سربازان و افسران با ضربهمادلن و در ميدان پِه ال، در خيابان رن، در خيابان هِلدِركافه 
لوحانه در شگفت  هاي ورساي با گستاخي ساده روزنامه. طرف يك ژنرال شليك شد  بهپِپنييِرن نزديك پادگا. آمدند درمي

توان براي  چه دليلي هرقدر هم پيش پا افتاده مي«توانستند بفهمند  بودند كه چرا خشم مردم تسكين نيافته است و نمي
  ).كلوش ال(»ترين صورت ظاهر را در دنيا دارند آزار نفرت از سربازاني داشت كه بي

ها از  پس از بازداشتنِ شهرستان.  مارس براي خود ترسيم كرده بود تا آخر تعقيب نمود19، خطي را كه در »چپ«
. ها افزود هاي شهرستاني ناسزا هاي خود را نيز به ارتش، ناسزا كمك پاريس بيايند، و تقديم مراتب تشكر خود به كه به اين

 از پرچم سرخ دفاع نمايد، اينك براي بدگوئي از مغلوبان، كرنش در مقابل قضاتِ 1877 كه قرار بود بعداً در لوئي بالن
كه پنج سال بعد مشتاق » چپ تندور«اين ]. 237[نوشت  نامه ميفيگارو به»  خشم مشروع مردم«اين مغلوبان و تأييد 

تر با آن فاصله  دمتري بيشاگر چه ص  اعدامي را بشنود و نه حتي ـ000/20ي احتضار  عفوعمومي شد، نخواست ناله
 از پيير لِروها فرود آمد و   بركشتارالمني، لعنت سياه 1848در ژوئن . هائي را كه از نارنجستان بلند بود  جيغـ نداشت

. يكي بودند ها، كاتوليك و پوزيتيويست، همه عليه كارگران دست به ي بزرگ مجلس دهاتي فالسفه. شورشيان دفاع كرد
 بوردو برگشت و طي نطقي رسمي در سباستين سنعجله از  ها، با فراخوانده شدن از جانب سوسياليست مشعوف از گامبتا

صرفاً با همين كار مشروعيت خود را ثابت كرده «اعالم كرد كه حكومتي كه توانسته است پاريس را در هم بشكند 
  .»است

 و چند ناسيونالِ لوار، ليبراسيونِ تولوز، پوليهموننشريه حقوق بشرِ . هاي شجاع وجود داشت ها برخي آدم در شهرستان
هائي  ها تعقيب و توقيف شدند؛ جنبش اكثر اين روزنامه. هاي فاتحان را نقل كردند ي مترقي ديگر آدمكشي روزنامه

ها   در پادگانليونارتش در . در آستانه شورش قرار گرفتند) ايزِر (ووارونو ) آرييِژ (پاميرچنين   صورت گرفت؛و هم
هائي   بازداشتبوردودر . هاي پاريس دستور داد شهر را ببندند ، براي بازداشت فراريوالنتنمحبوس بود و فرماندار، 

  .صورت گرفت
 و لوئي بالن. داد، اعتراض كرد ها را مي اعالميه حكومت بلژيك كه قول تحويل فراري  بهويكتور هوگودر بروكسل 

 در پارلمان آلمان بِبِل. باران شد پيك سنگ و اش توسط مشتي آدم شيك د و خانهاو نوشتن اي پر از سرزنش به  نامهشولشه
ما اين انقالب « گفت كرت از تريبون گارسيا لوپِز.  در مجلس عوام انگليس خشونت ورساي را محكوم كردندواليو 

  .»درستي آن را ارزيابي كند تواند امروز به كنيم، انقالبي كه كسي نمي بزرگ را تحسين مي
، ژنو، زوريخ، بروكسل، لندندر . هاي خارجي مراسم يابود برادران پاريسي خود را برگزار كردند كارگران كشور

نوائي خود را  با كمون اعالم كردند، سالخان را سزاوار محكوميت  هاي عظيم هم آئي هم  مردم در گردبرلن و اليپزيك



 250 

هاي  ي روزنامه همه. ه بودند، شريك اين جنايات اعالم نمودندهائي را كه هيچ اعتراضي نكرد جهاني دانستند و حكومت
ها را بازگو  اي بليغ تالش آن صداي بزرگ انترناسيونال در خطابه. ي مغلوبان را بزرگ داشتند سوسياليست مبارزه

  .كارگران سراسر جهان سپرد ها را به ي آن و خاطره] 238[كرد
ها را با كشيدن هورا براي كمون  برلن كارگران آن رتش فاتح پروس به در رأس امولتكهي  هنگام ورود پيروزمندانه

  .نظام قرار گرفتند استقبال كردند و در چندين جا مردم مورد هجوم سواره
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 وچهارم سيفصل 

  
 ها ي كمونار محاكمه

 
 دوفور( .»شود اي است كه پس از طوفان نازل مي آشتي فرشته«

  ).1871 آوريل 26مجلس ملي،  به
  

ي بنادر كنار  هاي ژوئن، زندانيان را روانه از اولين روز. ريز كردند  خيلي زود سرساتوريهاي انساني ورساي و  وضح
در . شد شان محكم بسته و مانع جريان هوا مي چپاندند كه چادر سقف هاي حمل دام مي ها را در واگن آن. دريا كردند

. ثر كميِ جا زير دست و پاي زندانيان خرد و خاكشير شدندولي درا. هاي خشگ وجود داشت اي تلي از نان گوشه
هم فشرده،  اين جمع به. ها چيزي براي آشاميدن نداشتند گذشت كه آن دو ساعت مي و چهار ساعت و گاهي سي و بيست

 روز در يك]. 239[انداختند شان مي  كه ديوانه شده بودند، خودشان را روي رفقاي اي عده. كرد براي اندكي هوا تقال مي
هاي شهري با  گروهبان. رئيسِ اسكورت، كاروان را متوقف كرد. فرياد بلند شد و  ، در يك واگن داد بِمارـ   فِرتِه ال

دار دوباره با  در پي آن سكوت برقرار شد و اين تابوت چرخ. داخل واگن شليك كردند هاي خود از طريق سقف به تپانچه
  .راه افتاد حداكثر سرعت به

ها و جزاير اقيانوس اعزام  ها، دژ اسكله اين نحو به ، بهژيروند تا شِربورگ زنداني، از 000/28ژوئن تا سپتامبر، از ماه 
  . نفر را087/8ها  ها و جزيره  نفر را جا داد و دژ000/20ي شناور  پنج اسكله و  بيست. شدند

دسامبر با تعبد كامل در مورد قربانيان هاي ژوئن و  سنت. شد هاي شناور شكنجه طبق مقررات اعمال مي در اسكله
هاي چوبي و  كه با تخته هائي زندانيانِ محبوس در قفس كوب شده به رنگي از درِ ميخ فقط نور كم. گرديد  رعايت مي1871

هاي اول نفس كشيدن در اين فضا  از همان ساعت. اي در كار نبود تهويه. رسيد هاي آهني ساخته شده بود، مي ميله
ترين هشدار تيراندازي كنند، پائين و باال  كم ها در اين باغ وحش، با اين فرمان كه به نگهبان. تحمل بودغيرقابل 

و غذا فقط مقداري . نه زيرانداز بود و نه پتو.  داشترافچيز اشِ اي برهمه هاي خوشه هاي پرشده با گلوله توپ. رفتند مي
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 مقداري آذوقه و كمي شربورگ و برستساكنان . ب خبري نبودنان خشگ، نان معمولي و لوبيا؛ اما از توتون و شرا
  .ها را برگرداندند ها آن وسائل فرستاده بودند، ولي افسر

ها براي هردو نفر يك تشك، مقداري پيراهن و بلوز و گاه و  زنداني. پس از مدتي، شدت عمل اندكي تخفيف يافت
ها نوعي  ملوان. خوري داده شد بارانداز براي هوا و و آمدن بهي شستش ها اجازه آن به. كردند گاه شراب دريافت مي بي

شدند زندانيان  هاي ماه مه بودند و جاشويان گاهي ناچار مي بند دادند، ولي تفنگداران دريائي همان قداره انسانيت نشان مي
  .ها بيرون بكشند را از چنگ آن

 افسر دوم، فرمانده شهر برستدر . كرد گهبان تغيير ميي سلوك با زندانيان با تغيير افسر ن ها نحوه در اين شناور
در . كرد ها رفتار مي كار ها مثل جنايت  با آنبرِسلوي نظاميِ  كه فرمانده زندانيان را غدغن كرد؛ درحالي ، دشنام دادن بهليون

كوچك تبديل » ارنجستانن«يك   شناور خود را بهبايارفرمانده . خو بود  درندهكلمانسوي، تاژهاي   يكي از سرگردشربورگ
دراين . ها بود ترين آن دار كرده است، اين كشتي شايد شاهد زشت در ميان اعمالي كه تاريخ ناوگان فرانسه را لكه. كرد

زد و چند گلوله شليك  زد، نگهبان نهيب مي ها حرف مي كه كسي در قفس محض آن به.  قاعده بودكشتي سكوت كاملْ
هاي  ميله ها به ها و مچ دست حتي صرف فراموش كردن يك قاعده، زندانيان از قوزك پاخاطر يك شكوه و  به. كرد مي

  ].240[شدند قفس خود بسته مي
ي توپ   تا چهل زنداني در يك آشيانهكِلِرندر . ها وحشتناك بودند ي اين شناور همان اندازه ها در ساحل هم به دخمه
ها مدفوع تا عمق پنج  شد و صبح ها تخليه مي آب در آن هاي فاضل بشكه. ها كُشنده بودند تري  پائين. شدند حبس مي

خواستند زندانيان را  هاي تميز و خالي وجود داشت، ولي نمي ها ساختمان در كنار اين. پوشاند سانت كف زمين را مي
 ندارند و نظر نزاري دهندگان سابقش وضعيت چندان   آمد و فكر كرد كه رأيژول سيمونيك روز . جا منتقل كنند آن به

 زنداني 151 يك مدرسه باز كرده و سعي نموده بود تا اليزه رِكلو. هاي سخت بايد ازسرگرفته شود مجازات داد كه دوباره 
ها و بستن  وزارت تعليمات عمومي دستور توقف كالس. دانستند، از جهالت بيرون بياورد را كه خواندن و نوشتن نمي

  .هاي زيادي فراهم آورده بودند  كه زندانيان با فداكاريي كوچكي را صادر كرد خانه كتاب
بعداً سوپ و آش هم . شدند سود تغذيه مي ها با نان خشك و گوشت خوك نمك ها مانند زندانيان شناور زندانيان دژ

ر خريد سود مأمو. شد قيمت چندين روز مبارزه تمام مي گرفتن قاشق به. كارد و چنگال ممنوع بود. ها اضافه شد شنبه يك
ها در  ها و مرد  زنبوياردر دژ . پانصد درصد رسيد ده درصد محدود باشد، به بايست به ارتش كه طبق ليست مخارج مي

ها مجبور بودند، جلوي چشم نگهبانان  زن. كرد ها را از هم جدا مي پناه جا داده شده بودند و فقط يك پرده آن يك سر
ي را ديديم ا  ساله22ما زن جوان و زيباي «: يك زنداني نوشت. مجاور بودندها در بند  گاهي شوهران آن. شستشو كنند

  ].241[»رفت شد لباسش را درآورد، از هوش مي كه هربار ناچار مي
مدت بيش از  زندانيان به. تر بود ها خشن ي زندان  از همهماركوفايم، زندان  مطابق شواهد زيادي كه ما دريافت كرده

شان  كه از نور، هوا و توتون محروم بودند و حرف زدن هم غدغن بود؛ و تنها خوراك د؛ درحاليجا ماندن شش ماه در آن
 ]م.  استCكمبود ويتامين كه ناشي از [بوت ربيماري اسكو ترتيب همگي به بدين. ي نان خشگ و چربي متعفن بود خرده

  .مبتال شدند
. ها بود  بيمار در بيمارستان000/2 وجود ،ي آن نتيجه . نداختترين افراد را هم از پا ا مدت پربنيه ي طوالني اين مضيقه

تر از رقم حقيقي  اين رقم البته پائين. پذيرند  زنداني غيرنظامي را مي665/33 نفر از 170/1 مرگ هاي رسمي گزارش
قبل از . اب آيندحس كه به اي ديگر مردند؛ بدون آن هاي اول در ورساي تعدادي از افراد كشته شدند و عده در روز. است

ها   كه در دست ورسائي  زنداني هنگامي000/2اين مبالغه نيست كه بگوئيم . ها آمارگيري در كار نبود شناور انتقال به
  .آن مبتال شدند، از بين رفتند هائي كه پس از اسارت به خوني و ساير بيماري تعداد زيادي دراثر كم. بودند، مردند
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توان  نمايش گذاشته شد، مي ها به جلوي چشم حكومت، مجلس و راديكال] 242[يچه علناً در ورسا براساس آن
، رئيس دادگستري نظامي، كلنل گايار.  داشتـ دور از نظارت افكار عمومي ها ـ ها و دژ  در شناور برداشتي از شكنجه

خورد و  كه ببينيد كسي تكان مي  آنمحض به«: عهده داشتند، گفته بود  بهشانتيهسربازاني كه نگهباني از زندانيان را در  به
  .»دهم شما دستور مي اين منم كه به. كند، شليك كنيد دستش را بلند مي

خوابيدند و  ها روي حصير مي ها و هفته ها هفته آن.  زن وجود داشت300] پاريس[آهن غرب  ِ راهدابوندانس گُرنيهدر 
كتك  ها را  ريختند و آن ها مي ها سر آن صدا و يا نزاع نگهبان و ترين سر با كم. توانستند لباس زيرشان را عوض كنند نمي
آب، از هركس  ، عضو گارد ويژه ناپلئون سوم و حاكم اين گندشارل مِرسِرو. ها تر روي سينه زدند؛ مخصوصاً بيش مي

اندازان را  دار نفتاو بانوان ورساي، اين شيفتگان دي. زد داد او را ببندند و با عصاي خود كتكش مي آمد، مي خوشش نمي
. »هايتان را زير بيندازيد ها، چشم بيائيد پتياره«: گفت قربانيان خود مي ها به چرخاند و جلوي آن در قلمرو حاكميت خود مي

  .انجام دهند» شايسته«توانستند در مقابل اين زنان  ترين كاري است كه زنان فدرال ما مي واقع اين كم به
شد،  ها نگهداري مي آوردند و براي جاسوسي از ساير زندانيان با دقت از آن اين زندانيان ميميان  هائي را كه به روسپي

كاري،  با خبرگي در بد. شد هاي كابل مجازات مي اعتراضات زنان كمون با ضربه. كردند ها مي علناً خود را تسليم نگهبان
  .ي زندانيان معاينه شوند مقرر كردند كه همه. ين بياورندخواستند تا اين زنان دلير را هم تا سطح ديگران پائ ها مي ورسائي

پدر من كجاست؟ شوهرم كجا؟ و پسرم؟ «: گرفتند هاي وحشتناك مي خورده انتقام خود را با فرياد وقار و طبيعت زخم
آلوده با اين كش، زير تازيانه و دشنام، و  من، مادر، همسر زحمت! ها برضد من ي اين ترسو تنها، كامالً تنها، و همه! چي

ها  آن. هركس لحظات ديوانگي خود را داشت. ها ديوانه شدند خيلي! »ام كه از آزادي دفاع كرده هاي ناپاك، براي آن دست
  .دنيا آوردند هاي مرده به كه آبستن بودند يا سقط كردند يا بچه

دانم كه در  من مي«: دانيان گفتزن بهريشمون كشيش . ها نبود تر از زمان تيرباران ها بيش كشيش در زندان كمبود 
ي   اشارهآلژيري قديس، اسقف  در روز مجدليه. ، الخ»...ي من ، ولي وظيفه]243[جا ميان جنگلي از راهزنان هستم اين

عالوه، مجدليه نه  به! هاي توبه نكرده شما همه مجدليه هستيد، ولي مجدليه«: قديس آن روز كرد و گفت ظريفي به
  .آن اضافه كرد هاي انجيلي ديگر هم به بوته و ؛ و يك مشت گل»د و نه آدم كشته بودپا كرده بو حريق به
 با لگد مِرسرومنشي . شد گونه وحشيانه رفتار مي مينه ها به ها در بخشي از زندان زنان محبوس بودند و با آن بچه

پسر دوازده . بهداري افتاده بودها در  قدر شالق خورد كه مدت ي ديگري آن بچه پسر. بچه را پاره كرد شكم يك پسر
  .گاه پدرش بيرحمانه كتك زدند  را براي لو دادن مخفيرانويهي  ساله

شان مورد رسيدگي قرار گيرد،  هاي كه پرونده ها قبل از آن خانه ها، دژها و تأديب بختِ شناور كليه زندانيان نگون
پس از . تر از آن زنداني بلعيده بود كه بتواند هضم كند ش بيها خوار ورسائي خداي خون. ها بودند ي كرم چندين ماه طعمه

 زنداني 000/36شد براي  ولي چگونه مي.  نفر را كه مرتجعين خواسته بودند، قي كرد090/1هاي ژوئن  اولين روز
 با اين .ها كرد ي عوامل پليس امپراتوري را مأمور زندان  كامالً عملي بود كه همهدوفوركيفرخواست تنظيم كرد؟ از نظر 

  . زنداني بازجوئي شده بودند000/4حال در ماه اوت فقط 
چند شخصيت . اي جنجالي بود، كاري كرد نشاندن خشم بورژوازي كه خواهان محاكمه ولي الزم بود براي فرو

  و غيرهروشفور، روسل:  مركزيي در برده بودند، از اعضاي شوراي كمون و كميته ها جان به معروفي را كه از كشتار
  . ترتيب يك نمايش بزرگ را دادنددوفور و ير تي. انتخاب شدند

هاي نظامي؛ زيرا قرار بود كه زندانيان  صورت نوعي رويه قضائي، الگوئي باشد براي دادگاه بايست به محاكمه مي
تي ي تردس جمهورش همه دادستان پير و رئيس. ها را شكست داده بودند توسط همان نظامياني محاكمه شوند كه آن

ها خصلت مردان سياسي را براي زندانيان  آن. كار گرفته بودند تا سطح مباحثات را پائين بياورند ي خود را به حقيرانه
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تبعيد و  ترتيب حق جلوگيري از دفاع مؤثر و مزيت محكوميت به اين نپذيرفتند و قيام را يك جرم عادي قلمداد كردند و به
دادستان ]. 244[كرد در موارد سياسي لغو كرده است، براي خود تأمين كردند ميمرگ را كه بورژوازي رياكارانه ادعا 

هاي ورساي زندانيان را كتك  مايه كه عالئم اختالل رواني از خود نشان داده و در خيابان متعصبي بي:  بودگاووانتخابي 
هاي  سايرين گلچيني از بناپارتيستو .  بودبازِنطلبان ارتش  ، سرهنگ مهندسي و از تسليممرلنرئيس دادگاه . زده بود

  .ي پاريس بودند  در كار محاكمهمِدس و سِدان. مورد اعتماد
هائي از مخمل سرخ  رتبه در مبل هاي عالي شخصيت.  اوت در تاالري بزرگ با دوهزار صندلي شروع شد7مراسم در 
، »شايسته«هاي  هاي متشخص، خانواده بورژوا بقيه به.  صندلي را اشغال كردند300نمايندگان مجلس . لم داده بودند

هاي خندان،  برق، چهره و  زرق  هاي پر نگاران وراج، لباس روزنامه. كش تعلق داشت  زوزههاي روزنامه اشرافيت فحشا و به به
ياد اولين  هرطرف متوجه بودند، انسان را به كه به هاي مخصوص اپرا هاي شاد و عينك گل كننده، دسته هاي سرگرم بازي

شان راهنمائي  هاي صندلي افسران ستاد در اونيفرم رسمي مؤدبانه بانوان را به .انداخت اجراي يك نمايش مجلل مي بش
  .كه تعظيم الزم را از ياد ببرند كردند، بدون آن مي

، ][*گروسه پاسكال، ژورد، اسي، فره: ها هفده نفر بودند آن. رفت ها سر ي اين كف وقتي زندانيان وارد شدند، همه
 لوليه و فِرا ـ اعضاي شوراي كمون؛ پران، بِكان، وِردور، راستول، شامپي، ترانكه، ويكتور كلمان، اوربن، كوربه، بيوره، رِژِر

  . مركزيي ـ اعضاي كميته
پاريس . ي انترناسيونال ي حزب انقالب و توطئه توطئه. اين انقالب از دو توطئه زاده شد.  كيفرخواست را خواندگاوو

 را صادر توماـ  كلمان و لُكنت مركزي دستور اعدام ي كميته. خاسته بود پا فراخوان چند شرور به مارس در پاسخ به 18در 
سرگروهبان ارتش هنگام آخرين فراخوان خود . مسلحانه بوده است  يك تظاهرات غيرواندومتظاهرات ميدان . كرده بود

بندي  وسائل شكسته  بهپيكپوسهاي  هاي راهبه ابزار. ده بودكمون مرتكب همه نوع سرقتي ش. آشتي كشته شده بود به
بار عليه  ي نفرت خشونت  كه مايل بود شعلهفره.  كار كمون بودراپهاي مهمات  انفجار انبار. ها تبديل شده بود استخوان

آتش كشيده بود؛   نظارت كرده و وزارت دارائي را بهالركِتهاي  ها روشن كند، براعدام گروگان دشمن را در دل فدرال
هريك از اعضاي شوراي ! »ها را بسوزانيد دارائي«: كند خط خودش آن را ثابت مي طوركه رونوشت دستوري به همان

. گو باشد هاي منتشره پاسخ نامه طور جمعي براي تمام تصويب وظائف خاص خودش و به امور مربوط به بايست به كمون مي
يك  واقع قضيه را به ي يك عامل جزءِ پليس بود و در  رسيده بود، برازندهير يتاطالع  اين كيفرخواست كه از پيش به

  .كرد سرقت و ايجاد حريق ساده تبديل مي
 كه اولين كسي بود كه مورد بازجوئي قرار فرهروز بعد، . خود اختصاص داد قرائت كيفرخواست يك جلسه كامل را به

افروز هيچ  ي آتشفرهدفاعيه «:  فرياد زدگاوو. ا روي ميز گذاشتي خود ر گوئي امتناع كرد و اليحه گرفت، از پاسخ
پليس تعلق داشتند، سايرين هم  چهار شاهد به و چهارده نفر از بيست. خوانده شدند و شهود عليه او فرا! »ارزشي ندارد

اهي كرد كه اشتباهاتش معروف بود، گو ها به  كه در دادگاهشناسي خط يك متخصصِ . كشيش و مستخدم حكومت بودند
كه از او  هائي عبث تقاضا كرد كه امضاي اين دستور با امضا  بهمتهم.  استفرهخط  يقيناً به! »ها را بسوزانيد دارائي«فرمان 

 با گاوو. كه بايد حداقل اصل مدرك ارائه شود، نه رونوشت آن فراواني در دفتر زندان هست، مقايسه شود؛ و نيز اين به
  !»ي فقدان اعتماد است ا، اين نشانهچر«عصبانيت فرياد زد 

 ،اين صورت تعيين شد؛ متهمين كه حقوق متهمين و نيز وجود توطئه و صالحيت قضات از همان آغاز به پس از آن
حتي اگر با غرور . ها مرتكب اين خطا شدند كه آن را پذيرفتند آن. هر بحثي خودداري كنند توانستند از ورود به مي ديگر 

ها خود را  ي آن تقريباً همه. اي حتي آن را انكار كردند طور نشد؛ عده ولي اين! خودرا اعالم كرده بودندموقعيت سياسي 
 مارس را كه شخصاً نمايندگي آن را خواستار شده و پذيرفته بودند، رها 18دفاع شخصي محدود كردند و انقالب  به
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ولي از همان جايگاه . كرد آوري جلوه  هاي تأسف مدنآ صورت كوتاه  ها براي نجات شخص خود به ي آن دغدغه. نمودند
ي دلير پاريسي؛ پيشگام در  كارگري از آن تيره. جويانه بلند شد گونه انكار شده بود، انتقام اين متهمين صداي مردم كه به

ي  ترانكه كار، مطالعه و نبرد؛ عضو شوراي كمون، هوشمند و متعهد، متواضع در شورا و يكي از سركردگان در مبارزه،
كمون فرستاده  من ازطرف همشهروندانم به«: او گفت. كفاش افتخار انجام وظيفه نمايندگي خود تا آخر را اعالم كرد

ام و امروز  جا كشته نشده ام و متأسفم كه در آن ها بوده من در باريكاد. ام من بهاي آن را با زندگي خود پرداخته. شدم
ني نبودم كه پس از بعهده گرفتن بخشي از كار ديگر حاضر نيستند سهم مسئوليت انگيز همكارا ي غم شاهد اين صحنه

  .»كنم آن را انكار نمي. من يك شورشي هستم. خود را بعهده بگيرند
ها و  ها، بورژوا سرباز: همواره همان تماشاچيان. جزئيات هفده جلسه طول كشيد ها با كندي و ورود به  بازپرسي

ها؛ و همان خشم در اتهامات؛  ها، عمال پليس و كارمند كشيش: كردند؛ همان شهود  هو ميها كه متهمين را درباري
زد، خواستار  ها سيرش نكرده بود؛ و برسر متهمين جيغ مي كه كشتار ي مطبوعات  همان خباثت در دادگاه و همان زوزه

، استاندارد. نگاران خارجي ناراحت بودندخبر]. 245[كشيد هاي خود مي لجن گزارش ها را به شد و هرروز آن شان مي اعدام
محافل معين  چيز از لحن مطبوعات وابسته به در جريان اين محاكمات هيج«: يكي از مفتريان بزرگ كمون، نوشت

كه برخي از متهمين در مقابل مطبوعات از رئيس دادگاه  پس از آن. »تصور آن هم غيرممكن است. تر نيست بار فضيحت
  . درصدد دفاع از مطبوعات برآمدمرلند، خواستار حمايت شدن

بايست  هاي خود وفادار بماند، مي بازپرسي كه به  براي آنگاوو. ي دادستان درمقابل دادگاه رسيد خطابه گاه نوبت به آن
 ي دولت را بدزدند، چند خانه را با قلدري كرد كه پاريس شش هفته جنگيده است تا چند نفر بتوانند مابقي خزانه ثابت مي

ي دالئلي را كه در مقام قاضي فراهم آورده بود، در  دار قانون، همه اين عضو درجه. و چند ژاندارم را بكشند آتش بزنند،
؛ و پنج دقيقه بعد موقعيت اعضاي »مثابه يك حكومت عمل كرده است كمون به«: او گفت. مقام سرباز واژگون كرد

بحث  من با ورود به«:  گفتفرهن مرور وضعيت متهمين در مورد ضم. عنوان مردان سياسي رد كرد شوراي كمون را به
كه او  ارقامي«:  گفتژورد؛ درمورد »شوم ي اتهامات متعددي كه متوجه اوست موجب اتالف وقت خودم و شما مي درباره

ر حين نبرد در د. »ها مصدع اوقات شما شوم خواهم با بحث درمورد آن من نمي. ندا شما ارائه كرده است، كامالً خيالي به
مبلغ هزار فرانك  هريك از اعضاي شورا ي نجات عمومي دريافت كرده بود كه به  دستوري از طرف كميتهژوردها  خيابان

ها فرانك را بين خود تقسيم  ها ميليون آن«:  گفتگاوو. فقط حدود سي نفر اين مبلغ را دريافت كرده بودند. تحويل دهد
كدام سلطاني تا آن زمان، بدون بلند . اين حرف باور هم داشته باشد ن است كه به؛ و آدمي از قماش او ممك»كردند

ي خود را   را متهم كرد كه كاغذ دزديده تا روزنامهگروسهها، قدرت را رها كرده بود؟ او با طول و تفصيل  كردن ميليون
توانست  اين مزدور زمخت كه نمي. اي زندگي كرده بود اين دليل متهم دانست كه با معشوقه چاپ كند؛ و ديگري را به

لياقتي چنان سرزنده  همه نقص و بي رغم اين كند، آن انقالب را كه علي درك كند كه هرچه او اين افراد را كوچك مي
  .دهد تر جلوه مي بود، بزرگ

روي  گران را بهپايان جلسه مثل تئاتر بود كه بازي. كردند هاي پرشور تأييد مي زدن تماشاچيان اين اتهامات را با دست
خواهد خودش دفاع كند؛ و شروع   گفت كه ميفرهي صحبت داد، ولي   اجازهفرهوكيل   بهمرلن. خوانند صحنه فرامي

  :خواندن كرد به
آور پاريس، جمهوري در خطر بود، افرادي كه جانشين   تسليم شرمي آنْ پس از انعقاد قرارداد صلح و درنتيجه«: فره

  ...»ر ميان گِل و خون سقوط كرده بوداي شدند كه د امپراتوري
آيا حكومت شما در همين موقعيت . جا من بايد شما را متوقف كنم در اين! ميان گل و خون سقوط كرده بود: مرلن

  قرار نداشت؟
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ها  آن. تدارك يك كودتا پرداختند قدرت چسبيدند و هرچند مورد استهزاءِ عموم قرار داشتند، در تاريكي به به«: فره 
  ...»ها پافشاري كردند  محروم كردن پاريس از انتخابات شهرداريدر

  .اين درست نيست: گاوو
  .ادامه بدهيد، ولي بار سوم من شما را متوقف خواهم كرد. زنيد درست نيست كه شما مي ، حرفيفره: مرلن

  ...»اعدام شدند پرستان محكوم به غرض توقيف و بهترين وطن هاي صادق و بي روزنامه«: فره
  .من خواستار اعمال قانون هستم. خواندن اين مطلب ادامه دهد زنداني اجازه ندارد به: گاوو
 مارس خود را آماده گمان كردند و 18سرانجام در شب . شدند ي فرانسه آماده مي طلبان براي تجزيه سلطنت«: فره
  ...»خواهان يازيدند گيري وسيع جمهوري خلع سالح گارد ملي و دست دست به

  .دهم صحبت كنند وكيلتان اجازه مي من به. بيائيد بنشينيد: مرلن
  ). رضايت دادمرلنهاي دفاعيه خود را بخواند و   موكلش اجازه داده شود كه آخرين جمله وكيل فره تقاضا كرد كه به(

من . ندتوانند آن را بگير خواهند و مي ها سر مرا مي آن. من، عضو كمون، اكنون در دست فاتحان آن هستم«: فره
من فقط يك كلمه . طور هم خواهم مرد ام و همان آزاد زندگي كرده. هرگز زندگي خود را با جبن نجات نخواهم داد

  .»گذارم مي آينده وا من پاسِ ياد و كارِ انتقام خود را به. المزاج است  متلونكنم، بخت اضافه مي
  !ياد يك آدمكش: مرلن
  .بعيد در كلني مستعمرات فرستادت هائي را بايد به چنين بيانيه: گاوو

  .دهد جا هستيد، جواب نمي ها اين خاطر آن اعمالي كه شما به ها به ي اين همه: مرلن
  .»ام آن معني است كه من سرنوشتي را كه برايم تهيه ديده شده پذيرفته اين به«: فره

هاي وحشيانه شروع  رد، هو كشيدن حرفش را تمام كفرهوقتي .  تاالر ساكت ماندمرلن و فرهدرحين اين دوئل بين 
رئيس دادگاه مجبور شد ختم جلسه را اعالم كند و قضات درحال بيرون رفتن بودند كه يك وكيل تقاضا كرد كه . شد

  .ناميده است» آدمكش« را فرهبراي دفاع در صورت جلسه يادداشت شود كه رئيس دادگاه 
هاي  فرياد. مردم رو كرد جايگاه مطبوعات و به دادگاه، به بهوكيل با عصبانيت . هاي تماشاچيان پاسخ داد هوكشيدن

 كه سردماغ بود، باالخره سكوت مرلن. ي تاالر بلند شد و تا چند دقيقه صداي او را در خود غرق كرد خشم از چهارگوشه
دادگاه اين . ام هكنم كه از لفظي كه وكيل از آن صحبت كرد، استفاده كرد من تصديق مي«: را برقرار كرد و با تكبر گفت

  .»دهد اظهارات شما را مورد توجه قرار مي
ما همه، نه در مقابل افكار عمومي امروز، بلكه در مقابل «او گوشزد كرده بود كه  روز قبل هنگامي كه يك وكيل به

جا  ديگر در ايندر آن دوران ما ! تاريخ«:  با استهزاء گفته بودمرلن، »تاريخ كه در مورد ما قضاوت خواهد كرد، مسئوليم
  .هاي خود را يافته بود ژِفريبورژوازي فرانسه ! »نخواهيم بود

 براي گاوو. نهايت خود رسيده بود به كنجكاوي تماشاچيان و نگراني قضات . اول وقت روز بعد، تاالر پر از جمعيت بود
. تاريخ و سوسياليسم حرف زده بودها متهم كند، دو روز از سياست،  ي جنايت همه حال به هاي خود را درعين كه طرف آن

هاي او  يكي از استدالل ي او از انكار طبيعت سياسي محاكمه آشكار شود، كافي بود كه به كه قصد و انگيزه براي اين
قدم  تر نگران خود تا كمون، اتهامات را قدم به اگر يكي از زندانيان باالخره ازجا برخاسته بود و كم. شد پاسخ داده مي

داد؛ و بعد نشان   و تحريكات دائمي طبقات ممتازه را قرار مي ي او توطئه هاي مسخره كرد و در مقابل تئوري دنبال مي
حكومت دفاع ملي تقديم كرد و مورد خيانت آن قرار گرفت؛ چگونه آزاد شد و مورد  داد كه چگونه پاريس خود را به مي

هاي اين شهر بزرگ را تجديد سازمان  ي سرويس  همهها داد كه پرولتري ي ورساي واقع شد؛ سپس نشان مي حمله
مدت دو ماه بدون پليس و جاسوس و بدون اعدام حكومت كردند  ي خيانت، به كردند و در وضعيت جنگي و در محاصره
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ها و  كرد، از شناور  مقتول مقايسه مي000/20 گروگان را با 63هاي بانك، فقير ماندند؛ و اگر  و جلوي چشم ميليارد
نام حقيقت، عدالت و آينده  صورت جهان را به داشت؛ دراين  موجود بدبخت پرده برمي000/40هاي انباشته از  نزندا

  .كرد كننده تبديل مي متهم گرفت و كمون متهم را به شهادت مي به
پس از اداي نمود و دادگاه  كرد، فرياد تماشاچيان نداي او را در خود غرق مي رئيس دادگاه احياناً حرف او را قطع مي
 ژست يا فريادي ـ  دهان بستهدانتونمانند  سكوت ـ چنين كسي، مجبور به. كرد اولين كلمات او را خارج از قانون اعالم مي

  .ها رخنه كند و مهر لعنت او را بر سر دادگاه بكوبد يافت كه در ديوار مي
 يك دفاع جمعي و يا حفظ سكوت كه حيثيت ي جاي ارائه متهمين به.  اين فرصتِ انتقام را از دست دادندمغلوبانْ

ي برادران  هزينه هريك از اين آقايان، براي نجات موكل خود و حتي به. وكال واگذاشتند كرد، خود را به ها را حفظ مي آن
. ود و محرم راز زن امپراتور نيز بفيگاروحال خبرنگار  يكي از وكال در عين. دادند تاب  و جهت آب وكيل خود، قضيه را بي

. خواست كه دعوي او را با دعوي اراذل مخلوط نكند  بود و از دادگاه ميواندومديگري يكي از تظاهركنندگان ميدان 
دم از مبل خود  به  دمگاوو. اين زبوني نه دادگاه را خلع سالح كرد و نه تماشاچيان را. باري صورت گرفت مدافعات فضيحت

. »جا باشد، اين همان شمائيد  آدم گستاخي هستيد، اگر چيز مزخرفي در اينشما«: يك وكيل گفت او به. پريد بيرون مي
 تهديد مرلناوجي رسيد كه  ها به  اوت خشم آن31در . تماشاچيان هميشه آماده براي پريدن بر سر متهمين، دست زدند

  .دهد ي تاالر را مي كرد كه دستور تخليه
 حكم را مرلنجلسه برگشت و   شب به9در ساعت . ال شُور است سپتامبر دادگاه وانمود كرد كه تمام روز درح2در 

، رِجر، شامپي، بيوره، اسياعمال شاقه براي ابد؛   بهاوربِن و ترنكهمرگ محكوم شده بودند؛   بهلوليه و فره. قرائت كرد
. دان محكوم شده بودندسه ماه زن  بهويكتور كلمانشش ماه و   بهكوربهي نظامي؛  منطقه تبعيد به  بهفِرا و وِردور، گروسه

  .دنبال كار خود رفتند مرگ داشتند، به تماشاچيان، بسيار دلخور از اين كه فقط دو محكوم به.  تبرئه شدندپاران و دِكان
گران درجه  توان از روي رفتار بازي  مارس را مي18آيا انقالب . چيز را ثابت نكرده بود درواقع اين نمايش قضائي هيچ

 مورد بيوره و ويكتور كلمان، دِكان، لوليه و بسياري ديگر را توسط برخورد تريدون، ورمورل، وارلن، دلسكلوزدوم؛ و 
اند، همين   هم ثابت نكرده بود كه در شوراي كمون مرداني وجود داشتهترانكه و فرهقضاوت قرار داد؟ حتي اگر مدافعات 

نه چند مغز بزرگ؛ كه در اين بحران  ر همه بوده است، داد كه جنبش كا  چيزي جز اين را نشان نميكوتاه آمدن اكثريت
  .ها انقالبي؛ كه انقالب را بايد در مردم، نه در حكومت كمون جستجو كرد فقط مردم بزرگ بودند و فقط آن

بعضي از شهود . تماشاچيان و دادگاه درعرض هم بودند. نمايش گذاشت ي كراهت خود را به برعكس، بورژوازي همه
هائي كه درصدد  پا و سر ي بي ها، همه ها و در كافه در جريان دادگاه، در سالن.  خود شهادت دروغ داده بودندآشكارا عليه

 كه يك حساب اعانه براي فيگارو. دادند خود نسبت مي فريفتن كمون برآمده بودند، گستاخانه پيروزي ارتش را به
طمع  گران را به ي توطئه اين موفقيت همه. برايش جمع كرد دنور لژيون فرانك و يك 000/100باز كرده بود [*]دوكاتِل

 سر برداشتند و دومالنـ  شارپانتييه و دانيهـ  بوفونهواداران . انداخت و خواستار تحقيق در مقاصد و اوامر خود شدند
  .اند تر از سايرين خيانت كرده خوردند كه بيش هاي خود را تعريف كردند و هركدام قسم مي هاي دالوري داستان

 ژول فاوري  جوئي از جامعه جريان داشت، دادگاه جنائي پاريس انتقام شرف از دست رفته كه در ورساي انتقام  هنگامي
اتهام وي اين بود كه .  را صادر كرده بوداللويهبالفاصله پس از كمون، وزير امورخارجه دستور بازداشت آقاي . را گرفت

اين وزير شريف كه توفيق نيافته بود دشمن خود را . اند  منتشر شدهوانژور كه در  تحويل داده استير ميلي اسنادي را به
دادگاه جنائي  جرم هتك حيثيت از طريق نشر اكاذيب به  را بهاللويهچنگ آورد،  عنوان كمونار تيرباران شده بود، به كه به

ي پاريس علناً اعتراف كرد  ابق و نمايندهي س جا اين عضو سابق حكومت دفاع ملي، وزير امور خارجه در اين. احضار كرد
هم زدن مال و منالي براي  كه مرتكب جعل سند شده است؛ ولي در دفاع از خود عنوان نمود كه اين كار را براي به
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يك سال   بهاللويهي عضو هيئت منصفه را نرم كرد و  آور، پدران خانواده  اين اعتراف رقت. فرزندانش انجام داده است
تر از شش ماه  درعرض كم.  خيلي خوش شانس بودژول فاور.  مردپالژي سنچند ماه بعد او در . كوم شدزندان مح

  ].246[هاي زندان او را از شر دو دشمن سرسخت خالص كرده بودند هاي آتش و دهليز جوخه
زاحمت ديگري كار شتاب و بدون م ي چهارم دادگاه با كه شعبه دادگاه سوم سرگرم نزاع با وكال بود، شعبه درحالي

اگر آن يكي دادگاه، .  اوت، تقريباً بالفاصله پس از افتتاح، دو حكم اعدام را صادر كرده بود16در . برد خود را پيش مي
چيز را سرخ  كه همه الخمر، كسي ، نوعي گراز وحشي، دائمبوادِنِمه خود را داشت، اين ديگري در وجود سرهنگ ژفري

اتهام آتش زدن   سپتامبر چند زن را به4در .  خود را داشتترِيستيان، فيگارو و خبرنگار االنتقال ديد، گاهي سريع مي
ها اعالم  جويِ اجير كه توسط روزنامه ي انتقام هزار الهه هشت. اندازان بود ي نفت اين محاكمه.  جلوي او آوردنددونور لژيون

نهايت  هاي به اندازان صرفاً پرستار اصطالح نفت ن بهها ثابت كرد كه اي مواجهه. پنج نفر تقليل يافت شده بودند، به
من ممكن بود كه هم از يك سرباز در ورساي «: ، گفترِتيفها،  يكي از آن. هاي امداد هستند القلب آمبوالنس رؤف

با  ؟ او »ها فرار كردند، شما مانديد ي گردان چرا وقتي همه«: از ديگري سؤال شد. »مراقبت كنم و هم از يك گارد ملي
ها را در حال  يك از آن شهود دادستاني خود اعالم كردند كه هيچ. »ها كه بودند ها و محتضر زخمي«: سادگي جواب داد

مرگ «:  در يك كافه فرياد زدبوادِنِمهبين دو جلسه، . ها از پيش تعيين شده بود اند؛ ولي سرنوشت آن افروختن آتش نديده
  !»ها ي اين جنده برهمه

: ؟ دادستان پاسخ داد»ها كجا هستند آن«: رئيس دادگاه پرسيد.  وكيل جايگاه وكال را ترك كرده بودندسه نفر از پنج
يكي از . ها را مأمور دفاع از اين زنان بيچاره كرد دادگاه سرباز. »بيرون شهر تقاضاي مرخصي كردند ها براي رفتن به آن«

  .»كنم شعور دادگاه واگذار مي همن ب«: ، اين حرف قشنگ را زدبوردلِهها، سرگروهبان  آن
؛ »خاطر تالش براي تغيير شكل حكومت به «مارشه و رِتيفمرگ محكوم شد، نظير دو نفر ديگر   بهسوئِتانموكل او 

انگيز سر او فرياد  كرد، با لحني رقت افسري كه حكم را قرائت مي يكي از محكومين رو به. تبعيد و حبس و اين دو نفر  به
  ؟»دهد ي مرا نان مي چهكي ب پس، «: زد

  !»جاست ببين، او اين! ي تو بچه«
ها شانزده ساله بود و  ترين آن هاي پاريس حاضر شدند؛ بزرگ  پانزده نفر از بچهبوادِنِمهچند روز بعد در مقابل همين 

هاي  ها بلوز آن. تشد، يازده سال داش گاه زندانيان ديده مي زحمت در جاي اندام بود كه به قدر ريز شان كه آن ترين كوچك
  .سر داشتند هاي نظامي به تن و كپي آبي به

  ؟»كرد كار مي ، پدر تو چهدروئه«: سرباز پرسيد
  .»كار بود او تعمير«ـ 
  ؟»چرا تو كار او را نكردي«ـ 
  .»كه براي من كار نبود چون«ـ 
  ؟»داخل شدي] م. كودكان گم شده [هاي كمون بچه ، چرا تو بهبوورا«ـ 
  .»كه چيزي براي خوردن گير بياورم براي اين«ـ 
 ؟»اند خاطر ولگردي، گرفته تو را به«ـ 

  .»خاطر دزديدن يك جفت جوراب ي دوم به دفعه. بله دوبار«ـ 
  ؟» بوديي كمون بچه، تو كانيونكل« ـ 
  .»بله، آقا«ـ 
  ؟»ات را رها كردي چرا تو خانواده«ـ 
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  .»ها نان نداشتند براي اين كه آن«ـ 
  ؟»وله در كرديتو خيلي گل«ـ 
  .»تا حدود پنجاه«ـ 
  ؟»، چرا مادرت را رها كرديلِسكو«ـ 
  .»توانست مرا نگهدارد كه او نمي براي اين«ـ 
  ؟»تا بچه بوديد شما چند«ـ 
  .»تا سه«ـ 
  ؟»اي تو زخمي شده«ـ 
  .»ام خورد كله بله، يك گلوله به«ـ 
  ؟»چقدر برداشتي. اند تن صندوق پول مچت را گرفتهاي و در حال برداش كرده ، تو با اربابت زندگي ميلِبِرگ«ـ 
  .»ده سو«ـ 
  ؟»آن پول دست تو را نسوزاند«ـ 

كه   اين فهمد كه قبل از كسي نمي چه! هاي موذي سوزانند؟ احمق ها، آيا لبان تو را نمي اين حرف! تو، مرد آلوده دست
 تو ْها پرتاب شوند، مجرم خيابان ايد، به ان ايجاد كردهش اين كودكانِ بدون آموزش، بدون اميد و براثر نيازي كه شما براي

كار كردن، مجبورند   قادر و مايل بهي اي كه در آن كودكان دوازده ساله العموم جامعه دار؛ تو، مدعي هستي، سرباز حمايل
 يا از گرسنگي ي ديگري ندارند كه يا زير گلوله از پا درآيند دزدي بزنند و چاره براي داشتن يك جفت جوراب دست به

  !بميرند
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 وپنچم سيفصل 

  
 ها در ورساي  اعدام

 
ي وسائل استفاده شده بود تا اطمينان حاصل گردد كه دعاوي  همهاز «

كنم كه احكام   لذا من فكر مي... با حداكثر دقت و جديت استماع شود
چرا درست است،   و   چون   ي قوانين ما بي صادره نه تنها مطابق كليه

ها هم حقيقت را   ترين وجدان  وسواس  كه احكامي هستند كه براي پر بل
 عليه عفو عمومي، دوفورراني  سخن( .»!]بشنويد! بشنويد[«» كند  بيان مي

  ).1876 مه 18ي  جلسه

ا�� ( »هاي نظامي در حد كمال بود  بايد اذعان كنم كه احكام دادگاه«

A@�5 ه�ادار  9�رِژ<، �.�ی�3<�� ،١٩ � ١٨٧٦.(  
  

، سِور، كلو  سن، ونسن، پاريس، والريانـ  مونشش مسلسل قضائي در ورساي،   و  شش دادگاه نظامي، بيست  و  بيست
ها نه تنها كليه ظواهر عدالت، بلكه كليه قواعد نظامي نيز   در تركيب اين دادگاه. كار بودند  ، درشارتر تا رامبويه، ژرمن  سن

و اين افسران . ها را تعيين كند خود نداده بود كه حدود صالحيت آن تي اين زحمت را بهمجلس ح. زيرپا گذاشته شده بود
شان  روي دشمن مغلوب ها، در حكم جنايت است، به ترين آن  شان هرمقاومتي، حتي مشروع  كه براياي داغ از درگيري

سانيت خود و بدون هيچ آموزشي جز جز تخيل خود، بدون هيچ مانعي جز ان ي قضائي به رها شده بودند؛ بدون هيچ رويه
گرفت، ديگر   چيز را در ابهام كشدار خود فرا مي كه همه ي قوانين جزائي  نثاران و مجموعه  با چنين جان. خود مأموريت

ها و انتشار   ترين تئوري  طولي نكشيد كه شاهد اختراع گزافه. قانون اضطراري نبود تمام پاريس نيازي به براي اتهام زدن به
شد؛ و   گونه، حضور در محل وقوع جرم، همدستي قانوني محسوب مي اين به. هاي قضائي بوديم  خانه  ها دراين تاريك آن

  .براي قضات اين يك دگم بود
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اين  به. ورساي را تحمل كنند بنادر، زندانيان مجبور شدند دوباره رنج سفر از دريا به هاي نظامي به  جاي انتقال دادگاه به
ايستگاه  بند به  ها پياده و با دست  ها را از شناور آن.  مجبور شدند از چهارده زندان رد شوندرِكلو اليزهاي، نظير   دهترتيب، ع

ها كاله از سر  ، عابرين در مقابل آنبرستها در   ها و نشان دادن زنجير  بردند؛ ولي هنگام عبور از خيابان  آهن مي  راه
  .داشتند  مي  بر

ي زندانيان پس از  ها را نقل خواهم كرد، توده ي آن د زنداني مشهور كه من مختصراً جريان محاكمهاستثناي چن به
ها كه بيش   اين بدبخت. گرفتند كرد، در مقابل دادگاه قرار مي  ها را هم محرز نمي گاه حتي هويت آن هائي كه هيچ  بازجوئي

بردند از ترس دستگيرشدن   كساني را هم كه نام مي بدون شاهد ـاز آن فقير بودند كه وكيل مدافع بگيرند، بدون راهنما، 
بندي   هم   درعرض چند دقيقه سركيفرخواست، بازجوئي و حكم. شدند   صرفاً در مقابل دادگاه ظاهر و ناپديد ميـ  آمدند  نمي
شما در «: ديگري ؟ به»هايم  براي ابد؟ و زن من، بچه! چي«. »تبعيد  جنگيديد؟ محكوم بهنويي و ايسيشما در «. شد  مي

؟ باز »ها بسته بودند  كه كارگاه ي مرا غذا بدهد وقتي خواست زن و بچه  و كي مي«؟  »هاي كمون خدمت كرديد  گردان
تر از دو ماه،   اكتبر، در كم14در . »كُلُني تبعيد به. شما؟ مرتكب يك فقره بازداشت غيرقانوني و«. تبعيد محكوم به

  .م دادگاه بيش از ششصد حكم صادر كرده بودندهاي اول و دو شعبه
هاي ملي، زنان، كودكان، پيرمردان، پزشگان، امدادگران و كارمندان اين   گارد توانستم عذاب هزاران نفر ـ  كاش مي
اين شما هستيد كه من بايد گرامي ! كردند، تعريف كنم  گونه دراين صفوف دلگير حركت مي اين  را كه بهـ شهر مثله شده

طور كه شما خود كرديد و در كار و در  ، همان  ها كه من بايد در رديف اول قرار دهم  نام  بدارم، پيش از همه شما، شما بي
هاي نظامي در آن جلسات   درام حقيقي دادگاه. نامي انجام داديد ي خود را در گم ها رديف اول را برگزيديد و وظيفه  باريكاد
هائي   كردند، بلكه در آن سالن  مين، دادگاه و وكال را براي نمايش عمومي آماده مياي جريان نداشت كه مته  رسمي

روي دادگاهي قرار   در   هاي بدبختي بودند كه تمام دنيا وجودشان را از ياد برده بود؛ رو   گذشت كه فقط شاهد آدم  مي
تر از  هاي خود را با غروري بيش  ه سرچه بسيار از اين مدافعان متواضع كمون ك. شاسپوتسنگدلي تفنگ  داشتند به

گوئي و  وقتي كه گستاخي، دشنام! ها را بازگو  نخواهد كرد سركردگان باال گرفتند و كسي داستان قهرماني آن
 ي ويژههاي   توان حدس زد كه در سايه اين دادگاه  پايه قضات معمولي كامالً برهمه آشكار است، مي  هاي بي  استدالل

 در تاريكي پرالشزكسي انتقام اين قربانيان  چه. هاي تحقيرآميزي قرار داشتند  نام در معرض چه رفتار ممتهمان گجديد 
  گيرد؟  شب را مي

توانم نام چند نفر از قضات   غيابِ نام قربانيان من مي  ولي در. اند  جا نگذاشته  ها بر ها هيچ ردي از محاكمات آن  روزنامه
  .راكنمها را برگذرگاه تاريخ بپ آن

 1795 ژوئيه 21 فرانسه كه در برتانيشهري در [كِيبرون، پس از 1795سابقاً، در ايام افتخار ارتش فرانسه در 
منظور  ، به]م. ها اعدام گرديدند   نفر از آن700جا تسليم ارتش جمهوري شدند و حدود  طلب در آن شورشيان سلطنت

ها، الزم آمد كه افسران  ها را محاكمه كند، براي تشكيل اين دادگاه  اي  واندهكه قرار بود  هاي نظامي  تشكيل دادگاه
ي  ها و با اسلحه  ها زير پوشش توپ   خورده  و اين تازه در حالتي بود كه آن شكست. مرگ تهديد كنند جمهوري را به

، 1871در . زدند   ضربه ميفرانسه هاي مؤتلف از جلو به  كه قدرت كشور خود حمله كرده بودند، درحالي انگليسي از پشت به
. هاي آن پاريسي شدند كه دژ مستحكم شرف ملي بوده است خورده ي شكست خواستار افتخار محاكمهبازِن همدستان 

ي حيثيت خود و مطالعه   افسر اين ارتش منحط كه يك ساعت وقت زيادي براي اعاده1509هاي طوالني،   طي ماه
شود  چطور مي. عنوان قاضي و دادستان منصوب شدند  فرمانده به284دوم و   سرهنگ و سرهنگ266 ژنرال، 14ندارند؛ 

 ،بوادِنمِتز ،مرلن برم ـ  چين شده انتخاب كرد؟ وقتي من از دم چند رئيس دادگاه را نام مي از ميان اين ددمنشان دست
  .كنم  كشي مي  صد نفر ديگر حق  نسبت بهـ  اوبر،دونا بارتِل، دوالك، دِالپورت، ژوبه،
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  صدوراو فقط پس از.  بود؛ پير، فرتوت و عليلگاليفه از جنس دالپورتسرهنگ . اند   شناخته شدهبوادِنمِتز و مرلن
، كه احكام را دوپالنترين تعداد احكام اعدام را، با كمك منشي دادگاه،  او كسي است كه بيش. يك حكم اعدام احيا شد

 ژوبهدر مورد . ها شد، صادر نمود  جلسه ها در صورت  كاري  ترين دست شرمانه  ها هم مرتكب بي  كرد و بعد  از پيش آماده مي
چشمان ريز . گرفت  شد كه او يك پسر خود را در درگيري با كمون از دست داده بود و حاال انتقام خودش را مي  گفته مي
هرگونه توسل انصاف از نظر او . گشت  اندوه مرگ مي  و   كرد، دنبال درد   اش در صورت بدبختي كه محكوم مي  چروكيده

  .»شد اگر وكال را با مجرمين باهم در آب بجوشاند  خوشحال مي«: او گفت. اهانت بود
توان اين   ها اعالم كرده بودند كه نمي  خيلي! كردند  ي خود عمل  وظيفه حال، چقدر كم بودند وكالئي كه به با اين

با چهار يا پنج . ها تكليف شود آن خواستند كه رسماً به  سايرين مي. كردنحوي شايسته معاضدت  قبيل زندانيان را به
همديگر  ي خود براي حمله و دفاع را به ها ادله  وكال و دادستان. چريدند  ها مي  اين مدافعان نااليق با افسر ]247[استثنا

 را او روسلزد كه كيفرخواست   الف مي ريشوكيل دعاوي . كردند كردند؛ و افسرها از پيش احكام را اعالم مي  ابالغ مي
  .دادند  مراجعات موكلين خود  پاسخ نمي وكالي تسخيري به. تنظيم كرده است

شايستگي مورد  كردند، به  زندانيان، شهود و وكال، فضائي از خشونت ايجاد مي اين قضات جاهل كه با دشنام دادن به
الحال   هاي معلوم روزنامه ، مدارك زندانيان مشهور را بهپريمال ها، يكي از آن. گرفتند ها قرار مي  تقليد دادستان

، بوربولون. خانه مرد  ، اين سفيه وحشي و بري از هرگونه از فراست، چند ماه بعد در يك ديوانهگاوو ].248[فروخت  مي
. كرد  ا كلمات بازي ميخور، بور و چاق، هنگام تقاضاي سر متهمين ب    عرقبارتِلِمي. خودنما، بر فن بيان متمركز بود

قيصر  گفت كه به  طلب، مي  ي وحشي، يك ابله و وكيلي جاه  كه در سن پنجاه سالگي هنوز سروان بود، نوعي گربهشارييِر
جوئي خود  نما بود، اين حماقت را پشت پرخاش  خاطر حماقتش انگشت  كه در ارتش بهژوئِن. قول قساوت داده است

هاي  سوم، چهارم  ها شعبه ترين آن  گذشت  درمجموع، بي. بضاعت چنداني نياز نبود ها به  دادگاهگونه  در اين. كرد پنهان مي
ها بودند قضات  اين. كس را تبرئه نكرده است  زد كه هيچ   كه علناً الف ميكلو  سني سيزدهم در  و ششم بودند و نيز شعبه

  .سلسل نبسته بودم پرولترهائي داد كه به اي كه بورژوازي به و دستگاه قضائي
يك بردارم و  ها را دنبال كنم؛ محاكمات را يك به ي آن بندانه   قضائي قداره قدم رويه توانستم قدم به  دوست داشتم مي

ترين قواعد دادرسي، جعل اسناد، شواهد تحريف شده و زندانياني را نشان بدهم كه  قوانين نقض شده، حذف ابتدائي
اعمال شاقه و يا مرگ محكوم   بهـ  ي جدي شبحي از يك دليل باشد  هيئت منصفهچه در نظر يك حتي بدون آن ـ 

ها يا   بوربوني سلطنت  ي يادگار دوران اعاده هاي ويژه  ي دادگاه چنين نشان بدهم كه استهزاء خبيثانه شدند؛ و هم  مي
چنين كاري . گرفت  خود را مياي پيوند داشت كه انتقام كاست  گري نظامي  دسامبر بر ستم2هاي مختلط   كميسيون

ها   وانگهي، آيا اين قضاوت. دهم من فقط خطوط اصلي آن را نشان مي]. 249[است مستلزم يك زحمت فني طوالني
  اند؟  پيش از اين مورد قضاوت قرار نگرفته

 از ، رافرانكلي كمون،   استرداد نماينده1876 ورساي از سوئيس استرداد رئيس مدرسه نظام و در 1871در 
. گير شدند ها فوراً دست آن. مرگ محكوم شده بودند افروزي به  جرم آدمكشي و آتش مجارستان خواسته بود كه هردو به

  خاطر آن اند كه به كه اين دو نفر مرتكب اعمالي شده اي براي اثبات اين  ، دليل قانونيقرارداد استرداداگر ورساي، مطابق 
كردند،    كه اعمال كمون را جرم عمومي تلقي مي  سوئيس ليبرال و مجارستان روستائيكرد؛  محكوم شده بودند، ارائه مي

ترين اثري از  هاي نظامي را ارائه داد و نتوانست كم  اما حكومت ورساي فقط احكام دادگاه. تحويل زندانيان بودند حاضر به
  .ناگزير آزاد شدندزندانيان ]. 250[آن اضافه كنند ي دقيق مثبِت مجرميت به دليل يا اماره

كمون  اين اميد به دفاع او عبارت از اين بود كه بگويد او به.  در مقابل دادگاه سوم حاضر شدروسل سپتامبر، 8در 
 با اين زنداني با احترام زياد برخورد مرلن. ها را از سربگيرد  توانست جنگ عليه پروسي خدمت كرده بود كه اين قيام مي
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ولي براي سربازان رومانتيك هم . داشت  ارتش ابراز مي ترين احترامات را نسبت به  ي خود عميق كرد و او هم بنوبه  مي
  .مرگ محكوم شد  بهروسلعبرتي الزم بود و 

شان  ويژه نگاه هاي دادگاه به  بناپارتيست. ي نظامي محكوم شد تبعيد در يك منطقه  بهروشفور سپتامبر، 21در 
شخص امپراتور   زنداني را متهم كرد كه بهگاوو.  دفاع كرده بودپيير بناپارت از مرلن.  بودالنتِرن مؤلف كتاب ي متوجه

اين مرد كه در دوران محاصره  عنوان شاهد دفاع معرفي شده بود، به  بهروشفور كه از طرف تروشو. اهانت كرده است
  .آميز فدا كرده بود، پاسخ داد  اي توهين  خاطر او محبوبيت خود را با نامه به

خاطر دو مقاله   جوان بهماروتوي. نگاران انقالبي اين افتخار را داشتند كه از صفوف خود چند قرباني بدهند  روزنامه
اعمال  ، بهدوشِن  پِر براي سه يا چهار مقاله در آلفونس هومبِرمرگ محكوم شد و   بهپوبليك  سالوي   در روزنامهـ فقط دوـ 

  .شاقه براي ابد
توقيف  كه كمون به درحالي. ها چه بود؟ دفاع از كمون جرم آن. تبعيد محكوم شدند اران بهنگ  ساير روزنامه

كن كردن حزب   هاي نظامي مأمور ريشه  واقعيت امر، دادگاه  در . كردند، اكتفا نموده بود  كه از ورساي دفاع مي هائي  روزنامه
  .انقالب بودند

خواستند   ها هم مي ، آنروزيهشمار در خيابان   هاي بي  كُشي س از آدمپ. كرد  گذشت مي  ها را بي ترس از آينده، آن
كه  انفجار خشمي. شد يافت  ها را نمي كنندگان واقعي آن اعدام.  تقديم كنندفوماـ  كلمان و لُكُنتارواح  خود را به هولوكاست

، فلِسِل 1789كه در   انفجار خشميخودي و ناگهاني بود، نظير شان تمام شد، خودبه قيمت جان براي اين دو ژنرال به
قضات نظامي . ها گم شد  ي ردپا شان همه  انبوه مردم بودند و با پراكنده شدنگران اين درام  بازي.  را كشتبرتيه و فولون

رسيد،    هركسي را كه اول از راه ميمونمارتر  بوتشان در  طوركه همكاران كردند، همان  متهمين را االبختكي انتخاب مي
  .نمود  تيرباران مي

 كازدانسكيكرد كه كه از زندانيان دفاع كند و    تا آخرين لحظه تالش ميماير سيمون«در گزارش آمده بود كه 
جمعيت او را دشنام داد و حمايل طاليش را پاره . عمل آورد حداكثر سعي خود را در مخالفت با اجراي تهديدِ مرگ به

ي آتش خودداري كرده بود، و چنان   كه از شركت در جوخهالگرانژ كرده بود؛  نوميدانه تالشالكروا هِرپين. »كرد
، مايراين گزارش او را همراه با . گناهي خود اطمينان داشت كه آمده بود تا داوطلبانه خود را تسليم قضات كند  بي

درا از قنداق بلند كرده بود،  مارس تفنگ خو18 كه وِردانييِه و يك گروهبان صف، الگرانژ، الكرواـ  هرپين، كازدانسكي
  .متهمين اصلي تبديل نمود به

هاي او و  رغم تالش علي. شد لب و احساساتي، اداره مي ، متعصبي پوزخند بهكلنل اوبِرمحاكمه تحت رياست 
هادت ها ش نفع آن  بهلُكُنتحتي افسران ارتش مالزمِ ژنرال . شد عليه زندانيان مطرح كرد  ترين دليلي نمي دادستان، كم

اين افسر صدائي را شنيده . »چه را ممكن بود، انجام داد  براي نجات ما هرآنسيمون ماير«:  گفتپوسارگفرمانده . دادند
ي   گفتهاً؛ عين»حتي خائنين را هم بدون حكم دادگاه نكشيد، دادگاه نظامي تشكيل دهيد«: زد  بود كه فرياد مي

 ثابت كرد كه در وردانيه. افسر ديگري شهادت مشابهي داد.  را شناختمايرفقط از ميان تمام متهمين او . الكروا  ـ  هرپين
دادستاني همه را انكار كرد، ولي بدون آن كه بتواند حتي يك شاهد .  بوده استكورسلهاي   گاه موقع اعدام، او در پناه

 عليه او چيزي جز ماسلو. ه است جلوي مهاجمين ايستادروزيه ثابت كرد كه او در اطاق خيابان ريبمون. هم معرفي كند
 كاپيتان. ها را اعدام كرده است  زده است كه ژنرال  كردند كه او الف مي  هاي چند زن بدخواه نداشت كه ادعا مي  گفته
 دمايفوآقاي . ها بودند  ي سرباز م، برعكس تاكيد كرد كه آن دو ژنرال در احاطها، دستيار وزير و حاضر در جريان اعدبونيو
  .ها را هم نام برد هاي آن  دادند و رژيمان   سرباز تشكيل مي9 كه رديف جلوي جوخه را گفت
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وجه  هيچ كه به باوجود اين، دادستاني . ي اعضاي كمون، حتي شهود رسميِ كاذب هم در كار نبود نظير محاكمه
خطر  شان را به ها جان  جات ژنرالكه براي ن همين افرادي ها از چنگش فرار كنند، درست نسبت به خواست بگذارد آن  نمي

بازداشت  داد، تهديد به نفع يك زنداني شهادت مي حرارت به  داديار شاهدي را كه با. تر بود  گذشت  انداخته بودند، از همه بي
مطبوعات  رئيس دادگاه به. كنند  جاي ديگري محاكمه مي پس از چندين جلسه كشف كردند كه دارند كسي را به. كرد

هرجلسه و هرشاهد جديدي بيگناهي زندانيان را ثابت و محكوميت را . صداي اين قضيه را بخوابانند  و  داد كه سردستور 
مرگ و ديگران   بهآلدِنهوف و لِبلوند، ماسلو، الكرواـ  هرپين، ماير، وردانيه نوامبر، 18معهذا در . ساخت  تر مي  غيرممكن

، فقط پانزده لِبلوندمرگ محكوم شد،  كه به يكي از كساني.  زندان محكوم شدندهائي از كار با اعمال شاقه تا  مجازات به
  .سال و نيم داشت

جوئي از جرائم ارتكابي عليه  انتقام با نوكرمĤبي به  ها  اين نحو رضايت خاطر ارتش تأمين شد، دادگاه كه به پس از آن 
ها خانه را خراب   ي كسي شده بود كه صد ب كردن خانهكه از طرف كمون مأمور خرا ، كارمنديفونتِن.  برخاستندير تي 

دانستند كه    مي همه. كرده بود، در مقابل شعبه پنجم دادگاه حاضر شد كه حداكثر سعي خود را كرد تا او را دزد جلوه دهد
هاي عمومي و   خانه كتاب ها به  موزه، كتاب هاي هنري او به  انبار نگهداري مبلمان، كار  بهير تيي  اثاثيه و ظروف نقره

. گرفته بود تر اين اشياء را پس پاريس بيش ها به  ها فرستاده شده بود؛ و اين مردك پس از ورود سرباز  آمبوالنس ها به  لباس
ها را برداشته است؛  كرد كه آن   از بين رفته بود و گزارش دادستان او را متهم ميتويلريبحشي از اين اثاثيه در حريق 

اين اتهام كه پس از يك عمر زندگي با درستكاري، خود   بهفونتن. ارزش پيدا شد   فقط دو مدال بيفونتني  هگرچه در خان
بيست سال  اين كار خيلي خنديدند و او به  ها به  فيگاروئي. توانست پاسخ بدهد  دانست، فقط با اشك مي را از آن مبرا مي

  .كار با اعمال شاقه محكوم شد
گردن  ها را به  زيركي حق تخفيف مجازات   كه با ير تي. گرفت  هاي خود را از سر   تيرباران نوامبر، مجلس28در 

كميسيون از پانزده عضو تشكيل . انداخت، مجلس را وادار كرد يك كميسيون بخشودگي تشكيل دهد  نمايندگان مي
طلبان متعصب تأمين    از طرف مالكين بزرگ و سلطنت1852هاي مختلط   شدكه مانند اعضاي كميسيون  مي
. كرد  سرپرستي ميلوگزامبورگها را در   هاي خياباني، اعدام  ، در طي نبردكينسونا د  ماركيها،  يكي از آن]. 251[شد مي

  .فروخت  رو مي  متقاضيان زيبا ، عياش پيري بود كه بخشودگي خود را بهمارتِلرئيس آن، 
مطبوعات ليبرال با گرمي از .  بودفره و روسلهاي    گرفت، پروندهاولين مواردي كه مورد بررسي اين كميسيون قرار

اش، بري از هرگونه عقايد سياسي نامناسب كه چنان متكبرانه  آرام  در وجود او، در ذهن نا. كردند اين افسر جوان دفاع 
كرده » تغييري افتخارآفرين«وانگهي او . كار خود را شناخت  ـ يكي از فرزندان اصراف بورژوازي كمون پشت كرده بود ـ به

روز زندگي اين زنداني،  روز به. گفت  ها بد مي  ها از كمون و فدرال كردند كه در آن  مطبوعات خاطرات او را منتشر مي. بود
اي    كلمهفرهاما از . كردند  اش را نقل مي  هاي دلخراش او با خانواده  مكالمات معنوي او با روحانيون پروتستان و مالقات

هاي ورساي   عنوان ديوانه در دخمه مادرش ديوانه مرده بود؛ برادرش به. است» مشمئز كننده«بود جز آن كه بگويند ن
كش كه   زير، رياضت  به   زنداني است؛ و خواهرش دختري نوزده ساله، ساكت، سرفوراي  محبوس است؛ پدرش در قلعه

او كمك دوستانش را . فرستد  ند كه هرهفته براي برادرش ميك  دست آوردن بيست فرانك مي روزش را صرف به  و    شب
شود چيزي   واقع نمي به. ي مقدس خود را با كسي تقسيم كند رد كرده است و مايل نيست افتخار اداي وظيفه

  !تر از اين تصور كرد»كننده  مشمئز«
ها گفته شد كه بايد  آن  شش به نوامبر در ساعت28سرانجام در . دوازده هفته، مرگ باالي سر محكومان معلق بود

دادگاه نظامي  اي به  ترين احساساتي از بستر بيرون پريد، ديدار كشيش را رد كرد، نامه  بدون نشان دادن كمفره. بميرند
اين مضمون كه بايد ترتيب دفن او را طوري بدهد تا  نوشت و خواستار آزادي پدرش شد؛ و يكي هم براي خواهرش به
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اي نوشت و تقاضا   او نامه.  ابتدا قدري متعجب بود و بعد با روحانيونش حرف زدروسل. بتوانند او را بيابنددوستانش دوباره 
عنوان  به. عيسي مسيح كرد ـ و چند تشكري هم از  فايده  كاريِ كامالً بي محكم كرد كه نبايد انتقام مرگ او را بگيرند ـ

داد   كمون پيوسته بود؛ و همان آرامشي را نشان مي  كه بهبورژوانام  ، به  را داشتند45ها گروهباني از صف  آنرفيق مرگ، 
  . حتي از اعتراض هم كراهت داشتندبورژوا و فره عصباني شد؛ ولي روسلزدند،  بند مي  ها را دست وقتي آن. فرهكه 

يد را احاطه كرده  مرد مسلح سه تيرك سف000/5، بوت ساتوريدر مقابل . شدت سرد  ميش بود و به   و   هوا گرگ
ي  كارِ خود وظيفه عهده داشت و با اين  فرماندهي را بهمرلنسرهنگ . ي دوازده نفره داشت بودند و هر تيرك يك جوخه

  .كرد  فاتح، قاضي و جالد را يكي مي
  .دادند  نگاران، كل افراد حاضر را تشكيل مي  چند عابر كنجكاو، افسران و روزنامه

ها و   زنداني. صدا درآمد ها به  ها اداي احترام كردند و شيپور  طبل. محكومان پديدار شدهاي   در ساعت هفت گاري
كه   غيور درحاليبورژواي. ها سالم داد آن  هنگام عبور از جلوي گروهي افسر بهروسل. ها پياده شدند  ها ژاندارم دنبال آن به
  .رك وسطي تكيه دادتي كرد، به  تفاوت نگاه مي  تمام اين نمايش با حالتي بي به

با . كرد  يك از عضالت صورتش حركت نمي  كشيد و هيچ  تن داشت، سيگار مي  آخر سر آمد، لباس سياه بهفره
هاي خود اجازه خواست كه   حضور وكيل و كشيش در  روسل. تيرك سوم تكيه داد هائي محكم و مرتب باال رفت و به  گام

اين خواست رد . حكم او، با وي دست دهد  خواست جهت ابراز احترام بهروسل.  رد كردمرلن. فرمان آتش را خودش بدهد
، يك روسلبراي متوقف كردن تراوش احساسات . حركت و ساكت بودند   بيبورژوا و فرهدر جريان اين مذاكرات، . شد

 فره. ي او را بستندها  باالخره چشم. كند  او بگويد كه دارد عذاب آن دو نفر ديگر را طوالني مي افسر مجبور شد به
  .ها خيره شد  بند را عقب زد، عينكش را صاف نمود و مستقيم در چشم سرباز چشم

پا ماند، او فقط از پهلو    سرفره. ها شليك شد  شان را پائين آوردند و تفنگ ها شمشيرهاي  حكم خوانده شد، آجودان
 با گذاشتن شاسپوت خود در گوش او مغزش را بيرون يك سرباز. سمت او آتش شد و افتاد دوباره به. گلوله خورده بود

ها حركت كردند و   خواران، سرباز تقليد از رسم آدم هوا بلند شد و به  ها به   موجي از صداي شيپورمرلنبا عالمت . پراند
  .پيروزمندانه از جلوي اجساد رد شدند

اجساد ! رفتند  هاي اعدام شده رژه مي  ك جلوي گروگانها با صداي موزي  كرد، اگر فدرال پا مي  بورژوازي به  چه رسوائيِ
مردم . نيست گرديد  به   سرلوئي  سن در گور مشترك گورستان بورژواشان شد و جسد  هاي   تحويل خانوادهفره و روسل
با خلوصي كه هردو  ها با شجاعتي يكسان در راه آرماني دوي آن  كنند، زيرا هر   جدا نميفرهي  ي او را از خاطره خاطره

  .آن خدمت كرده بودند، جان دادند يكسان به
ي قربانيان  همه ها به ي شجاع در شهرستان چند روزنامه.  اختصاص دادندروسل هاي خود را به  مطبوعات ليبرال اشك

كميسيون «:   جوان، در مجلس گفتاوردينِرطور كه يك نماينده،  يا همان اداي احترام كردند و كميسيون بخشودگي ـ
  .ها در مقابل هيئت منصفه محاكمه و تبرئه شدند  ي اين روزنامه همه. ي نفرت فرانسه دانستند ـ را مايه»ها  آدمكش

شش ماه از .  كشته شودكرِميو گاستون، كميسيون بخشودگي دستور داد كه ساتوريدو روز پس از اعدام در 
خواست   ها  ولي اين كميسيون دهاتي. مكن ساخته بودگذشت و ظاهراً اين تأخير طوالني قتل را غيرم  محكوميت او مي

، دشت وسيعي در كنار پرادو  بهگاستون كرميو نوامبر ساعت هفت صبح، 30در .  را بگيردبوردوانتقام نطق معروف او در 
 كنار او را. »خواه چگونه بايد بميرد  من نشان خواهم داد كه يك جمهوري«: نگهبانان خود گفت او به. دريا، برده شد

  .قيام كنار آن تيرباران شده بود خاطر پيوستن به همان تيركي گذاشتند كه يك ماه پيش سرباز پاكي به
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گاه رو  آن. ها رضايت دادند آن. هاي او را نبندند و خودش فرمان آتش بدهد  خواست كه چشمگاستون كرميو
. تمام ماند  ي آخر دراثر مرگ نيمه كلمه! »باد جمهوري  زنده! آتش. سرم نزنيد سينه را هدف بگيريد، به«: سربازان گفت به

  .راه افتاد ها در اطراف جسد به  ، رقص سربازساتوريجا هم مانند  دراين
اش قرار دادند، در عرض چند   دفتر يادبودي كه در جلوي خانه. مرگ اين جوان پرشور تأثير عميقي در شهر گذاشت

  .كنند  مارسي فرزند خود را فراموش نميانقالبيون . ساعت با هزاران امضا پر شد
 انجام شده رائول ريگودستور و با سرپرستي  اين كار تنها به.  را گرفتشودههمان روز شعبه ششم دادگاه انتقام مرگ 

جرمي  ، متهم اصلي پرونده كه در آن زمان بهرِدِل  د  پرِئو.  هم  در خارج از فرانسه بودندشودهي اعدام  بود؛ و افراد  جوخه
ها براي مأموران ساده همان   ولي رويه قضائي افسر.  زنداني بود، فقط مشعل را نگهداشته بودپِلژي  سنعمومي در 

  .مرگ محكوم شد  بهرِدِل  د  پرِئو. شد كه براي رؤسا  مسئوليتي را قائل مي
مدت شش ماه در   بود كه بهبونليساين . پريده و خوش برخورد پديدار شد   دسامبر در تاالر دادگاه شبهي رنگ4در 

اين دليرترينِ دليران كه در مقابل دادگاه نظامي هماني بود كه در زمان . هرسو كشيده بود هاي خود را به   زخمدو  شاتو
هرقاضي ديگري از اين كه جان . اين كه جنگيده بود، افتخار نمود و فقط اتهام غارت را انكار كرد ، بهبوزِنوالكمون و 

چند روز بعد، همين دادگاه نظامي . مرگ محكوم كردند ها او را به  باليد؛ ولي ورسائي  خود مي  را نجات دهد، بهچنين كسي
من . خواهم از خودم دفاع كنم؛ و كسي هم از من دفاع نخواهد كرد  من نمي«:  فرياد زدميشل لوئيز. صداي زني را شنيد

شرط   و   من آن را تماماً و بدون قيد . گيرم  عهده مي كليه اعمال خود را بهانقالب اجتماعي تعلق دارم و مسئوليت  تماماً به
اگر من در . دهم، بله  اين اتهام من پاسخ مي به. ام  ها شركت داشته  كنيد كه در اعدام ژنرال  شما مرا متهم مي. پذيرم  مي

سوي كساني  كردم كه خودم دستور آتش به  د نميروي مردم آتش كنند، تردي خواستند به  ها مي كه آن  بودم، وقتيمونمارتر
خواستم   من مي. ها شركت داشتم هاي پاريس، بله من در آن  اما در مورد حريق. را بدهم كه چنين فرماني را داده بودند

  .»مسئوليت شخص خودم عمل كردم من با . من هيچ همدستي ندارم. ديواري از شعله در مقابل مهاجمين ورساي بكشم
  . تقاضاي مجازات مرگ كردداييار َدادي

ايد، شما كه خود را قاضي من   خود عنوان دادگاه نظامي داده خواهم؛ شما كه به  چه من از شما مي آن: لوئيز ميشل
خواهم، ميدان تير   چه من از شما مي كنيد، بله، آن  ايد، شما كه مانند كميسيون بخشودگي خود را پنهان نمي  خوانده

اند كه اين كار   شما گفته به. من بايد از جامعه بريده شوم. اند  كه پيش از اين برادران ما از پا درآمده جا همان    است؛ساتوري
طپد،   رسد كه هرقلبي كه براي آزادي مي  نظر مي طور به چون اين. گويد  بله، دادستان جمهوري درست مي. را انجام دهيد

اگر مرا زنده بگذاريد، از برداشتن بانگ انتقام . خواهم  ودم را ميمن هم سهم خ. تنها حقش اندكي سرب است
  .كنم  هاي كميسيون بخشودگي را رسوا مي  كش  خواهي برادرانم آدم  انتقام خون ايستم و به  نمي  باز

  .شما اجازه دهم كه ادامه دهيد توانم به  من نمي: رئيس دادگاه
  .ستيد مرا بكشيداگر ترسو ني. حرف من تمام است: لوئيز ميشل

  .ي نظامي شد تبعيد در يك منطقه او محكوم به. يك ضربه او را بكشند ها شجاعت نداشتند به آن
آگوستين  و لِمِلها بايد از  بسياري ديگر هم بودند كه از ميان آن. ي خود تنها نماند  در برخورد شجاعانهلوئيز ميشل

زنجير هم چه زنان بزرگي    خورده و در   اين زنان پاريس حتي شكستها نشان دادند كه   ورسائي  نام برد كه بهشيفون
  .هستند

 و توماـ  كلمان هاي مربوط به  جا نيز مانند محاكمه در آن.  مطرح شد1872 در اوائل سال ركِت  الهاي   ي اعدام قضيه
ي  تقريباً همه. بود، در اختيار نداشتند را كه صرفاً اجراي دستور كرده ژانتونگران اصلي جز   يك از بازي ها هيچ ، آنشوده

كيفرخواست با امتناع از . اند، شهادت دادند  كه سختي كشيده كه طبيعي كساني است ـ با خشمي هاي سابق    گروگان شهود ـ
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پس بندي كرد كه گويا  اي از دادگاهي را سرهم  ي مسخره صحنه كه اين امر در اثر فوران خشم افراد واقع شده،  قبول اين
كيفرخواست تصريح داشت كه يكي از متهمين فرمان آتش را داده . ها را صادر نموده است از بحث، دستور اعدام گروگان

ي آتش را وارد دادگاه كردند كه  شد كه رئيس واقعي جوخه  ، او داشت محكوم ميژانتونرغم اعتراض  است و علي
هاي زشت داد   او فحش وكيلش به. مرگ محكوم شد  بهژانتون. ودها كشف شده ب  تازگي در حال مرگ در يكي از زندان به

  .داري نمود  دادگاه از انتخاب وكيل ديگري براي او خود. و فرار كرد
هيچ اعدامي تا اين حد .  بودآركويهاي   دومينيكني  ي ديگري كه پس از آن مطرح شد، قضيه ترين قضيه مهم

.  ازپا درآمده بودند101 توسط افراد گردان ايتاليان هنگام عبور از خيابان اين راهب. بدون قصد قبلي صورت نگرفته است
تنها شاهدي كه عليه او استماع شد، . كرد، كه در آن وقت حتي در آن خيابان هم نبود   را متهم ميسِرازيهكيفرخواست 

ارتش و  هاي نزديكي كه يوندپ ولي ما. »ام  من آن را از ديگران شنيده. كنم  من شخصاً چيزي را تأييد نمي«: گفت
، كه بوآنچنان كه يكي از دستياران او،  مرگ محكوم شد، هم  بهسرازيه. شناسيم  كند، مي  روحانيت را با هم متحد مي

 كه در همان زمان در وروبلوسكيدادگاه با استفاده از اين فرصت براي . حتي يك شاهد هم نتوانستند عليه او بياورند
  .جنگيد، احكام اعدام صادر كرد   ميباستيل كه در فرانكل بود و يكا  ـ  اُ  ـ  بوت

  شناسائي.  بوددالپورتدادگاه احاله شد، كه هنوز تحت رياست  شعبه ششم   بههاكسوي خيابان   مارس قضيه12در 
كه   ـفرانسوادير زندان، اتهام دامن م. تر نبود  آسانروزيهكنندگان خيابان  ها از شناسائي اعدام  كنندگان اين گروگان اعدام

دو نفر ديگر را گرفت؛ كه براساس شايعاتي كه در جريان   و  ـ و بيست مدتي طوالني برسر تحويل زندانيان چانه زده بود
 با چنان خباثتي دالپورت. يك از شهود، متهمين را نشناخت هيچ. شان ثابت شد، مقصر شناخته شده بودند محاكمه خالف

 كه در محاكمات قبلي خصومت خود را ثابت كرده بود، نتوانست خودداري كند و روستورد كه داديار ك  مرتباً تهديد مي
ها،  ي اين رغم همه علي.  او گرفت   ابله جايشارييِر؟ روز بعد »شان را محكوم كنيد  خواهيد همه  پس مي«: فرياد زد

. يك از زندانيان تبرئه نشدند باوجود اين هيچ. رفت  اعتبار شدن شهود تحليل مي  ساعت در مقابل بي كيفرخواست ساعت به
  .تبعيد محكوم شدند اعمال شاقه و سايرين به  نفر به9مرگ،  سه نفر به

در . گذاشت  كشيد كه دادگاه نظامي در اختيارش مي  هائي را مي  دست انتظار شكار  بهشاسپوتكميسيون بخشودگي 
، حتي لُكُنت و توماـ  كلماناصطالح قاتالن  از به)  وردانيه و الگرانژ، الكرواـ  رپن (، اين كميسيون سه نفر 1872 فوريه 22

 نوامبر، با 28ها در  آن. ترين نحو آشكار شد، تيرباران كرد روشن شان در جريان محاكمه به گناهي  كه بي آن دو نفري را 
.  اعدام شدرِدِل  دِ  پرِئو مارس، 19در .  درخشان مردندهائي  و با چهره» !باد كمون  زنده«قدي برافراشته بر تيرك، فرياد زدند 

 بوت هاي زير بغل خود را به  هاي ماه مه او دوباره سر باز كرده بود و او با چوب  زخم.  رسيدژانتون آوريل نوبت 30در 
 مه اين سه 25در . آمدو زير آتش ازپا در» !باد كمون  زنده«ها را دور انداخت، فرياد زد  تيرك رسيد، آن وقتي به. كشاند

ي آتشي محكوم شد كه  عنوان رئيس جوخه شخص اخير به. بودن و بوآن، سِرازيهاين بار توسط . تيرك دوباره اشغال شد
ها  آن.  را داشته، اعدام كرده بودريشِليو يك ورسائي را كه قصد ممانعت از برپائي باريكاد خيابان تويلريدر مقابل 

دانند چگونه   دهيم كه فرزندان پاريس مي  شما نشان مي ما به. ما فرزندان مردميم و شما هم «:سربازان جوخه گفتند به
  .پا درآمدند  از» !باد كمون  زنده«ها نيز با فرياد  و اين. »بميرند

مرگ طلبيدند، كه هنگام  مبارزه  ي سر و دست، تفنگ را به رفتند، كه با اشاره  گور  كه چنين شجاعانه به اين مرداني
. كرد هاي مصمم، سربازان را عميقاً منقلب   دار و اين چهره  هاي زنگ  ها نخواهد مرد؛ اين صدا زدند كه آرمان آن فرياد 
 كه كولَن ژوئيه، فرمانده 6لذا در اعدام بعدي، . هدف، اولين رگبار كسي را نكشت لرزيد و باوجود نزديكي به ها   تفنگ

اتهام  ، بهبودوان: در آن روز دو نفر را اعدام كردند. ، دستور داد چشمان قربانيان را ببندندها رياست داشت  براين تيرباران
كه  ، يك شورشيرويهاكها تيراندازي كرده بود؛ و   طرف فدرال كه به  و كشتن شخصي سنتِلواآتش زدن كليساي 
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 كولَن. شان را ببندد، پس زدند ني را كه آمد تا چشمهردو، گروهبا. كرد، كشته بود  ها تيراندازي مي  فدرال بورژوائي را كه به
كه آمدند  هائي  كشيش.  نوميدانه تقال نمودرويهاك.  سه بار طناب را پاره كردبودوان. ها ببندند  تير ها را به دستور داد كه آن

ما براي آرمانِ خوب، «: دندسرانجام، درمانده فرياد ز. هاي خود تحويل گرفتند  سينه ها كمك كنند، چند ضربه به  سرباز به
كه با نوك   درحاليپريش، پس از رژه از مقابل اجساد، يك افسر روان. ها را سوراخ سوراخ كرد ها آن  گلوله. »ميريم  مي

  .»كردند  با اين است كه فكر مي«همكارش گفت  كرد، به  ريخت بازي مي  چكه فرو مي  پوتين خود با مغز قربانيان كه چكه 
كاپيتان خواهي يك فدرال،   خون  كه تمام دعاوي معروف فيصله يافته بود، دادگستري نظامي به1872در ژوئن 

ما دليل مهمي . ورساي تعلق داشت  بهبوفوركه  تنها يك توضيح براي اين امر غريب وجود دارد و آن اين. ، برخاستبوفور
شدند، ورساي   ها كشته مي   توسط فدرالورلن  يادلسكلوزدرهر صورت، اگر ]. 252[ايم  دست آورده در اين جهت به

سرآشپز معروف گردان   ـالشِز و خانم دِنيوِل، شان  دِ: سه نفر از چهار متهم حاضر بودند. خاست  ها بر نمي خواهي آن خون به
ت وي،  تشكيل شد، همراهي كرده و پس از شنيدن توضيحاولتركه در بولوار   را در مقابل شورائيبوفوراين زن، .  66
 معرفي بوفورباوجود اين، كيفرخواست او را محرك اصلي مرگ . عمل آورده بود اكثر سعي خود را براي حمايت از او به  حد

 را متهم كرد كه الشزاساس شهادت كتبي شاهدي كه هرگز حاضر نشد و با او مواجهه داده نشد، داديار خانم   بر. نمود
 دِشان و دنيولاو همراه با ِ. بل اين اتهام كثيف اشك اين زن شريف سرازير شددر مقا. جسد بوفور اهانت كرده است به
  .مرگ محكوم شدند به

، دوالكسرهنگ . داد مال كردن متهمين نشان مي  ها خود را در لجن ها و عادات الجزايري آن  تخيل پلشت سرباز
رغم  علي.  خصلتي ناشايست داشته استها ي آن ، مدعي شد كه رابطهريگوي يكي از دوستان صميمي  هنگام محاكمه
  .آلود زنداني، افسر كثيف در حرف خود مصر بود  اعتراض خشم

اين مطبوعات، از زمان افتتاح . زدند  كردند، بلكه دست هم مي  مطبوعات بورژوا، نه تنها اين كار را تقبيح نمي
ها   ها و همان دشنام  ا با سردادن همان اهانتي محاكمات ر هاي نظامي، بدون وقفه و بدون احساس خستگي، همه  دادگاه

 فرانسيسكوقت پس از نبرد اعتراض كردند،  همه  هاي اين  اين اعدام كه اشخاصي به پس از آن. كردند همراهي مي
  .»محكم باشد  و   تبر بايد در دست جالد قرص «:  نوشتسارسِي

 ژوئيه، اين كميسيون چهار نفر را 24در .  بودتا آن وقت كميسيون بخشودگي در هرنوبت فقط سه نفر را كشته
 . محكوم شده بودندهاكسوي خيابان  خاطر قضيه  كه بهسنتومِر  د و داليوو، اوبريـ،  ركِت  المدير    ـفرانسوا: سالخي كرد

باد   زنده«فرياد زدند ها  ها، آن درمقابل تفنگ. كردند  ظن بود و در زندان رفقايش از او دوري مي   جداً مورد سوءسنتومِر  د
  .»مرگ برآن«او پاسخ داد ! »كمون

اين .  اعدام شدنددِشان و دِنيوِلشركت در اعدام اسقف اعظم محكوم شده بود، همراه با   كه بهلوليو سپتامبر، 18در 
وزده ما بعد از ، ن1873 ژانويه 22در ! »ها  مرگ بر ترسو! باد جمهوري جهاني و اجتماعي  زنده«دو نفر اخير فرياد زدند 

جرم  ، عضو شوراي كمون بهفيليپهاي خود بست ـ    تيرك هاي خياباني، كميسيون بخشودگي سه قرباني ديگر را به  نبرد
هرچند كه نتوانسته . ليلخاطر حريق خيابان   بهدِكان را آتش زد؛ و تويلري كه بِنو دفاع كرده بود؛ برسيآن كه قوياً از 

: فرياد زدندبِنو  و فيليپ! »ير تيميرم، مرگ بر   گناه مي  من بي«او فرياد زد .  اقامه كننددِكانليه گونه دليلي ع  بودند هيچ
 مارس را 18كه شجاعت سربازان انقالب  خاطر آن ها ازپا درآمدند به آن! »باد كمون  زنده! باد جمهوري اجتماعي  زنده«
  .نام نكردند  بد

اين . فام كرده بود  هاي كميسيون بخشودگي را سرخ  پنج قرباني تيرك  و   بيستخون.  بودساتورياين آخرين اعدام در 
 باستيل تيرباران كرد كه در تظاهرات ونسن در بيزانتينياتهام قتل كارآگاه   يك سرباز جوان را به1875كميسيون در 

  ].253[ انداخته بودسنها دست او را در رود   صد
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العاده درآن برقرار بود يا نه؛ توسط   اي قرار داشتند كه وضع فوق  كه در منطقه آن ها بسته به هاي شهرستان  جنبش
ي درگيري در پاريس  جا منتظر نتيجه در همه. هاي جنائي عادي مورد محاكمه قرار گرفتند  هاي نظامي يا دادگاه  دادگاه

او .  اين محاكمات را آغاز كرداستيواندادگاه نظامي . بالفاصله پس از شكست پاريس ارتجاع سر بلند كرد. مانده بودند
ها    خود را در وجود سرهنگبواسدنمتزِ و مرلن آوريل؛ و 4هاي   چي  ، يكي از بمبارانويلنُوي خود را در وجود سرهنگ گاوو

 23جنبش  توانستند به  كه مي ، و تمام كسانيبوشِه، رو، پِالسيه، اِتييِن، كرِميو گاستون ژوئن، 12در . يافتدوآ  و توماسن
هاي   هاي دادستان  اي شد براي خطابه    نمونهويلنوگي پرمدعاي  كله بي. ها حاضر شدند  مارس مرتبط باشند، درمقابل سرباز

اين براي ارتجاع . مرگ محكوم شدند  بهرو و پالسيه، اِتييِن، كرميو. وار فرانسه را فراگرفته بود  كه آن زمان سيل نظامي
 اوت 19 از رونـ   دـ  بوش اعالم كرده بود كه شهرستان ديوان تشخيص از طريق استيوان. ي نبود كافژزوئيتبورژوائي 

نامه نه در بولتن   العاده قرار داشته است؛ گرچه اين تصويب  ي همسر امپراتور، در حالت فوق نامه  موجب تصويب ، به1870
او با اين سالح هركسي را كه كليسا . حتي توشيح هم نشده بودتصويب رسيده بود و  قوانين انتشار يافته بود، نه در سنا به

دار ميليونر   ، مسئول سابق كميسيون، كشتيداويد باسكعضو شوراي شهر، . داد  او انگ زده بود، تحت تعقيب قرار مي به
روز بعد . دزديدن يك ساعت نقره از يك عامل پليس متهم شده بود، فقط با اكثريت كوچكي از آراء تبرئه شد كه به

يك كارگر .  او را گرفت  ديوانه، جاي خوري نيمه   از سپاه چهارم شكاري، مردي براثر افراط در عرقدوناسرهنگ دوم 
ده سال كار با اعمال   سپتامبر يك عامل پليس را نيم ساعت زنداني كرده بود، به4خاطر آن كه در  پنج ساله به  و  هفتاد

يك .  فرستاده بودكايِن به او را 1852اين پليس در . وق مدني و سياسي محكوم شدشاقه و بيست سال محروميت از حق
اي بازداشت شده بود، فرمانده سابق گارد   ها كه در چهارم سپتامبر براي چند لحظه  ي ژزوئيت پيرزن ديوانه، از جرگه

شمار   ر شد و با امارات و دالئل بياعتبا  هاي خودش بي گوئي اتهام او با تناقض. بازداشت خود متهم كرد شهري را به
يكي از . پنج سال زندان و ده سال محروميت از حقوق مدني محكوم شد فرمانده سابق به. اش كامالً ثابت گرديد پايگي  بي

آدم بايد اعتقادات سياسي بسيار عميق «: آمد، گفت  ها كه پس از ارتكاب اين جنايت از دادگاه بيرون مي  قاضيـ  اين سرباز
ي  توانست همه   مياستيوانبا اين همكاران خبيث، . »محكوميت بدهد داشته باشد تا در موارد مشابه اين، حكم به

ي اعزامي  ، را كه مدتي نمايندهاموروهاي ورساي خواست تا عضو شوراي كمون، َ  او از دادگاه. هاي خود را خالي كند عقده
ها مورد تعقيب قرار   در كردن سرباز خاطر از راه به من او را به«:  نوشتناستيوا. او تحويل دهند كمون در مارسي بود، به

  .»ام كه اين مجازات در مورد او اعمال خواهد شد  و من متقاعد شده. كه مجازات آن مرگ است ام، جرمي  داده
رار گرفتند و  مارس تحت تعقيب ق22خاطر جنبش  چهار نفر به  و  چهل. كم نداشت  چندان دستليوندادگاه نظامي 

 هفتاد زنداني داد كه ليون آوريل در 30قيام . هاي متفاوت از تبعيد تا زندان محكوم شدند  مجازات ها به دو نفر آن  و  سي
عنوان شاهد دعوت شده بود،  ـ كه به كرِستَن گيوتييِر ـشهردارِ . گير شدند ـ از دم دست طور كه در ورساي رسم است همانـ 

ها   ها سرهنگ رؤساي دادگاه. يك از كساني را كه آن روز در شهرداري ديده بود، شناسائي نكرد يچها ه در ميان آن
  .رِبيو بودند و ماريون

 آوريل غياباً 4عنوان عامالن اصلي در جنبش  هاي مورد احترام تمام شهر، به  ، دموكراتروبِرول و دوبوا، موژ ليدر 
 تيراندازي كرده، بييِهسرهنگ  كسي به دانند چه ه الف زده بودند كه ميك خاطر آن دو نفر به. مرگ محكوم شدند به
  .خاطر توزيع مهمات ده سال گرفت يك نفر ديگر به. بيست سال زندان محكوم شدند به

 و چهار يا پنج نفر از دوپورتال اوت 8سفلي در ي  پيرِنه ي  هيئت منصفه. كرد  هاي منصفه فرق مي احكام هيئت
 پس از يك حبس مقدماتي ناربون و متهمين ديژون كه در آن رودِزها در   همين تبرئه.  را تبرئه كردلوزتومتهمين جنبش 

كرد و متهمين را هنگام   يك جمعيت هوادار تاالر اطراف دادگاه را پر. وقوع شد هشت ماهه در مقابل دادگاه ظاهر شدند، 
 .نشان دادر ديگر شخصيت قوي او را با  يكديژونبرخورد محكم . داد  عزيمت مورد تشويق قرار 
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ي  عنوان فرستاده  هم كه صرفاً بهآمورويك نفر را محكوم كرد؛   و   بيستافيين  سني   در قضيهريوني  هيئت منصفه
  .ويژه جلب توجه كرد ، با آگاهي و استواري خود، بهكاتونيك كارگر جوان، . ها بود جا رفته بود، جزو آن آن كمون به

گير بود؛ و   مجازات زندان محكوم شدند، سخت  كه همگي بهمونتارژيزندانيان   نسبت بهاورلئاني  هيئت منصفه
   و  رفته بيس هم ها روي آن. رحم  جا هيچ مقاومتي صورت نگرفته بود، بي  كه در آنلوارـ  سورـ  نُري و كُنزندانيان  نسبت به

ا اين بود كه پرچم سرخ را دور گردانده و فرياد زده بودند ه كل جرم آن. شدند كه سه نفرشان زن بودند  سه نفر مي
كه شب پيش وارد شده و در تظاهرات هم  ي سابق مردم، با آن ، نمايندهماالرديه! »مرگ بر ورساي! باد پاريس  زنده«

حشت همتايان  انتقام ولوارمالكين . يك از متهمان تبرئه نشدند هيچ. پانزده سال زندان محكوم شد شركت نكرده بود، به
  . را گرفتندنييِورخود در 

  . باعث چند حكم محكوميت شدوروِن و نيم، دورديو، كولوميههاي   جنبش
زنداني مرد، زن و بچه، بدون  ]254 [309/36از .  قسمت اعظم سركوب انجام شده بود1872در ماه ژوئن 

اند،   شد در زندان مرده  نفري كه گفته مي 179/1آن اعتراف كرده و  كه ورساي به  زنداني نظامي000/5ي  محاسبه
مقابل   به488/10ها، آزاد شده بودند؛   ها و زندان  ها، دژ  هاي طوالني زمستان در شناور   نفر پس از گذراندن ماه326/22

كار آمدن ها متوقف نشد؛ و با سرِ  تعقيب. ها را محكوميت گرفتند   نفر آن525/8هاي نظامي آورده شده بودند كه   دادگاه
، دادگستري ورساي در بيالن كلي خود آمار 1875در اول ژانويه . افزايش گذاشت  رو به1873 مه 24 در ماكماهون

اين ترتيب  احكام صادره به.  حكم غيابي را منتشر نمود313/3 حكم محكوميت صادره در حضور متهم و 137/10
  :شد بندي مي دسته

  
  كل  زن  كودك  

  270  8    مرگ محكوميت به
  410  29    كار شاق

  3989  20    ي نظامي تبعيد در يك منطقه
  3507  16  1  تبعيد ساده

  1269  8    حبس موقت
  64  10    حبس انفرادي

  29      كار شاق در بخش خدمات عمومي
  432      پائين  ماه به3زندان از 
  1622  50  1   ماه تا يك سال3زندان از 

  1344  15  4  تر از يك سال زندان بيش
  322      دنفي بل

  117  1    تحت نظر پليس
  9      جريمه

      56   سال16تر از  التأديب براي كودكان كم حبس در دارب
  13440  157  62  كل
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ي صالحيت ورساي صادر  هاي نظامي خارج از حوزه شود كه از سوي دادگاه اين آمار خالصه نه شامل احكامي مي
 مورد 15: اين ارقام موارد محكوميت زير را هم اضافه كرد ، بايد بهبنابراين. هاي جنائي شده است؛ و نه احكام دادگاه

 مورد 13بازداشت موقت،   مورد به74تبعيد ساده،   مورد به29ي نظامي،  منطقه  تبعيد به28 مورد كار شاق، 22اعدام، 
 زن 170كند كه   مي تجاوز700/13ها از  رقم كل محكومان پاريس و شهرستان. زندان حبس انفرادي و مواردي هم به به
 نفرـ گارد 137/10 از 418/7 نفري كه حضوري محكوم شدند ـ000/10سه چهارم از . شود  كودك را شامل مي62و 

 مركزي ي  عضو كميته49 عضو شوراي كمون، 29 افسر ارشد، 225فقط .  نفر افسر جزء بودند924/1دار و  ساده يا درجه
اند عليه نه  ي قضائي وحشيانه، تحقيقات و شهود كاذب خود قادر نبوده غم رويهر هاي نظامي علي دادگاه. ها بود بين آن

خاطر   نفري كه به766از . ي دولتي اقامه كنند  نفرـ جرم ديگري جز حمل اسلحه يا انجام وظيفه285/9دهم محكومان ـ
 نفر براي 132ها،  خيابان نفر براي جنگ در 171هاي ساده،   براي بازداشت276اصطالح جرم عمومي محكوم شدند،  به

بندي كرده است، همگي آشكارا براي اعمال جنگي  طبقه» ساير جرائم«ها را جزو  جرائمي كه كيفرخواست آن
  ].255[بودند

 119/7اند، سه چهارم محكومان ـ ها منظور شده رغم تعداد زياد افراد در حال مرخصي كه در اين كيفرخواست علي
) موارد سياسي و يا پليسي ساده(هاي جزئي عليه نظم عمومي  خالف  نفر محكوميت به524. دي قضائي نداشتن  سابقهـ نفر

باالخره، اين . ها را مشخص كند هائي كه اين گزارش قابل ندانسته است، آن  نفر براي جرائم يا خالف381/2. داشتند
تبار   زنداني خارجي394جموع فقط دست خارجي برانگيخته و هدايت شد، درم قيام كه از نظر مطبوعات بورژوائي به

  . داشت
هاي نظامي تقليل يافت؛  تعداد دادگاه. ها افزود آن هاي جديدي به هاي بعد محكوميت سال.  است1874اين بيالن تا 

ها  ها و محكوميت گيري حتي امروز، شش سال پس از شكست، دست. ها ادامه دارد ها باقي ماند و تعقيب ولي نهاد آن
 .ادامه دارد
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 وششم فصل سي

  
 جوئي بورژوازي بيالن انتقام

 
زيرا سربازان بايد بجنگند، . ترند ها از سربازان ما خوشبخت تبعيدي«

 .»كند ها زندگي مي اش در ميان گل كه تبعيدي در باغ خانه درحالي
ي  عليه عفو عمومي، جلسهدريادار فوريشون، وزير درياداري،  راني سخن(

  ).1876هفدهم مه 

خواهان هستند كه بايد با عفو عمومي  ش از همه اين جمهوريبي«
  ).1876  هيجدهم مهي ه، جلسلُفرانويكتور ( .»مخالف باشند

  

تواند هزاران  قدر ثروتمند وجود دارد كه مي كار و آن اي مشتاقِ نيروي ي سفري دو روزه از فرانسه، مستعمره در فاصله
ماوراءِ   پاريس، همواره ترجيح داده قربانيان خود را بهنرپيروزي بركارگرااز ه بورژوازي پس. خانواده را متمول كند

 را داشت و مجلس ورساي، هيواـ  نوكا 1848جمهوري . ها بارور سازد كه الجزاير را با آن ها پرتاب كند تا اين اقيانوس
هاي ابد بود، كه ورساي  مجازات هزار كيلومتري از موطن محكومين به  ي شش اي در فاصله اين، صخره.  جديد راكالدني

. »دهد هرتبعيدي خانواده و خانه مي شوراي حكومت به«: گر اين قانون گفت گزارش. جا تبعيد  آن ها را به تصميم گرفت آن
  .تر بود مجازات با مسلسل از اين صاقانه

 گنجانده بودند كه قربانيان سياسي در ـ لِرنكِ و اُلِرُن،  درِه مارتن سن، بوايار  فور تبعيد را در چهار محبس ـ محكومين به
كه خود را ديگر تقريباً فراموش شده  يك روز، وقتي. بردند سر مي هاي طوالني در بيم و اميد دائمي به ها ماه آن
ها كرد،  ها انداخت، سؤالي از آن آن يك دكتر نگاهي به! »درمانگاه همه به«: انگاشتند، صداي خشني بلند شد مي
و بعد، وداع با خانواده، وداع با كشور، وداع با جامعه، وداع با ]. 256[».عزيمت قادر به«شان گوش نداد و گفت  هاي پاسخ به

او . تبعيد محكوم شده بود حال كسي كه فقط به خوش به. ها ي ماوراءِ دريا خانه شوي سوي مرده زندگي انساني و پيش به
هائي مهربان ببيند و آخرين بوسه را بدهد؛ ولي  ارد، اشك را در چشمبار دست دوستي را بفش توانست براي آخرين مي
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آورد، تفتيش   او با صداي سوت بايد لباس از تن درمي. ديد ي كمون جز كارفرما را نمي اعمال شاقه ي محكوم به برده
  .شد ان شناور ميخداحافظي سوار زند داشت و بي  بودند، برمي شد و بعد اونيفرم سفر را كه برايش پرتاب كرده مي

 جايگاه توپ ي ههاي بزرگي كه روي عرش زندانيان را در قفس. كشتي حامل در واقع يك سكوي شناور متحرك بود
كه در  در طول روز، افرادي. شد ها تبديل مي مركز عفونت ها به هنگام شب اين قفس. كردند ساخته شده بود، حبس مي

ها ايستاده   كه دور قفسها بان زندان. عرشه بيايند و هوائي تازه كنند تا بهها نبودند، فقط نيم ساعت وقت داشتند  قفس
روزان  بعضي از اين تيره. كردند سياهچال مجازات مي ترين تخطي از مقررات را با انداختن به زدند و كم بودند، قُر مي

زنان را هم . گذراندند و گاه كامالً عريان ميها  دادند، تمام طول سفر را ته اين دخمه ها تن نمي رائي خود كه به دليل اين به
مدت پنج  ها به  آن. ها هم بدتر بودند پائيدند از زندانبان ها را مي هائي كه آن راهبه. فرستادند  مي سياهچال مانند مردان به

كشيده،   نمبندان خود زندگي كنند و با نان خشكِ اغلب اين شكل مختلط در قفس و در كثافت هم ماه ناگزير بودند به
نمك تغذيه كنند و گاه از گرماي استوا بسوزند و گاه از سرماي جنوب يا رگبارهائي  سود و تقريباً آب گوشت خوك نمك
 ملبورن در اُرنوقتي كشتي ! رسيدند مقصد مي و در اين وضع، چه اشباحي به. كرد، يخ بزنند كش مي كه عرشه را شالق

هاي سنگدل  چي ها حتي مستعمره آن]. 257[ مبتال بودنداسكورويبيماري  نفر به 360 زنداني آن 588لنگر انداخت از 
آوري   فرانك جمع000/40ها آمدند و درعرض چند ساعت  ياري آن  بهملبورنساكنان . رقت آوردند استراليا را هم به

 . ضروريات ساده امتناع كردشكل لباس، ابزار كار و زندانيان، حتي به  از انتقال اين مبلغ بهاُرني  فرمانده. كردند

 و ويرژيني، كالواد، اُرن، سيبيل، وار، گارن، گِرييربعداً .  بادبان كشيد1872 بود كه در سوم مه اي  اولين كشتيدانائِه
 ].258[ جديد پياده شده بودندكالدوني زنداني در 859/3، 1875تا اول ژوئيه . غيره روانه شدند

، براي محكومين   جديدكالدونيپايتخت نومĤِ،  در نزديكي دوكوشبه جزيره :  داشت سه محوركالدونيگاه  اين آرام
 13 مرد و 2795تبعيد ساده؛   براي محكومين بهـ ي اصلي در سي مايلي جزيره  ـدِپن ايل.  زن6 مرد و 805تبعيد در دژ؛  به

 .پاروزني در كشتي محكوم به 240تر از مرگ، براي  ، كامالً در حاشيه و بدنو ايلو قرارگاه جزائي . زن

ها برآن اِشراف  هاي پوشيده از نيزار است كه توپ ها و دره ي باريكي از تپه ، نواره دوكوآب و علف  بيي شبه جزيره
يافت و تنها   مي شكسته هم هائي در  براي سرپناه، تنها كومهمحكوم. كنند اش مراقبت مي ها از دهانه دارند و سرباز

 سرزميني مرتفع، با مركزي كامالً باير، ولي محصور از دِپن ايل. دار و يك تشك پوشالي بود ي دسته بلمهاش يك قا اثاثيه
اي از مبلغين كاتوليك كه در قرن هيجدهم در شهر  دسته [ماريستخيز است كه در دست رهبانان  هاي حاصل دشت
براي پذيرفتن . كردند ها را استثمار مي ت كه كار بوميقرار داش] م. عذرا تشكيل شده بود) ماري(نام مريم   فرانسه بهليون

ها در جنگل سرگردان بودند و خيلي  نخستين كساني كه وارد شدند، مدت. محكومان هيچ تداركي صورت نگرفته بود
ها دوري  تحريك مبلغين كاتوليك از آن ها به بومي. طول كشيد تا يك چادر محقر و تشكي پوشالي دريافت كنند

 .فروختند ها مي آن هاي گزاف به قيمت  و يا آذوقه را بهكردند مي

ها  كِپي. يك از مقررات موجود رعايت نشد هيچ. بايست پوشاك الزم را از پيش فراهم كرده باشند مسئولين اداري مي
فصول ي ديگري نداشتند، ناگزير آفتاب سوزان و  ها خيلي زود مندرس شدند و اكثريت محكومين كه هيچ وسيله و پوتين

آب شور و بد طعم اضافه  براندي نبود تا به. ها نه توتون داشتند و نه صابون آن. كردند باراني را با سر و پاي برهنه سر مي
 .كنند

ها كه افرادي كاري، فعال و برخوردار از استعداد كارگران پاريس  آن. با وجود اين، زندانيان از استقبال دلسرد نشدند
 جديد كالدونيگر قانون هزاران منبع درآمد  گزارش. ديدند ئق آمدن براين مشكالت اوليه را ميبودند، در خود توان فا

عنوان بناي امپراتوري جديد   را ستايش كرده بود و اين مهاجرت اجباري را بهـ پروري و كار در معدن گيري، دام ماهيـ 
ها از  اين پرولتري.  كنند در اين سرزمين دوردست خانهمحكومان اميدوار بودند كه . داد فرانسه در اقيانوس آرام جلوه مي
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دنبال آن نيز  زدند، بلكه به هاي نفي بلد شده براي خود قائلند، بري بودند و نه تنها از كار سرباز نمي وقار كاذبي كه بورژوا
بايست   وجود داشت كه مياي هاي دولتي تمام يك بيمارستان، يك كانال آب و انبار ، ساختمان نيمهپن د ايلدر . گشتند مي

 نفرشان استخدام 800فقط . شد؛ دو هزار محكوم داوطلب كار شدند شدند و يك جاده هم كه بايد ساخته مي تمام مي
تعدادي از زندانيان كه تقاضاي كارشان رد شده بود، بعداً .  سانتيم در روز تجاوز نكرد85شدند و دستمزدشان هرگز از 
با سعي بسيار . ها دادند آن قيمتي گزاف به ، مقداري بذر و ابزار به]259[ چند متر زمين.تقاضاي تفويض زمين كردند

صنايع خصوصي متوسل  ديگران كه صاحب چيزي نبودند به. دست آورند توانستند از زمين اندكي سبزي به سختي مي به
ژيم نظامي سركوب و توسط بوروكراسي ولي اين مستعمره كه توسط ر.  عرضه كردندنومĤوران  پيشه شدند و كار خود را به

ها كه  وانگهي بسياري از آن. پانصد نفر كار بدهد توانست به فلج شده بود و منابع بسيار محدودي هم داشت، حداكثر مي
 . برگردندپن د ايل زرع پرداخته بودند، خيلي زود مجبور شدند كار خود را رها كنند و به و  كشت  به

حكومت ورسائيِ .  رسيدنومĤ اي از جانب وزارت بحريه به  فرستاده1873در اواسط . يد بوداين تازه عصر طالئي تبع
كار پذيرفته شود،  اگر حق مجرم به«: او گفت. كرد هاي دولتي را معلق  هاي اداري در حمايت از كار ي اعتبار همهايل 

كه  كساني ورساي به.  حرفي كامالً منطقي.» خواهيم بود1848هاي ملي  آور كارگاه  شرمي زودي شاهد احياي نمونه به
 براي محكومين پن د ايلهاي  جنگل. ها بسته شد لذا كارگاه. شان كرده بود، ابزار كار بدهكار نبود كار محروم خود از حق

.  ساختند كردند، مبلمان مي  دريافت مينومĤهائي كه از  نجار منبع ارزشمندي بود؛ و بعضي از محكومين مطابق سفارش
 دسامبر وزير بحريه جرأت كرد از تريبون مجلس اعالم كند 13و در . ها دستور داده شد كه از اين كار دست بكشند آن هب

  ].260[زنند كه اكثر محكومين از هركاري سر باز مي
ها را  كرد، وزارت بحريه همسران آن ها را كوتاه مي گونه عمر تبعيدي اين درست در همين زمان كه دستگاه به

رفتند، هنگام ورود با يك خانه،  جا مي آن اگر به. داد ها نشان مي آن  جديد بهكالدونيهاي بسيار زيبا از  خواند و تصوير مي فرا
شان گسترده باشند، رفتن  كه دامي براي اين ها مشكوك به تر آن بيش. شدند يك قطعه زمين، بذر و ابزار كار روبرو مي

ها فريفته شدند و همراه زنان مددكاري كه دفتر  نه نفر از آن و ولي شصت. ردندشان مشروط ك دعوت شوهران خودرا به
مجرد  بختِ محكومان به اين زنان نگون.  شدندفِلِنُلفرستاد، سوار كشتي  مددكاري عمومي براي اهالي مستعمرات مي

 .داري كرد ها خود گرداندن آن حكومت از باز. پياده شدن از كشتي با فقر و فالكت شوهران خود روبرو شدند

ي باريك و ديگران در  اي در شبه جزيره عده (كار و فعاليت فكري عادت داشتند  ترتيب هزاران آدمي كه به اين به
رسيد، با دنياي خارج   هم با سه هفته تأخير مينومĤهائي كه حتي در  كه تماسي جز از طريق معدود نامه آن بي)  پن د ايل

دست  تپانچه به] 261[هائي كه توسط درندگان فرمان ـ به گرسنه در وضعيتي لخت و نيمه نده ـداشته باشند؛ عاطل و درما
  مواردي از جنون پيش. كننده  دراز بود و بعد، يأس و نوميدي فلج  و در آغاز رؤياها دور. كوب شده بودند شد، ميخ صادر مي

دادستان دادگاه نظامي فقط براي او يك . عضو كمون د؛ بووِردوراولين كسي كه آزاد شد، آموزگار . آمد و سرانجام مرگ
او جواز اين كار را  به. خواست در شبه جزيره يك مدرسه باز كند او مي. »او مردم دوستي تخيلي است«: جرم شناخته بود

ه را ها در كوره  و كشيشها بان  زندان1873روزي در . عاطل، دور از زن و دخترش، دچار رخوت شد و مرد. ندادند
پشت سر . بردند شد، تابوتي پوشيده از گُل را ديدند كه چند محكوم بر دوش مي گورستان منتهي مي پيچي كه به در پيچ
. درون قبر فرود آورده شد تابوت به«: ما گفت ها به يكي از آن. داشنتد ها هشتصد دوست در سكوتي عميق گام برمي آن

باد  زنده! باد جمهوري زنده«س گُل كوچكي را در گور انداخت و فرياد زد هرك. زبان آورد اي در وداع به دوستي چندكلمه
قلب او در .  مردراپل يكي از اعضاي هيئت تحريريه آلبر گرانديه، دپن ايلدر نوامبر، در . »چيز تمام شد و همه» !كمون

. سرانجام ديوانه شد. نشست و ميانتظار ا رفت و به ساحل دريا مي هرروز به. ستودش فرانسه نزد خواهري مانده بود كه مي
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كه مراقب او بودند، گريخت؛ و يك روز صبح جسد  او از دست دوستاني. داري كرد گاه خود آسايش دستگاه از پذيرفتن او به
 ].262[رفت پيدا شد دريا مي اي كه به اش در نيزاري نزديك جاده سرمازده

ويكتور !  چهنو ايلآب  ولي زنجيريان فاضل. ان خود زجر بكشندسرنوشت كم اين امتياز را داشتند كه با هم ها دست اين
تر  گاه بيش ي تبعيد من يك مستعمره«: كرد، گفت مادري كه براي فرزندش پيش او البه مي خواه به ، وزير جمهوريلُفران
، مرداني ليسبون و كهتران مانند هائي گاه وجود ندارد كه در آن قهرمان ي تبعيد در واقع هم جز يك مستعمره. »شناسم نمي

كه فقط  آيد كه من از اين ذهنم مي به  متعددايه  قدر نام آن (ـ رك ـپوتو، شهردارِ فونتِنسرشار از فداكاري و صداقت نظير 
ها فقط   كه تنها جرم آنهومبِر و بريساكاي نظير  نگاران برجسته و روزنامه) كنم، شرم دارم ها را ذكر مي تعدادي از آن

شان صادر شده بود و ناچار مدت پنج سال را در كنار قاتالن و سارقان زنجير شدند،  ي بازداشتي براي ه ورقهاين بود ك
تر از جسم را  ها چيزي بيش ورسائي. يك بستر جمعي بسته شدند ها به ها را تحمل كردند و شب هاي آن توهين

 كنند تا اين ذهن آكنده از  ضائي از تعفن و پليدي احاطهگر دست يابند و آن را با ف ها بايد بر ذهن طغيان آن. خواهند مي
شدند، همان  كاران يكسان محسوب مي كمون كه با جنايت» مجرمين«. پليدي و تعفن درهم شكسته شود و از كار بيفتد

ها  ند؛ آنگرفت ها تحت حكم فلك و شالق قرار مي دادند، و همانند آن ها انجام مي دادند كه آن هائي را انجام مي بيگاري
اي  گاه نامه گاه به. كردند ها تحريك مي  قرار داشتند كه محكومين عادي را برعليه آنانيي زندانبان معرض كينه ويژه در به
اي از سالمتي جسمي  سه ساله، در دوره و يك عضو شورا، مردي سي. رسد دست ما مي كند و حتي به بيرون درز مي به

  :نويسد مي
  لوئي سن
اين كار فقط صبح . شود آيد و شامل كندن سنگ، كار گِل و غيره مي حساب مي ترين كار به اردوگاه سختكار در ... 

 گرم نان و 700ي بدون شكر،  ما براي تغذيه در ساعت پنج صبح قهوه. شود شنبه براي انجام مراسم مذهبي قطع مي يك
حتي وقتي امكان خريد . ليتر شراب   سانتي69اي  هي كوچك گوشت گاو و باالخره هفت  گرم لوبيا داريم؛ شب يك تكه100

ي  عده. اي از دوستانمان ديگر در بين ما نيستند عده. كشد آن نمي م  بها اندكي نان را دارم، باز حالم طوري است كه ميل
هاي پليد  آدماگر اين آميزش با .  پانزده نفر از شصت نفر در بيمارستان هستندلوئي سندر . اند خوني شده زيادي دچار كم

ها از  ها و دفاتر، كمونار اما در مورد مشاغل، دكان. در هربند پنجاه نفر از ما جا دارند. ها هيچ اهميتي نداشت ي اين نبود، همه
 .اين مشاغل محرومند  ورود به

  :نويسد ديگري مي
  . فوريه15 ايل
ه بايد حتماً در بند حضور داشته باشم و  تخلف ولي ساعاتي هست ك. كشم توانم خود را كنار مي جا كه مي من تا آن... 

بندانم دفاع كنم و تسليم  ي خود درمقابل آزمندي هم هائي هست كه من بايد از جيره ساعت. از آن مجازات مرگ دارد
اين همه پليدي تقريباً  كنم نسبت به وقتي فكر مي. اين خيلي وحشتناك است]. 263[ آدمي شومالتور يا موناكاركُشتگي 

همين كافي است كه . دهند هاي ترسوئي هستند و ما را كم آزار نمي روزان آدم اين تيره. كنم ام، شرم مي تفاوت شده يب
كه هشت سال ] 264[بخت ، اين آدم نگونبِِرزوسكي. افتيم اين روز مي ي من خيلي از ما به عقيده به. انسان را ديوانه كند

وحشتناك است . آيد درد مي كنيد، دلتان به وقتي نگاهش مي.  را از دست داده استهمه رنج برده، تقريباً عقل خود تمام اين
. لرزد گاه بمانيم؟ از فكرش تنم مي چند ماه يا چند سال ديگر ما بايد در اين تبعيد. آن فكر كنم و من جرأت ندارم تا به

فقط سالمتي من . ام قوي م است و روحيهوجدان من آرا. بشكنم هم  گذارم در ها، بدانيد كه من نمي ي اين رغم همه به
 .ممكن است كارم را خراب كند و مغلوب شود، ولي از خودم مطمئنم و هرگز از راهم عدول نخواهم كرد

  :نويسد نفر سوم مي
ها تحقيرآميزتر است، تماس با  ي اين چه از همه ؛ زنجير، لباس محكومين و آنتولُنگاه  تبعيد. ام من خيلي رنج كشيده

 فقط يك مايه ها  رنجي اين همه حقيقت اين است كه در ازاي . ها را تحمل كنم ي اين ام همه من مجبور بوده كاران ـ تجناي
چه نوميدي و چه ! ام ها كه مأيوس شده چه بار. هائي مثل شما ام، عشق والدينم و احترام آدم  وجدان آسودهـ تسلي دارم
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ي توهمات من يكي پس از ديگري ذائل  نوع بشر باور داشتم، ولي همه ن بهم! اند هائي كه وجودم را فرانگرفته ترديد
 .ام ايستاده  باز همه سرخوردگي تغيير بزرگي در من رخ داده است و تقريباً از مقاومت در مقابل اين. شوند مي

  :نويسد بازهم يك نفر ديگر مي
نه تنها سالمتيم ذائل شده . شوند ته محسوب ميها براي من تماماً از دست رف اين سال. دهم من خودم را فريب نمي

ي  هاي كتابخانه بدون كتابي جز كتاب تحمل اين زندگي، . كنم تر سقوط مي روز بيش كنم كه روز به است، بلكه احساس مي
 ما در كه با ها، درحالي ها، محبوس در مغاره ها و كتك در اين تبعيدگاه كثيف، زير انواع توهين.  واقعاً دشوار استمارن

ها  ي اين همه بايد به. زنجيرمان مورد اهانت قرار داريم شود؛ و از سوي زندانبانان و رفقاي هم ها مثل حيوان رفتار مي كارگاه
ي نان،  دنبال دارد ـ سلول انفرادي، يك چهارم جيره ترين تخطي تنبيه وحشتناكي به بدون دم برآوردن تن دهيم؛ زيرا كم

ي تأديب در  خيلي از رفقاي ما در جوخه. لرزم خود مي آور است و من از فكر آن هم به اين شرم. شكن و شالق كُند، پنجه
ها را با ضربات  ها قرار دارند و از گرسنگي در حال مرگند؛ آن ترين كار ها در معرض شاق آن. برند سر مي زنجيري مضاعف به

ها  آن توانيم حتي يك لقمه نان به ي با ما نيستند؛ و ما نميهيچ تماس برند و قادر به چوب و گاه با شليك تپانجه راه مي
ما . ولي بايد اعتراض كرد. ها تمام نشود اين زودي اين وحشتناك است و من نگران آن هستم كه اين چيزها به. برسانيم

كار نيستم و لذا وقتي  ر بهمن قاد. حال خود بمانيم، نتايج آن هولناك خواهد بود جا به اگر ما اين. جا رها شويم نبايد در اين
باوجود اين، من مايلم آموزش ببينم؛ ولي . كشاند نوميدي مي حق دارم؛ و اين مرا به ها از دست رفته است،  گويم اين سال مي

دانيم كه جمهوري  ولي اين را مي. بريم سر مي خبري به شود كرد؟ ما تقريباً در بي بدون كتاب و بدون راهنما چه مي
ها سرخورده  ها و بار ما بار. كنم آن را باور كنم جاست؛ ولي من جرأت نمي اميد ما در آن. افتد تر جا مي  بيشروز به روز

 .ايم شده

كميسيون بخشودگي مجازات او را افزايش داده .  رفت1875 در مارس مارتو. اند؟ معلوم نيست امروز چند نفر زنده
هاي مطبوعات ورسائي  كه شغال خاطر دو مقاله مرد؛ درحالي  سالگي به25 سن او در.  تبديل كردنو ايل  را بهساتوريبود و 

ي آخر  تا لحظه. ندا اند، بر پاريس ما مسلط آن هم رسيده اند و به هاي خود خواستار كشتار شده سطر نوشته كه در سطر 
ي بزرگي نيست، ولي  دن مسئلهمر«: دوستاني كه دور بستر مرگش نشسته بودند، گفت او به. اش را از دست نداد روحيه

سر مادرم چه خواهد  بر! ياد من باشيد دوستان، به. دادم اين تشك پوشالي كثيف ترجيح مي  را بهساتوريي اعدام  من چوبه
 ؟»آمد

  :اين هم مصيبتي كه يكي از محكومين تعريف كرده است
  .، هيجدهم آوريل)ليمكيل وركس (نو ايل

  .اند وستان درحال مرگ هستند و در اين ماه پنج نفر جان سپردهمن ناچارم بگويم كه خيلي از د
  .پانزدهم مه

بود ) نه ساله و پنجاه(او بيمار و پير . هاي خود آزاد شد هاي دوم دسامبر براي هميشه از زنجير  پير يكي از تبعيدياودانِ
باوجود . برونشيت حاد قادر نبود ازجا برخيزد بهيك روز در نهايت فرسودگي  و مبتال . و كار اجباري او را از پاي درآورده بود
پنج روز . چال انداختند سياه در جواب، او را به. دو روز بعد تقاضاي ديدار پزشگ كرد. اين، مجبور شد كار خود را دنبال كند

  .ي گور شد دنبال او روانه ، بهگوبربعد در بيمارستان مرد؛ و دو روز بعد از آن نيز يك نفر ديگر، 
  پنجم دسامبر و ، در بيستناالكا 

 .  را دفن كرده بوديملِكول و مارس، مرتان، مارتويك ماه پيش از آن . رفقاي قديمي و خوب ما پيوست به... 

كه  ها بدون آن آن. اند محكومين سياسي مردانه ايستاده. دهند كدام از خود تزلزل نشان نمي ميرند، ولي هيچ ها مي آن
.  پريده استراووئلاين اعترافي است كه از دهان بازرس كل، . اند با سرفرازي در منجالب ماندهخواري تن بدهند،  به

رحم  ناپذير و بي هاي خستگي كه هرروزه در چنگال قهرماني ادعائيِ شهداي مسيحيان اوليه در مقايسه با اين مرداني
 مانند، چه قدري دارد؟ ي خود باقي ميكه سر خم كنند، بر ايمان انقالبي و وقار انسان زندانبانان، بدون آن

در نوزدهم مارس . زند ي از پرده را باال مي ا ها خبر داريم؟ فقط تصادف گوشه هاي آن ي رنج و آيا ما حتي از همه
تبعيد محكوم شده بودند، توسط يك كشتي استراليائي موفق   و سه نفر ديگر كه بهگروسه، پشال، ژورد، روشفور، 1974
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. سالمت در استراليا پياده شدند و اطالعاتي كه با خود آوردند، اندك پرتوي براين مغاك افكند ها به آن]. 265[دفرار شدن به
كه شكنجه با . اند هائي عالوه بر ديگران شده وقت بود كه ما فهميديم كه محكومين كمون متحمل شكنجه آن

، چهار پن د ايلكه در . شود  مستعمراتي اعمال ميشود، هنوز در اين تبعيدگاه شكن كه باعث قطع انگشتان مي پنجه
كه ظاهراً . اند هاي عادي چند ماه زندان مجازات داشت، تيرباران شده جرح ساده كه در دادگاه و خاطر يك ضرب زنداني به

ي  ههاي زندانبانان اين بوده است كه موجب شورشي در ميان زندانيان شوند تا بهان ها و اهانت گيري منظور از سخت
ها براي  اين افشاگري. دست بيايد تبعيد محكوم شده بودند، به ي كساني كه به تبعيدگاه مستعمراتي براي همه فرستادن به

تر   را اعزام كرد و ميخ شكنجه از هميشه محكمريبورحكومت ورساي فوراً دريادار . قيمت گراني تمام شد محكومين به
گيري  ماهي. جزيره محبوس شدند دست آورده بودند، دوباره در شبه  اصلي را بهي ي اقامت در جزيره كه اجازه كساني. شد

طرف  خشونت زندانبانان دو برابر شد و به. هاي دربسته مصادره و آوردن چوب از جنگل غدغن شد ي نامه ممنوع، همه
. كردند گشته بودند، تيراندازي ميها برن كلبه رفتند يا بعداز ساعت مقرر به تر مي هاي تعيين شده فرا محكوميني كه از مرز

 . و دوستانش بودند، از جزيره اخراج شدندروشفورفرار  كمك به  كه متهم بهنومĤتعدادي از تجار 

گر ثروت هنگفتي  كار يك غارت  جديد با پشتكالدوني، را كه در كايِن، حاكم قبلي ريشري ال حكم عزل ريبور
. خاطر فرار نوزدهم مارس بود كه مجازات شد خاطر فسادش، بلكه به ته نه بهالب. وپا كرده بود، با خود آورده بود دست

 مقرر كرد كه هرزنداني بايد آلرون. هاي ماه مه مشهور شده بود، واگذار گرديد  كه در كشتارآلرونكلنل  حكومت موقت به
 نصف روز ـ  گرم سبزي خشگ60ليتر روغن و   گرم نان، يك سانتي700يعني  اقل الزم براي زنده ماندن ـ در ازاي حد

ها   نفر كرد كه چهار نفر آن57اعمال اين مقررات در مورد  در مقابل اعتراض زندانيان، او شروع به. براي دولت كار كند
 .زن بودند

ها شجاعانه حق سهيم بودن در سرنوشت  آن. شد اي بودند كه با مردان مي گيرانه زيرا زنان شامل همان رفتار سخت
شان جدا كنند، اعالم كردند كه اگر  خواستند از رفقاي  را كه ميلِمِل و لوئيز ميشل. اني را تقاضا كرده بودندمشترك همگ

ها در معرض توهين زندانبانان قرار داشتند، در دستور روز  آن. اين قانون جديد نقض نشود، خود را خواهند كشت
پوشيدن  ها مجبور به كردند و بار ندرت لباس دريافت مي ، بهگرفتند جزيره مورد تبعيض و تعدي قرار مي  شبهي فرمانده

  .لباس مردانه شدند
، كه از پريتزبوئِه.  خاتمه دادآلرونشغل كوتاه، ولي درخشان   به1876، فرماندار جديد، در آغاز سال پريتزبوئِه دورود 

جا  اين هاي ژزوئيتي درون دستگاه دولتي به شكمال تبديل شده بود، توسط گراي و ژزوئيتي تمام پروتيستانتيسم برگشته و به
او در اين . تر كند چه بود، بد ها و وسائلي يافت تا فالكت محكومان را از آن هاي احساساتي خود راه فرستاده شد و با حالت

خيلي هاي عمومي را  كاران بند  جديد، قرار داشت كه جنايتكالدونيهاي  ، مديركل زندانشارييركار تحت هدايت كلنل 
كه ترتيب سلف خود را احيا كرد، اين را هم افزود كه آن   ضمن اينپريتزبوئِه.  دانست تر از محكومان سياسي مي محترم

و . شوند ي كامل محروم  محكوماني كه در عرض يك سال نتوانند امكانات الزم براي معاش خود را تهيه كنند، از جيره
. كند ن مدت معيني خود را از هرگونه مخارج در ارتباط با محكومان معاف كه دستگاه قصد داشت در پايا حرف آخر اين

بسط  هاي دنيا قادر به نامه ولي تمام تصويب.  عمل كندنومĤوران  ها و پيشه عنوان واسطه بين آن يك عامل تعيين شد تا به
 جديد كالدونيات شده است كه ها بار گفته و اثب اين امر صد. تجارت كشوري كه فاقد منابع طبيعي است، نخواهد بود

آن . توانستند در رفاه زندگي كنند، شغل ندارد ي سرزنده و شكوفا مي براي اين هزاران نفري كه در يك مستعمره
ها   با احترام از آننومĤمعدودي كه توانستند استخدام شوند، دانش خود را نشان دادند، چندين مدال گرفتند و در نمايشگاه 

. برند  رنج مي1875ي  نامه شوند، هنوز زير ضرب تصويب ها نفر را شامل مي ه اين موقعيت را ندارند و صدها ك آن. ياد شد
مقرراتي كه از زمان فرار . تبعيد محكوم شدند، اكنون در معرض كار شاق قرار دارند در واقع اكثريت عظيم كساني كه به
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هم  گاه، آن بي ها همسران و مادران محكومان اجازه دارند گاه و تن.  است اجرا گذاشته شد، هرگز تعديل نيافته  بهروشفور
  .ها از مستعمره كم نبوده است موارد اخراج آن. جلوي چشم زندانبانان، با محكومان ارتباط داشته باشند

ها شرافت خود را حفظ  گيرد، نه تنها اكثريت آن هائي كه براي شكستن زندانيان صورت مي رغم تمام تالش علي
هاي نظامي عناصر ناجور و كامالً بيگانه با انقالب را  هرچندكه دادگاه. اند اند، بلكه سرمشقي هم براي ديگران شده هكرد

محكوميت اين عناصر بيگانه با . ها خيلي نادر است اند؛ اما موارد بزه عمومي در ميان آن با محكومان كمون مخلوط كرده
سازي هم كرده   باز را بسياريار  سابقه  بهترين كارگران حتي وجدان افراد سوءِها با  آن جرائم سياسي و تماس انقالب به

 مجازات ـ شكست است تالشي كه از پيش محكوم به خاطر نقض قواعد و يا تالش براي فرار ـ اكثر محكومان به. است
. ر موفق صورت گرفته استتوان فرار كرد؟ تاكنون فقط پانزده مورد فرا چگونه بدون پول و بدون همدست مي. شوند مي

ها بود با زورقي كه مخفيانه ساخته  ، عضو شوراي كمون، در ميان آنراستول، بيست زنداني كه 1875اواسط مارس 
هاي يك قايق در ميان  پاره ها نشد، ولي چند روز بعد از فرار تكه گرچه هرگز خبري از سرنوشت آن. بودند، فرار كردند

ها تعقيب و  آن.  و رفقايش ترتيب فرار با يك قايق بخاري را دادندترانكه 1876ر نوامبر د. هاي ساحلي پيدا شد صخره
، ترانكهيكي مرد؛ و ديگري، . دريا انداختند كنندگان، خود را به ها براي فرار از دست تعقيب دو نفر از آن. گير شدند دست

  .زندگي و بند مجرمين عمومي برگردانده شد به
توانند دريك كالم بگويند كه  هاي خود صحبت كنند؛ ولي مي  از فالكت، تبعيديان نبايد از رنجدرمقابل چنين جهنمي
زباني  كشوري بيگانه كه به توشه به پناه و بي شان، بي هاي هزاران كارگر با خانواده. اند دار نكرده شرافتِ آرمان خود را لكه

بركت  ترند، به مندان و معلميني كه از خودشان هم سرگردانها همراه با كار اند؛ آن كنند، پرتاب شده ديگر صحبت مي
ارجي كسب  هاي خارجي جايگاه پر هاي كشور كارگران كمون پاريس در كارگاه. تأمين معاش شدند تالش خود موفق به

اي از صنايع رمز  پارهها بر  آن. اند راه انداخته ويژه در بلژيك، به  صنايعي را كه پيش از اين راكد بود، بهحتيها  آن. اند كرده
ها در گذشته، بخشي از ثروت ملي را  ها، نظير نفيِ بلدِ پروتستان نفيِ بلدِ كمونار. اند ي پاريسي را آشكار كرده سليقه

تر بودند، از خود  روز كه اصطالحاً مشاغل آزاد داشتند و اغلب از كارگران تيره هائي تبعيدي. ها پرتاب كرده بود سوي مرز به
جرم  مثالً كسي كه شايد به. اند هاي حساسي را هم اشغال كرده ها حتي پست اي از آن عده. تري نشان ندادند مشجاعت ك

كه از  كار شاق شده است، در يك كالج بزرگ معلم است يا آن خاطر غارت محكوم به مرگ يا به افروزي به آتش
ت اوليه، بيماري و عجز از كار، يك تبعيدي هم نبريد رغم مشكال علي. گيرد ي دولتي امتحان مي هاي يك مدرسه كانديدا

كه زنان  با آن. از زنان حتي يك نفر هم كوتاه نيامده است. و حتي يك مورد محكوميت در دادگاه خالف هم پيش نيامد
قط درميان اين هزاران تبعيدي فقط دو يا سه جاسوس پيدا شده است و ف. دوش دارند ترِ بار فالكت مشترك را بر بيش

خيلي زود عدالت كارِ خودش را كرد؛ زيرا هرگز . راه انداخت  بهفيگاروتر از   كثيفزنْ اي اتهام ، روزنامهالندِكيك نفر، 
چپ «خاطر دريافت پول از  يك عضو سابق كمون ناچار شد به. اند ها تا اين حد مراقب خود نبوده اي از تبعيدي هيچ دسته

 در حين 1876آئي  هم ي گرد اندازه  مارس به18آئي يادبود  هم هرگز گرد. د دفاع كندها از خو در مقابل پناهنده» تندرو
اي رنگ  كننده نداشت؛ زيرا همگان شرم كرده بودند كه در چنين لحظه همه شركت مذاكرات پيرامون عفو عمومي اين

ها و  بندي عيديان دسته مانند هرجمعيت ديگري از تب1871هاي  بدون ترديد جمعيت تبعيدي. خود را پنهان كنند
دنبال تابوت يك رفيق روان بود،  ي اين عقائد پشت پرچم سرخي كه به هاي خاص خود را داشتند، ولي همه خصومت

ها  نويسندگان آن شان درنهايت فقط به اند كه عواقب داري هم بوده نيش و  هاي تند  بدون ترديد بيانيه. شد ناپديد مي
آوري  اند و دفتري دائمي براي جمع  جديد فراموش نكردهكالدونيها برادران خود را در  يديباالخره اين تبع. گردد برمي

بدون ترديد اين كمك، بسيار ناچيز است؛ ولي اين برگ . اند كه مركزش در لندن است ها تأسيس كرده نام آن كمك به
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رفقايت تو را ! قوي دل باش، برادر «گويد او مي رود و به روز كمون مي سوي محكوم تيره ها به سبز از سوي تبعيدي
  .شود سوي محتضر دراز مي كه به اين دستِ مجروحي است. »كنند تو افتخار مي ها به آن. كنند فراموش نمي

ي  ها، دژها يا درنتيجه ها، شناور  نفر در زندان000/3حداقل . اند  نفر درحين نبرد يا پس از آن كشته شده000/25
ها   نفر محكوم شدند كه محكوميت اكثر آن700/13. اند آن مبتال شدند، مرده ن بازداشت بههائي كه در دورا بيماري

. بيرون از فرانسه پرتاب گرديدند خورده از حاميان طبيعي خود محروم شدند يا به  كودك و سال000/70. العمر بود مادام
  . مارس18ر قيام دستِ تنهاي خاط  هزار قرباني ـ اين است بيالن انتقام بورژوازي به000/111كم  دست

خود  ها را به كه زحمت جداكردن گروگان طبقات حاكم بدون آن! كارگران داده شد چه درسي از ايستادگي انقالبي به
ها هم آن را تسكين  كند و تعداد قرباني اكتفا نميها   ها و سال ساعت ها به انتقام آن. كنند همه شليك مي بدهند، به

  .كنند ي اداري روشمند و مستمر تبديل مي يك وظيفه تقام را بهها ان آن. دهد نمي
همه انتخابات  هاي نظامي مهلت داده بود و عناصر ليبرال كه اين دادگاه ها به مدت چهار سال مجلس دهاتي به

وسط مجلس نهاد عفو عمومي ت يك يا دو پيش. ها گذاشتند  كرده بود، فوراً پا جاي پاي دهاتيشان نيروئي بزرگ تبديل به
 هنگامي كه مجلس دهاتي متفرق شد، اين مجلس فقط تعدادي از محكومان را 1876در ژانويه  .قبلي در نطفه خفه شد

ششصد نفر كه  بخش ديگر منتقل كرده بود، مدت زندان چند نفر را تخفيف داده و به  جديد بهكالدونياز يك بخش 
  .نخورده باقي گذاشته بود  را دستكالدونياما انبار . ده بودهاي سبك محكوم شده بودند، عفو كامل دا مجازات به

هاي بزرگ عفوعمومي اسم رمز  در تمام شهر. ها را فراموش نكردند ولي در انتخابات عمومي مردم شكست خورده
 ها مطرح هاي عمومي اين سؤال براي نامزد آئي هم هاي دموكرات نقش بسته و درتمام گرد بود، در رأس كليه برنامه

دادند كه خواستار عفو عمومي آزادانه و كامل  ها اشك در چشم و دست روي قلب رئوف خود، تعهد مي راديكال. شد مي
كه بورژوازي  ؛ اين حرفي است»هاي داخلي را پاك كنند  آخرين آثار تفرقه«دادند كه  ها هم قول مي حتي ليبرال. شوند

زبان  هائي را كه خود با خون سرخ كرده است تميز كند، عادتاً به فرش گيرد كه سنگ كند و  تصميم مي وقتي لطف  مي
  .ورد آ مي

انبوهي از . هاي معروف گامبِتيست در رأس آن قرار گرفته بودند اليه. خواه بود  جمهوري1876انتخابات فوريه 
وزير ارتجاع، . ده بودندخود جلب كر ها را به نام آزادي، اصالحات و آرامش ـ شهرستان دانان و مالكين ليبرال به حقوق

هاي راديكال تأسيس قطعي جمهوري  روزنامه. نقاط روستائي شكست خورد ، در تمام طول خط حتي در اقصيبوفه
لعنت برما اگر دوران انقالبات را خاتمه «: ها در حالت فوران احساسات نوشت دموكراتيك را اعالم كردند و يكي از آن

  !»ندهيم
اي بود كه مجلس تداركاتي، ظهورِ  شك اين عطيه بي. يك امر مسلم تبديل شده بود مومي بهعفو ع حاال ديگر اميد به

 از رئيس ويكتور هوگو.  جديد بودكالدوني  در شرف اعزام بهكارواني از محكومانْ. كرد ي خود را با آن اعالم مي شادمانه
. تعويق بيندازد مسلماً مساعد دو مجلس بهها را تا مذاكرات و تصميم  ، خواست كه حركت كشتي آنماكماهونجمهور، 

ي عفوعمومي  خيلي زود مسئله. از صدهزار امضا جمع كرد اي كه با عجله تنظيم شد، در عرض چند روز بيش عريضه
  .ي فوري مجلس پافشاري نمود الشعاع قرار داد و دولت بر مذاكره ساير مسائل را تحت

سايرين . ها خواهان عفوعمومي تمام و كمال بود فقط يكي از آن. دنهاد روي ميز مذاكره گذاشته شده بو پنج پيش
ي اين جرائم عمومي نوشتن مقاله در   و از جملهنمودند  شود، مستثني مي جرائمي را كه اصطالحاً جرائم عمومي ناميده مي

يون با كليه هفت عضو از ده نفر اعضاي كميس. مجلس كميسيوني را مأمور تهيه يك گزارش كرد. ها بود روزنامه
  .ها مخالفت كردند نهاد پيش
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بهره از فراست و شجاعت، سخت  بي: ي متوسط بود اين باز همان طبقه. هاي جديدي در حال ابراز وجود بودند اليه
دست مجلسي از   به1848كارگران كه در . مĤب  و ژزوئيتبين  چنين خرده در مقابل مردم و زبون در حضور قيصر، و هم

هائي را كه مجلس  ديدند كه زنجير خواه را مي  مجلس جمهوري1876 سركوب شده بودند، بايد در خواهان جمهوري
  .كرد ها بافته بود، اين مجلس تعمير مي دهاتي

هائي قرار داشت كه با كمون جنگيده بودند ويا   مورد حمايت همان راديكالنهاد عفو عموميِ تمام و كمالْ پيش
هاي دموكرات پاريسي شده بودند، بدون مطبوعات سوسياليست،  ها اكنون شير آن. دند حمايت كرده بوير تيالاقل از 

هاي نظامي كه همواره مترصد قربانيان تازه  هاي مردمي، بدون تاريخي از كمون پاريس، تحت نظر دادگاه بدون تريبون
خون كشاندن آن حمايت كرده  ز به الوئي بالندر شهري كه  . دهندگان انقالبي هستند و باالخره پاريسي محروم از رأي

 همان كسي بود كه در مونمارتري  نماينده. كردند هائي بود كه بر سر افتخار انتخاب او با هم مجادله مي بود، حاال ناحيه
  .كلمانسو: ها تبريك گفت خاطر گرفتن توپ  بهلُكُنت  مارس به18

علل حقيقي آن اشاره  رح كرد، اما مواظب بود تا به مارس مط18ربط و تحريف شده در مورد علل آني  او مطالبي بي
 با طمطراق بسيار كروا ال. ها داشتند تر نشان دادن مغلوبان سعي در تخفيف آن خاطر جالب ها هم به ساير راديكال. نكند
كه در واقع  بينيد، درحالي شما در آن يك انقالب اجتماعي مي. درمورد طبيعت اين انقالب شما مطلقاً در اشتباهيد«: گفت

اي كه  ترين ناحيه پاريس، همان ناحيه ، كانديداي انقالبيفلوكِه. » تب بوده استي ها و حاصل حمله مأمن هيستريك
هنگام   با خردمندي اعالم كرد كه كمون تاريحاً نابهماركو. ناميد» انگيز نفرت« در آن ازپاي درآمد، اين جنبش را دلسكلوز

  .بود
ها كه  ها، اين پاريسي بله، آن«: كشور بگويد كه جرأت نكرد با شجاعت حقيقت را به» چپ تندرو«كس حتي در  هيچ

ها حق داشتند گمان كنند كه  بله، آن. هاي خود بچسبند سالح آوردند، حق داشتند به خاطر مي ژوئن و دسامبر را به
شتند تا پاي مرگ عليه ظهور كشيش ها حق دا بله، آن. اندر كار توطئه هستند  دستطلبان در مقابل يك انقالب سلطنت
ها  آن. ها را پس بدهد ريزي ها صحبت كند و از حكومت بخواهد حساب خون كس جرأت نداشت از كشتار هيچ. »بجنگند

خواستند  ها فقط مي از اين بحث سطحي آشكار است كه آن. تر صراحت داشتند حتي از كميسيون تحقيق پارلمان هم كم
  .كنندگان خود قول داده بودند انتخاب  بهعملي تظاهر كنند كه  به

 مارس 21 در ژول فاور و ير تيگونه كه  همان. آيند، پاسخ كامالً آسان بود براي مدافعيني كه تا اين حد كوتاه مي
نه، آقايان اين يك «: او گفت. ي مورد بحث را مطرح كرد درستي حقيقت مسئله  وزير بهدوفورِ عمل كرده بودند، 1871

ترين انقالبي بود كه  هاي خود و حتي از لحاظ اعمال خود راديكال هاي خود، انديشه اين از لحاظ ايده. وني نبودجنبش كم
ساعاتي در تاريخ معاصر ما وجود دارد كه در آن «: گويد گر كميسيون مي و گزارش. »تاكنون در جهان صورت گرفته است

. هاي داخلي ما قابل مقايسه نيست مارس از هيچ لحاظ با جنگ 18احتماالً عفو عمومي  ضروري بوده است، ولي قيام 
چيز ما را ناچار  نه، هيچ. بينم كارانه، قيامي عليه تمامي جامعه مي جا يك قيام سهمگين، قيامي جنايت من در اين

هاي  اهمداحي دادگ  دست زدند و بهدوفوراكثريت عظيمي براي . »كند محكومان كمون نمي  حق شهروندي بهي اعاده به
نظامي پرداختند؛ حتي يك راديكال هم جرأت اعتراض نكرد و از وزير نخواست كه فقط يك سند، و فقط يك حكم ارائه 

  .كند كه مطابق مقررات و قانون صادر شده باشد
گذاريد مردم  هاي رياكار كه مي مقدس ساكت، خشگ«: او گفت درآمد و به» چپ تندرو«شد جلوي اين  راحتي مي  به

كرديد؛ و پس از  درحين نبرد يا الل بوديد ويا دشمني مي. كنيد كنان گدائي مي ها البه آئيد براي آن ر شوند و بعد ميكشتا
 انكار كرد كه محكومان كمون با سايرين در يك سطح قرار داده فوريشونآدميرال . »كنيد ها لفاظي مي شكستِ آن

  .كنند معني اخص كلمه در باغ گُل زندگي مي كه محكومان بهها را انكار كرد؛ و گفت  اند؛ بدرفتاري با آن شده



 281 

ها  آن ، اين پاسخ ظريف به»شكنجه دوباره برقرار شده است«ها گفتند كه  ناپذيراني از ميان آن كه آشتي پس از آن
  .»كنيد بله، اين ما هستيم كه شما شكنجه مي«: اعطا شد
.  رأي ندادگامبتا.  مثبت عفوعموميِ تمام و كمال را رد كرد رأي58 رأي منفي در مقابل 396، 1876 ماه مه 18در 

هاي نظامي جرائم عمومي خوانده بودند، مستثني  مذاكره گذاشته شد كه جرائمي را كه دادگاه نهاد عفوي به روز بعد پيش
  .كرد مي

ه قول مرحمت حكومت واگذاشت ك نهاد هم مخالفت كرد و گفت اين كار را بايد به كميسيون با اين پيش
هرگز در «:  گفتفوكه. ها براي حفظ ظاهر اندكي بحث كردند راديكال. اي را داده است هاي قابل مالحظه بخشودگي

  .دور انداخته شد نهاد به و پيش. » سخاوت و مرحمت نبايد نيات حكومت را مورد ترديد قرار دهيمي مسئله
اي  بين مدافعان كمون و رجال دوم دسامبر مقايسهاي كه در آن  راني  در سنا طي سخنويكتور هوگودو روز بعد 

  .بحث هم گذاشته نشد نهاد او حتي به پيش. صورت داد، خواستار عفو عمومي شد
از اين پس هيچ بازداشتي صورت نخواهد گرفت، مگر با توافق «وزير جنگ كه   با نوشتن بهماكماهوندو ماه بعد 

. ها ادامه يافت محكوميت. افسران شريف منظور او را فهميدند. مه داداين كمدي رياكارانه خات ، به»نظر افراد شريف
گير شدند و  فرانسه بازگشته بودند، دست هاي اول خطر كرده و غيابي به هاي روز تعدادي از محكومين كه تحت تاثير اميد

رحمانه سركوب  شد، بي شان با كمون ثابت مي هاي كارگري، هرگاه رابطه دهندگان گروه سازمان. شان تائيد شد احكام
  ].267[كرد  دادگاه نظامي هنوز حكم اعدام صادر مي1876و در نوامبر ]. 266[شدند مي

خود  ها مجبور شدند اندكي به رحمانه افكار عمومي را دوباره تا آن حد حساس كرد كه راديكال گردهاي بي اين پي
اي  قانون فريبنده. ها را محدود نمايد اقل آن وقف كند، يا الها را مت تقاضا كردند كه مجلس تعقيب 1876در اواخر . بجنبند

  .هاي ما روي آن حساب كردند تصويب شد كه سنا آن را دور انداخت و ليبرال
 يك كميسيون بخشودگي دوفورنهاد عفو عمومي،  روز بعد از رد پيش. طراز ديگران بود  همماكماهونرحمت 

هاي فرانسه در آن  زندان. چين كرده بود، تشكيل داد  خودش با دقت دستمشورتي مركب از كارمندان و مرتجعيني كه
 نفر 400/4حدود  ها به خاطر شركت در كمون محكوم شده بودند؛ و تعداد تبعيدي شد كه به  نفر مي600/1زمان شامل 

ند هفته يا چند ماه ها را تبديل كرد، چ كميسيون جديد روال كار كميسيون قبلي را ادامه داد، بعضي مجازات. رسيد مي
اين كميسيون يك سال پس از تشكيل، دست . بخشودگي داد و حتي دو يا سه نفر محكومي را كه مرده بودند، آزاد كرد

  .خوانده بود  فراكالدونيترين بودند، از   اهميت نظرش از همه كم باال صد نفر از زندانياني را كه به
همان  ها را ادامه داد، لذا جمهوري بورژوائي در نظر كارگران به لس دهاتيجوئي مج ترتيب، مجلس ليبرال انتقام اين به

 را تأئيد ير تيي يكي از وزراي  و اين گفته. جلوه كرد) طلبان تر از سلطنت گذشت و شايد هم بي(ها  اندازه دشمن حقوق آن
 18برداشت غريزي مردم در بار ديگر  يك. »خواهان بايد مخالف عفو عمومي باشند بيش از همه، جمهوري«كرد كه 

تر از يوغ امپراتوري  اسم را بد كرد، سركوب بي ها عرضه مي آن  بهير تيكاري كه  مارس تائيد شد كه در جمهوري محافظه
 .ديدند مي

 جديد و در تبعيد باقي كالدوني مرد، زن و كودك در 000/15ها، نزديك به  در حال حاضر، شش سال پس از كشتار
  .]268[اند مانده

و  زرق  هاي پر هاي عفو عمومي و انتخابات اين فرياد. بورژوازي بيش از حد ترسيده است. ماند؟ هيچ چه اميدي مي
هاي  هاي ظاهري صرفاً دام ي اين گذشت همه. كند طلبان را نگران نمي كار ياسلطنت خواهان محافظه برق، جمهوري 

  . خواهند مردپن د ايل و دوكوجزيره  عيدگاه مستعمراتي، در شبهها در تب ترين و فداكارترين دلير. ديگري خواهند بود
  .جائي كه امروز ميسر است، عمل كنند ي خود تا آن وظيفه ي كارگران است كه به اين برعهده
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دفاع از   ليره به200/1نزديك . نفع قربانيان باز كردند آوري اعانه به ها مركز جمع ها صد فنيانها پس از قيام  ايرلندي
شان  آويز شدند، در همان صبح روز مرگ  حلقمنچسترسه مردي كه در . ها تخصيص داده شد ها در مقابل دادگاه نآ

والدين يكي و  به. اين قول عملي شد. شان از هرلحاظ تامين خواهند بود هاي رسماً اين قول را دريافت كردند كه خانواده
ها از  تنها در ايرلند مبلغ اعانات براي خانواده.  تامين گرديدها همسر ديگري كمك شد و و وسائل تحصيل و معاش بچه

فقط يك روزنامه، . كمك عفو شدگان شتافتند ي مردم ايرلند به وقتي عفو جزئي داده شد، همه.  ليره تجاوز كرد000/5
. داد شكيل مي تاي ي آن را اعانات يك تا شش پني ، درعرض چند هفته هزار ليره دريافت كرد كه قسمت عمدهآيريشمن

 ليره براي 240، بيش از نيوزالندترين فقراي ايرلند، مهاجرين   ليره و فقير000/4هاي آمريكا  فقط در يك نوبت ايرلندي
 ليره 425 صندوق اعانات زندانيان سياسي ايرلند بازهم 1874در . و اين فقط حركتي يك روزه نبود. ها فرستادند آن

ها يك كشتي اجاره كردند  فِنيان تعدادي از 1874باالخره در . كند  ليره تجاوز مي000/10مجموع اعانات از . دريافت كرد
  .اي از رفقاي خود را كه هنوز در استراليا مانده بودند، آوردند و عده

تعداد محكومان ايرلند چند صد . كند  ليره تجاوز نمي000/8محكومان كمون از  ها به ي كمك در فرانسه مبلغ همه
  . شمرد هزار   محكومان ورساي را بايد هزار نفر بود،

ها و شركا كه بدون وكالت و بدون  لوئي بالنها،  گرِپو. كاري صورت نگرفته است براي محكومان تبعيدي هيچ
هاي  قيم خانواده كار، خود را به اند؛ با اين دلخواه غصب كرده ها را به آوري اعانات و توزيع آن گونه نظارتي حق جمع هيچ
ترين كساني كه  محتاج اند براي محكومان يعني به ها حاضر نشده آن. اند ها خيانت نموده آن اند كه به ني تبديل كردهكسا

  .روند، چيزي بفرستند  ليگي از فرانسه بدون درآمد و بدون امكان كار تحليل مي000/6ي  در فاصله
. هائي هستند ها چه آدم عيت چگونه است و ايندانيد كه كل وض فهميد، شما كه آزاديد؟ شما حاال مي كارگران مي

چنان برجاست و اين  زنان، شما كه فداكاريتان هم. ياد داشته باشيد ها را نه يك روز بلكه در هرساعت به خورده شكست
ي  هبگذاريد كارگران هم. برد، بگذاريد احتضار زندانيان مانند كابوسي مداوم شما را دنبال كند ها را باال مي روحيه آن

ي ورساي ارسال نشود، بلكه در  كميته  ديگر بهبگذاريد اعانات. ها هرهفته قدري از دستمزدشان  را كنار بگذارند كارگاه
بستگي انترناسيوناليستي و قدرت خود را با نجات  بگذاريد حزب سوسياليست اصول هم. هاي قابل اعتماد قرار گيرد دست

  .ابت كنداند، ث كساني كه براي آن ازپا درآمده
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  توضيحات نويسنده
  

توانست موفق شود، زيرا  مسلم است كه در آن روز انقالب كامالً مي«: كند ، رئيس پليس اين را تأييد ميپيِتريـ 1
 4شد كه در  هائي تشكيل مي گزاري را محاصره كرده بود از عناصري شبيه آن  اوت ارگان قانون9جمعيتي كه در 

  ).متن فرانسه( 253، صفحه 1 سپتامبر، جلد 4تحقيق در مورد . »سپتامبر پيروز شدند
  
ها قرار  ها و تاريخ تحقيقات مجلس، خاطرات، گزارش: جا بايد تصريح كنم كه من بنا را بر مطالب موجود ـ در همين2

شان  ا دوستانها، اسناد و مدارك ي دهم كه مورد تأئيد خود آن هاي خود هيچ عمل يا سخني نسبت نمي طرف دهم و به مي
صفحه : دانستم  ، يا من مي6صفحه : ام ديدهمن  گفته است و ير تيدانست؛ يعني   ميير تي گفت، ير تيگويم  وقتي مي. نباشد

همين ترتيب در مورد اعمال و گفتار كليه مقامات و ). متن فرانسه(تحقيق درمورد حكومت دفاع ملي، جلد اول . 11
  . شود گويم، رعايت مي ها سخن مي هائي كه از آن شخصيت

  
گر كميسيون مسئول بررسيِ خبر معروفي كه موجب تسريع رأي  ، گزارشماركي د تالهوئهشهادت  ـ نگاه كنيد به3

  . 124ـ121، ص 1 سپتامبر، جلد4تحقيق درمورد . براي جنگ شد
  
  . يِر ميلي اكتبر 21ـ گزارش 4
  
 ناپلئون سوماو از طرف .  مأموريتي مخفي را بپذيردمهكريـ ولي اين مانع از آن نشد كه او در جريان جنگ 5

  .دفاع از قسطنطنيه، پشت تركيه را خالي كند نهاد كند تا با محدود كردن جنگ به ها پيش انگليسي مأموريت داشت تا به
   

  . 201، ص 1، جلدژول برام سپتامبر، 4تحقيق درمورد ـ 6
  

  .194، ص 2جا، جلد همانـ 7
  

  .313جا، ص  همانـ 8
  

  .330، ص 1جا، جلد  همانـ 9
  

عهده گرفتن مسئوليت اين مأموريت غافل نماند و  ي حكومت، از به  در گزارش رسمي خود، براي تبرئهژول فاورـ 10
  .ش انجام داده استا نوشت كه اين كار را بدون اطالع همكاران
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  .445، ص 1، جلد پاژـ  گارنيه سپتامبر، 4تحقيق درمورد ـ 11
  

كاري  چه پرسيدند چه خبر است، نظر حكومت چيست و به ر مقابل مردم مضطربي كه مصرانه ميمدام د«ـ 12
آورد، تمام همِ  عمل مي گفتيم كه حكومت حداكثر كوشش خود را به سازي بوديم و مي صحنه مشغول است، ما مجبور به

كه  گفتيم، بدون آن ما مي... كنند  ميخود را مصروف دفاع كرده است، سركردگان ارتش بسيار فداكارند و با حرارت كار
  .375، ص 1، جلد كُردن سپتامبر، 4تحقيق درمورد . »دانستيم ما هيچ نمي. آن باور داشته باشيم بدانيم و به

  
  .ناميد» غرامت«بس را  او حتي آتش.  سپتامبر، ژول فِري4تحقيق درمورد ـ 13
  

  .432جا، جلد اول، ص  همانـ 14
  

لوحانه و درعين حال قاطع   شهادت اين ابله طبق معمول ساده.395 سپتامبر، جلد اول، ص 4تحقيق درمورد ـ 15
  .است

  
اين ترتيب توانستيم  اند و به  شهرداري مركزي را اشغال كردهبلورن و بالنكيهاي ملي گفتيم كه  گارد ما به«ـ 16

تحقيق درمورد هيجدهم مارس، انتشارات . »تنداين دو نام تأثير هميشگي خود را برجا گذاش.  نفر را بسيج كنيم000/40
 اعالم شده بود، روز شولشه و دريانشد، انتخاباتي كه در پوستر  ميان آورده نمي  بهبالنكياگر نام  «.157، ص 2اَدام، جلد 

  .431ـ396 سپتامبر، ژول فري، جلد اول، ص 4تحقيق درمورد . »گرفت بعد صورت مي
   

   .528ـ527، ص 1 سپتامبر، جلد 4تحقيق درمورد ، وريانداظهارات  ـ نگاه كنيد به17
  

بايست ارتش  اي را كه مي زنه قتل برساند و سرپرستي سالح آتش هركس كه شاه پروس را به نهاد كرد به ـ او پيش18
  .عهده بگيرد، يك تفنگ افتخار هديه شود آلمان را برشته كند به

  
  . 42، ص 2د تحقيق درمورد هيجدهم مارس، ژول فاور، جلـ 19
  

اِمانوئِل  اي به در نامه. او توانست راهي براي بيرون آمدن از زندان پيدا كند.  هم بازداشت شدپيا فيليكسـ حتي 20
  .او را آزاد كردند. »بوديد شما بايد وكيل مدافع من مي. جاي بسي تأسف است كه من زنداني شما باشم«:  نوشتآراگو

  
 ي اين امر هنگام انجام عمليات محاصره«: گويد گيرد، مي كم مي چيز را دست  همه، وزير جنگ، كه طبعاًلِفلوـ 21
  .» نفر آماده براي ما باقي گذاشت000/34 تا 000/330ها  پروسي
  

   :Iپيوست ـ 22
ي جنگ پيدا كرد؛ و   است، در دبيرخانهسوزنژنرال  خانه به كل توپ ي ي زير را كه از فرمانده ي مركزي نامه كميته

  . آوريل آن را منتشر نمود5ي رسمي كمون هم در  نامهروز
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 1870پاريس، دوازدهم دسامبر 

 سوزن عزيزم، 

آيا .  برخورد كردمهِسِلنام  شخصي به   مورد سفارش شما را پيدا نكردم و فقط بههتزِلِمن در ميان سربازان جوان خارجي 
 اين همان فرد مورد نظر شماست؟

كاري   كنم كه از فرط بي ستاد خودم ملحق مي من او را به. بگوئيد؛ من آن را انجام خواهم دادمن  صراحتاً تمايل خود را به
اين براي (تر در معرض خطر است  فرستم كه از پاريس كم  ميوالِريان مون كه او را به اش سرخواهد رفت، يا اين حوصله
 .كند هوا شليك   با توپ بهنوئلروش آقاي  جا بايد به ؛ درآن)شا والدين

 .ارادتمند. بازكن ـ البته دهانت را

                  گييو

  .كرد  فرماندهي ميوالِريان مون مذكور در آن زمان بر نوئل
  

  .135، ص 2تحقيق درمورد هيجدهم مارس، كرِسن، جلد ـ 23
  

  . اين عيناً عبارت اوست.  سپتامبر4خاطرات ، ژول سيمونـ 24
  

   .43، ص 2ر، جلد تحقيق درمورد هيجدهم مارس، ژول فاوـ 25
  

وجه از بين نرفته  يچه  بهلوارارتش «: دو قسمت تقسيم كرد، نوشت  كه ارتش ما را بهاورلئاني  ـ پس از فاجعه26
  .»آورد تقسيم شده است دو ارتش هم است، بلكه به

  
تحقيق . نندداري كردند تا حتي از داشتن ظاهر يك شهرداري هم اجتناب ك جلسه هم خود ها از تهيه صورت ـ آن27
 ده نفري از اين مردان دلير با چند معاون شهردار در شهرداري ناحيه سوم .406، ص 1 سپتامبر، ژول فري، جلد 4در مورد 

، گفته كُربنها،  يكي از آن.  منحصر كردندتروشويافتن كسي براي جانشيني  ها تمام تالش خود را به آن. ديدار كردند
ها از اداره امور توسط حكومت دفاع ناخرسند  هرقدر هم كه آن«): 613، ص 2س، جلد تحقيق درمورد هيجدهم مار(است 

  .»خواستند در انظار جهانيان اين حكومت را واژگون يا تضعيف نمايند بودند، نمي
  

  . تهيه شده بودوله و تريدنـ اين پوستر توسط 28
  

داديم آلت فعل سياستي  چنان رضايت مي ود، اگر همگردن ما ب به ببينيد، چه مسؤليت سهمگيني «: ها گفتند ـ اين29
  .»بمانيم كه مصالح فرانسه و جمهوري آن را محكوم كرده بود

  
 تنظيم پاژ گارنيه، داماد درِئوي آن توسط  نگاه كنيد كه مسلماً قسمت عمده» حكومت دفاع«جلسات  صورت ـ به30

  .شده است
  
  .20، ص 3تحقيق درمورد هيجدهم مارس، جلد ـ 31 
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  .»حكومت دفاع«جلسات  صورت ـ نگاه كنيد به32
  

،  سپتامبر4تحقيقات در مورد  بهنگاه كنيد . دهد؟ خود افسران مافوق هاي ملي شهادت مي دليري گارد كسي به ـ چه33
 دادم كه سخنم اگر بيم آن را نمي«: كنند  كه از تريبون صحبت ميتروشو، و كلنل المبِر، آدميرال پتوان، لفلوشهادت 

تجربه را نشان دهم كه تا تنگ غروب با نيروي سربازان  هاي ملي بي توانستم گارد خارج از موضوع جلوه كند، مي
نشيني سربازاني  براي تأمين عقب. گرفتن و بازگرفتن ارتفاعات رها شده مشغول بودند كار در زير آتش سهمگين به كهنه

ها بدون ترديد  ها گفته بودم و آن آن من اين را به. شد رقيمتي حفظ ميه كه در مركز درگير بودند، الزم بود اين مواضع به
  .»كردند خود را قرباني مي

  
 را تسخير كرد، پنج هنگ و يك گردان پياده، نوزده گردان متحرك و پنج هنگ گارد ملي منترتو كه وينواـ سپاه 34

  . گردان متحرك و هشت هنگ گارد ملي داشت را گرفت، پنج هنگ صف، هفدهبوزِنوال كه بِلمرسپاه ژنرال . داشت
  

بايد كمي گارد ملي را پراكنده كرد و از «: ـ يك كلنل پياده نظام كه از اين قضيه خيلي دلخور شده بود گفت35
تحقيق . »خواهند ، چون خودشان اين را مي]écrabouiller un peu la garde nationale[ها كاست تراكم آن
  .281، ص 2 شاپه، جلد كلنل.  سپتامبر4درمورد 
  

 سپتامبر اعالم كرده بود كه تالش براي برقراري 4از شامگاه «: ها گفت كه آن ـ او محض اطمينان خاطر به36
  .389، ص 4 سپتامبر، كُربن، جلد 4تحقيق درمورد . »ديوانگي خواهد بود محاصره از سوي ارتش پروس 

   
ژول . گرسنگي؛ مردن است، نه تسليم شدن تن دادن به: ورده بود كهزبان آ ـ او اين كالم ژزوئيتيسم كامل را به37

  .299 سپتامبر، ص 4سيمون، خاطرات 
   

  .215، ص 2 سپتامبر، جلد 4تحقيق درمورد ، سومِرـ شهادت ژنرال 38
   

ر هاي هفت ساله، د در جنگ! ها را بازي داده است تنهائي آن  نفر مدعي كه يك نفر به000/175! ـ چه فضيحتي39
خود آمده بودند، از تسليم   نفر كه توسط يك سرجوخه به500/1 آماد تسليم شد مرانژي، وقتي ژنرال وستفالي در مِدين

  . ملحق شدندكنت كلرمونارتش  زور راه خود را باز كردند و به سرباز زدند، به
  

  .321ـ320، ص 2دلَرييِژ، جلد   سپتامبر، آرنو4تحقيق درمورد ـ 40
   

فرمان . »ام كه شرافتاً آتش بايد متوقف شود توافق رسيده  بهبيسماركمن با آقاي . گردم مي  ورساي برمن از«ـ 41
  .67بس و كمون، ص  وينوا، آتش.  شب7 ساعت 27 در تاريخ ژول فاورارسالي از طرف 

  
  . چهار نفر را معاف كرد و ـ حكمي كه پانزده نفر را قرباني و بيست42
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، گرانژِه، اَمبِر، گوپيل، گامبون، فرانكِل، فلُت، اُد، دووال، دورانسلِه، بالنكي، دمِه، درر، دوپا، دوپن، ـ اَرنو، آواَري، ب43ِ
، رِه، رانويه، پيا، پندي، اودِه، مينِه، مِيِه، من، ماكدونِل، لونگه، لُوِردِه، لُفرانسِه، النژوانژاكالر، ژارنيگون، الكومبر، الكُر، 

زير نام كساني كه براي عضويت كمون انتخاب شدند، خط كشيده . وارلَن، ول ،ويان، تريدون، تولَن، سزتِ، سِرايِهرويِه، 
  .شده است

  
ها مرتكب جرائم   سالژول فاور را گرفته بود، با سند و مدرك ثابت كرد كه كُمبا جاي وانژوركه در ] ير ميلي[ـ او 44

  .حوال شخصيه شده استجعل سند، دو همسري و دست بردن در اوراق ثبت ا
  

  .499/22 دووال و 707/65 تريدون. دست آوردند  رأي به000/22 تا 000/65 از كوردوريـ شانزده كانديداي 45
  

  .، بازشماري شده است428، ص 4 سپتامبر، جلد 4تحقيق در مورد  در مارك دوفرِسعالوه توسط  ـ كه به46
  

 1873فرِيزرِ مارس ي  اش مدال گرفته بود، در مجله فتار غيورانهخاطر ر  به1848، افسر سابق كه در كلوزِرهـ 47
دفتر عربي وابسته بود، كميسيون خود را  او كه به. »خرج دادم متاسفانه من در آن نبرد شوم خيلي انرژي به«: نوشت

آمريكا شد و دنبال جنگ كريمه انداخت و چون نتوانست در اروپا نقشي بازي كند، مدت كوتاهي درگير جنگ داخلي  به
او كه از سوي بورژوازي هر دو دنيا درست درك نشده بود، . جا با قلم خود مبارزه كرد نيويورك رفت و در آن سپس به
ها را  در ايرلند پياده شد، آن. خود را در اختيار شورشيان ايرلند قرار داد. سياست پرداخت، ولي از جهت مخالف دوباره به

انترناسيونال نوزاد هم آمدن اين ژنرال قدرتمند و . شان كرد شب زيبا بدون اطالع تركقيام تشويق كرد و در يك  به
كارگران القا كند كه او  سعي كرد به. او در زمين انتشار اعالميه و جزوه كار زيادي كرد. ش را ديدا نهاد خدمت پيش

 سپتامبر هم 4جا كه حكومت  از آن. »چيا ما يا هي«: هاي ژوئن گفت فرزندان كشتار به. شمشير و سپر سوسياليسم است
 وارلَن بفرستد و ليون  بهكوردوريعنوان نماينده   را پروسي خواند و توانست خود را بهگامبتانتوانست قدر نبوغ او را بداند، 

 را داد نهاد تشكيل ارتشي از داوطلبان  پيش ليونشوراي او به. انجمن بود  فريب او را خورد، معرف او به كه مدتي طوالني
  .عمليات بزند كه در كنار ارتش دست به

  
  .ليونـ محالت كارگري 48 

  
   .560، ص 1 سپتامبر، جلد 4تحقيق درمورد ـ 49
  

ش در ا در كاخ اسقفي) كه بعداً اسقف اعظم پاريس شد (گيلبر با اسقف اعظم اولترامونتينيست ژو كرميوـ اين 50
خواستند براي  خورد و در عوض خدماتي جزئي را كه روحانيون مي يكرد، هرروز سر ميزش غذا م  زندگي ميتورشهر 
  .داد انجام ميگيلبر 
  

  .مطلب باال ـ نگاه كنيد به51
  

   .561، ص 1 سپتامبر، جلد 4تحقيق درمورد ـ 52
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   .93اولين ارتش لوار، ص ، كاالدين دورِل دـ 53
  

  . 87ـ86ها، ص  جنگ در شهرستان، فرِسينه دـ 54
  

  .91، ص جا همانـ 55
  

ما تمام اقداماتي را كه شما براي سربازان در «:  تلگراف كرددورِل ـ در تاريخ يازدهم نوامبر نماينده مسئول به56
حال هوشياري خود را  درعين. دستورات الزم را دريافت خواهيد كرد... كنيم ايد، كامالً تأييد مي  انجام دادهاورلئاناطراف 

اين ترتيب، هيئت نمايندگي   به.120دورِل دپاالدين، ص . »ضع تهاجمي مضاعف كنيدمو بيني عودت دشمن به در پيش
  .كرد دفاع فكر مي كه  حرفي از حمله بزند، فقط به بدون آن

  
عمل  شان نماند، تصميم به اي براي كه هيچ چاره فقط وقتي«:  گفته است سپتامبر4در تحقيق درمورد  گامبتاـ 57
  .انب او با ارزش استاين اعتراف از ج. »گرفتند
  

كه متوجه باشد خودش هم درست  كند، بدون آن  را استهزا ميتروشو، دورلشنويم  ـ خيلي جالب است كه مي58
من نه طرحي دادم و «: گويد مي) 201، ص 3 سپتامبر، جلد 4تحقيق درمورد (در شهادت خود . همان اندازه مضحك است به

 لوارجناب، ارتش  عالي: نوشتن نامه براي اسقف اورلئان اكتفا كردم شتم، بلكه بهاي در دفتر يك وكيل گذا نامه نه وصيت
  .»جناب براي نجات فرانسه دعا كنيد عالي.  برسددوكروارتش ژنرال  كند تا به امروز حركت مي

  
ردازد كه مذاكره با حاكمي بپ ي ژنرالي بود كه پست خود را در ميدان رها كرد تا به ـ و چه نام ديگري شايسته59

  ش كرده بود؟ا فرانسه اخراج
  

   .456، ص 3 سپتامبر، جلد 4تحقيق درمورد رالن، ـ 60
  

   .398، 4جا، دالُز، جلد  همانـ 61
  

طور غيررسمي با   اكتبر به24 در تور را قبول كنيم كه نامه را ديده است، هيئت نمايندگي باورـ اگر حرف ژنرال 62
اي كه در كنارنيامدن با  پرستي خاطر ميهن  در لندن دستور داد تا بهدبِر شارژه بههمسر امپراتور تماس گرفت و بعد 

 سپتامبر، 4تحقيق درمورد  بهنگاه كنيد . نشان داد، از او تشكر كند)  دست انداخته بودبازِنكه او را هم مانند  (بيسمارك
   .253، ص 4جلد

  
   .297، ص 3  سپتامبر، جلد4 تحقيق درمورد آدميرال ژُرگيبِري،ـ 63
  

؛ ناحيه بدوا: ؛ ناحيه هفتمفرُنتييِه. و: ؛ ناحيه ششممانه: ؛ ناحيه پنجماَلُرِن: ؛ ناحيه چهارمژنُتال. ا: ـ ناحيه سوم64
؛ سنسيال: ؛ ناحيه سيزدهماُدوانو: ؛ ناحيه دوازدهمپيكُنِل: ؛ ناحيه يازدهماَرنو: ؛ ناحيه دهممايه: ؛ ناحيه نهممرترُل: هشتم



 290 

؛ ناحيه ترويِه: ؛ ناحيه هيجدهموِبِر: ؛ ناحيه هفدهمتِه: ؛ ناحيه شانزدهمماسون: ؛ ناحيه پانزدهميكوستا: هاردهمناحيه چ
  . دبيررامل رئيس ماند و كورتي. بني: ؛ ناحيه بيستمالگارد: نوزدهم
  

   .128بس و كمون، ص   آتشوينوا،ـ 65
  

اين حرف كامالً نادرست . ها دور بود رس پروسي ها از دست اساس بود و توپ اند كه اين ترس بي ـ مرتجعين گفته66
، ص 2 سپتامبر، جلد 4تحقيق درمورد ، رئيس ستاد كل، مرتمار نگاه كنيد به. گيري بيمناك بود است و حتي ستادكل از غافل

344.   
  

  . 467، ص 2 تحقيق درمورد هيجدهم مارس، جلد كلنل الويني،ـ 67
  

ها توسط   توپ و، آقايان مرا باور كنيد، اين. پاريس ضبط و منتقل شدند ها به ورود پروسيها با خبر  اولين توپ«ـ 68
تحقيق ، ژول فري. »رانالگ، برده شدند؛ و از كجا ضبط شدند؟ از اُتوي و پسيشهرونداني تحت امر، گاردهاي ملي 

   .63، ص 2درمورد هيجدهم مارس، جلد 
  

ه، داويد، بوئيسون، اَرون، گريتز، تِسييِه، رامِل، بادوا، آرنولد، پيكونِل، اُدوانو، اَلَووان، بوي، فرونتييِه، بورسييِـ 69
در اين سند . ماسون، وِبِر، الگارد، الروك، بِرژُرِه، پوشَن، الوالِه، فلوري، مايژورنال، كوتو، كاداز، گاستو، دوتيل، متِه، موتَن

هاي گوناگون، ممتنعين و اعضاي  هيئت. اب شدند، آمده استفقط نام ده نفر از كساني كه در تاريخ پانزدهم انتخ
  .غيرقانوني تقريباً بيست نام جديد ارائه كرده بودند

  
اگر براي كودتا كردن «: شد كه هاي گارد ملي گفته مي ي بخش  شنيد كه در همهدورِل، رئيس ستاد رزه دونُرـ 70

  .2تحقيق درمورد هيجدهم مارس، جلد ؟ »دهند قرار مينيست، پس چرا مردي چنين نيرومند را در رأس گارد ملي 
  .صورت يك لژيون جداگانه درآمد ـ گارد ملي هريك از بيست ناحيه به71
  

آرنولد، بِرژُرِه، بوي، كاستيون، شُوييِر، شوتو، كورتي، دوتيل، بلوري، فرونتييِه، فورتونِه، الكُر، فالگارد،الوالِه، ـ 72
ها، يعني نام آن نمايندگاني كه در  بسياري از اين نام. پيكونِل، پاندي، پرودوم، وارلَن، وِرلِه، ويارمايژورنال، متِه، اوستَن، 

 فوريه آمده بود، در 28هاي بسياري كه در اعالميه تاريخ  از سوي ديگر، نام. تاريخ سوم مارس انتخاب شدند، جديد بودند
  .دند، در جلسه حاضر بودندجا نيست؛ زيرا فقط كساني كه پالكارد را امضا كر اين

  
كه پاريس را از هرگونه تالش «ـ او جرأت كرد از تريبون بگويد كه در تاريخ سوم فقط براي اين برگشت 73

  . »فريبانه نجات دهد عوام
  

هائي را  من نيرو. گيري است كارانه درحال شكل قيامي تبه«:  اين اعالن حكومت را منتشر كردرِنـ فرمانداري 74
جا مستقرند، اين تالش  كه هنوز در آن هاي ملي شريف پاريس و ساير سربازان منظمي  گارد م تا با پيوستن بهفرست مي

  .»پليد را سركوب كنند؛ اميدوارم كه اين كار انجام شود
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شنبه  هاي شوم، يك رغم گزارش علي«: حكومت تلگراف كرد  مارس به5 كه در پاريس مانده بود در ژول فريـ 75
ند، انگار كه هيچ اتفاقي نيفتاده ا  مشغول لذت بردن از آفتاب و تفرج اهالي به. قدر آرام نبوده است س هرگز ايندر  پاري

  .»خطر باور ندارم من ديگر به. است
  

ها و فعالين سياسي،  نه تنها متعصب. رأي مجلس در پاريس با ناخرسندي بسيار روبرو شد«:  نوشتژول فاورـ 76
كجي و تهديد  همه آن را نوعي دهن. دادند القول جلوه مي الي خودرا در اين ناخرسندي متفقبلكه تمام طبقات اه

طلبان است؛ كه مجلس براي انتخاب يك   اول كودتاي سلطنتي شد كه اين پرده جا اين حرف تكرار مي همه. ديدند مي
ور از چشم كساني انجام دهد كه ممكن بيزاري عمومي از اين كار سعي دارد آن را د شاه آماده شده است، و با علم به

  .»است با آن مخالفت كنند
  

  .گرفتند  مركزي ميي جاي كميته ها آن را به اي است كه خيلي ـ اين كميته77
  

دهد،  ها مي معامالت آن اي به اي تكان تازه گران بورس با اين باور كه يك درگيري شش هفته ـ بعضي از معامله78
 نفري قرباني شوند، بعد از آن افق باز و تجارت احيا 000/50گذرانيم، اگر يه  آيندي را مي روزگار ناخوش «گفتند  مي
   .9، ص 1 سپتامبر، جلد 4تحقيق درمورد ، يِر تي. »شود مي

  
  .11، ص 2تحقيق درمورد هيجدهم مارس، جلد ، يِر تيـ 79
  

توانند حركت  ها مي هاي آن كه آيا گردانها را جمع كرد و پرسيد  ترين  چهل نفر از معتمددورِلـ شب هنگام، 80
   .456، 435، ص 2تحقيق درمورد هيجدهم مارس، جلد . ها نبايد حساب كرد هاي آن كنند؟ همگي گفتند كه روي گردان

  
  . در تحقيق در مورد هيجدهم مارس گزارش داده استير تيهائي است كه  ـ اين تعدادِ توپ81

  

هاي حركت كنند، توسط يك كاپيتان با مداد نوشته شده  ميان گارد كرد به  ميـ اين فرمان كه سربازان را موظف82
اين ژنرالي را كه  دادگاه نظامي اين را انكار كرده بود تا به.  آن را بدون تغيير يك كلمه با مركب رونويسي كردلُكُنت. بود

  .بخشد دالنه مرد، افتخار به چنان بز
  .تحقيق درمورد هيجدهم مارس.گويد گرداني چهارده نفره  ميژول فريگويد پانصد تا ششصد؛   مييِر تيـ 83

   

ما «: تر ؛ و بعد بيست سطر پائين»ما گذاشتيم پيش بروند«: گويد  ابتدا ميتحقيق در مورد هيجدهم مارس در يِر تيـ  84
و  من . نظر من حساس آمد ه بهاين لحظ«: آن دچار شده بود، پنهان نكرد  ترسي را كه شورا بهلِبلو. »ها را عقب رانديم آن

گذاشتند و ما همگي تا  داخل كاخ قدم مي ها به واقع كافي بود كه گردان به. »كار ما ساخته است؛ ما را خواهند برد«گفتم 
  .80، ص 2جلد . »كه چيزي بگويند ولي سه گردان رفتند، بدون آن. افتاديم آخرين نفر گير مي

  
اگر اين . »ي ادارات ترديد نكرد بعداز ظهر، كيمته در تصرف همه«: گفت كه ي مدر مورد هيجدهم مارسـ گزارش 85

ترين دالئل برجهل اين گزارش است، چراكه تظاهرات  ؛ يكي از فاحشيِر تيدروغي نباشد براي الپوشاني رميدن و ترس 
  .دهد  مركزي نسبت ميي فرماني از جانب كميته  فوريه را به24
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  :روايت يكي از اعضاي آن  مركزي در اين روز بهي  تفصيل اقدامات كميته؛IIپيوست  بهـ نگاه كنيد 86
  ). مركزي براي مؤلفي مستخرج از روايت يك عضو كميته( مارس 18 مركزي درطي روز ي نقش كميته

هيجدهم از هم جدا شده  نيم صبح هفدهم به و كنم كه اعضاي كميته حدود ساعت سه نشان مي شما خاطر  من به
 بافوااي در خيابان  ي روز بعد در ساعت يازده شب در مدرسه يش از ختم جلسه تصميم گرفته شده بود كه جلسهپ. بودند
  .همين منظور اختصاص داشت، تشكيل شود كه به

كميته كه تازه تشكيل شده . چيز از حركاتي كه حكومت در نظر گرفته بود، درز نكرده بود رغم ديري وقت هيچ علي
اين نتيجه  ها بپردازد، هيچ اطالعاتي در دست نداشت تا بتواند به بررسي اختيارات خود و تعيين كميسيون بود تا صرفاً به

ها و  اين كميسيون فقط اسناد، يادداشت. كار نكرده بود ش هنوز آغاز بها كميسيون نظامي. برسد كه خطر نزديك است
  . هيچهاي كميسيون قبلي را در اختيار گرفته بود و ديگر جلسه صورت

 مركزي از طريق شايعات عمومي و ي اعضاي كميته.  مارس پاريس چگونه بيدار شد18دانيدكه صبح  شما مي
ي خودم، من حدود ساعت هشت از خواب برخاستم، با  بنوبه. هاي رسمي از جريان وقايع آن شب مطلع شدند پوستر

هنوز كامالً .  رفتمبافرواخيابان  س اشغال شده بود، به كه توسط گارد پاريباستيلشتاب لباس پوشيدم و با عبور از ميدان 
لَت  د نُوبرپائي يك باريكاد سر خيابان . كنند دهي دفاع را آغاز مي  نشده بودم كه ديدم مردم دارند سازمانركِتوارد خيابان 

ركزي اعالم كردم، مانع  مي عنوان عضو كميته  خود را به كه من موقعيت رغم آن اندكي باالتر، علي. شد داشت شروع مي
فوبور در خيابان .  برگردمسن برنار باال بروم و در جهت خيابان فوبور و شارونمن مجبور شدم از خيابان . عبورم شدند

 بابرواخيابان  نيم به و باالخره، من در ساعت ده. جوش زياد بود و  گرفت، ولي جنب   هنوز كاري صورت نميآنتوان سن 
هائي درنظر گرفته شده بود كه در   توپ بندي شده بود و فقط يك دهانه براي عبور  سر باريكادرسيدم كه از هر دو

  .شدند حال برپائي برده مي هاي در باريكارد ي باز آن خيابان قرار داشتند؛ و يكي يكي به محوطه
ارانم در آن جمع شده اي شوم كه تعدادي از همك دشواري، اما موفق شدم كه وارد اطاق مدرسه سرانجام، گرچه با 

زمان با ورود من داشتند  درست هم. جا بودند  در آنفوژره، و بوئي، ژِرِم، لَولِت، گوئييِه، روسو، پرُدم، اَسيشهروندان . بودند
بعد يك ژاندارم را . او را تفتيش كردند. آوردند داخل مي گير شده بود، به  دستمور سنيك سرگرد ستاد را كه در خيابان 

 مراقب اين X. ها صورت گرفته بود يكي از شهرداري هائي بود كه به دند؛ ولي تنها مداركي كه نزد او پيدا شد، ابالغآور
. استفاده شده است Xبراي خودداري از ذكر نام شخص از حرف التين . [كار بود و نوعي زندان در حياط ايجاد كرده بود

در . گير شده بودند امي و غيرنظامي را ديدم كه توسط مردم دستي پانزده نفري نظ چنين عبور يك دسته من هم] م
عهده گرفتن فرماندهي   انتخاب شده بود، براي بهمونمارتررياست لژيون  كه روز پيش بهبرژره همين زمان شنيدم كه 

.  را سازمان بدهدينيولبات كه بالفاصله بعد از من وارد شد، دوباره بيرون رفته بود تا دفاع وارلن. جا اعزام شده است آن به
 را بيوره و فِرا، اُدوانو، شهروندان  كميته. اي خودش را نشان داد و رفت تا در رأس گردان خود قرار گيرد  هم لحظهآرنول
  .اعضاي خود افزوده بود هم به

ن از م. كند و هيچ تصميمي گرفته نشده بود تا هنگام ظهر در انتظار اين گذشت كه وقايع چه مسيري را طي مي
 هاي ديگر اطاق  او و رفت و آمدن بهي هاي بيهوده خاطر بازجوئي به.  را مرخص كنيمXبعضي از همكارانم خواستم كه  

محض  به. كميته نداشتند كه هيچ ربطي به هائي كه ما دراختيار داشتيم تا حدي پر شده بود از آدم براي مشاوره، اطاقي
خدمت در ستاد كل را داشته باشند و ما را از وضعيت   برآمديم كه تمايل بهكه جا افتاديم، در جستجوي شهرونداني آن

همكاران بگويند  هرسو فرستاديم تا به ها را به ما آن. تعداد زيادي اعالن آمادگي كردند. محالت مختلف مطلع كنند
عهده بگيرند و نقاطي را   را به هاي ملي را جمع كنند، فرماندهي آن االمكان تسريع كنند، گارد ها را حتي ساختن باريكاد

  .جا مستقر كنيم، مشخص نمايند كه بايد ارتباطاتمان را در آن
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 تجمع در ي ما اطالع داد كه نقطه ناحيه بيستم فرستاده بوديم به كسي را كه به. از قاصدان ما فقط چهار نفر برگشتند
 با دردسر زيادي باتينيولهاي ملي  د آوردن گارد در گروارلن.  جلوي شهرداري جديد استْمِنيمونتانخيابان پاريس و 

ها   رفته بود؛ ولي سربازنوييهاي   ادگانپ  جمع كرده بود و بهترونيكي از اعضاي ستاد، نيروهائي را در ميدان . روبرو بود
 تعرض دو شاتودگان پا شدند تا به  آماده ميليسبون همراه با برونو. خود گرفته بودند آميز به ها را بسته و حالتي تهديد در

  .كنند
 پانتئون در دووال. رود كه فرمان بدهد ها در ميان شگفتي ما حاكي از آن بود كه اين انتظار از كميته مي ساير گزارش

 سِورمن پنج يا شش گردان در خيابان «: اين مضمون براي ما فرستاد  يادداشتي بهفالتو. مستقر شده بود و منتظر بود
. كميته بود هاي وفادار به آوري گردان  شهرداري ناحيه سوم را تصرف كرده بود و در حال جمعپِندي؟ »چه بايد بكنم. دارم

  .دست آورديم، تصميماتي براي حمله اتخاذ شد كه اين اطالعات را به محض آن به
كميته فرماني . هد آمده بود تا خود را در اختيار كميته قرار دلولييِهكه اين تصميمات مورد بحث قرار داشت،  ضمن آن

هاي موجود براي گرفتن شهرداري مركزي  ي نيرو او بگويد كه همه همين اكتفا كرده بود كه به او نداده بود و به رسمي به
  .در حال گردآوري است

كه در آن زمان حاضر بودند ـ ديگراني هم آمده بودند، ولي من  ها، هريك از افرادي براي اطمينان از انتقال فرمان
اين ترتيب در ساعت سه كميته  به. نقاط مشخص شده ببرند ها را به عهده گرفتند كه آن ـ به كساني توانم بگويم چه نمي

  . باقي گذاشتبافرواي فرعي دائمي در خيابان  عنوان كميته  و دو عضو ديگر را بهاَسيمتفرق شد و 
  

ش را جمع كرد و شمشير ا ژنرال نفرات«: ويسد بنبس و كمون آتششرمي را دارد كه در كتاب خود   اين بيوينواـ 87
  .»ش قرار دادا در دست، دليرانه خود را در رأس سربازان

  
ها را او كرده است؛ شهرداري مركزي،   كاري  نوشت كه همهكُنسييِرژياش در  ي احمقانه ـ ده روز بعد او در نامه88

عنوان يك منبع معتبر مورد رجوع گزارش در  و اين نامه به.  و غيره را او گرفته استتويلِري، واندوممركز پليس، ميدان 
اين . كنم داري مي از اين پس من از ذكر اشتباهات فراوان اين گزارش خود! مورد هيجدهم مارس قرار گرفته است

» تحقيق«هاست كه در اين  ورزي ها، و خصومت دقتي ها، بي اي از دروغ ي جاهالنه و مغرضانه گزارش در واقع خالصه
عنوان يك منبع  اين گزارش كه به. ترين مخالفين، در آن جائي ندارند ها يا حتي كم خورده ؛ و شكستاند  جمع شده

  .آيد خوي بورژوازي فرانسه در اين دوره مي و كارِ نشان دادن هوش و خلق خوبي به تاريخي كامالً نارساست، به
  

  .200، ص 2تحقيق درمورد هيجدهم مارس، جلد ـ مرِي، 89
  

اَسي، بيورِه، فِرا، بابيك، مورو، دوپون، وارلَن، بورسيِه، مورتيِه، گويِه، الوالِت، ژورد، روسو، لوليِه، بالنشِه، گروالر، ـ 90
كميته بعداً نظر داد كه نام تمام اعضا بايد در . ي صبح بودند ها اعضاي حاضر در جلسه اين. بارون، ژُرِسم، فابر، فوژرِه

  .ش ذكر شودا انتشارات
  

گيرترين اعضاي آن جريان جلسات   مركزي مفقود شده است، ولي يكي از پيي هاي اولين كميته جلسه ـ صورت91
ها توسط  ايم كه صحت آن هاي او گرفته داشت ما اين جزئيات را از ياد. اصلي را از حافظه نقل و ثبت كرده است

 ي  كه مورد استفادهپاري ژورنالجلسات منتشره در  گفتن اين امر زائد است كه صورت. ش تائيد شده استا همكاران
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مثالً، . اند هاي آن غيرموثق و اغلب تخيل خالص مورخين مرتجع قرار گرفته است، ناقص، نادرست، افواهي و افشاگري
بسيار نحو  ي امپراتوري به ند؛ زيرا در دورها دهند و براي او نقش اصلي را قائل  مياَسي ها رياست تمام جلسات را به آن

  . هرگز هيچ نفوذي در كميته نداشتاَسي.  را رهبري كرده استكرُزوشد كه او اعتصاب  نادرستي تصور مي
  

  .عاريت گرفت و خود آن را تكميل كرد كه مردك ورساي آن را به مردك پاريس تعلق دارد  ـ اين عبارت به92
  

هاي  در كتابي حرف زدن  فرانسوي هرگز اجازهپرولتر . هاي طوالني خود ندارم توجيه نقل قول ـ من نيازي به93
  .اقل در روايت انقالبِ خودش بايد اين كار را بكند ال. تاريخ را نداشته است

  
تحقيق درمورد  نگاه كنيد به. اند شد، گواهي داده ها مي آن اي كه در زندان به نهايت رسيدگي ـ اين دو ژنرال به94

  .ها را آزاد كرد  مركزي آني كند، كميته  كه عليه پاريس اقدام نميشانزي دو روز بعد صرفاً با قول. هيجدهم مارس
   .531، ص 2تحقيق درمورد هيجدهم مارس، جلد ، دكتر دنهـ 95
  

مدير «: ها نوشتند و از تريبون مجلس گفتند اند؛ آن ها در اين كار يك مانور بناپاريستي را ديده ـ البته راديكال96
اين  دو واقعيت به. »دش ا پول تسليم ميه ي مركزي بدون ميليون كميته.  انقالب را نجات دادبناپارتيست بانك فرانسه

هاي شهرداري   فرانك در وزارت دارائي داشت؛ در صندوق000/600/4كميته از تاريخ نوزدهم : دهد حرف پاسخ مي
  .م آورده بود فرانك ديگر ه000/500 مارس، عوارض 21 فرانك موجود بود؛ و در تاريخ 000/200/1

  
 مارس را كاويدند، 18اي كه تمام جزئيات انقالب  يك از بيست دادگاه نظامي ـ تجاوز چنان واضح بود كه هيچ97

  . اشاره كنندواندومقضيه ميدان  جرأت نكردند به
  

  .ي رسمي منتشر شد ها در روزنامه ـ نام آن98
  

كنيم امالي  كردند از اين قرار است؛ ما سعي مي امضا ميهاي كميته را  داشت ها و ياد كه بيانيه ـ اسامي كساني99
آندينيو، اَرنو، : اند هاي فرضي تغيير كرده صحيح اين اسامي را بكار ببريم، زيرا اغلب حتي در روزنامه رسمي تا حد نام

ود، فابر، فِرا، فلوري، فورتونِه، آرنولد، اَسي، بابيك، بارون، بِرژُرِه، بيورِه، بوي، بورسيِه، بالنشِه، كاستيوني، شوتو، دوپون، ا
فوژرِه، گوديِه، ژُرِسم، گويِه، گروييِه، گروالر، ژوسلَن، ژورد، الوالِت، ليسبون، لوليِه، مالژورنال، مورو، مورتيِه، پرودوم، 

و باالخره، كردند؛  ها را امضا نمي ي اعضاي آن هميشه بيانيه رغم تصميم كميته، همه علي. رانويه، روتسكان، وارلَن، ويار
  .بعضي از كساني كه در مذاكرات معيني شركت داشتند، اصوالً هرگز امضا نكردند

  
رياست ستاد منصوب شده بود، مانع   بهلوليه كه از طرف بيسن دوخيانت . ـ اين فرمان شب پيش صادر شده بود100

  .اجراي آن گرديد
  

. سوم آوريل برسيم تعويق بيندازيم تا به نتخابات را بهقدر ا ي همكارانم اين بود كه آن تمام دغدغه«: تيرارـ 101
. »چنگ آورديم اين ترتيب من و همكارانم هشت روز ديگر به به«: وترَن. 340، ص 2تحقيق درمورد هيجدهم آوريل، جلد 
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جا، ص  همان. »پا شده بود براي هشت روز ما تنها باريكادي بوديم كه بين قيام و حكومت بر«: فاور. ژ .379جا، ص  همان
. »حكومت ورساي فرصت مسلح شدن بدهيم دانستم كه در معرض خطر بمانيم تا به من اين را الزم مي«: دِمار. 385
  . 412جا، ص  همان

  
   .342، ص 2تحقيق درمورد هيجدهم مارس، جلد ،  تيرارـ102

  
رفت آن را از نزديك تعقيب خواهيم  گوئي را از سرگرفت كه ما جريان پيش بديل دروغ ها اين تاكتيك بي ـ او بار103

 نفر 000/23جا  در آن. » نفر در كمال نظم در ورساي متمركز است000/40تعداد  ارتش به«:  مارس گفت19او در . كرد
حكومت حتي با وجود «:  مارس20در . درحالت پراكندگي كامل وجود داشت) كند كه خودش در تحقيق ارائه مي رقمي(

 نفر بالغ شده ـ قيام در نظر 000/45ارتش به «:  مارس21در . »ي خونين دست يازد يك مبارزه خواست به تحريكات نمي
حكومت  هاي متحرك ازهرسو به جهت حمايت در مقابل آنارشي، گردان«:  مارس22در . »اعتبار گرديده است همه بي

هاي  اي از اهالي و گارد بل مالحظهبخش قا«: كه آراء درحال شمارش بود  مارس، هنگامي23در تاريخ . »شود تقديم مي
  .»اند شده ها براي استقرار مجدد نظم  ملي خواستار كمك شهرستان

  
هاي ملي برخوردار بود، احساس   كه از تأييد گاردليونجاكه كمون موقت  از آن«: ها در اعالميه خود گفتند ـ آن104

كنندگان خود مبري از  خود را در مقابل انتخابشود، اعضاي كمون  ها پشتيباني نمي كند كه ديگر از طرف آن مي
  .»كنند اند، رها مي  اختياراتي را كه دريافت كردهي كنند و همه هرتعهدي اعالم مي

  
طور كامل الزم  اي شواهد به گوئي بورژوازي هنگام صحبت كردن از كمون نقل پاره ـ براي نشان دادن هذيان105

كميسيون تحقيق در مورد هيجدهم ، در مقابل مارنهاي معروف  ، مخترع پلدوكرودار چهار ماه بعداز اين وقايع، فرمان. است
آور است، يكي  ش هم كراهتا هنگام، گفتن شب. سر او را بريدند. نداشتند ها حرمت جسد او را نگه آن«:  شهادت دادمارس

 را لِسپه دي  هائي از جمجمه شد و تكهاي وارد  كافه از كساني كه در قتل شركت داشت و تحت محاكمه قرار گرفته بود، به
اين مرد «:  جرأت كرد اضافه كنددوكرو. »هاي خود خرد كرد هائي از همان جمجمه را زير دندان ها نشان داد و تكه آن به

 هم آن را تقبيح اِتييِن سنهاي  آوري كه حتي راديكال پردازي كراهت خيال. »گير ، محاكمه و تبرئه شده بود دست
  .ندا كرده

  
  .ـ محالت مردمي مارسي106

  
كه اين كار   از بيم آنكُنييِه. گيري توسط وكالي يكي از متهمين در مقابل دادگاه نظامي فاش شد ـ اين كناره107

  .عملي جبونانه تعبير شود، مغز خود را متالشي كرد احتماالً به
  

: ناحيه سوم(؛ مورا )بورس: ناحيه دوم (پانسون، تيرار، شِئونـ  لوازو؛ برُلِه، )لوور: ناحيه اول (اَدام، من، روشار، بارِهـ 108
  ).پسي: ناحيه شانزدهم (ماموتان، بوتِييِه؛ )اپرا: ناحيه نهم (فِري، ناست؛ )لوگزامبورگ: ناحيه ششم (لُروا، روبينِه؛ )تامپل

  
  ).اپرا: ناحيه نهم (، پرانران؛ )بوربونـ  پالِه: ناحيه هفتم (لُفِور؛ )لوگزامبورگ: ناحيه ششم (گوپيلـ 109
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شهرداري : ناحيه چهارم (آرنولد، لُفرانسه، كلِمان، ژِراردن؛ )تامپل: ناحيه سوم (دمِه، اَرنو، پندي، دوپونـ 110

ربن، پاريزِل، او؛ )لوگزامبورگ: ناحيه ششم (بِسلِه، وارلَن؛ )پانتئون: ناحيه پنجم (رِژِر، ژورد، تريدون، بالنشِه، لُدروا؛ )مركزي
گامبون، فِليكس پيا، ؛ )ليزه شانزه: ناحيه هشتم (رائول ريگو، ويان، آرنولد، اَليكس؛ )بوربونـ  پاله: ناحيه هفتم (برونِل

ناحيه  (مورتيِه، اَسي، دلِسكلوز، پروتو، اود، اَوريال، وِردور؛ )لوران آنكلوسن: ناحيه دهم (فورتونِه، شامپي، بابيك، راستول
: ناحيه سيزدهم (لِئو مِيِه، دووال، شاردون، ترانكِل؛ )رويي: ناحيه دوازدهم (وارلَن، گرِسم، تايِز، فرونو؛ )كورپوپان: يازدهم
وارلَن، كلِمان، ؛ )وژيرار: ناحيه پانزدهم (كلِمان، ول، النژون؛ )اُبزِرواتوار: ناحيه چهاردهم (بيورِه، مارتلِه، دكان؛ )گوبلَن

: ناحيه هيجدهم(بالنكي، تايسز، درر، كلِمان، فِرِه، وِنوري، گروسِه ؛ )باتينيول: ناحيه هفدهم( ژيراردن، شالَن، مالون
ناحيه  (بِرژُرِه، رانويه، فلوران، بالنكي؛ )شومونـ  بوت: ناحيه نوزدهم (اودِه، پوژِه، دلِسكلوز، ميو، اوستَن، فلوران؛ )مونمارتر

  .گير شد جا دست جنوب فرانسه رفته بود، در همان ش بها بيماريخاطر   كه بهبالنكي ). مونيمونتان: بيستم
  

خوانيد كه در  ، دبيركل وزارت دادگستري را ميمِلينها،  ي يكي از آن  در زير نامه:III پيوست  ـ نگاه كنيد به111
نقالب تبديل ترين دشمنان اين ا يكي از خشن رئيس شوراي كمون نوشته شده است؛ وي بعداَ به ام مارس به تاريخ سي

 . گرديد

 )لوورناحيه اول، شهرداري (شهر پاريس 

 شهروند رئيس،

هاي طوالني، من ديگر قدرت جسمي كافي براي جدال در درون مجلس خودمان كه قرار است مسائل  پس از اين خستگي
كه اين مجلس   را براي آنام هاي صميمانه خواهم كه استعفاي من و اميد از شما مي. بسيار مهمي را مورد بحث قرار دهد، ندارم

  .بتواند جمهوري را تحكيم كند، بپذيريد
 ي مرا بپذيريد، شهروند رئيس، احساسات برادرانه

  .1871ام مارس  ژول مِلين، سي
، ص 2تحقيق درمورد هيجدهم مارس، جلد .  نفر را ديد000/17جا   در آنسِدان و رايشافِن با چشمك ماكماهونـ 112

22.   
  

! ها برگرديم كبوتر خواهيم دوباره به ورساي، اگر نمي به! بالن متوسل شويم خواهيم دوباره به ساي، اگر نميور به«ـ 113
  .، سوم آوريلوانژور  ـ و غيره ! »سبوس خوردن بيفتيم خواهيم به ورساي، اگر نمي به

  
 كه دووالن تن از رفقاي هاي همان زمان منتشر شد، توسط چندي ها در روزنامه ـ اين جزئيات كه بخشي از آن114
ي خود جرأت كرد كه  قيدانه لوحانه و ال ، سادهآميز  در كتاب ناقص، دروغوينوا. ها سؤال كرديم، تكميل شده است ما از آن

  .» در درگيري كشته شددووالنام  مردي به. شان را انداختند و تسليم شدند هاي ابتكار خود تفنگ شورشيان به«: بگويد
  

 فرماندهي كمون را ناربوندانستند من با كسي كه در  كل كه مي  شهرستان و دادستاني فرماندهـ  ژنرال«ـ 115
قرار شد كه اگر . تسليم را بخواهند ي من براي متقاعد كردن او به ام، آمدند تا مداخله سال دوست بوده عهده داشت، سي به

نصف شب . عمل بزنند مقامات نظامي بتوانند متعاقباً دست به بفرستم تا ربينهمن توفيق نيافتم فوراً تلگرافي براي ژنرال 
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 در ماركونطق . » برجا ماندكَركَسنبركت نفوذ شخصي من بود كه نظم در  به. شناسيد شما مرا نمي... من تلگراف زدم
  .1874هفتم ژانويه  و ي بيست جلسه. گاواردي دي مجلس درپاسخ به

  
! ها گروگان«: ها حرف زد، پاسخ داد  كه از امكان كشتار در زندانمنتو د بارال به ير يت، منشي هيلِر ـ  سنـ  بارتِميـ 116

تحقيق درمورد هيجدهم . »شد تر مي ها بد كرديم؟ خيلي براي آن چه بايد مي. توانيم بكنيم كاري نمي ولي ما هيچ! ها گروگان
   .271، ص 2مارس، جلد 

  
اين . »اي ميليون بود خرده و موجودي نقد چهل«: گويد  مي،1873، خاطرات من، پاريس دركتاب خود بِسلهـ 117

در شهادت . اين مرد نيك او را فريب دادند ي ارقام غيرواقعي به ها با ارائه آن.  ميليون نبود203تر از  چيزي كم» اي خرده«
  .ي را داده است ارقام واقعلوك د) 438، ص 3تحقيق درمورد هيجدهم مارس، جلد ، اِراتا(ها  خود و پيوست

  
كه  ش كه در سوئيس نوشته شد؛ همان كشوريا كه او توانست بياورد، حتي در كتاب ها تمام دالئلي است ـ اين118

ش تأمين شد، بعدها، يك قرار ا كه زندگي عالوه برآن. جا رفت تا او را جابيندازد آن  بهپلوك دپس از سقوط كمون شخصاً 
  .ه ديگر هيچ تعقيبي عليه او صورت نخواهد گرفتقضائي دريافت كرد مبني براين ك

  
 توپ كه درحين محاصره توسط پاريس ريخته شد، حكومت دفاع ملي با اين بهانه كه بقيه ناقص 400ـ از 119

  .287 محاصر پاريس، ص ،وينوا.  عراده را پذيرفت40هستند، فقط 
   

:  بگويدبيلوـوارِن گذارد كه به  ميبارِردهان ، او در ترميدوردر روايت خود از نهم . جعل ـ گاهي حتي به120
و حاال هم كه از . پردازد درازگوئي در بزرگي قهرمان خود مي ي اين مطلب به واسطه ؛ و به» حمله نكنپييِر روبس به«

كند كه او فقط  اين اميد است كه كسي صحت اين مطلب را بررسي نمي  ترديد به كند، بي  نقل قول ميكورتواگزارش 
  .»حمله نكن«، نه »حمله كن «گفت

  
بند را تأئيد   و غيره اين برخورد نيمكُربون، بلوكه: ها راديكال.  وجود داشتليگرسد كه شكافي در  نظر مي ـ به121

خود باليدند؛ ولي در زمان كمون  كردند و از اين لحاظ بعداً در مقابل كميسيون تحقيق در مورد هيجدهم مارس به نمي
  .اين پيام نكردند  بهاي يهيچ اعتراضي علن

  
 كمون 309 ؛ 000/20 تا 000/10 كمون از108 نفر جمعيت دارند؛ 000/20سه كمون بيش از  ـ هفتاد و 122

 320/1بنابرين فقط . 000/4 تا 000/3 كمون بين 581 ؛ و 000/5 تا 000/4 كمون بين 249 ؛ 000/10 تا 000/5بين
  . كمون نوعي حيات سياسي دارند800ستند و فقط  نفر ه000/3تر از  كمون واجد جمعيتي بيش

  
 كوربِه، وژار؛ )بورس: ناحيه دوم (پوتيِه، سِرايِه، دوران، ژوهانار؛ )لوور: ناحيه اول (وزينيِه، كلوزرِه، پييو، آندريوـ 123

: ناحيه دوازدهم (، لونكالفيليپ؛ )اپرا: ناحيه نهم (بريوسم؛ )بوربونـ  پاله: ناحيه هفتم (سيكار؛ )لوگزامبورگ: ناحيه ششم(
منوتي ؛ )مونمارتر: ناحيه هيجدهم (كلوزرِه، آرنولد؛ )باتينيول: ناحيه هفدهم (دوپون؛ )پسي: ناحيه شانزدهم (لونگِه؛ )رويي

  ).مِنيمونتان: ناحيه بيستم (ويار، ترَنكِه؛ )شومونـ  بوت: ناحيه نوزدهم (گاريبالدي
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   :IV پيوست ـ 124
 :ي مسئول جنگ نماينده اي به در زير نامه

 شهروند، 

  .كنم، مورد مالحظه قرار دهيد بخشيد و اين لطف را داشته باشيد كه تقاضائي را كه از شما مي خاطر نوشتن اين سطور به مرا به
خودم شخصاً درگردان . 97 و سوي در 126، دومي در 197شان درگردان  ترين بزرگ من سه پسر درصفوف گارد ملي دارم ـ 

  .هستم 177
او بزودي شانزده ساله خواهد شد و با تمام وجود . تر است ولي هنوز براي من يك پسر مانده است كه از همه كوچك

ش و براي من قسم ا زيرا او براي برادران. خدمت گرفته شود به) كند كه كدام فرقي نمي (ها خواهان آن است كه در يكي گردان
  .كُشان ورساي از جمهوري جوانمان دفاع كند ر مقابل آدمخورده است كه سالح برخواهد داشت تا د

هاي برادركُش دشمنانمان ازپا دربيائيم، انتقام او  ايم كه اگر هريك از ما در اثر گلوله ايم و سوگند ياد كرده ما همگي پذيرفته
  .را بگيريم

با او هرچه . كنم و جمهوري تقديم ميسرزمين پدري  من با تمام وجود او را به. شهروند، پس آخرين پسر مرا هم بگيريد
هاي  ـ شهروند، درود. خواهيد، قرار دهيد و هزاربار مرا خوشحال كنيد انتخاب خودتان درهرگرداني كه مي خواهيد بكنيد، او را به مي

  ي مرا بپذيريد، برادرانه
  ،177اوگوست ژولُن، گارد گردان 

  1871 خيابان ايتالي، پاريس ـ دوازده مه 18

 

. گشتند، شنيديم مي ها بر ما در ديليجان صحبت دو زن را كه از سنگر! ها لوحي آن ساده و عجب ايمان وافري بهـ 125
و كمون هم قول داده است كه . گردند مي هاي ما بر شوهر! خودت را ناراحت نكن«او گفت  ديگري به. كرد يكي گريه مي

. ها بايد براي دفاع از هدفي چنين خوب كشته شوند ن است، آنممك اين غير! اما نه. از ما و فرزندانمان مراقبت كند
  .»ها بيفتد دست ورسائي كه به دهم شوهرم بميرد تا آن گذشته از اين من ترجيح مي

  
گري  ي مسئول، اين افشا شهروند نماينده. شود روند، دلم ريش مي نبرد مي ها به كه فقط داوطلب از ديدن اين«ـ 126
هاي بزرگ ما براي آينده  كري از من؛ ولي من بيم آن را دارم كه ضعف اعضاي كمون باعث سِقط طرحدورباد چنين ف. نيست
 كه حاوي مداركي است كه ارتش عمق جامعه در زمان كموننام  اين نامه قهرمانانه از كتابي گرفته شده است به. »شود

توري مشمئزكننده است كه در آن خود مؤلف در كار كالً كاريكا اين. ها و ادارات مختلف پيدا كرده است در شهرداري
  .ترين نمونه است ياب مسلماً مضحك نقش يك سگ رد

  
  :V پيوست ـ 127

 12ِ كمون الطور تصادفي از نشريه  اين نمونه به. فراواني وجود دارد هاي وقت به ها در روزنامه موارد شجاعت آن
 :آوريل گرفته شده است

باران  ، در ميان گلولهتيبو. وكرد، يك كودك چهارده ساله،  راه دفاع مي  از چهار26كه گردان  شنبه ششم، وقتي سه
ها تصميم  نشيني كرد و آن عقب ها را ناچار به  فدرالهاي توپ ه گلولهك وقتي. مدافعان چيزي براي نوشيدن بدهد دويد تا به

طرف يك پيت شراب پريد، كنار آن  وپ بههاي ت رغم گلوله هاي خود را فدا كنند، اين كودك علي داشتند كه خوراكي
ي يك فدرال را كه همان  درهمين لحظه اسلحه. »هاي ما را نخواهند خورد ها شراب درهرصورت آن«: ايستاد و فرياد زد
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بعد با ديدن يك گاري و . گيري نمود و يك افسر ژاندارم را كشت لحظه از پا درآمده بود، برداشت؛ آن را پر كرد، هدف
اوژِن ها شد و گاري را نجات داد ـ   دم زخمي شده بود، سوار اسب ي آن كه همان كشيدند و راننده آن را مي كه دو اسب 

  . شدپورت مايوها در  نجات تفنگ هاي خود موفق به رغم زخم ، سيزده و نيم ساله، عليلئون وانوييِر
  
طوركلي اين ارقام غلط و  به. ص است مه خيلي ناق6صورت روزنامه رسمي . ـ اعداد بسيار تخميني است128 

  .مِيِراساس است؛ مخصوصاً پس از مديريت  بي
  

ها، افسران ارشد و  اند، ابتدا درحين مبارزه و بعداً با ژنرال دهم در دو نوبت با دقت كنترل شده كه من مي ـ ارقامي129
هاي خيالي ايجاد كرده است،  او بريگاد.  استهاي تقريباَ خيالي درست كرده  صورتاَپِرژنرال . ي جنگ كارمندان دبيرخانه

 برابر كردن  جا با دو خدمت گرفته شوند، در همه توانند به حساب آوردن كساني كه بلقوه هر زمان مي ها را با به صورت نيرو
 نفر 000/20ترتيب او توانسته بيش از اين به. جويان منظم تنظيم كرده است اقالم محاسبات خود در رديف جنگ

گزارش او پر از اشتباهات در مورد . سه فرمانده بدهد ـ ارقامي كامالً مسخره  نفر به000/50 و بالغ بر دومبروسكي به
  .نوع ارزش تاريخي ندارد گزارش هيچ. داند او حتي نام بعضي از فرماندهان كل را هم نمي. اسامي و وظائف است

  
او  به: جا نظرات خود را توضيح داد او درآن. نگ معرفي نمودي ج دبيرخانه ـ يك عضو كمون او را پيدا كرد و به130

 وربلِوسكي. »شود از تكرار آن براي ما خسته نمي كلمه  كلمه بهفليكس پياولي اين، آن چيزي است كه «زد شد كه  گوش
اين يادداشت را جا   رفت و در آنپيادفتر   بهروسل. » فرستادمفليكس پيامن چند روز پيش يك يادداشت براي «پاسخ داد 
سرمايه خود  ها بكند، به مؤلف آن اي به كه اشاره  را بدون آنوربلِوسكيباز نظرات  براي چندين روز اين حقه. پيدا كرد

  .حيرت انداخته بود تبديل كرده و كميسيون را با عقل سليم و معلومات فني خود به
  

  :VI پيوست ـ 131
 :آهن فرستاد هاي چندين ايستگاه راه كالنتري بهنامه زيرا را  رئيس پليس، والنتَن، بخش

  1871ورساي، پانزده آوريل 
ي آذوقه  بار و هرگونه عرضه و هاي خوار ي قطار اكنون تصميم گرفت كه از امروز بايد همه ي مجريه هم رئيس قوه

بينيد، اتخاذ  قرار الزم ميخواهم كه فوراَ هراقدامي را كه براي اجراي اين  من از شما مي. سمت پاريس متوقف شوند به
مقصد پاريس را تفتيش كنيد و  هايِ به ي گاري آهن و همه هاي راه ي قطار شما بايد هوشيارانه و باحداكثر دقت همه. كنيد

 .آهنگي خواهيد كرد و غيره هم... اين منظور شما با به. ي خواروبار عودت دهيد اداره هاي كشف شده را به كليه آذوقه

  .ول وظائف پليسنماينده مسئ
  والنتَن 

 

  .تيسز گزارش توسط : VII پيوست ـ 132
  : براي مؤلفتايسزبرگرفته از روايت 

فوراَ توسط . هاي ملي نظم بود  كل پست رفتم كه هنوز در اشغال گاردي اداره  و يكي از برادرانم بهفرانكلهمراه با ...
 مركزي كه ي  ابتدا اعالم كرد كه او صالحيت كميتهرمپون.  پذيرفته شدم كه در ميان هيئت رئيسه قرار داشترمپون

كاري بود، چون بالفاصله شروع  كنم كه اين صرفاً يك احتياط ولي گمان مي. شناسد رسميت نمي مرا انتخاب كرده را به
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ده و با وجود  سپتامبر هم كه او را منصوب كرده، از يك جنبش اقالبي زاده ش4او گفتم كه حكومت  من به. مذاكره كرد به
 پردونموتواليست و هوادار نظرات ـ  ما گفت كه يك سوسياليست درطي اين بحث او به. اين او پست خود را پذيرفته است

من پاسخ دادم كه انقالب . اند  مارس پيروز شده18اكنون با انقالب  است و درنتيجه دشمن نظريات كمونيستي، كه هم
آمد يك تغيير و تحول اجتماعي است كه هيچ مكتب خاصي  در ستي، بلكه پيش مارس نه پيروزي يك مكتب سوسيالي18

 طوالني اعالم كرد كه شخصاَ ي او پس از يك مكالمه. مكتب موتواليست تعلق دارم كند و من خودم به آن را مقيد نمي
نهاد  من پيش او به. رسميت بشناسد  صالحيت كمون را، كه قرار بود دو تا سه روز ديگر انتخاب شود، بهكه حاضر است

كند  تا روزي كه كمون سرانجام تصميم خود را بگيرد، او تعهد مي.  مركزي نمايمي كرد كه مراتب زير را تسليم كميته
كه انتصاب  (آرنو. ا و ويان نهاد را به من اين پيش. او كنترل دو عضو كميته را پذيرفت. ي پست بماند كه در رأس اداره

  .من بيهوده منتظر پاسخ ماندم.  مركزي را مطلع سازندي ها بتوانند كميته انتقال دادم تا آن) ه بودندمن ابالغ كرد مرا به
قرار شد كه در دستور روز قرار گيرد، . ي پست را مطرح كردم ي اداره شايد روز دوم من مسئله. كمون تشكيل شد

 را پيندي مارس كارگري آمد تا 30كه در  ؛ تا آنشود اي كه در اين مذاكرات ديده مي مان شكل آشفتهه ولي همواره به
من دستور داد تا ترتيب  كمون فوراً انتصاب مرا تصويب كرد و به. ي پست فرار كرده است خبر كند كه مديريت اداره

ساعت هفت يا هشت شب .  در رأس يك گردان قرار گرفت شاردن و خود من،وِرمرِلهمراه با . اشغال اين اداره را بدهم
عمل آوردند و ديگران هم  بعضي استقبال گرمي از ما به. كار انجام شد و فقط تعداد كمي از كاركنان باقي ماندند. بود
  .جا ماندم  يك گردان محافظ در اداره مستقر نمود و من شب را تنها در آنشاردن. رسيدند نظر مي تفاوت به بي

. زدم آمدند، قدم مي ئي كه كارمندان براي اولين تحويل ميها ها و حياط روز بعد در ساعت سه صبح، من در اطاق
هاي خود را  داد كه سرويس كاركنان دستور مي ها نصب شده بود كه به ها و حياط نويس در تمام اطاق يك اخطار دست

پست خود  م تا بهها را پاره كردم و افراد را تشويق كرد من اين پوستر. ورساي بروند، واال بركنار خواهند شد رها كنند و به
  .تصميمي بود، اما بعد چند نفري تصميم گرفتند كه دور من جمع شوند در آغاز نوعي بي. وفادار بمانند

ها دسته دسته در حياط بزرگ دورهم  آن. تر در ساعت هشت بعضي از كاركنان  آمدند؛ و در ساعت نه از آن هم بيش
  .ها نزديك بود كه دنبال شود پيش گرفتند و سرمشق آن شت دراي راه بازگ جمع شدند، حرف زدند، بحث كردند، عده

آن دسته  ها را اشغال نظامي كنند؛ و خودم با بحث و تهديد از اين دسته به ها آن ها را ببندند و گارد من دستور دادم در
ارزنده از راه رسيد  در اين هنگام يك دستيار .  خود برگردند دفتر ها دستور دادم كه به تك آن تك سرانجام به. رفتم

پدر يك . دلي كرد اي دو لحظه. اي از دوستي برايش داشتم كه من نامه سوسياليستيـ  ، كارمند پست)الف(شهروند ـ  
دلي او فقط  ولي دو. انداخت خطر مي مزايائي را به ارتقاءِ سريع، داشت مقام پر خانواده، برخوردار از احترام زياد و مطمئن به

او مرا در رابطه با . وفاداري از اين كمك دريغ نكرد من قول كمك داد و تا آخرين روز با او به. شيدچند ثانيه طول ك
ش را ا ترين جزئيات ها در مورد اين اداره كه من حتي ساده هردوي آن. قرار داد كه خيلي زود معاون من شد) ب(شهروند 
  .دانستم، اطالعات بسيار مفيدي دراختيارم گذاشتند هم نمي

. ها نيز، جز يك نفر، همين كار را كرده بودند سر منشي. هاي خود را رها كرده بودند ها، پست مام رؤساي بخشت
 را انجام داده ها هاي رؤساي بخش ها را گرد آوردند، كه براي يك مدتي طوالني كار دوستاني از سرمنشي)  ب(و ) الف(

  .رفتدر رأس سرويس پستِ پاريس قرار گ) پ(شهروند . بودند
. كرده بودند محتويات انبار را برده و صندوق پول را خالي. شده بودند جز دو دفتر بسته يا رها اي به ي دفاتر منطقه  همه

ي   كه بعداَ نمايندهبرِلهكه آقاي (كه توسط يك كميسر كمون با كمك تعدادي از افراد خوشنام محله  هائي اين را صورت
  .ورساي برده شده بودند ها به گاري. تمبر پست كم بود. كند تنظيم شد، ثابت مي) هاست ي آن پاريس شد، از جمله
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ها را توسط آهنگران و در حضور كميسر كمون باز  ناپذير دفاتر بخش و تعدادي ديگر با همتي خستگي) ب(، )الف(
ها  ولي در تحويل نامه. دادندشان را تحت نظارت خود قرار  ها منصوب كردند و كارآموزي كردند و افراد خيرخواه را در آن

در . ي مردم شده بود و من مجبور بودم حقايق را در يك پوستر توضيح دهم دو روز وقفه ايجاد شده بود كه موجب شكوه
  .ها را سازمان داده بودند آوري و توزيع نامه جمع) ب(و ) الف(هشت ساعت،  و پايان چهل

ي پذيرفته شده بود، موقتاً و تا زماني كه امكان احراز صالحيت عنوان كمك ها به ي شهروندان كه خدمات آن همه
  .كردند ها باشد، روزانه پنج فرانك دستمزد دريافت مي آن

خانه،  ، مدير منصوب ضرابكامِلينا. برحسب تصادف ما مقداري تمبر پست ده سانتيمي در ته يك صندوق پيدا كرديم
  .يد تمبر آغاز شدها فرستاد و كار تول ها و قالب دنبال سيني به

ترديد  گرفت كه بي  قرار ميسودار  ها دراختيار افسر تحصيل مقصد شهرستان هاي نامه به هاي اول، بسته در طي روز
مأموران . شهرستان موضوع درگيري روزمره شد ها به ارسال نامه. بعد تحريم كامل شد. هيچ دستور مشخصي نداشت

هاي از پاريس  فقط نامه. ي پانزده كيلومتري اطراف بيندازند هائي در فاصله ها را در صندوق رفتند تا نامه مخفي مي
شدند، فقط تمبر پست  ها فرستاده مي شهرستان هائي كه توسط قاچاقچيان ما به نامه. خوردند دار مي پاريس مهر تاريخ به

ها  ن ترفند را كشف كرد، عالئم تمبروقتي ورساي اي. برد هاي ديگر ازبين مي ها را از نامه داشتند، كه امكان تشخيص آن
فرستاديم و تمبر را از دفاتر ورساي تهيه  پرداخت مي هاي را بدون پيش ما در مقابل، در پاريس نامه. را تغيير داد

  .كرديم مي
هاي  نامه. ها از خارج راكد بود آوري نامه كرد، دفاتر جمع خارج از پاريس هنوز كار مي ها به اگر دفاتر فرستادن نامه

هائي درست كردند كه از طريق  ها آژانس كار بعضي كاسب. ها در ورساي روي هم جمع شده بود ارسالي از شهرستان
اين افراد اهالي را استثمار . دست آورد آوردند، به ها از ورساي مي هائي را كه آن شد نامه ي خيلي باال مي ها و با هزينه آن
اين اكتفا كرديم  ما تنها به. هايمان را ببنديم ها را بگيريم و ناچار بوديم كه چشم نتوانستيم جاي آ كردند، ولي ما نمي مي

ها از اين لحاظ بتوانند  كه آن ها كم كنيم، البته بدون اين پاريس قدري از اين سود  پستِ پاريس بهي كردن هزينه كه با كم
  .كردند، باال ببرند هاي خود تعيين مي مبلغي را كه براي آگهي

بركت هوشياري دو بازرس ما، خنثي  هاي پستيِ بازسازيِ شده، به سازمان كردن سرويس هاي ورساي براي بي شتال
 .ها براي خريد افراد بشويم هاي آن ولي ما نتوانستيم مانع توقف تمام تالش. شد

ئول، منشي او، ي مس ي پست را تشكيل داديم كه مركب بود از نماينده هاي آوريل شوراي اداره ما از اولين روز
بنديِ  ها، نگهبانان دفاتر و مأموران بسته حقوق پستچي. پستچي ها، دو بازرس و دو سر دبيركل، تمام رؤساي سرويس

  .دل باز باشيم و داد كه دست ما امكان نمي هاي بسيار ناچيز به زيرا درآمد! مراسالت اضافه شد؛  متأسفانه خيلي كم
زمان مطلقاً الزم تقليل   حذف كنيم و آن را بهـ اقل جزئاً اگر نه كامالً، ال كاري را ـ ما تصميم گرفتيم كه ساعات اضافه

ها سنجيده  ها و امتحان بايست با آزمايش ها مي چنين كميت و كيفيت كار آن از آن پس قابليت كارگران و هم. داديم
  .شد مي

  

  :VIII پيوست ـ 133
هاي مستقيم و   مالياتلوئي دِبك و فايي بسيار جالب  وايت بسياركند كه ر  محدوديت اين پيوست مرا ناگزير مي

  :ي ملي را خالصه كنم خانه ي چاپ اداره
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رئيس با اعالن كتبي . هاي مستقيم حاضر شدند ي ماليات در اداره) از انترناسيونال (كامبو و فايي مارس 24عصر 
هاي اداري آشنا بود، خيلي  خم و  كه كامالً با پيچ Xشهروند.  دادها آن ها را به كند، كليد تهديد خودرا تسليم مي كه با  اين

  .ها گذاشت سريع خود را دراختيار آن
اساس صورت  ها بر تصميم گرفته شد كه ماليات. آوري ماليات از بين رفته بود دفاتر اصلي و ساير مدارك براي جمع

. ها فرار كرده بودند ها و كارمندان مسئول تهيه صورت پرسنلِ چهل مركزِ ضبط ماليات، ارزياب. آوري گردند  جمع1869
هاي  انترناسيونال و بقيه منشي ها كارگران متعلق به گزين شدند كه تعدادي از آن ها با چهل شهروند جاي دار تحصيل
افراد تعدادي از مأموران سابق كه نرفته بودند، حفظ شدند؛ ولي تحت نظارت . ها يا ادارات دولتي بودند خانه تجارت
  . تعداد زيادي از كاركنان را مصمم كرد كه بيايند و تحت نظر مديران جديد كار كنندXحضور شهروند . مطمئن

هاي مستقيم براي داخله مركب بود از يك رئيس، يك مديركل، يك دبيركل، دو معاون دبير، يك  سرويس ماليات
آوري؛ و براي  ي جمع دار ديگر و دو بازرس اداره حسابدار، پنج  ، يك سرحساب ها حساب ها و صورت رئيس دفتر ماليات

دار مالياتي كه هريك از كمك دو يا سه منشي برخوردار بودند، يك مأمور ابالغ، يك عامل با  خارج، از چهل تحصيل
  .ش در انبار باندرول شرابا داران حساب

ها بازديد  د، ولي بازرسان هرروزه از آنكر آوري ماليات سركشي مي كليه دفاتر جمع اي يك يا دوبار به رئيس هفته
دار نيز هرروز عصر  صندوق. داد دار تحويل مي صندوق هاي روز پيش را به دار مالياتي هرروز وصولي هرتحصيل. كردند مي

هاي  دفتر مركزي پرداخت چه را براي مخارج عمومي نياز نبود به ي آن داد و همه موجودي را درمقابل مديريت قرار مي
  .كرد ت دارائي منتقل ميوزار

شان براي كمون  كردند تمام وظيفه حدود صد نفر منشي كه فكر مي.  مه متوقف شد25اين سرويس عصر روز شنبه 
  . مستقر شدبييِت دِ تامپلي  خانه پايان نرسيده است، يك ارگان شناسائي تشكيل دادند كه پست آن در كشيش به

مدير آن، . ي ملي حاضر شدند خانه  با يك گردان در چاپلوئي دِبك  وپيندي مارس، 18در ساعت پنج عصر روز 
 از اين موقعيت استفاده كرد تا هرئِو. دفترش برگشت ، پائين آمد و سعي كرد كه مذاكره كند و بعد دوباره باال بههرِئو

 و غيره است؛ و آراگو ،مارا ـ دوست ناسيونالي  خواهي خود را اعالم كند و گفت كه سردبير سابق روزنامه جمهوري
  .او فرصت داده شد چند روزي براي انتقال به.  مارس هيج علت وجودي ندارد18جنبش 

خاطر خشونت و   كه بهـ فليكس دِرنِمِنيل ها ـ استثناي رئيس، معاون رئيس، ناظر، و رئيس كار تمام پرسنل به
ي مركزي پول ندارد و   شايع كردند كه كميتهها در بيرون اين. ش عميقاً مورد نفرت بود، حفظ شدندا انصافي بي
 مركزي ي نام كميته ها نصب شد، به  در پاسخ طي اعالني كه در كارگاهدِبك. كارگران دستمزد پرداخت نخواهد شد به

  .ها را تضمين كرد مزد
ـ پس از  معدودياستثناي تعداد خيلي  به ها ـ ي كاركنان و متصديان سرويس ي ورساي همه اشاره در پايان مارس، به

ها  مدير جديد از اين وضع استفاده كرد تا انتخاب مسئولين جديد كارگاه. خانه را رها كردند هاي خود چاپ دريافت حقوق
 در راه پاژونكه مديريت خيابان  وقتي. مسابقه گذاشته شد مقام مديران چاپ مطبوعات به. خود كارگران واگذارد هرا ب

. دهي كنند كارگران مسئول اين كار توصيه كرد كه خودشان را سازمان  بهدِبكاندازي كرد،  سنگها  ها و بيانيه نصب قرار
 .انداز كرد  فرانك پس200خانه روزي  پنج درصد افزايش يافت و چاپ و ها بيست مزد آن. ها اين كار را كردند آن

 18در . ها افزايش يافته بود  و كارگرپائين هاي رده  ها شديداً كاهش يافته بود، ولي دستمزد منشي حجم دستمزد
هاي  كمون اين بدهي. شد كاركنان بايد پرداخت مي كارگران مرد و زن و يك هفته به مارس دو هفته دستمزد به

كه  حال آن. ي كارگران خودداري كرد مانده ورساي پس از پيروزي از پرداخت چند روز مزد عقب. مانده را پرداخت عقب
  .ي ورساي افتاد دست اداره و خيلي مرتب بهنخورده  انبار دست
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 فرانك آن توسط حقوق 000/23شد، كه   فرانك بالغ مي000/120 مارس به 18ي مخارج ماهانه قبل از  بودجه
 فرانك 000/20اي  هفته پس از اين تاريخ مخارج با احتساب مخارج نصب به. شد كارمندان، كاركنان و غيره جذب مي

  .هم نرسيد]  فرانك000/80يعني، ماهانه حدود [
هاي  ي ملي را از شعله خانه ها و فتر چاپ ها اعالم كرد كه آرشيو در روزنامه» خواهان اتحاد جمهوري«پس از كمون 

آرشيو فرستاده شد، ثابت گرديد كه   بهدِبكدرخواست   مه به24طور كه توسط فرماني كه در  همان. آتش نجات داده است
  .اين يك دروغ بوده است

  .پيندي شهرداري مركزي، ي ـ كلنل فرمانده. ها نبايد سوزانده شوند آرشيو ـ . فرمان

ي امنيت عمومي فرستاد  كميته  پيكي به24او در شب .  بوددِبكمحله در اشغال  خانه هم تا زمان هجوم به دفتر چاپ
بعد، پس از آن كه پاسخي دريافت نكرد روز . ي رسمي را طلب كند تا اسناد، مدارك و مقاالت الزم براي تنظيم روزنامه

جا سه بيانيه يا پوستري را كه سه روز بعد منتشر   رفت و در آنبِلويل كردند، او به رفت مي ها پيش كه ورسائي و درحالي
  .دستور او چاپ شدند گرديدند، به

  
 در كل، با احتساب .ونسِن و مونمارتر، مدرسه نظام، تويلريشهرداري مركزي، : ـ پنج پارك وجود داشت134

  .، خمپاره، و مسلسل دراختيار داشتهويتزِر توپ، 100/1ها و حوالي شهر، كمون  ي دژ خانه توپ
  

  .ها در كميته اول شركت داشتند  عضو مركب بود كه فقط دوازده تن از آن40 مركزي دوم از ي ـ كميته135
  

:  پاسخ داددلِسكلوز؟ »نهاد كرده است من پيش ون بهدانيد كه ورساي يك ميلي آيا مي«:  گفتدلِسكلوز ـ او به136
  .و از او روي گرداند! »ساكت باش«

  
دادستان كل قرار داده بود، بازداشت   بهجا  مارس در اطاق خصوصي خود در كاخ دادگستري كه در آن20ـ او در 137

  . شد
  .ـ او هنگام تقاضاي پاسپورت در مركز پليس شناخته شد138

  
ها وسائل  اند كه اين هايش توضيح داده سرپرست و راهبه«: نوشت  نهم مهي ه در شمارتايمزـ خبرنگار 139

من . طور تصور كرد توان اين آساني مي ها را به ها و نوار نظرم تشك به. اند ـ كذب محض بندي استخوان بوده شكسته
گيرند؛  وأم با خشونت مورد استفاده قرار ميهاي ت هاي فرانسه و در موارد خلجان هائي در زايشگاه ام كه چنين چيز ديده

روند كه هيچ مرض تا  كار مي هاي خشني به ولي كُند و ملحقات آن، وسائل مشكوكي هستند و براي اعمال فشار
  .»كند  استفاده از آن را توجيه نمياي حاضر شناخته شده حال

  
: داد  پاسخ ميريگو اعتنا به ه و جسور، راحت و بياي گُند اي كه پست سرپرست را اشغال كرده بود، پتياره ـ راهبه140

ببينيد آقايان، شما مرداني جوان . ها ديوانه بودند ن آ. شان هاي خانواده براي خدمت به«؟ »ايد ها را حبس كرده چرا اين زن«
 قانون را ولي شما«. »كند فهميد گاهي آدم ديوانگي بستگان خود را پنهان مي ولي مي. هاي خوب هستيد از خانواده

ها  چيز درمورد آن ما هيچ«؟ »ها مال كيست اين كتاب«. »كنيم هاي خود اطاعت مي نه ما از مافوق«؟ »دانيد نمي
  .كردند ها معامله مي سفاهت، روي اين سفيه اين ترتيب با تظاهر به به .»دانيم نمي
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 اضافه  آن تري به جا ما جزئيات بيش در اين.  رسمي كمون نقل شده استي ـ بخشي از اين مذاكرات در روزنامه141
 نوشت و از او خواست كه از اعدام اسرا كه زندگي ير تي اي به گيري خود نامه اسقف اعظم اندكي پس از دست. كنيم مي

نهاد مبادله نزد  ، براي پيشبالنكي، دوست قديمي فلُت.  جواب ندادير تي. داري نمايد آن بستگي دارد، خود ها به گروگان
اين «:  با لحني قاطع گفتير تي.  جمهور رفت و گفت كه جان اسقف اعظم ممكن است در معرض خطر قرار گيردرئيس

ورساي  عنوان فرستاده به  را بهدِلري دنبال كرد كه داربوا مجدداً مذاكرات را از طريق فلُت؟ »براي من چه اهميتي دارد
اسقف اعظم . ، رئيس كل كليسا جاي او را گرفتالگاردبود، تسليم چنين گروگاني ن چون فرمانداري مايل به. برگزيد

آهن برد و او را قسم داد كه درصورت شكست  ايستگاه راه  را بهالگارد، فلُتاو داد و در دوازده آوريل  تعليماتي به
توانيد باور   ميآيا. گردم مي حتي اگر قرار باشد تيرباران هم بشوم، بر:  قسم خوردالگارد. پاريس برگردد ش بها مأموريت

كه  ؟ هنگامي»ام راه دهم مخيله جا به جناب را در اين كنيد كه من حتي براي يك لحظه هم بتوانم فكر تنها گذاشتن عالي
كشيش دوباره سوگند خود را تكرار . »اگر قصد برگشتن نداريد، نرويد«:  دوباره تأكيد كردفلُتقطار در شُرف حركت بود، 

اطالعي از  بي  با تظاهر بهير تي. را كه در آن اسقف اعظم تقاضاي مبادله كرده بود را تسليم نموداي  او رفت و نامه. كرد
پاسخ او يكي از . هاي كمون منتشر شده بود، پاسخ داد نامه اول كه تازه توسط يكي از روزنامه وجود اين نامه به

كنيد، مطلقاً دروغ است و من  ها جلب مي آن را بهكه شما توجه م اموري«: پردازي او است هاي رياكاري و دروغ كار شاه
اند و نه درصدد كشتن  سربازان ما هرگز اسرا را تيرباران نكرده... جناب قدري مانند شما عالي متعجبم كه روحاني عالي

شان را  هاي سوي كساني برگردانده باشد كه ژنرال شان را به هاي ها در گرماگرم نبرد سالح كه آن اين. اند ها برآمده زخمي
لذا، . يابند مي ها سخاوتمندي طبيعي خصلت ملي را باز رسانند، ممكن است؛ ولي پس از پايان نبرد آن قتل مي به

كنم كه سربازان ما هرگز اسرا را تيرباران  من تاكيد مي. كنم اند، طرد مي شما گفته هائي را كه به جناب، من تهمت عالي
او خبر داده بود كه حضورش در ورساي هنوز الزم   دريافت كرد كه بهالگارداي از  ت نامهدر تاريخ هفدهم، فلُ. »اند نكرده
 در الگاردغيرممكن است كه «: او گفت. توانست اين فرار را باور كند، شكوه كرد  نزد اسقف اعظم كه نميفلُت. است

 داد كه پاسخ الگارد يادداشتي براي لُتف  به و. »او نزد خود من سوگند ياد كرده است. او برخواهد گشت. ورساي بماند
 الگاردبا وصول اين نامه، «: اي براي او نوشت  دوباره نامهداربواسوم  و در تاريخ بيست. داشته است  او را نگهير تيگفت كه 

اندازد و  طر ميخ  اين تأخير ما را به. شود  داخل ميمازا گردد و دوباره به مي پاريس بر فوراً از همان راهي كه رفته است، به
  . ديگر پاسخ ندادالگارد. »بار آورد ترين نتايج را به انگيز ممكن است غم

ولي احتماالً خيلي بيش از .  فرانك براي رهائي او فراهم شد000/50اش درصدد نجات او برآمدند و مبلغ  دوستان
قيمت جان زنداني تمام  توانست به حتياطي ميا ترين بي تر از آن مأموراني وارد الزم بود، زيرا كم چنين و باال اين و هم

  .ها هنوز در صندون كميته امنيت ملي بود ها هنگام ورود ورسائي بعد موكول شد و بخشي از پول اين كار به. شود
  

  .  بررسي معامالت تجاري حكومت دفاع ملي را آغاز نمود، ولي چيزي منتشر نكردژرژ دوشنـ 142
  

هوكردن او  ولي جلسه به. خود گرفت  در كنام شير را بهدانيل در مجلس او حالت ـ درمقابل كميسيون تحقيق143
  .ها داشته باشد آن كه توجهي به وز كنند، بدون آن خواهند وز هاي ناتوان هرچه مي اكتفا كرد و پاريس گذاشت تا اين زنبور

  
  : IX پيوستـ 144

. هائي بايستد مقابل چنين احمق توانست شصت روز درنفسه بايد بسيار قوي بوده باشد كه  مسلماً اصل كمون في
  ).1872 دسامبر  Fraiser magazine، »هاي كمون پشت صحنه«(
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نخوت و جهلي را نياز داشت كه در  شان دوبرابر از آن  قدر آسان و ساده بود كه بازداشتن مردم از پيروزي فتح آن
  ). 1873 مارس  Fraiser's Magazine، »1871كمون پاريس «. (مغزهاي عليل اكثريت كمون موجود بود

قدر براي خودش گران تمام شد و از  من حمله كند، ولي اين كار آن رو به در  بار جرأت كرد رو  فقط يك) دِلِسكلوز(او 
كه در حضور  توطئه عليه ما و در پشت سر من اكتفا كرد؛ حال آن اين قضيه چنان سرافكنده بيرون آمد كه براي آينده به

  ).1872 دسامبر Fraiser's Magazine، »ها در كمون پشت صحنه«. (االمكان مؤدب بود  حتيمن
  

آندريو، آنرول، آرنولد، اَريال، بِسلِه، كلِمانس، كلِمان، : وجود آورد دو عضو به و اي متشكل از بيست ـ اقليت هسته145
  .، پندي، سِرايِه، تايسز، تريدون، والِه، وارلَن، وِرمورِلكوربِه، فرانكِل، ژِراردن، ژورد، لُفرانسه، لونگه، مالون، اوستَن

 

 كه در زمان كلمان. اِو ) ي سابق و ورشكسته]  ـ مفرانسوا  سني مقامي مذهبي در فرقه [كاپوسين( بالنشه ـ 146
  .نهاد خدمت كرده بود پليس پيش امپراتوري به

  
  .اثر يك افسر ارشد ارتش ورسايها،  جنگ كمونيـ 147

  
. گير شد  از سپاه دوم دستالكقُفِل، افسر مهندسي تيپ رزهِم، سروان وانوـ  پتيـ در دوازدهم مه در باريكاد 148

فرمانده ! »مرا تيرباران كنيد. دانم چه سرنوشتي در انتظار من است من مي«: ها بردند گفت ي سنگر وقتي او را نزد فرمانده
سروان، قول بدهيد كه عليه كمون «: ي مسئول گفت اين نماينده.  برددلِسكلوزهاي خود را باال انداخت و او را نزد  شانه

 اجازه خواست تا با او دلِسكلوزكه عميقاً متأثر شده بود از  اين افسر قول داد و درحالي. »نخواهيد جنگيد و آزاد شويد
ها حتي يك زنداني، افسر   مه فدرال23 آوريل تا 3الزم است اضافه شود كه از . اين يكي از صدها نمونه بود. دست بدهد

  .يا سرباز را هم تيرباران نكردند
  

  :X پيوست ـ 149
  .ش نوشته بودند، قرائت كردا اي را كه زندانيان در آلمان براي موكل  نامهاَسيي اعضاي كمون، وكيل  در محاكمه

هدف  ها و حركات بي كنيد كه ما از مسخرگي نميها، فكر   مركزي افراطيي كنيد، با آن كميته ، پس ديگر فكر نمياَسيشهروند 
ي  هاي ممكن بر سر شما هوار خواهد شد، و در نتيجه ساري ي نگون همه! واي بر شما، گندآب مردم... ايم حدتان خسته شده و بي

كند كه  يي اسيران محبوس در آلمان، مجازات سختي را نصيب شما م  نفرت همهتانْ تمام اعمال فاقد عقل سليم و شايستگي
مرز برسند، خواهند رفت و  ها به وقتي آخرين زنداني. نمايندگان محترم سراسر فرانسه بيرحمانه درمورد شما اعمال خواهند نمود

 اسرا در ي اين براي مجازاتي است كه همه. حكومت قانوني برگرداند برند كه بايد امنيت را به در قلب خطاكار خنجري را فرو مي
  !ها بر خود بلرزيد، راهزن! ي جهنمي مرگ براين كميته! ها اند مرگ بر شورشي درنظر گرفتهآلمان براي شما 

  .، و غيرهبرلين، ماينس، كُبلِنتز، ارفورت، ماگدبورگتوسط كليه اسراي 
  .اند دنبال آمده ها به امضا

  
دو نفر از . اثبات رسيد هكه شورا سه تن از اعضاي خود را مأمور انجام آن كرد، ب ـ اين امر از طريق تحقيقي150

ها اظهارات مرد مجروح را استماع كردند و يكي از  آن. ، خصلتاً از هرگونه سوءظني بري هستندالنژون و گامبونها،  اين
  . جسد ديگر پيدا نشد اجساد را ديدند، دو
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 از موقعيت فليكس پيازيرا .  چاپ شدوانژُري رسمي منتشر نشد، ولي خبر آن در  ـ اين مسئله هرگز در روزنامه151
بار او اندكي زيادي شتاب  اين. ي خود بدهد روزنامه كرد تا خبر تصميمات رسمي را اول از همه به خود سوءاستفاده مي

  .داشت
  

شان راه داده شوند و حتي دو نفر از اعضا را  جلسات ها تصويب كرده بودند كه مردم بايد به ـ در سوم مه آن152
 موجود بود و در عرض چند ژان سنكه در خود شهرداري مركزي تاالر فاخر  با آن. ر مناسب كردندمأمور پيدا كردن تاال

  .شد آن را آماده كرد، ولي اين قرار اجرا نشد ساعت مي
  

ها را كم و زياد  دلخواه آن  سپرده شده بود كه بهاي تجربه افراد بي ي رسمي، كه به هاي روزنامه ـ گزارش153
شدند، صرفاً  هاي مخفي دچار وقفه مي شدند و اغلب با تشكيل كميته خوش تغيير مي خانه دست ر چاپكردند و باز د مي

  .دهند دست مي برداشتي خيلي باب روز از اين جلسات به
  

.  برويدايسيدژ  درنگ به لطفاً بي:  وربلِوالژنرال  ، 1781ـ سوم مه  ، پاريس98شماره  ي امنيت عمومي ـ كميته«ـ 154
.  امنيت عموميي اعضاي كميته. خانه و غيره ضرورت فوري دارد تداركات براي چند سرويس مهندسي، توپانجام 

او در .  روي دروغ خود ايستادپياخبر از اين پيام،  در مقابل عموم بي. » دژ ضميمه استي پيام فرمانده. آرنو، فليكس پيا
ژنرال   داده شد، خطاب بهايسيها، جهت دفاع از دژ  ژنرال بهي امنيت ملي  تنها فرماني كه از سوي كميته«:  نوشتوانژر

 او را منتقل ايسيي امنيت عمومي با دادن فرمان نظارت بر  كميته. هاي جنوب را داشت دژ كه مسؤليت  بودوربلِوسكي 
دد پست فرمانده را در  بود كه از زمان اشغال مجايسي مأمور دفاع از سيسيليا ال بلكه وربلِوسكي واقع امر، نه  در. »نكرد

  .داد هاي دژ  توجه داشت، فرمان مي ورودي  كه بهوِتزِلاين سمت داشت و بر 
  

  .حقيقت بين اين دو قرار دارد. 000/10اند  ها گفته ـ رؤساي لژيون155
  

  . گاريبالديژنرالِ هوادارِ  بسارك، ، رئيس سابقِ ستاد ويشار . پـ 156
  

مطالعه . ش جاي هيچ ترديدي نيستا گوئي شنيده و گزارش شد كه در حقيقت لُفرانسهـ اين سخنان توسط 157
  .1870نُشاتِل، . 294، ص لُفرانسه . گ خواهي، پيرامون جنبش كمون

  
نمايم از روي متن اصلي  ها استناد مي آن كنم و به اي كه من نقل مي هاي منتشر نشده ـ كليه گزارش158

  اند برداري شده نسخه
  

 :XI پيوست ـ 159

  :شد طور تمام مي  اينالركهاي  يكي از گزارش
، وِردر، ژول ماس. فرستم اند براي شما مي ترين خدمت را كرده من اسامي دوستداران نظم و نيز عواملي را كه بيش

، )42ردان گ(دولسان ، مانيِل، سالُويش، فليپ، ژوليا فرانسيسك بالتئĤ، سلِيون آرتور، توسن، هونوبِد، تارژِه، گَان، ژيسمون
، مدير )مأمور پليس(ژوپيتر  ژوفين دگرو، دالپاژ تاشِه، كرُموناتي، سومِه، دانتون، )ي مذهبي   مدرسهي طلبه(ورو ، رولَن
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مادام ، )پِتري  كافه (لورا و كَامي، پرنس  ي كافه كاره ، همهاَمِلي، هِرمانس، لوسيا، مادريدي  ، صاحب كافهسودي  كافه
  ).آبجوفروش (لنا، )ژرمن نفوبور س (دوالدي
  

 :XII پيوست ـ 160
ي  برگرفته از روايت يك عضو كميته. ( گذشته استدومبروسكيي امنيت عمومي و  چه بين كميته اين است آن

  ). امنيت عمومي براي مؤلف
 با او )هوتزينگر(ش ا شخص اخير يك شب نزد ما آمد و  اطالع داد كه ورساي با واسطه قرار دادن يكي از افسران

او از ما پرسيد كه آيا ممكن است كه از اين كار چيزي عايد كمون . رابطه گرفته و از او خواسته تا قرار مالقاتي بگذارد
در آن شب ما . ما بگويد ي مسائل را به ما تصميم گرفتيم كه او اين گفتگو را انجام دهد؛ البته با اين شرط كه همه. شود

 از نزديك تحت دومبروسكياز اين زمان . گيرش كند كه واداد، دست  تعقيب كند و درصورتيكسي را مأمور كرديم تا او را
حوالي لوگزامبورك  ها، كه با استفاده از يك زن او را به بركت همين نظارت بود كه او توسط ورسائي به نظر قرار داشت ـ

  .او باشد عيف اعتمادمان بهكنم كه ما چيزي نديدم كه موجب تض  و من اعالم ميـ كشاندند، ربوده نشد
او . ها را باز كند كه يكي از دروازه شرط آن نهاد شده بود، به او پيش  روز بعد آمد و گفت كه يك ميليون بهدومبروسكي

خيابان (پرداز  ، آدرس رابط رشوهميدان بورسفروش  ها يك شيريني ي آن ازجمله. ما داد نام افرادي را كه ديده بود، به
تواند چند هزار  او براي ما توضيح داد كه چگونه مي... داد و قراري بود كه از مالقات روز بعد خبر مي) 8 شماره رميشُدييِ ال

او اصرار نكرد، ولي تقاضا كرد كه .  با اين اقدام مخالفت كرديمپيامن و . ها را اسير كند پاريس بكشاند تا آن ورسائي را به
ها را  گيري ورسائي او در نظر داشت كه با يك غافل. ويتزر برايش تهيه شود نفر و تعدادي ه000/20روز بعد بايد 

چي فقط پنجاه   توپ500آوري شد و از   نفر جمع000/4 يا 000/3 نفر فقط 000/20از . تيررس استحكامات بكشاند به
  .نفر آمدند

  
چون  نحو بي اين ترتيب حق به به. دش بهتر بود كه شهر با نيروي اصلي تسخير مي«: گويد  متدين ميمن د كُنتـ 161

طور كه نشان داد  البته همانترديد،  بيـ ). 277، ص 2تحقيق درمورد هيجدهم مارس، جلد . (»كرد چرائي تجلي مي و  
  .»ايم شد كه ما از در عقب وارد شده بهتر بود گفته نمي«ـ منظورش حق كشتار بود

  
قصد   كه بعداً در جنگ خياباني كشته شد، عامل اين سوءروسكيدومبكه پليس لهستاني در ستاد   اند ـ گفته162

  .ترين دليلي براي اين اتهام پيدا كنم ام كم طي تحقيق اجمالي خود من نتوانسته. كارانه بوده است خيانت
  

صورت  ه، كه بدالسِم. گ .ااثري از ها تحت كمون،  منقول در تاريخ توطئه، كُربناي از كلنل  نامه ـ نگاه كنيد به163
  .رومان تنظيم شده است؛ ولي تعدادي سند در آن هست

  
اي از سوي  پريروز، بار ديگر جمهوري در بيانيه«:  تلگراف كرداِكسدادستان كل   بهپيكار مارس، 23ـ در 164

  . »كندآن را ختم » !باد جمهوري زنده«اي كه مجلس نپذيرفته بود، با فرياد  همان بيانيه. مجلس مورد تأكيد قرار گرفت
  

هائي كه  در رأس تمام نامه«: همين دادستان كل نوشت  بهدوفوراين همان روز قيام مارسي بودـ  ـ همان روز ـ165
  .»فرستم، جمهوري فرانسه را بخوانيد من براي شما مي
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  .ها همه عيناً يكي هستند در اين نكته آن. ها و قضات دراختيار دارم  بيانيه از دادستان20ـ من حدود 166

  
.  مارس21دادستان كلي اِكس،  دوفور به ؛» روبرو شده استچپ تندرونطق باشكوه رئيس شورا با كف زدن « ـ167

  .تر عليه پاريس بود كه بيش  مارس  است22منظور نطق 
   

من قادر شدم با بقاياي ارتش «: كاري خود اعتراف كرد فريب ايراد نمود بهبردو  در 1875ـ او در نطقي كه در 168
 نفري فراهم آورم؛ گرچه اين نيرو براي بيرون آوردن پاريس از چنگ 000/150كست خورده يك نيروي نظامي ش

بقاي جمهوري مايل بودند خاموش كند، و با  هاي بزرگ فرانسه را كه شديداً به توانست شهر كمون كافي بود، اما نمي
  .» است كه ما براي سلطنت بجنگيمآمدند تا از من بپرسند كه آيا قرار اعتمادي و عصبانيت مي بي

  
مرده «شد گفت كه  ها زيادي افتخار بدهيم، مي آن بهير  پي روبسها با  ي اين اخته خواستيم با مقايسه ـ اگر نمي169

ي خودرا از اين بازداريم كه متوجه آن قاعد  ولي چگونه انديشه. كند ها قهرمان جلوه مي ـ او در كنار اين» زنده شده است
هاي پاريس را كه محتكرين  دانست؛ كه، فرياد موقع مي  را بي1791ژوئيه ـ  خواهي ژوئن نشود كه انفجار جمهورياعظم 

نفع خود   فقط يك ماده به1793دانست؛ كه، مردمي را كه در قانون اساسي  موقع مي دادند، بي  مياش گرسنگي
دانست؛ كه، آن  موقع مي شد، بي ها فرانسه تجزيه مي هائي را كه بدون آن دانست؛ كه، كميسر موقع مي خواستند، بي مي

موقع  ، بياش رساندند  هالكت  را كه بهژاك روها و  دانست؛ كه، سوسياليست موقع مي جنبش بزرگ عليه كليسا را بي
ع موق ها پاريس از دست رفت، بي هاي مردمي را كه توسط او شكل گرفتند و پس از نابود شدن آن دانست؛ كه، انجمن مي
دانست؛ كه،  موقع مي بي دور فرانسه بود را  هاي انقالبي جهان به آوردن تمام نيرو  را كه طالب گردكلوتزدانست؛ كه،  مي

 چيزهائي  ي آن دانست؛ و خالصه همه موقع مي ها را خفه كند، بي او كمك كرد تا سوسياليست كه به  را با وجود آنهبرت
كه  محض اين موقع اعالم كرد و به همان روزي كه بورژواري خود وي را بي گنجيد،  را كه در قالب آن روزِ مطلوب او نمي

بند زد ـ يك قلم بلعيدن خودش را، هم آسان و هم  ش را كشيد و پوزها شان تصفيه نمود، خون او نره شير انقالب را براي
  .موقع يافت به
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» چپ تندرو«و نمايندگان ) يِر تينزد (ورساي كه نمايندگان اعزامي به ستآيد برگرفته از گزارشي ا چه در زير مي آن
  : دادندتولوزشوراي شهر جهت تحقيق در مورد اين موقعيت به
  .، و غيره رفتيمشولشه، لوئي بالن، بارب، همراه و دوست مارتَن برنار: »چپ تندرو«بعد ما محض اطالع نزد اعضاي 

خصومت در . فايده است ما گفت تالش دوباره براي سازش بي او به. ما داد عات را بهترين اطال  دقيقلوئي بالنآقاي 
جا نيروهاي گوناگون و متخاصم  توان طرف شد؟ درآن كسي مي وانگهي، در پاريس با چه. هردو طرف بيش از حد است

  .برسر قدرت با هم درگيرند
كنندگان در آن شركت كردند، عمدتاً مركب از افراد  اول كمون است؛ ناشي از انتخاباتي كه تعداد كمي از انتخاب

  .هاي مشكوك و گاهي حتي آبروي مشكوك نام با قابليت گم
كمون است كه خيلي زود با خشونت از آن بريد، زيرا  ي امنيت عمومي منصوب به ي دوم يك كميته در وحله

  .خواست با ديكتاتوري رهبري كند مي



 309 

 كه درحين محاصره تشكيل شد و اصوالً از عوامل انترناسيونال تشكيل شده  مركزي استي ي سوم كميته در مرحله
 مركزي ي همين كميته. وطني است و چندان پرواي مصالح پاريس و فرانسه را ندارند شان صرفاً مصالح جهان كه مشغله

  .است كه توپ و مهمات و دريك كالم تمام قواي مادي را دراختيار دارد
ها در هريك از  بيش آشكار آن و ها را هم افزود كه رديابي عمل كم ها و پروسي نفوذ بناپارتيستها بايد  ي اين همه به

  .اين سه قدرت آسان است
ها و هدف اوليه خود ـ يعني حقوق و اختيارات شهري پاريس،  قيام پاريس از لحاظ انگيزه)  ادامه دادلوئي بالنآقاي (

هاي جمهوري كامالً خصلت آن  دعاي آشكار حكومت برتمامي ديگر كموني كميته مركزي و ا ولي مداخله. مشروع بود
سرانجام، قيام درحضور ارتش پروس كه آماده است درصورت پيروزي كمون وارد پاريس شود، كالً . را تغيير داده است

» چپ«س، اين دليل است كه شهرداران پاري به. خواهان واقعي محكوم شود ي جمهوري محكوم است؛ و بايد توسط همه
كارانه كند،  تواند آن را جنايت قيامي كه حضور ارتش پروس و ساير قرائن مي در اعتراض به» چپ تندرو«مجلس، و 

  .خود راه ندادند ترديد به
 هنوز زنده بود، باربهاگر «: او فرياد زد. ها حرف زد  هم همين لحن را داشت و تقريباً با همين واژهمارتن برنارآقاي 

  .»كرد بار را محكوم مي شد و او هم اين قيام هالكت دار مي هقلب او جريح
 ـ  و غيرهويكتور لِفران، هومبِر، اِلِر بارتِلمي سن، هانري مارتنايم، ببينيم ـ  ي كسان ديگري كه ما توانسته همه

  .توانست تأثير عميقي برما نگذارد اند و اين اتفاقِ نظر قهراً نمي همين نحو با ما حرف زده به
تحقيق درمورد هيجدهم در ] ير تي[اين يكي . اند پاريس افترا زده  بهلوئي بالنتر از   شخصاً كمژول فاور و يِر تي (

اين ادعا درست نيست كه من با حكومت پروس در مورد كمون مشكل زيادي داشتم و «:  گفت15، ص 2مارس، جلد 
من  ام كه به من هيچ چيزي نديده«: 49 ص 2، جلد رژول فاو. »سمت كمون داشته است كه آن حكومت گرايشي به اين

من  ام كه به من چيزي نديده.  دچار اشتباه شده استترشواژنرال . ها را متهم كنم ها يا پروسي اجازه بدهد تا بناپارتيست
ت خود را مصروف  مارس، من وق18پس از قيام ... اند باد داده  مارس را به18ها را متهم كنم كه  اجازه بدهد تا بناپارتيست

  ).»دادند من مي ها براي كمك براي سرنگون كردن كمون به هائي نمودم كه پروسي نهاد رد پيش
  

  . ليوننشين در  ي كارگر ـ محله171
  

  .  نفر7882نامد، مشتمل بر   ميبرونو بريگاد اَپِرـ اين آن چيزي بود كه ژنرال 172
 :XIV پيوست ـ 173

  .ستاد كل ورساي هاين رونوشت متن گزارشي است ب
  

طور  همان. داريم) دوئهسپاه ژنرال (ما اين را از ورساي . هم خورده است دستور كار در هفدهم، هيجدهم و نوزدهم به
  .تعدادي كشته و بسياري زخمي شدند. ام در انبار باروت رپ انفجاري صورت گرفته است كه قبالً گزارش داده

هائي كه در ارتباط با اين انفجار صورت  بازداشت.  را بازداشت كرده است نفر40يك كميسر كميسيون امنيت حدود 
  .رسد  مي125حدود  گرفته به

شود كه اين افسر دلير  گفته مي. گير شده است توسط كمون دست) بار سوم، اسكادران دوم آتش (توسنگروهبان 
  .تيرباران شده است
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زنان كارگر و نه مردان . اند  منتقل شدهدِزنرَليد هتل وز فاجعه بهمطابق اطالعات ما، بيماران يا روز قبل و يا صبح ر
  .شان فرستاده شدند هاي خانه صبح زود همان روز به

  . خيلي خوب رفتار كرده استبرنار، آقاي كايو گرومسئول دفتر بازرسي بيمارستان 
، مرداني كه از سِژيسمون و مرِلي، وئيمد، بِرتالون، ژانويه: كنم من حسن نيت وزير را در حق اين آقايان توصيه مي

  .حيثيت باالئي برخوردارند
  .ها اليق مدال يا يا پاداش باشكوهي هستند آن

ي  گشتند، در خانه  دنبال من ميريگووقتي افراد .  ارائه شده استژيگو و دوشيزه بروسه خدمات شاياني توسط بانو 
  .اين شخص اخير بود كه من هشت روز مخفي شدم

او دختر يك افسر . كند  زندگي ميژرمن سن دومينيك  خيابان كايو گروي  او در محله.  خيلي فداكار استاين زن
گزارش فرمانده ژِرييِه، . (كه يك دكان سيگار فروشي داشته باشد، خوشحال خواهد شد او از اين. سابق است

  ) .سركردةسابق اسكادران
  

 را درج نمود كه خواستار واژگوني كوربهاي از  رداري پاريس نامهي رسمي شه ـ در زمان محاصر اول، روزنامه174
  . آن ستون بود

  

  .شد معهذا او عامل اصلي انهدام ستون تلقي مي.  تا اين زمان هنوز عضو شورا نبوده استكوربهترتيب،  اين ـ به175
  

  .ويكم  از گردان شصتشَتلهسپاري سرگرد  ـ خاك176
  

   .106، ص 2 تحقيق درمورد هيجدهم مارس، جلد رئيس پليس؛،  كلودشهادت ـ نگاه كنيد به177
  

 و بسياري از دومبروسكيايم متن را با شهادت برادر  ـ نسخ اصلي اين سند گم شده است؛ ولي ما توانسته178
  .اعضاي شورا كه در اين جلسه حاضر بودند، بازسازي كنيم

  

تحقيق درمورد هيجدهم ، يِر تي؛  »شمارمان را وارد كنيم ي پر خانه  نفر و توپ000/130هفده ساعت الزم بود تا «ـ 179
  .مارس
  

توانست عواقب  اي حاصل شد كه تا بعد از عبور سربازان ادامه داشت و مي از اين مانع غيرمنتظره آشفتگي«ـ 180
شان ما را  هاي گلولهگشودند،   آتش ميتروكادِروروي   بهمونمارتربار  اگر شورشيان در آن موقع با آتش. جدي داشته باشد

فقط اندكي پس از ساعت نه بود كه شروع .  هنوز ساكت بودندمونمارترهاي  ولي توپ. انداخت مخمصه مي خيلي به
   .130 كمون، ص ،وينوا. »آن وقت ديگر معبر خالي شده بود. باري كردند آتش به

  

بس و  آتش وينوا،اند؛  راه انداخته  آن را بهاند كه خودشان ها تصديق كرده هاي مه، و ورسائي ـ اولين حريق روز181
  .309كمون، ص 

  

اي نه در اين روز و نه در روزهاي بعد اعتراضي نكرد يا اعالم ننمود كه از رأي دادن امتناع كرده  ـ هيچ نماينده182
  .ن رأي هستنديك ميزان مسئول اي ها همگي به پس، آن. و نه نمايندگان راست تندرو» چپ تندرو«است؛ نه نمايندگان 
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 باريكادي بود كه توسط يك گردان از بالنشدر ميدان «:  روز بعد نوشتسلو پوبليك در روزنامه مارتو. گـ 183
ي يك حياط  اي از گوشه اي كه من رسيدم، شبح تيره در لحظه. شد  نفر، خيلي خوب ساخته و دفاع مي120زنان، حدود 

! شهري ايست، هم«.  در دست و يك جعبه خشاب در پهلوشَسپوئي برسر، اين زن جواني بود با كالهي فريژي. جدا شد
پاي  من متعجب ايستادم، برگ عبورم را نشان دادم و خانم شهروند اجازه داد به» !جا نبايد عبور كند  كس از اين هيچ

  .»باريكاد بروم
  

  :XVپيوست ـ 184

 18كميسيون تحقيق درمورد هاي عمومي در مقابل ده، مدير سرويس جابِلگرانشهادت صريح در اين مورد توسط آقاي 
  :داده شد) 352-353، ص 3جلد (، مارس

 مارس تا ورود 18توانم تأييد كنم كه از  خالصه، من مي. هاي زيرزميني نداشتند آب راه كاري به  شورشيان هيچ
جا  اي در آن گونه جاسازي كه هيچهاي زيرزميني صورت نگرفت؛  آب راه پاريس ابداً هيچ سوءقصدي نسبت به سربازها به

ها  آن ها و يا مواد محترقه، به زدن مين جهت آتش هائي به ي محترقه يا منفجره و يا سيم صورت نگرفته؛ كه هيچ ماده
  .داخل نشده است

  
  :XVIپيوست ـ 185

 : خود نوشت1871 ژوئن 23، در شماره رينيوسرپرستي  بهيِرتي، ارگان پوبليك ديين

 و بِلويل، شومن بوتسمت   بهمونمارترباران وحشتناك سه روز آخر جنگ داخلي از  ي آن توپ ريس خاطرهتمامي پا
ها در  بار ، پشت آتشبوتي  چه در باالترين نقطه اين است برخي از جزئيات خيلي دقيق آن. اند  را حفظ كردهپرالشِز
  .گذشت  ميروزييِه خيابان 6شماره 

انگيزي پيدا كرد، يك پست ديدباني تحت سرپرستي يك سروان شكاري مستقر   غمدر اين خانه، كه شهرت چنان
. ها پرشمار بود گيري كردند، دست جا كه ساكنان محله در همت براي لو دادن شورشيان با هم رقابت مي از آن. شده بود

  .شدند محض ورود بازجوئي مي اسرا به
قتل رسيده بودند، زانو   بهتوماـ  كلِمان و لُكُنتها  واري كه ژنرالبرهنه و در سكوت جلوي دي شدند سر ها مجبور مي آن

چه در اين  اندكي بعد، براي كاهش آن. شان را بگيرند ماندند تا ديگران بيايند جاي گونه مي اين ها چند ساعتي به آن. بزنند
وي زمين بنشينند، ولي هنوز هم رو شد كه در سايه ر زندانيان اجازه داده مي استغفار ممكن بود ظالمانه جلوه كند، به

  .شدند كرد، و اندكي بعد مقصرين اصلي تيرباران مي شان مي ديوار، چون حالت آن براي مرگ آماده به
 دني سني  بار مشرف بر جاده كه در زمان محاصره يك آتش ي تپه، جائي سمت دامنه جا چند قدمي به ها را از آن آن

.  را آوردند، كه گرفتاري زيادي براي حفظ او از خشم جمعيت داشتندوارلَنجا هم بود كه  همين به. بردند مستقر بود، مي
اي  او با روحيه. كشيد، نكرد  اسم خود را گفته بود و هيچ تالشي براي فرار از سرنوشتي كه انتظارش را ميوارلَن

  .ب. و. گر مرد پرخاش
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رسيد، دو گارد كه در خيابان  شهرداري مركزي  ي جنگ به خانه هاي دبير ه بارك روز قبل، در ساعت پنج، هنگامي
سر   و كاله كپي بهتن كردند با يك تبرزين مورد هجوم فردي قرار گرفتند كه بلوزي به  صندوقي را حمل ميويكتوريا

كار شما ساخته ! ا ساخته استكار شم«: زد قاتل كه بالفاصله مهار شد، فرياد مي. يكي از اين دو فدرال كشته شد. داشت
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داد در  هائي يافت شد كه نشان مي ها و دفترچه نزد اين مرد ديوانه كاغذ. »تبرزين مرا بدهيد تا كارم را ادامه دهم! است
  . كرده است خدمت مي» هاي شهري گروهبان«

تن   افسر سپاه آزاد را بهشهرداري مركزي آمد كه اونيفرم يك در شامگاه روز سه شنبه، فردي براي گرفتن فرمان به
او دستپاچه شد . ش را پرسيدا يك فرمانده از همين سپاه وارد تاالر شد و اين افسر را ديد و چون او را نشناخت نام. داشت

گير شد و معلوم گرديد كه حامل تعليمات و  اين فرد دست. »نه شما يكي از نفرات من نيستيد«: و فرمانده گفت
   .هاي ورساي است فرمان

 صداي طبلي را شنيدند فرانكل و رانويه، فِت دِ، ميدان بِلويلهمان روز صبح در . گرفت خود مي خيانت همه شكلي به
جو از طبال فهميد كه اين فرمان از  و  پس از پرسرانويه. ي خود بيرون نروند خواند كه از محله مي ها را فرا كه فدرال

  . صادر شده استبيسونطرف ژنرال 
  

  . از فرماندهان سربازان آلمانـ يكي187
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هاي نظامي، در پاسخ كميسيون تحقيق كه از او در مورد اشياءِ قيمتي كه نزد زندانيان پيدا  ، رئيس زندانگايارژنرال 

 كه اي هم بود اشياءِ قيمتي. شما بدهم توانم در اين زمينه هيچ اطالعي به من نمي«: كرد، گفت شده بود سؤال مي
 فرانكي كه 000/100او آمده بود تا بداند بر سر. چند روز قبل من يكي از وزراي دانمارك را ديدم. ورساي فرستاده نشد به

من گفت كه  جناب وزير به. ش كه در حوالي شهرداري مركزي تيرباران شد، ضبط شد، چه آمده استا يكي از هموطنان
 تحقيق كلنل گايار،. (»دانيم  در پاريس اتفاق افتاد كه ما از آن هيچ نميها خيلي چيز. نتوانسته هيچ اطالعي كسب كند

  ).246، ص 2درمورد هيجدهم مارس، جلد 
  

 اين مطلب را روايت كرد كه ما ژانتُني مسئول  ـ در ساعت هشت و نيم در شهرداري ناحيه يازدهم نماينده189
  .شنيديم و آن را يادداشت كرديم

  
   :XIXپيوست ـ 190
ي ورشكستگي  اي نداشتند، افرادي كه در آستانه مايه هائي كه هيچ دست اندوزان جعلي، كاسب ا هرگز از اين مالآيا م

زدند  ها كه فرياد مي هاي خود را صاف كنند، خبر نخواهيم شد؟ چند نفر از آن ها استفاده كردند تا بدهي سوزي از آتش
 .رده بودندور ك ها را شعله خود اندكي پيش نفت! »مجازات مرگ«

 زندان با  سال ده   را بهالكومبل د فرييرنام  خراب به  يك بناپارتيست خانهسِن، دادگاه جنائي 1877در دهم مارس 
ها بيمه  هائي كه نزد آن ي خود جهت اخذ غرامتي هنگفت از شركت خاطر آتش زدن خانه اعمال شاقه محكوم كرد كه به

چه را كه از  ها را رنگ كرد، آن سردي تدارك ديد، ديوار  خود را در كمال خوناو جنايت. بود، مقصر شناخته شده بود
پدر او، يكي از شهرداران ناحيه يكم، بالغ بر .  كانون براي آتش تعيين كرد9نفت آغشت، و  ها آويزان بود كامالً به ديوار
حاال، در . جريان افتاده بود  عليه او بهي امپراتوري دعواي ورشكستگي  فرانك ضرر كرده بود و در اواخر دوره000/800/1

ي امين دادگاه براي نظارت براين  ، و خانهريوليي پدرش در خيابان  ، خانهلووري متهم در خيابان   ، خانه1871 مه 24
ها از  حساب سوزي دفاتر حسابداري و صورت شوند و در اثر اين سه آتش  خاكستر ميسِباستوپولورشكستگي در بولوار 

او . همين اكتفا كرد كه بگويد عجيب است اين امر فقط درمقابل دادگاه جنائي مطرح شد، و رئيس دادگاه به. روند يبين م
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ي  شكافي در سابقه دانند كه رؤساي دادگاه جنائي معموالً از مو و همه مي.  را مورد سؤال قرار ندهدپرييركامالً مراقب بود 
  .متهمين پروا ندارند

خاطر  العاده اين است كه نبايد هيچ اتهامي متوجه ارتش و دادگاه نظامي شود كه به ت فوقي اين سكو انگيزه
  .را تيرباران و محكوم كرده بودند» افروز آتش«آتش كشيده شدند، چند   بهكومبل ال د پرييردست  هائي كه به سوختن خانه

  
، ژول فاور. »ام ترين افراد شنيده ين و فاضلمن اين كلمات را از دهان خردمندتر! چيز را داغان كنيد همه«ـ 191

ي  ، در محاصرهژول سيمونتري افراد،  ترين و فاضل يكي از همين خردمند. 42، ص 2تحقيق درمورد هيجدهم مارس، جلد 
  .» استسدان بهتر از مسكو«: اول نوشت

  
  . دار گران بازوبند ـ توطئه192

 

كنار ديوار انداختند و با همين  ها را به آن! »زنده باد كمون«اد زدند ها فري ـ چندبار اخطار تسليم دادند، فدرال193
در مقابل چنين ايماني افسر ورسائي . ها پرچم سرخ باريكاد را در چنگ داشت  يكي از آنكه فرياد از پا درآمدند، درحالي

: خواهي گفت بار براي عذر نجا جمع شده بودند، چندي هاي اطراف آن مردمي كه از خانه او به. اندكي احساس شرم كرد
  .شدند ها كشتار نمي رحمانه توسط آن ها مرتباً و بي ي فدرال گوئي همه! »چرا تسليم نشدند! تقصير خودشان بود«

  
خانه اخراج شد؛ بخشي   از اين وزارتماكماهونهاي  رغم تالش  علي1876 وزير جنگ بود، در 1871ـ او كه از 194

 يكي از ي ي آلماني خود اجازه داده بود تا نقشه معشوقه كه به خاطر آن ش و بخشي هم بها خاطر اشكاالت در بودجه به
  .برلن منتقل شد هاي جديد اطراف پاريس را بردارد، كه به دژ

  
  .درجه باالتري ارتقا يافت ـ بعداً به195

  

   .239، ص 2تحقيق درمورد هيجدهم مارس، جلد ـ 196
  

   :XXپيوست ـ 197
 در مجلس، بوردوي   و نمايندهپِريگو، عضو شوراي شهر دردنيعضو شوراي  ، لوئي مي را آقاي يِر ميليجريان مرگ 

  :كند طور نقل مي اين
 در ميان ير ميلي. كردند ها در دو ستون حركت مي آن.  در سمت چپ ما پديدار شدندوژِراريك دسته سرباز از خيابان 

 روي تريبون مجلس و محفل بوردوشيده بود كه من چند ماه پيش در طور لباس پو او درست همان. ها قرار داشت آن
  .هاي انداخته و كاله بلند سياه ي آبي سير و چسبان با دگمه تنه خواهان ديده بودم ـ شلوار سياه، باال جمهوري

من او را «: دش را از ته لوله گرفته بود فرياد زا ها كه تفنگ يكي از سرباز.  ايستادلوگزامبورگجوخه در مقابل در 
جا  و از تمام سنين در آن) زن و مرد(حدود صد نفر از هر دو جنس . »ش كنما اين حق من است كه تيرباران. گرفتم
  !»اش كنيد تيرباران! مرگ بر او«زدند  ها فرياد مي خيلي. بودند

يچ سمت راست برد، او را پ   انداخت، او را بهيِر ميليش را دور كمر ا يك گارد ملي كه بازوبند سه رنگ داشت دست
هايش را روي   كالهش را از سر برداشت، آن را روي پايه ستون گذاشت، دستير ميلي. كنار ديوار گذاشت و بعد برگشت

  .منتظر ماند. ها نگاه كرد سرباز سرد به سينه صليب كرد و آرام و خون
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اين «: ن پرسيدند و من شنيدم كه پاسخ داد؟ از يكي از اين سربازا»اين كيه«: پرسيدند ها مي اطراف ما از سرباز
  .»استير  ميلي

رفت،   مييِر ميليطرف  طور كه به همان. عبائي صاف و كالهي بلند داشت.  بيرون آمدلوگزامبورگيك كشيش از 
  .آسمان اشاره كرد اي گفت و به چند كلمه
كشيش . عالمت رد تكان داد سرش را به بدون تظاهر و با رفتاري خيلي محكم، ظاهراً از او تشكر كرد و يِر ميلي

  .برگشت
كند، يك  ش ميا رسيد اولي هدايت نظر مي ها كه به يكي از آن. طرف زنداني رفتند دو افسر از كاخ بيرون آمدند و به

بعد . شد، بفهميم شنيديم، بدون آن كه كلماتي را كه رد و بدل مي ما صدا و حرف زدن را مي. يا دو دقيقه با او حرف زد
 ! »پانتئون به«:من اين فرمان را شنيدم

 پانتئونسمت   بهوژِرارسر گذاشت و اين جمع دوباره از خيابان   تشكيل شد، او كالهش را بهير ميليجوخه دوباره دور 
  . باال رفت

ذاشتم و ها گ پاهايم را روي پايه سنگي نرده. ها باز و بسته شد در براي آن. ها رسيديم نرده زمان با جوخه به ما هم
در كنار من، . ها كوتاه هستند توكي از نرده و تر بود، چون تك ها باال سرم از آن. ها حلقه كردم هايم را دور باالي ميله بازو

بازوهاي من  ها تكيه داشتند، به نرده هايش كه به بازو. داد هاي چند فاحشه پاسخ مي سؤال سرباز نگهبان داخل داشت به
  .چسبيده بودند

با ورود .  بين دو ستون در وسط قرار داشتيِر ميلي. درِ بسته تكيه داشت سربازان متوقف شده بود و تقريباً بهي  جوخه
در جيب . بدل كرد و اي با افسر رد  بميرد و پس از باال رفتن از آخرين پله، چند كلمهجا بايست در آن اي كه مي نقطه به

كنم نامه بود بيرون آورد و با يك  ود، گشت و چيزي كه من گمان ميهايش را باز كرده ب باالپوش خود كه تازه دكمه
 را دراختيار گرفت و او را در حالتي قرار داد كه از ير ميليها را گرفت و بعد  افسر آن. او داد ساعت و يك كيف كوچك به

اين . ها قرار گرفت بازروي سر  در  هاي صليب شده رو ولي او با يك حركت سريع چرخيد و با دست. پشت تيرباران شود
  .تنها حركت از سر خشم يا عصبانيت بود كه من ديدم كه از او سر زد

. افسر پائين آمد. زند  از اطاعت يك فرمان سر باز مييِر ميليرسيد كه  نظر مي به. بدل شد و اي ديگر رد چند كلمه
  . و او را مجبور كرد روي تخته سنگ زانو بزندبايست تيرباران شود، گرفت هاي او را كه مي اي بعد يك سرباز شانه لحظه

كرد آخرين دم   كه گمان مييِر ميليدر اين زمان، . طرف او نشانه رفته بود ي اعدام به هاي جوخه فقط نيمي از تفنگ
  !»باد جمهوري زنده«رسيده است سه بار فرياد زد  او فرا

زده پائين آورده بودند، دوباره باال  را كه چنان شتابها  سربازان نزديك شد و دستور داد كه تفنگ ي جوخه افسر به
  .ببرند و بعد با شمشيرش نشان داد كه فرمان آتش را چگونه بايد داد

   !»باد بشريت زنده! باد مردم زنده«:  فرياد زديِر ميلي
 On va t'en”:ها پاسخ داد سرباز نگهبان كه بازويش با بازوي من تماس داشت اين كلمات آخر را با اين

foudre de l'humanité!” ] كه صاعقه او را   مثل آنيِر ميليي او تمام نشده بود كه  اين جمله] خياله انسانيت بي
  .زمين افتاد زده باشد، به

ش را پائين آورد، ا جسد نزديك شد، تفنگ ها باال رفت، به دار بود، از پله كنم يك درجه يك نظامي، كه من گمان مي
نظر رسيد كه   تركيد و بهيِر ميليانفجار چنان شديد بود كه سر . ي سمت چپ  شليك كرد ديك شقيقهنز نشانه رفت و به

  . ابر باروت هم روي آن ماند. صورت او خورده بود سه ربع ساعت باران به. عقب چرخيد به
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پراكنده، سرش هرسو  ترتيب به ش گشوده و دراثر سقوط بيا ها درهم چفت، لباس زمين افتاده، دست روي پهلو به
  ...كند، ديدن جسد او ترسناك بود نماي عمارت كاخ نگاه مي رسيدكه به نظر مي سياه و گوئي ترك برداشته و بازشده، و به

دادگاه شكايت كرد، محاكمه با اين نامه  ، قاتل همسرش، بهگارسن عليه سروان ستاد يِر ميليپس از آن كه خانم 
  : ختم شد

    1873 ژوئن 30ورساي، 

ي دوم پاريس فقط اوامري را اجرا كرده است كه از  سپاه دوم، در زمان محاصره  از ستاد كل وابسته بهگارسنسروان 
توان مسئول اعمالي دانست كه از اين اوامر ناشي  وجه نمي يچه لذا او را به. او داده شده است ش بها طرف مافوقان

  .اند د كه اين اوامر را صادر كردهمان ي كساني مي مسئوليت منحصراً برعهده. شوند مي
  وزير جنگ
سيسِه      د  

  
نويسنده با زيركي اضافه .  شنيده و گزارش شده استي تحت كنترل كمون عمق جامعهـ توسط مؤلف كتاب 198

  ؟ »اين ابله براي چه شيطاني نگران بود«: كند مي
  

  :XXI پيوست ـ 199
 را هم ـ پزشگ  ـفينواي، آقاي   ساله27ق داخلي خود، نام مرد جوان گناه نفا ي قربانيان بي شمارهمتأسفيم كه به

  .كنيم اضافه مي
در تمام طول محاصره او دمي از رسيدگي . هاي انترناسيونال كار كرده بود  از آغاز جنگ در آمبوالنسفينودكتر 

  . نايستاد مجروحان باز دلسوزانه و فداكارانه به
  . ها را از سرگرفت س ماند و كار خود در آمبوالنس مارس او در پاري18پس از انقالب 

ها در آن يك آمبوالنس مستقر   بود كه فدرالسولپيس سني بزرگ الهيات   مه او سر پست خود در مدرسه25در 
  .كرده بودند

در اين  يك گروهان از سربازان صف به. رفت كرده بود  تا اين محل پيشروژ كرواراه  ارتش پس از تصرف چهار
  .سه آمد كه پرچم ژنو برسر آن در اهتزاز بودمدر

كرد، خود را معرفي   كه اين وظيفه را ايفا ميفينودكتر . افسر فرمانده تقاضا كرد با متصدي آمبوالنس گفتگو كند
  .كرد

  ؟»جا هست آيا هيچ فدرالي در اين«: افسر از او پرسيد
  .»، ولي چند روز است كه در آمبوالنس من هستندندا ها فدرال آن. من فقط مجروح دارم«:  جواب دادفينوآقاي 

. يك سرباز اصابت كرد هاي طبقه اول تيري شليك شد و به ش را تمام نكرده بود كه از يكي از پنجرها هنوز حرف
ي  روزنامه[هاي مجروحي شليك شد كه خود را از بسترش تا كنار پنجره كشانده بود  اين تير توسط يكي از فدرال

بالفاصله  ]. لپردازانه وانمود كرده است ـ   خيالتر تجوي شرايط مخففه براي ارتش اين رويداد را بيش در جسسييِكل
تو . اي گوئي، تو براي ما دام گذاشته تو دروغ مي«:  انداخت و بر سر او فرياد زدفينوافسر برآشفته خود را روي دكتر 

  .»شوي حاال تيرباران مي. ها هستي پا و سر دوست اين بي
چند دقيقه . ي آتش هم مقاومتي نكرد  فهميد كه تالش براي توجيه خودش بيهوده است و در مقابل جوخهفينوكتر د

  .بخت با ده گلوله ازپا درآمده بود بعد اين جوان نگون
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توانيم تصريح كنيم كه او نه تنها با اعضاي كمون همدل نبود، بلكه از خطاهاي  شناسيم و مي  را ميفينوما دكتر 
  ).روزنامه سييكل. (ي نظم بود صبري منتظر برقراري دوباره ها ناخشنود بود و با بي ك آنمهل

  
كردند، در خارج انتشار دادند كه او نزد يك ژزوئيت اعتراف  ها كه تا آخرين دم هم او را تعقيب مي ـ ورسائي200

  .هاي خود تبري جسته است از نوشته» ها ها و راهبه در حضور  ژاندارم«كرده و 
  

دژ، شاهزاده  هاي ما براي ورود به نهاد ـ پيش. نيم صبح و نهم مه، ده و ، بيستوينواژنرال   بهماكماهون«ـ 201
دانند،  بندان گسترش يابد تا دست مقامات فرانسوي باز باشد و هرطور كه مناسب مي ساكسوني دستور داده است كه راه

  .430بس و كمون، ص  آتش، وينواـ . » كندبندان را حفظ او قول داده است كه راه. عمل كنند
  

يك . بوسيدند كردند، مي هاي را اسكورت مي كه كاروان اي هاي افسران سواره  پوتيندِزيتاليينها در بولوار  ـ زن202
هاي دلير درنگ  هاي وفادار آن ژاندارم با چه شادي دلپذيري چشم روي چهره«:  نوشتفرانسيسك سارسينگار،  روزنامه

  .»آوردند وجود مي كردند و يك حالت نظامي و جدي به هاي استوار در كنار اين ستون كريه حركت مي د كه با گامكر مي
  

  :XXIIپيوست ـ 203

  : مه منتشر شد29 ناسيونالِمطلب زير در 
  1871 مه 28پاريس، 

  جناب،
لباس افراد  و پنج ساله با سر و زده تا بيساي افرادِ بين نو ، عدهميشل سنآوري اجساد در بولوار  ي گذشته هنگام جمع جمعه

آور  هاي شرم ابراز شادماني ها به هاي اين بولوار با زنان هرزه نشسته بودند و با اين مرفه در داخل و جلويِ درِ بعضي از كافه
  .بپذيريد و غيره... ـ آقاي سردبير،. زدند دست مي

  . بولوار دانفِر55
  دواَمل

  .شد رروزه تكرار مياعمالي كه در باال آمد، ه
  :اي ورسائي كه توسط كمون پاريس توقيف شد، نوشت ، روزنامهپاري  د ژورنال

رفت زمان  سرانه بود و ما بيم داريم كه با پيش ي ابراز خرسندي جمعيت پاريس تا حدي زيادي سبك ديروز نحوه
و اگر نخواهيم كه ما را . جاست يآور ب نحوي تأسف پاريس حاال ظاهر يك روز جشن دارد كه به. تر هم بشود بد

  . هاي منحط بنامند، اين قبيل امور بايد خاتمه يابد پاريسي
  :كند  نقل ميتاسيتبعد او اين قطعه را از 

كه كامالً خاتمه يافته باشد، رم منحط و فاسد يك بار ديگر  اما در مورد درس آن درگيري هولناك، حتي پيش از آن«
 alibi proeliaكرد ـ ش را ويران و روحش را آلوده ميا ر منجالب لذات جسمي، كه جسمغوطه خوردن د آغاز كرد به

et vulnera, alibi balnia popinaeque   شويد و طعام  جا تن مي كند، آن جنگد و زخمي مي جا مي اين( ـ
  .».)خورد مي
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  .اف كردند اعترپِرالشِز نفر در 600/1دفن هاي ورسائي به روزنامه
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  : دهم ژوئن نوشتناسيونال عقيدتي
هاي عميق درود فرستاده  اين گودال كه با نگاهي از سر همدردي مسيحي به  را بدون آنپرالشزما مايل نيستيم 

انبار روي هم  خواستند تسليم شوند، در آن تل هائي كه نمي هائي كه شورشيان مسلح و آن باشيم، ترك كنيم؛ گودال
ها را مورد عفو و  خداوند آن. اند خودرا با عمل دادرسي اختصاري پس دادهي  كارانه ها مكافات جنون جنايت آن. ندا مدفون

  !رحمت خود قرار دهد
.  و اطراف آن منتشر شده، تصحيح كنيمپرالشزها در  آميزي را كه در موضوع اعدام درضمن، بگذاريد شايعات مبالغه

شود كه در اين گورستان در   چنين آشكار ميـ نيم مدعي شويم كه از منابع رسميتوا تقريباً مي اي اطالعات ـ از پاره
  .اند  نفر دفن شده600/1شده و كشته در جريان نبرد، فقط  مجموع از تيرباران 

زحمت از مرگ  من داده شده است كه به  توسط شاهدي عيني بهركِت الهاي زندان  ولي گزارش زير از اعدام
  :گريخت

. گير شدم  در يك يورش دستاوژِن پرنسشنبه صبح هنگام عبور از بولوار  يك. ام برگشته بودم خانه  بهمن شنبه شب
كرد و با تكان دادن سر  او ما را برانداز مي. ي گُردان دمِ درِ ورودي ايستاده بود يك سركرده.  بردندركِت الما را به

باران  شما تير. كار شما يكسره است«: ما گفتند ها به سرباز. دسمت چپ فرستادن مرا به. »چپ به«يا »  راست به«گفت  مي
  .ما دستور دادند كه اگر كبريت با خود داريم دور بيندازيم و بعد عالمت حركت داده شد به! »ها  بته خواهيد شد، بي

؟ »كاره هستي  چهتو«: از من پرسيد. من انداخت او نگاهي  به. برد من آخر صف و دركنار گروهباني بودم كه ما را مي
هايم نظر او را جلب كرد،  ي من و شيكي لباس ترديد، لهجه بي. »مرا امروز وقتي از خانه بيرون آمدم، گرفتند. معلم«

فرمانده، اشتباهي «: او گفت ي گُردان برگرداند و به و مرا نزد سركرده! »بيا. بله«؟ »آيا مدركي داري«: كه باز پرسيد چون
  .»راست بسيار خوب، به«: من نگاه كند گفت كه به افسر بدون آن. »ش را داردا داركاين جوان م. شده است

سمت چپ بردند، تيرباران  هائي را كه به من گفت زنداني رفتيم به طور كه با هم مي همين. گروهبان مرا بيرون برد
گروهبان، فرمانده گفت كه تو بايد «: دنبال ما دويد دري در سمت راست رسيده بوديم كه سرباز به ما ديگر به. شوند مي

  .»سمت چپ برگرداني اين مرد را به
همه دلواپسي مرا از هر نيروئي براي نجات جانم، محروم كرده  خستگي، نوميدي از شكست و عصبيت ناشي از اين

فقط اين ! دتر نخواهد بو باشد، مرا تيرباران كنيد، اين براي شما چيزي جز يك جنايت بيش«: گروهبان گفتم به. بود
  .سمت چپ چرخيدم ، و به»ي من برگردانيد خانواده مدارك را به

. صف طوالني مرداني كه در كنار ديوار ايستاده بودند و ديگراني كه روي زمين درازكش بودند، رسيده بودم تقريباً به
 و من مرده بودم، كه چند قدم ديگر. خواندند هاي خود دعاي محتضران را مي ها سه كشيش از كتاب دعا روبروي آن

توانيم  فرمانده، ما نمي«: او گفت زور نزد افسر برگرداند و به او مرا به. اين همان گروهبان من بود. دستي بازويم را گرفت
عنوان  او دادم كه كارتم به من كيف بغليم را به. »بده ببينم«افسر گفت ! »ش را داردا او مدارك. باران كنيم اين مرد را تير

  .»راست به«: فرمانده گفت. ي اول در آن بود د وزارت تجارت در زمان محاصرهكارمن
شنبه و بخشي از شب صداي انفجار در  تمام روز يك. خيلي زود بيش از سه هزار زنداني در سمت راست گرد آمدند

ان كرديم كه ما گم. »پنجاه نفر«گروهبان گفت . ي آتش وارد شد صبح دوشنبه يك جوخه. افكن بود كنار ما طنين
شان بود  ها اولين پنجاه نفري را كه سر راه سرباز. كس از جا نجنبيد خواهند ما را با اين جوخه تيرباران كنند و هيچ مي

  .همان سمت چپ كذائي بردند ما را به. ها بودم من جزو آن. گرفتند
ها را   اين آشغالي همه«: ما گفت بهگروهبان . ديديم هاي جسد را مي آمد، تل انتها مي نظر ما بي كه به در فضائي

هاي  ها شوخي سرباز. كرديم ما اين اجساد پوشيده از خون و گِل را بلند مي. »ها برداريد و بگذاريدشان توي اين گاري
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رسيد  نظرم مي به. كردند شان چند صورت را داغان مي هاي ، و با پاشنه»اند ببينيد چه اخمي كرده«: كردند وحشتناكي مي
اي در  مسلماً عده! »ادامه دهيد! بيائيد، بيائيد«ها پاسخ دادند  ولي آن. ها گفتيم ما اين را به سرباز. اند ضي هنوز زندهكه بع

  .ها گذاشتيم  جسد را در اين گاري907/1ما . زير خاك مردند
  :ي چهارم ژوئن نوشت ليبِرتِه 

براي ساير . باران شدند شان تير هاي ي قهرماني ش در همان صحنها  در زمان كمون و يارانركِت المدير زندان 
كرد، يك دادگاه نظامي در خود   نفر تجاوز مي000/4گير شدند و تعدادشان از  هاي ملي كه در آن حوالي دست گارد

باران  كساني را كه براي تير. جوئي اوليه بودند يك كميسر پليس و عوامل امنيتي پليس مسئول باز.  تشكيل شدركِت ال
كشتند و جسدشان را در اولين گودال  ها را در حال راه رفتن از پشت سر مي آن. فرستادند داخل مي شدند، به يين ميتع

  .ها جاي تأسف داشت استثنا. ي راهزنان را داشتند ها چهره ي اين ديو همه. انداختند مي
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 نامي كه در گابريل اُسودنظامي در ورساي، ي اعضاي كمون در جلسات شعبه سوم دادگاه  هنگام محاكمه
عنوان كفيل دادگاه نظامي  او به. عنوان شاهد عليه او گواهي دهد  دست داشت، حاضر شد تا بهژوردگيري  دست

يك غيرنظامي محول شده بود،  كه چنين مقامي به  از اينمِرلَنكه كلنل  اضطراري ناحيه هفتم صحبت كرد و وقتي
  .خاطر دارم  وارد توضيحات دقيقي شد كه من كامالً بهاُسود آقاي نظر رسيد؛ متعجب به

هاي نظامي اضطراري  پاريس، دادگاه ها  به الوقوع سرباز او اعالم كرد كه در اواخر كمون، با درنظر داشتن ورود قريب
ها از  ي صالحيت آن چنين حوزه هاي استثنائي و هم از طرف حكومت ورساي تشكيل شده بودند؛ تعداد و محل اين دادگاه

عنوان سروان گردان هفدهم  هرچند كه مقامي در ارتش نداشت، ولي به) گابريل اُسودآقاي (پيش تعيين شده بود و او 
  ).1877 مارس Rappel  19،اوليس پاراني  نامه. ( دريافت كرده بوديِر تيگارد ملي، حكم خود را از دست آقاي 

 

در شهرداري ناحيه . ها را ذكر كنيم بگذاريد از ميان صدها نام اين. اهد شد اسامي شناخته خوي ها همه ـ بعد206
، دسوالنژآقاي : گولِژبناپارت؛ در بالمون و آقاي گابريل اُسودآقاي : ؛ در ناحيه هفتمگَلكلنل گاردهاي ملي، : پانزدهم
؛ در 3ي گردان  ژانيز، سركرده  دسنآقاي: اِليزِه؛ در شارپانتيِهآقاي : ؛ در شهرداري ناحيه نهم69ي گردان  سركرده

ي  ، سركردهالكو، و 4ي گردان  ، سركردهداوريلآقايان : ؛ در شهرداري سيزدهمدانيل و پارفه، گوسلَنآقايان : لوگزامبورگ
  .باري دست يافت شهرت قساوت  در عرض چند ساعت بهوابر: شاتلِهدر . 17گردان 
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كه  آورند، درحالي جا مي آن ها را مرتباً به زنداني.  نظام خيلي متأثر كننده استي درسهها در اطراف م اين روز
  ). مه28، سيِكل. (آيد كه مي شان از پيش تمام شده است و فقط صداي گلوله است محاكمه

ي   و مدرسهبومدر پادگان . ي خاص در كار بودند اي در چندين نقطه سابقه هاي نظامي با فعاليت بي در پاريس دادگاه
، ليبِرتِه. (هائي كه علناً در درگيري شركت داشتند لوت و اين تصفيه حسابي است با آن الت. آيد نظام دائم صداي تير مي

  ). مه30
طور  اند كه در آن يك دادگاه نظامي به برپا كرده) شَتلِه(، ديوار امنيتي محكمي دور تئاتر ) مه28شنبه  يك(از بامداد 

 15ها، زنان و كودكان  هاي پانزده تا بيست نفري مركب از گاردهاي ملي، غيرنظامي دم دسته به دم. ه استدائم مستقر شد
  .آيند بيند كه بيرون مي  ساله را مي16تا 
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شوند كه  ها اسكورت مي كنند و توسط يك جوخه از شكاري دو حركت مي ها دو به آن. ندا مرگ اين افراد محكوم به
يك دقيقه بعد آدم . شود رود و داخل پادگان جمهوري مي  باال ميژِوري  اين جمع از كناره. ر دارنددر جلو و عقب صف قرا

اين حكم دادگاه نظامي است كه . شود پي تفنگ شليك مي در هاي پي شنود و گلوله ها را مي از داخل پادگان آتش جوخه
  .دم اجرا شده است در 

نظر  ها عميقاً متأثر به جمعيت از شنيدن صداي تير. هاي ديگر را ببرد ندانيگردد تا ز مي  برشتله ها به ي شكاري دسته
  ).1871 مه 30، دِبا دِ ژورنال. (رسد مي
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  :ها عليه كمون، در رفت ترين ي بورژوازي بلژيك و يكي از خشن ، روزنامهاِرد اعتراف زير از دست 
تفاوتي، با تحقير، بدون نفرت، بدون خشم و بدون دشنام  نبرد، با بيها پس از  ها با مرگ مثل عرب اكثريت آن

  .جالدان خود روبرو شدند به
  .القول بودند هاي خود متفق ها سؤال كردم در روايات ها شركت داشتند و من از آن ي سربازاني كه در اين اعدام همه

ها  ها همه مثل سرباز آن.  تيرباران كرديمپسيدر ها را  اصل ما حدود چهل نفر از اين نا«: من گفت ها به يكي از آن
شان را بيرون آوردند و  هاي اي ديگر پيراهن عده. گرفته، ايستادند ها را صليب كردند و با سر باال ها دست بعضي. مردند

  .»ترسيم ما از مرگ نمي! طرف ما فرياد زدند آتش
تنهائي  خاطر دارم كه به چي را به صوصاً يك توپمن مخ. حتي يكي از كساني كه ما تيرباران كرديم هم نلرزيد

درطول سه ربع ساعت . داد يك عراده توپ خدمت مي تنه به او يك. ما خسارت وارد كرد ي يك گردان كامل به اندازه به
و را ما باريكاد ا. باالخره مغلوب شد. اي را برسر ما ريخت و چقدر از رفقاي مرا كشت و زخمي كرد هاي خوشه باران گلوله

خاطر سرويسي كه درطول سه ربع ساعت داده  به. اي بود آدم قوي بنيه. هنوز جلوي چشمم است. واژگون كرده بوديم
  .ام، ولي شجاعانه خواهم مرد من سزاوار تيرباران بوده. »حاال نوبت شما است«: ما گفت به. بود، خيس عرق بود

چهار شورشي را كه مسلح  و رد كه چگونه گروهان او هشتاد براي من تعريف ككلَنشانسرباز ديگري از سپاه ژنرال 
. خواهند نرمش كنند كه مي همگي خود را در يك صف قرار دادند، مثل اين. ها آوردند پشت سنگر گير شده بودند، به دست

كه  در (تن  اي ظريف به ها كه صورت زيبائي داشت و شلواري از پارچه يكي از آن. يكي هم ضعف نشان نداد
. ي مرا نشانه بگيريد سعي كنيد سينه«: ما گفت  دور كمر بسته بود، با آرامي بهزواوو كمربند ) هايش كرده بود تينپو

  . اش پريد ما همگي آتش كرديم، ولي بيچاره نصف كله. »سرم نزنيد مواظب باشيد به
  :يكي از كارمندان ورساي مطلب زير را براي من نقل كرد

ي شهرداري  زده هاي دود طرف ويرانه  بهشتله تئاترمن از كنار . پاريس زدم سري بهشنبه، من  در طول روز، يك
  .كرد، مرا احاطه نمود و با خود برد رفتم كه سيل جمعيتي كه كارواني از زندانيان را دنبال مي مركزي مي

ها   تقريباً همگي آن.ي پاريس ديده بودم هاي دوران محاصره ها همان كساني را ديدم كه در گردان من در ميان آن
هائي محكم و  ها با گام آن. شان نه نشاني از نوميدي داشت، نه نگراني و نه احساسات هاي چهره. نظرم كارگر آمدند به

. تفاوت بودند كه من گمان كردم انتظار دارند، آزاد شوند سرنوشت خود بي قدر به نظر من آن داشتند و به مصمم قدم برمي
. روند كجا مي دانستند به  برده بودند و حاال خوب ميمنيمونتان اين افراد را همان روز صبح به. ه بودممن كامالً در اشتبا
تر رفتن  اي تشكيل دادند و مانع جلو دايره اي كه در جلوي اسكورت بودند نيم ، افسران سوارهلُبوپادگان  پس از رسيدن به

  .ها شدند كنجكاو
  

  : سيزدهم ژوئن نوشتگُلوايواقوي ورساي در  هاي واق ترين سگ ايهيكي از فروم  :XXVIIپيوست ـ 209
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اشمئزاز از  توان ترديد كرد، با حيرت آميخته به شان نمي قضاوت و حرف سرد هستند و به كه كامالً خون مرداني
  .فكر فرو برد كردند كه مرا قدري به هائي كه با چشم خود ديده بودند، صحبت مي صحنه

كردند  هدف تيراندازي مي اي در دست، بي آمدند و تپانچه خيابان مي هاي ابريشمي برتن، به و و جامهر زنان جوان، زيبا
ها را كه در  يكي از آن. »فوراً مرا تيرباران كنيد«گفتند  و بعد با حالتي مغرورانه، با صداي بلند و چشماني پر از نفرت مي

بستند تا براي محاكمه  دازي شده بود و داشتند دست و پايش را مياش تيران گير كرده بودند كه از پنجره اي دست خانه 
ي برهنه در كنار ديواري قرار  با بازوهاي گشوده و سينه. »بيائيد مرا از زحمت سفر راحت كنيد«: ورساي بفرستند؛ گفت به

  .رسيد كه طالب مرگ است نظر مي گرفت، به
اند، دشنام برزبان و  حاكمه توسط سربازان خشمگين ديده شدهم ترتيب در حال اعدام بي اين كه به هائي ي آن همه

  .دهد اي بزرگ را انجام مي اند، مثل شهيدي كه با قرباني كردن خود وظيفه لبخند تحقير برلب مرده
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زير از آقاي ي  اش در هواداري از عفوعمومي مطرح شد، نامه خاطر جزوه  بهراسپايكه دعوا عليه ، زماني1876در 
  :او قرائت شد ، سناتور، در دادگاه و خطاب بهسِزي د اِروِ

. كنيد، در اين نامه تكرار كنم من گوشزد مي توانم مطلبي را كه شما به كاري افراد گوناگون، نمي دليل مالحظه به
كار رفت تا زندگي آقاي  ي بها عنوان دليل براي صدور فرمان غيرمنصفانه كه به جا مايلم با تكرار كلماتي ليكن، در اين

 را تصرف كرده بودند، در معرض تهديد قرار داد، پالنت دِ ژاردن و تِالگي سِنتها زندان   را در روزي كه سربازسِرنوشي
  .ي شما پاسخ دهم منشانه درخواست بزرگ به

كه  با اطالع از اين. ن آوردزبا ها هستند كلماتي كه ژنرال تيپ كه فرمان اعدام بدون محاكمه را صادر كرد، به اين
توانم از او نام ببرم،  كسي كه من نمي اش را جلوي درِ زندان ديدم، او خطاب به زندان رفته بود، و من درشكه  بهسِرنوشي

 ديگر بده او را ي زندان و تا پنج دقيقه برگرد به.  فرانكي رفراندوم000/100 است، همان مرد سرناشياين ! اي«: گفت
  .»نندتيرباران ك

جا مراحل  كه ژنرال از آن ، جائيژوسيو دو سِدرپنج دقيقه، درست همان زماني بود كه حامل فرمان الزم داشت تا از 
  .زندان برساند كرد، خود را به نبرد را نظاره مي

ئي جو خاطر آوردم كه اين بيانِ يك انتقام اول من درست از معنيِ اين جمله سر در نياوردم، ولي لحظاتي بعد به
 فرانك براي تبليغاتي كه 000/100كه او  خاطر آن  است؛ بهسِرنوشيسياسي است كه در شُرف اِعمال عليه آقاي 

چه در آن دم شنيده  كه از آن من . نهاد كرده بود اپوزيسيون قرار بود طي آخرين رفراندوم امپراتوري انجام دهد، پيش
اي پيش آوردم كه محكوم نجات خود را از پيش مديون  داشتم و حادثهخشم آمده بودم، اين خوشبختي را  بودم، عميقاً به

  . ها جزئياتي هستند كه من قادرم دراختيار شما بگذارم اين. آن است
  سِزي د اِروِ
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  :1871 ژوئن 19، يردني ال و اِكواز 
 مه 27اين جهت محكوم و تيرباران شد كه در  بهنتوني موالَاند كه  هاي پاريس اين را مكرراً نوشته بعضي از روزنامه

  .اين گزارش نادرست است. گير شده بود  دست،سالح در دست
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 مارس شهرداري ناحيه خودش را 18داد، اين بود كه در   را در معرض اتهام قرار ميتوني موالنتنها عملي كه 
 ابالغ بركناري نشان داده شد كه در آن روز از سوي او نوعي به. تصرف كرده و لذا در دادن عالمت قيام دخيل بوده است

  .هيچ شاهدي استماع نشد. شد، تسليم كرده بود ش ميا ، شهرداري كه او جانشيناِريسونآقاي  او به
 اين را پذيرفت، ولي اضافه كرد كه او حداكثر دو روز در مقام شهردار كار كرد و در انتهاي اين مدت، چون موالن

مردان كمون نداشت، داوطلبانه از حضور در شهرداري خودداري كرد و بالفاصله جانشيني براي او تعيين چندان توافقي با 
  . شد

او . پاريس شرح دهد  خواست كه چگونگي صرف اوقات و اعمال خود را از تاريخ ورود ارتش بهموالندادگاه نظامي از 
عنوان يكي از  هاي خود، به  و از طريق نوشتهبلوا ي خصوص در جريان محاكمه ها پيش، به پاسخ داد كه چون از مدت

 مارس پاسخي نداشت، از بيم 18رهبران حزب سوسياليست شناخته شده بود و براي تصرف شهرداري ناحيه هشتم در 
هاي اوليه درصدد برآمده و موفق شده از صبح دوشنبه تا شنبه شب در  هاي  اختصاري شديد و خشم ساعت دادگاه

 مه، اين دوست از مهمان خود خواسته تا پناهگاه خود را ترك كند، و 27گاه شنبه،  و در شام... پناه بگيردي دوستي  خانه
خوردگي، ديگر درصدد دفاع از آزادي و حتي دفاع از زندگي خود برنيامده  نواز، در اثر سر ي نامهمان هنگام ترك اين خانه

دادگاه  گير شد و به ش، تقريباً بالفاصله دستا همسايگان و مستخدمجا براثر گزارش  ي خود برگشته، و در آن خانه و به
  . منتقل گرديدلوگزامبورگنظامي در 

او  لطف كرد و بهدادگاه نظامي . مرگ محكوم كردند همين توضيح منحصر شد و او را به  بهتوني موالني  محاكمه
] از اين لحاظ[قصرش دانست، اهميتي ندارد و خاطر آن م شد به ي شهرداري، كه تنها عملي بود كه مي گفت كه قضيه

ها و  ي قابليت واسطه آيد و به حساب مي سزاوار مرگ نيست؛  اما از اين لحاظ كه او يكي از رهبران حزب سوسياليست به
هائي كه يك حكومت محتاط و  خالصه، يكي از آن آدم. ها نفوذ داشت، آدمي خطرناك است روي تودهاش  شخصيت

  .ها خالص سازد گاه موقعيت مشروعي پيدا كرد، خود را از دست آنعاقل بايد هر
بدون هيچ مشكلي يك فرصت دوازده . اعضاي دادگاه دلخوش باشد) عجب(نزاكت  توانست به  فقط ميتوني موالن

خره نام پدرش بنويسد و باال ي خود را تهيه كند، چند كلمه براي خداحافظي به نامه او داده شد تا بتواند وصيت ساعته به
اين وظيفه كه . ترين دلبستگي را نشان داده بود او بيش  تاكنون نسبت بهبلواي  زني بدهد كه از زمان محاكمه خود را به

اش خواستار تحويل  بيوه. باغي در چند قدمي كاخ آوردند و تيرباران كردند  را بهتوني موالن مه، 28انجام شد، در صبح 
  .او داده بودند، ولي سرانجام امتناع كردند بهجسد شده بود؛ اول قول اين را 
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  .او اجازه بدهيم تا حرف بزند باز به. رود  هم ميگارسنهاي  ستون بدهكاري كشي به اين آدم
... يك سرباز حمله ببرد؛ او آدمي بود با توان ورزشي او قصد داشت به.  ابتدا سعي كرد هويت خود را انكار نمايدبيوره

ي پولي را آغاز  او قصه. وقت چنداني براي بازجوئي از او نبود. آورد دهان مي كرد و از خشم كف به او از خودش دفاع مي
بعد حرف خودش را قطع كرد . كرد  فرانك صحبت مي000/150او از . توانست نشان دهد كرد كه محل اختفايش را مي

از او . »فايده است كه حرف ديگري بزنم براي من بي.  تيرباران كنندخواهي مرا بدهي بينم كه تو مي مي«من بگويد  تا به
  ).234، ص 2تحقيق درمورد هيجدهم مارس، جلد . (او تيرباران شد. »بله«؟ »تو سر موضع خود هستي«پرسيدم 
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  .روايت يك گروهبان ارتش، منتشره در گُلوا
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ژِرمن ـ  سنـ  پيترترِ   گذشته از ساعت شش بعد از ظهر، در خيابان كوچك مه، چند دقيقه25شنبه  اين واقعه روز پنج
او كت سياه و شلوار . آمد  بيرون ميتئاتر شتلهي آتش مأمور تيرباران خود از   داشت همراه جوخهواله.  رخ دادلُكزِروا

ود، خيلي كوتاه بود و ديگر ش كه همين اواخر اصالح شده با سر نداشت و ريش كاله به. تن داشت روشن زرد رنگي به
  .شد داشت خاكستري مي

رسيد  نظر مي شد، احساس حفظ نفس، نيروئي را كه به جا اجرا مي بايست در آن اي كه حكم مقدر مي كوچه با ورود به
 ها او را برگرداندند، دچار خشمي وحشتناك شد؛ و خواست فرار كند؛ ولي وقتي سرباز. او بازگشت رهايش كرده باشد، به

ها را گاز گرفت و در يك كالم مقاومتي  چنگ آورد و آن ش را بها خود پيچيد و گلوي جالدان ، به»!قتل«فرياد زد 
  .نوميدانه كرد

ها كه پشت سر  شدند و اندكي از اين درگيري هولناك متأثر شده بودند كه  يكي از آن ها داشتند دستپاچه مي سرباز
  .زمين افتاد اي خفيف به كمر او وارد كرد كه مرد بيچاره با ناله آلودي به ي خشم ربهاش چنان ض ديگران بود با قنداق تفنگ

ش شليك كردند و با ا بدن هاي خودشان چند گلوله مستقيماً به بعد با تپانچه. ترديد ستون فقرات شكسته بود بي
ا نزديك شد و شاسپوي خود را در ه كشيد، يكي از جالد چون هنوز نفس مي. شان آن را سوراخ سوراخ كردند هاي سرنيزه
  .جسدش در جوي ماند تا يكي بيايد آن را ببرد. بخشي از جمجمه تركيد و باز شد. ش خالي كردا گوش

  .ها توانستند او را شناسائي كنند در اين هنگام بود كه تماشاچيان اين صحنه نزديك شدند و با وجود زخم
  

اين . هفتم داد و  كلنلِ هنگ شصتسيكرنتشر نموده است كه سرگرد  متن گزارشي را ملَرييِژواي  ـ روزنامه214
ما . عهده داشت ي آتش او را به  شركت و فرماندهي جوخهوارلنگيري   بود و در دستارييِژسرگرد اهل شهرستان 

 رويش نوشته در ميان اشيائي كه نزد او يافت شد يك دفتر بغلي كه نام او«: كنيم پاراگراف زير را از اين گزارش نقل مي
  . »تريدوناي و يك كارت از  تراش، يك ساعت نقره  سانتيم، يك قلم15 فرانك و 284شده بود، يك كيف پول حاوي 

  
ما قوياً براين «:  مه نوشت27 در ي بحري و نظام مجله. ي خارجي هم همين بانگ را برآوردند ـ چند روزنامه215

ها زيادي خوب است و اگر علم پزشگي با عمل كردن بر  خو ن اين درندهكه مرگ از طريق دار زدن براي مردايم  عقيده
ها  كه ما در اين آزمايش اقل اين كرد، حد رفت مي اند پيش صالبه كشيده كه كشور خود را بههائي  ي اين جاني پيكر زنده

  .»ديديم هيچ عيبي نمي
  

ها تفنگداران دريائي  آن. كامالً جوان را ديديم سربازاني ولترفروشي ميدان  شنبه در شراب ـ ما در صبح روز يك216
ما دستور داريم ! اوف«: زده گفت ها با لحني شگفت ؟ يكي از آن»جا خيلي كشته هست آن«ما پرسيديم .  بودند1871در 

كرده بودند اگر حريق روشن ن«.) ما بگويند شان را به ها نتوانستند نام ژنرال آن. (»ما گفت ژنرال اين را به. كه اسير نگيريم
و او صحبت را با رفقايش ) كلمه نقل كلمه به. (»اند، ما بايد بكشيم ها حريق بپا كرده ولي چون آن. خوردند درد ما نمي به

او پرسيد . ما گذاشتيم برود. يك نفر با بلوز بيرون آمد«) باريكاد شهرداري اشاره كرد به (»جا امروز صبح در آن«. ادامه داد
ش ا تلو خوردن و تلو! گذاشتيم از جلوي ما رد شود و بعد تق، تق! »آه، بايد فكر كنم نه«؟ »كنيد ن نميشما مرا تيربارا«

  ! »مضحك نبود
  

.  مجروح6454 كشته و 877 مجروح ـ دركل، 6024 سرباز كشته و 794 مجروح؛ 430 افسر كشته و 63ـ 217
  .ماكماهونگزارش مارشال 
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، هكسو نفر در خيابان 48، ركِت تن در 6، تِالژي  سنت تن در4: ام شده استهاي اعد ـ اين تعداد دقيق گروگان218
  .ژِكهي   و كنارهركِت پتيت تن در 4

  
شدند، همگي با نوعي  وقتي تيرباران مي«: ، گفت276، ص 2در تحقيق در مورد هيجدهم مارس، جلد  من د كونتـ 219

و فقط «) من دشك احساس جالد، آقاي  بي(»  اخالقي نسبت داديك احساس توان آن را به مردند كه نمي گستاخي مي
اين . »كه با كار كردن زندگي كنند جاي آن رسند، به پاياني مي اين تصميم نسبت داده شود كه با مرگ به تواند به مي

دف مقدسي كردند در حالِ دفاع از ه ها فكر مي رسد كه آن نظر مي به«): 28ص ( گفته استماكماهونحقيقت دارد كه 
ترند،  انگيز كدام نفرت. »ها ممكن است كه در قصد خود حسن نيت داشته باشند بعضي از آن. هستند، استقالل پاريس

داند كه دارد يك شهيد را  كشد و مي كه مي كشد يا آن را مي» گستاخ«كند كه يك  كشد و گمان مي كسي كه مي
  كشد؟ مي

  
كند و از زير ارك دوم از  وان ديد كه همراه جريان آب حركت ميت  ردي طوالني از خون را ميسنروي «ـ 220

  .  مه31ي ليبرته،  روزنامه. »شد اين رد هرگز متوقف نمي. كند  گذر ميتويلريجانب 
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 را  منتشر كرد كه در زمان كمون اين خدمتتُماداكَن سني زير را از يكي از كاركنان  ، نامه1872 مه 30 راديكالِ
  :پر شده بود  سانتيمتري ته8هاي  ها كرده بود كه مانع آتش توپ ورسائي به

  آقاي كنت بارو، به
  .ي تحقيق درمورد قيام هيجدهم مارس، ورساي رئيس كميته
  آقاي رئيس،

ر را از تازگي در كتابي كه نام آن تحقيق پارلمان درمورد قيام هيجدهم مارس است، زير تيتر گواهي شهود، گواهي زي من به
  :ام  خواندهگارسنسروان ستاد 

ولي وقتي ما بر . گير شدند در همان لحظات اول، يعني درحين نبرد، اعدام شدند ي كساني كه مسلح دست همه«
  .»ي چپ مسلط شديم، ديگر اعدامي نبود كرانه

  :خوانم ا مي درمورد عمليات ارتش ورساي عليه پاريس شورشي من اعالم زير رماكماهوندر گزارش مارشال 
  .»هاي سن در اختيار ما بود چنين پل ي چپ و هم  مه تمام كرانه25عصر روز «

روز ديگر در پادگان   قرباني تيره24 مه پسر من و 25چهار روز بعد از .  متأسفانه خالف واقع استگارسنگواهي سروان 
  . ي نظام كشته شدند ي چپ، نزديك مدرسه ، واقع در كرانهدوپلِكس
. فرستم ي صحيح از آن را براي شما مي وت من در اين خصوص شكايتي تسليم وزير دادگستري كردم كه يك نسخه ا31در 

تا حال  .ها را مجازات كند پسرم را تعريف كردم، تقاضا كردم كه قانون دنبال مقصرين بگردد و آن كه امور مربوط به پس از آن
هاي من ناشنوا مانده  ادعا ام، قانون به فرزندم شكايتم را علني كردهكه من جهت اثبات از بين رفتن  رغم اين حاضر علي

  .است
ي چپ فرمان داده  گويد، رياست فرماندهي كل قشون در كرانه  ميگارسنطور كه سروان  اگر اين درست است كه، آن

 مه 28 در پيام ماكماهونمارشال كه  ها خاتمه داده شود؛ و اگر اين هم درست بود  اين اعدام  مه به25گاه  بود كه پس از شام
ي اعضاي كمون اعالم كرد ـ  طور كه كلنل رئيس دادگاه نظامي در محاكمه دستور داده بود كه هرگونه اعدام تعليق شود، همان
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وامر ا اعتنائي به خاطر بي همدستان او بايد به] چنين هم[ را صادر كرد و دوپلكس كه دستور كشتار رنكولنام  افسر ژاندارمري به
  .هائي كه در نبرد شركت نداشتند، محاكمه شوند قتل رساندن اين بدبخت رياست ارتش و به
 بودم كه با تُماداك سنهاي   مه در همان زماني كه من مشغول تحويل توپ29 در صبح ـ  امر هولناكي است  درنتيجه ـاين 

خطر انداختيم، پسر من در ته يك  خاطر آن جانمان را به  و بهها را براي كشور حفظ كنيم پسرم سوگند شرف ياد كرده بوديم تا آن
  .كردند، كشته شد ش ميا بايست محافظت دست كساني كه مي طويله به
خواهم لطف كنند و دستور دهند گواهي  ام من از آقاي رئيس مي اكنون علني كرده اساس اين واقعيات كه من هم بر
ـ آقاي رئيس، من افتخار دارم و . ها كامالً خالف حقيقت است اعدام ي مربوط به  تصحيح شود، زيراكه در نكتهگارسنسروان 

  .غيره
 ارسال كنت بارو  لُآقاي ، به158 تحت شماره 1872 مارس 28ي سفارشي  ي حاضر در جوف نامه ي صحيح از نامه نسخه

  .اند شده است كه رسيد آن را تصديق كرده
  1782 مه 23 پاريس، 

  لوده. گ

 

   :XXXIIIست پيوـ 222
هرگاه تعداد محكومان از .  اعدام خواهند شددبولُني بواشوند در  هاي نظامي محكوم مي در آينده كساني كه در دادگاه
  ). ژوئن9، ژورنال پاري. (ي اعدام خواهد شد گزين جوخه ده تجاوز كند، يك مسلسل جاي

  . ممنوع استبولُني د بواهرگونه تردد در 
تر  كه در معيت يك جوخه سرباز باشد؛ و ممنوعيت خروج مجدد از اين هم بيش شود، مگر آنكس نبايد وارد  هيچ

  ). ژوئن15ژورنال،  پاري. (است
  

وقتي «:  گفته استماكماهون.  ارائه داده استدر تحقيق درمورد هيجدهم مارس اَپِركه ژنرال  ـ اين رقمي است223
اي موارد تعليماتي كه من  متأسفانه در پاره. اين پذيرفته شده بود. ران شوندكنند، نبايد تيربا افراد سالح خود را تسليم مي

منطق اين  آفرين به. »ها خيلي محدود بوده است توانم تأكيد كنم كه تعداد اعدام ولي من مي. داده بودم، فراموش شدند
هاي ويژه تهيه شده است؛ كه اين  شك فهرستي از همه، هم از اين فراموشكارها و هم از قربانيان دادگاه بي. استدالل

  .گيرد ها را كامالً ناديده مي آن» سرباز وفادار«
هائي كه  در محافل رسمي تعداد فدرال«:  نوشت)كار  ليبرال و محافظهي هيك روزنام (ناسيونالچند روز بعد از نبرد، 

اگر اين خبر . شود  نفر تخمين زده مي000/20اند، به  هاي مه كشته، تيرباران يا در اثر جراحات وارده مرده در جريان روز
احتمال بسيار قوي درست است؛ ما جرأت انتشار اين رقم  اند كه اين تخمين به را از افسراني نگرفته بوديم كه اعالم كرده

  .»آيد، نداشتيم نظرمان خيلي زياد مي را كه به
  

  :XXXIVپيوست ـ 224

 روي زمين نشست و ديگر حاضر نبود يك په الهاي سياه سرِ خيابان  واي منگ و م دار با كله چرده، هيكل مردي سياه
پس از چند تالش براي مجبور . رفت داد و دندان قروچه مي طرف مردم تكان مي هايش را به تر برود؛ مشتت قدم هم جلو

او گفت كه برخيزد و مثل  اش را دو بار در بدن او فرو برد و به ها كامالً از كوره در رفت و سرنيزه كردن او، يكي سرباز
بنابراين او را گرفتند و روي اسب گذاشتند كه با . رفت، اين روش موفق نبود طور كه انتظار مي همان. ديگران راه برود

خيلي . روي زمين كشيدند] ي سفاك ملكه[برونهيلدا سبك  دم اسب بستند و به سرعت از آن پائين پريد؛ و باالخره او را به
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يك چوب خشگ تبديل شده بود، او را بار يك گاري آمبوالنسي كردند و در  هوش شد و چون به ريزي بي زود براثر خون
  ). مه31، تايمز. (جا بردند ميان فرياد و دشنام جمعيت از آن

  ). مه31، تايمز. (شد هاي سرش در معابر كشيده مي ها و مو زد با دست باز مي زنداني ديگري كه او نيز از راه رفتن سر
راه بيفتند كه دو كيلومتري   بهواندومطرف ميدان  شوهر را گرفتند و دستور دادند كه به و  يك زنمونسونزديك پارك 

زن روي سنگ كنار خيابان نشست و . قدر راه بروند توانستند اين ها هردو معلول بودند و نمي آن. جا فاصله داشت از آن
زن بر امتناع خود . جلو بردارد  تالش كند، حاضر نبود قدمي بهخواست هاي شوهرش كه از او مي رغم التماس علي

شان بودند، خواستند كه اگر قرار است تيرباران شوند، در  هائي كه همراه هم آويختند و از ژاندارم پافشاري كرد، و هر دو به
 دور شليك بود كه كشيدند و فقط با دومين ها هنوز نفس مي بيست تپانچه آتش كرد و آن. شان كنند دم تيرباران

  ). مه29، تايمز. (ها دور شدند و اجسادي را كه از پا درآورده بودند، جا گذاشتند بعد ژاندارم. مردند فرو
  

هاي هوادار نظم و خبرنگاران  آيد نه تنها از سوي زندانيان، بلكه توسط روزنامه چه در زير مي ـ اين مطلب و آن225
  .اند، تأئيد شده است عنوان شهودان عيني صحبت كرده هكار خارجي كه ب هاي محافظه روزنامه
   :XXXVپيوست  

  : مه خود نوشت31ي   در شمارهرنگ سهكار  ي محافظه روزنامه
اند، و   تيرباران شدهپسيهاي  يازده نفرشان در خندق و چهارم، از بيش از دوهزار فدرال صد و شنبه بيست صبح يك

 était entrée] زبان اصلي آورد معني را بايد به ي بي پايان اين جمله[زي دهد كه پيرو تحت شرائطي كه نشان مي

dans toute la maturité de la situation.  
و تعداد ! »ها خارج شوند كساني كه موي سفيد دارند از صف«: كرد گفت ها را سرپرستي مي كه اعدام گاليفهژنرال 

در .  را ديده بودند1848ها دليل مشدده اين بود كه ژوئن  براي اين. دش يازده نفر بالغ مي و صد هاي سفيد مو به فدرال
  .عقب برگرداند تواند ما را راهي طوالني به جا يك تئوري قهقرائي هست كه مي اين

  
 رخ داد، موئِت ال  در 1871 مه 26ي بروكسل اعالميه زير را با امضاي شاهدان عيني در مورد وقايعي كه در  ليبرته

  :منتشر نمود
سمت ورساي ترك   را بهمالزِرب مه گذشته ما جزو ستوني از زندانيان بوديم كه در ساعت هشت صبح بولوار 26 در 

 پس از پائين آمدن از اسب خود وارد صفوف ما شد و گاليفهجا ژنرال   توقف كرديم و در آنموئِت ال د شاتوما در . كرد
پاي استحكامات بردند و جلوي چشم ما  ها را به آن. ها نشان داد سرباز  بهسه مرد و سه زن را و انتخاب پرداخت و هشتاد به

ي  اندازه هاي شما در پاريس به روزنامه.  استگاليفهاسم من «: ما گفت پس از اين ضربِ شصت، ژنرال به. تيرباران كردند
  .»گيرم من انتقام خودم را مي. اند مال كرده كافي مرا لجن

هاي وحشتناك دو  جا هم درطي سفر مجبور بوديم شاهد اعدام ساي حركت كرديم و در اينسمت ور جا ما به از اين
پاي ستون راه بروند، توسط  توانستند هم زن و سه مرد باشيم كه دراثر خستگي از پا افتاده بودند و چون ديگر نمي

  .دادند با ضربات سرنيزه كشته شدند هاي شهري كه اسكورت ما را تشكيل مي گروهبان
  .دنبال آمده است تعداد يازده اسم به اسامي با ذكر شغل و آدرس به

  
جاده صف  راه منتهي به ستون چهار و در رديف پنج نفره در كوره   توقف كرد و بهاوريشستون زندانيان در خيابان 

از سمت چپِ صف و جا رسيده بودند، پياده شدند و  آن  و ستادش كه پيش از ما بهدگاليفه ماركي  دي ژنرال . كشيدند
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داشت و صف را از نظر  مي آهستگي قدم بر ژنرال كه به. بازرسي كردند جا بودم، شروع به نزديك جائي كه من آن
داد كه  او عالمت مي زد و يا به ايستاد، روي شانه كسي مي جا مي جا و آن گذراند، مثل آن كه در حال بازرسي است؛ اين مي

شد، بدون حرف ديگري از صف بيرون  اين نحو مشخص مي تر موارد فردي كه به شدر بي. از عقب صف بيرون بيايد
بديهي است كه ... كرد جا تشكيل شده بود، حركت مي طرف وسط جاده كه حاال ديگر ستون كوچكي در آن آمد و به مي
نحوي  بهها  العمل گوناگون آن ي عكس دانستند كه ساعت آخرشان رسيده است و مشاهده ها خيلي خوب مي آن

... ناليد خون ميان جاده نشست و با اندوه مي يك نفر كه زخمي هم بود با پيراهن آغشته به. انگيز جالب بود هراس
پريده، ولي مسلط برخود از ساير زندانيان  آمدند؛ رنگ نظر سرباز فراري مي دو نفر كه به. گريستند ديگراني در سكوت مي

كه يكي از  ديدن اين... زدند جويانه لبخند مي اي مبارزه عده. اند  صفوف خود ديدهها را در پرسيدند كه آيا هرگز آن مي
تالشي . دست مرگ بسپارند، صحنه هراسناكي بود ي چند دقيقه به طور بيرون بكشند و درفاصله ت را اينهاي رديف هم

.  نشان دادگاليفه طر خالف خاصي بهخا در چند قدمي جائي كه من ايستاده بودم، يك افسر سوار زن و مردي را به... ديگر
ژنرال ابتدا مكثي . گناهي نمود هاي گشاده طلب ترحم كرد و اظهار بي زانو افتاد و با بازو زن از ميان صف بيرون دويد به

بازي شما هيچ . ام ها را در پاريس ديده ي تأتر خانم، من همه«: تفاوت و رفتاري خشگ گفت اي بي كرد و بعد با چهره
] الزم نيست كمدي بازي كنيد)[Ce n'est pas la peine de jouer la comedie. (»ي روي من نداردتأثير

برخورداري از اسكورتِ  كردم؛ همانند يك زنداني، ولي مفتخر به من حركت ژنرال در ميان زندانيان را از نزديك دنبال مي
نتيجه مشاهدات من اين بود . كند ش را هدايت ميهاي كردم بفهمم كه چه چيزي  انتخاب سعي مي. سوار دو شكاري اسب

يك . دستي خود چيز خوبي نبود تر بودن از بغل تر يا زشت تر، پير تر، تميز تر، كثيف گير بلند نحوي چشم كه در آن روز به
و   شكستهاي فرد مخصوصاً جلب نظر مرا كرد كه احتماالً رهائي خود از بالياي اين جهان را مديون داشتن بيني

اي معمولي   در جائي ديگر و در غير اين حالت، چهره كه؛ بودش در پنهان كردن آن در ارتفاعي كه قرار داشت،ا ناتواني
ها را پشت   آتش فراخوانده شد و ستون حركت خود را از سر گرفت و آن بيش از صد نفري انتخاب شدند، يك جوخه. بود

اين اعدام آن . سر ما آغاز شد و تا بيش از يك ربع ساعت ادامه يافتاي بعد رگبار آتش در پشت  چند دقيقه. سر گذاشت
  ).1871 ژوئن 8، ديلي نيوز. (محاكمه محكوم شدند روزاني بود كه بي  تيره

  
هاي  روي چهره.  زنداني ظاهر شد000/6 در رأس گاليفهحدود ساعت يك، ژنرال )  مه28شنبه  يك(ديروز 

ها آشكارا براي بدترين  آن. ها هيچ نور اميدي وجود نداشت كه ديده شود ي آن هاي گود رفته شكسته و در چشم هم در
جا  كشيدند كه گوئي ارزش آن را ندارد تا ورساي راه بروند تا در آن زمين مي اعتنا پا به ها آماده بودند و بي سرنوشت

رسيد بر همين عقيده  نظر مي  هم بهيفهگال دآقاي . رهاند ها را از رنج اين سفر مي يك اعدام فوري آن. تيرباران شوند
اندكي بعد از . جا اعدام شدند  نفر را انتخاب كرد كه همان82 ستون را متوقف كرد، ترييونف د اَركتر از  باشد، و اندكي باال

  ).1871 مه 31، تايمز. ( برده شده و اعدام گرديدندمنسوپارك  ها به نشان نفري از آتش  20ي  اين يك دسته
  

رفت، با موهاي بلند روشن و  تنهائي راه مي اندامي را مالحظه كردم كه در لباس گارد ملي به من آدم الغر«ـ 226
شناسد و نه  رسيد نه شرم مي نظر مي هاي آبي درخشان و صورتي زيبا، گيرا و جوان كه به ها، چشم ريخته روي شانه

صورت  شان به ظاهر گارد ملي مرد، يك زن است؛ خشم وقتي ناظران صحنه با يك نگاه متوجه شدند كه اين به. ترس
زدند، با خشم  تر شده بود و برق مي شان بيش ولي تنها پاسخ قرباني اين بود كه با چشماني كه رنگ. دشنام فوران كرد

 29ز، تايم. »بود شد، چه ملت هولناكي مي اگر ملت فرانسه فقط از زنان فرانسوي تشكيل مي. كرد راست و چپ نگاه مي به
  .1871مه 
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  !»چه پيروزي ذيقيمتي« نوشته بود دِباگونه رفتار كردند، كسي همين تازگي در  اين  بهرتيسبنها با  ـ آن227

  
ما نقل قول از اين روزنامه را .  براين امور شهادت دارندسيكلكار و ازجمله  ي محافظه ـ چندين روزنامه228

 ساتوريپريروز در «. دهيم رود، ترجيح مي ها مي آن ن افتخارات ارتش بهكرد هاي فيگاريست كه ظن گنده روزنامه به
ي كافي  اندازه ولي چون اين كار به. ها آغاز كردند ترين سربازان با هدف گرفتن ياغي. تالشي براي شورش صورت گرفت

چه  رقرار شد، ولي بهنظم دوباره ب. كردند روي جمعيت آتش مي ها را پيش آوردند كه به نظر نرسيد، مسلسل سريع به
چند رگبار .  رخ دادساتوريحدود ساعت چهار صبح يك خيزش جديد در ميان زندانيان «).  مه27ورساي، ! (»قيمتي

 28ورساي، (»ها بايد نسبتاً زياد باشد ها و زخمي توانيد تصور كنيد، تعداد كشته طور كه مي مسلسل شليك شد و همان
  ).مه

  
  .كرد هاي ناحيه سيزدهم را سرپرستي مي ، سرهنگ دومي كه اعداميِرستيـ از جمله، يكي همين 229

  
فقط يك نفر . خواستند جان او را نجات دهند  فدرال مجروحي بود كه تمام پرسنل ميبژُنـ در بيمارستان 230

ن فرستاد تا آن دنبال سربازان پست مجاور بيمارستا او به. ي پزشگي ، سرجراح و استاد دانشكدهدِلبومخالفت كرد، دكتر 
ش را ا  را مجبور كردند تا تدريسدِلبوافتخار دانشجوياني نقل شد كه چند ماه بعد دكتر  اين واقعه به.  بيچاره را ببرند

  .معلق كند
  

شد، امكان اثبات صحت اين آمار ننگ آور را فراهم كرد كه  ها ثبت مي ها در آن كه اين گزارش ـ تعداد دفاتري231
  .شد ي جاسوس آن زمان منتشر ميها توسط روزنامه

  
كه در تاريخ  (بيورهامضاي  ي چپ را آتش بزند،  داد تا كرانه  دستور مييِر ميلي ها كه به ـ يكي از اين فرمان232

  .را داشت) كه در آن زمان ديگر مرده بود (دومبروسكيو ) يكم فرار كرد و  بيست
  

اين  شود به ها مي ها وسائلي هستند كه با آن اين.  برابر باشدتنبيه بايد با جرم. كار كلي پاكسازي پاريس«ـ 233
ها و افسران  هاي انقالبي، ژنرال ها، محاكم نظامي و دادگاه اعضاي كمون، سركردگان قيام، اعضاي كميته. نتيجه رسيد

.  بايد تيرباران شوندافروز، مردان در مرخصي، ، مردان و زنان آتشمازا و القُكت، مونمارترهاي  ها، قاتل خارجي، فراري
هاي متعصب قرار  نگاراني كه مشعل و تپانچه در دست احمق ش درمورد اين روزنامه قانون نظامي بايد با همه قوت

المجلس كار  سربازان ما با تيرباران في. عمل درآمده است بخشي از اين اقدامات از پيش به. اند، اعمال شود داده
فيگاروي هشتم . »اند ولي نبايد ناديده گرفت كه بزهكاران بسياري از مجازات گريخته. اند هاي نظامي را راحت كرده دادگاه
  .ژوئن

  
   .262 و 215، ص 1، جدول اَپِرـ گزارش ژنرال 234

  
   .424، ص 3تحقيق درمورد هيجدهم مارس، جلد ، گيشانـ گزارش سروان 235
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  .» نفر رسيد000/100ه و اسير به تلفات حزب قيام از كشت« تخمين زد كه ديبا دِ ـ ژورنال 236
  

ما نامه زير را از «توان خواند،   ميـ ي كشتار هم بود كه شامل نقشه اي  همان شماره  هشتم ژوئن ـفيگارويـ در 237
  :ايم دريافت كردهفليپ گي آقاي   بهلوئي بالنآقاي 

  
ارد از من انتظار داشته باشد خواه حق د قلم شما خواندم كه حزب شريف جمهوري اي به جناب، من در مقاله«

كدام آدم . كند زده مي اين اظهار نظر مرا شگفت. ها بوده است، اعتراض كنم هائي كه پاريس صحنه و قرباني آن پليدي به
افروزي، غارت و  عموم مردم هشدار بدهد كه آتش كه فاقد عزت باشد، خود را مكلف بداند به تواند، بدون آن شريفي مي

دانم، اما اين اعالن از جانب من كامالً  ي قضاوت در اين مورد مي من خود را شايسته. سازد  مشمئز ميكشي او را آدم
  .فايده است بي

قدر زياد است، جناب آيا آگاهيد كه در دادگاه سكوت  قدر مشروع و اين چنين، هنگامي كه خشم عمومي اين هم«
كه وقتي قاضي در شرف سخن گفتن است، ساكت ي هركسي است  اين هم درست كه وظيفه. حضار اجباري است

  ».»لوئي بالن. جناب، مراتب ارادت مرا بپذيريد. بماند
  

  .المللي كارگران پيام شوراي انجمن بين. جنگ داخلي در فرانسهـ 238
  

، كلواليزه قِهاي بسيار زيادي استخراج شده است كه نه تنها توسط زندانيان، از جمله  ـ اين جزئيات از يادداشت239
نگاران  هاي بندري، روزنامه هاي شهر هاي شهرداري مانند اعضاي شورا بلكه توسط اشخاصي كامالً بيگانه با كمون ـ

  .تهيه شده است ـ  خارجي و غيره
  

گويد  آمير ساكت است، بلكه با چنان آرامشي دروغ مي هاي توهين  نه تنها در مورد اين رفتاراَپرـ گزارش ژنرال 240
ها كار  شد، با اين تفاوت كه آن با زندانيان همانند ملوانان رفتار مي«: گويد براي نمونه، او مي. گيز استان كه هراس

اين  به. ها و غيره يك كلمه هم نيست ها، ضربه ها، كرم از قفس. »نمودند كردند و كراراً سهمي از شراب دريافت مي نمي
كه  نشان دادن اين. كند يخ كمون و آخرين مبارزات را تعريف ميداري، تار سبك يك افسر پرمدعاي سررشته نحو، او به

هاي  با اين حال از همين دروغ. او گذاشتن است ديگر تناقض دارد، احترام زيادي به ي او با هم هاي ياوه چگونه حرف
  .اند بندي كرده هاي خود را سرهم امروز مورخين بورژوا تاريخ رسمي است كه تا به

  .  بروكسلليبِرتي  روزنامه ـ نامه خطاب به241
  

 نفر ديگر هم بين 472/8اند، اين هم قبول شده است كه  ها پذيرفته شده  كه رسماً در شناور837/27ـ عالوه بر 242
در پانزدهم اكتبر هنوز . اند  تقسيم شدهسير سن و كلِرمونـ  روآنهاي عدالت و اصالح   و خانهلِشُتييه، لُرانژري، ساتوري

  .هاي ورساي بودند در زندان نفر 500/3
  

  . مجرمجور ـ محل قبلي همه243
  

  .هاي سياسي بزرگي در فرانسه صورت گرفته است ، قرباني1848ي حكومت موقت در  نامه ـ از زمان تصويب244
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د بيش از هرچيز نباي. ما نبايد اشتباه كنيم«:  نوشتليبِرته. ها هم نيست ترين آن ـ اين يك نمونه است و برجسته245
افروزان است كه ما در مقابل چشم خود  كشان، سارقان و آتش  از اراذل، آدماي مسلماً اين دسته. ها بپردازيم كاري ريزه به

گناه  ها را بي ها و برخورداري از قانون كه آن آن عنوان متهم جهت تقاضاي احترام به ها به موقعيت آن استناد به. داريم
ها در حين  بعضي از اين. ها متهمين عادي نيستند اين! هزار بار نه! نه، نه. ن خواهد بودگيرد، نشانه فقدان ايما فرض مي

اند كه  اند و ديگران نيز چنان با اطمينان با اعمال واقعي و رسمي بر مجرميت صحه گذاشته گير شده ارتكاب عمل دست
ها  آن! بله، بله«نداي اعتقاد، . لند فرياد زدطور كامل و باصداي ب ها احراز شود تا بتوان آن را به كافي است هويت آن

  »!»مقصرند
هايشان، كه آدم  ترين خصوص جوان هاي كريه، به شان راهزناني هستند پست با چهره شهود زنداني، بخش اعظم«

  . »ها را ببيند  يك جنگل هم آني مايل نيست حتي در روز روشن در گوشه
  

چند روز بعد از سقوط كمون، رئيس اول ديوان . حال پيروز شدن بودـ خانواده و اخالق در تمام طول خط در 246
كاري  ي متحد، مقام پيشين خود را كه مالحظهها ، رسماً در مقابل تمام دادگاهناپلئون سومهاي  تميز، واسط رسمي عشق

  .ش كرده بودند، دوباره اشغال كردا  سپتامبر از آن اخراج4رياكاران رجال 
  

نام   و تعداد زيادي از زندانيان گمليسبون، مارتو كه از لئون بيگوويژه   و بهبوساك د دوپنيم از ـ بگذاريد ياد كن247
ها اختصاص داد؛ و خاطرات منتشر كرد و خود را  آن مدت يك سال  وقت خود، كار خود و پول خود را به او به. دفاع كرد

دوستداران كمون هرگز اين فداكاري . ه در اثر سكته مرداو درحين كار و حتي در مقابل دادگا. ها فرسود در گرفتاري
  .  را فراموش نخواهند كردي او شرافتمندانه

  

  . سال زندان محكوم شد5جرم خيانت در امانت به   به1866ـ او در 248
  

كه  عهده بگيرد؟ براي يك جوان چه هدفي بهتر از اين هاي حقوق كسي نيست كه آن را به ـ آيا در دانشكده249
تر كردن اين  ارش را با آن آغاز كند؟ چه فرصت واالئي براي جبران كردن اشتباهات مدارس در زمان كمون و نزديكك

  گيرند؟ تر فاصله مي پرولتاريا، كه هرروز از آن بيش بخش از جوانان به
  

سه فقط و فقط با اين تقاضا دائر برابالغ دالئل حقوقي، حكومت فران به«: ـ دادگاه بوداپست در حكم خود نوشت250
در اين حكم هيچ اثري از دليل و هيچ آمار مشخصي در اثبات محكوميت . ارسال حكم دادگاه نظامي پاسخ داده است

توان  ي هم نميا  وسيله يچه  كه به باشد و اين كه حكم كامالً فاقد اماره و دليل قانوني مي اين با توجه به. موجود نيست
  .»كند  را از اتهاماتي كه عليه او مطرح شده، معاف ميفرانكلين دادگاه چنين داليلي را فراهم كرد، ا

  
كنت ، معاون رئيس؛ پيو، رئيس؛ مارتِل: تاريخ مردم تعلق دارند، از اين قرار است ها كه حقيقتاً به هاي آن ـ نام251

ماركي ، تايهو، فرانسوا ساكاز، ويلنُوـ  پِلترو، كنت دوشاتِل، كنت دمايِه، باتبي، منشي؛ فِليكس ووازن و اوكتاودبستار
  .پاريس، دووينيانـ  مِروِيو، بيگو، دكَنسونا

  

  :XXXVIپيوست ـ 252

  : مكرر را برخود دارد28آيد كه احتماالً هنوز شماره  ستاد كل ورساي مياي از يك نامه به در زير نسخه
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  رئيس ستاد كل  به
  ژنرال،

هائي را كه  كند كه غفلت خصوص از اين لحاظ مرا ناراحت مي اند و اين امر به گرفتهن بوفونام  جاي شخصي به مرا اشتباهاً به
  .دهند من نسبت مي او مرتكب شده، به

فرمان . ام من يك هنگ كامل جنگجو را سازمان داده. ام ي پانزده روزه من وقت خودم را تلف نكرده مسلماً در اين دوره
  .مرج راه بيندازند و ها هرج اين ترتيب در صفوف فدرال فرار بگذارند و به ان پا بهها اين است كه با نزديك شدن سرباز آن

ها  الخمر خيلي كار با فقط صد دائم. من از آن استفاده خواهم كرد. رسد نظر مي مناسب به) آ(ي مورد نظر كميته  وسيله
  .شود، انجام داد مي

  
چه در جريان  كه در مقابلِ آن ه بسته شده بود، اختراع زشتييك تخت هاي مرتجع، اين مأمور به ـ مطابق روزنامه253

سن  خودي خشم، بالفاصله به به  كه در جريان انفجار خودويزانتيني. توجيه آن نيست چيز قادر به محاكمه آشكار شد، هيچ
، حتي ممكن بود سرش وارد نكرده بود اي به آن چسبيده بود، در جريان تقالي او ضربه اي كه به پرتاب شد و اگر تخته

  .نجات يابد
  

  :XXXVIIپيوست ـ 254

  :اي است كه توسط مشاغل مختلف تهيه شده است سهميه) البته خيلي تخميني( اين اَپِرمطابق گزارش ژنرال 
، 206ها  ، خياط1491ها  ، كفاش1065ها  ، منشي328ها  ، نجار210ها  دوز ، كاله124ها  ساز ، مقوا528ها  ساز جواهر

ها  كار ، ذوب227ساز  ، كارگران قوطي98ها  ساز ، ابزار1598، كاركنان بخش تجارت 636ها  ساز ، كابينت172ها  ساز طال
، 2901مزد  ، كارگران روز106ها  ، معلم159ها  گر ، چاپ819ها  چين ، حروف179ها  ساز ، ساعت182ها  كار ، منبت224

، 283ها  ساز ، مجسمه106ها  ، صحاف863ها  هاي خانه  نقاش،193ها  ساز ، تور659ها  ساز ، صندوق2293ها  آجركار
  .345 ها ، دباغ157سازها   ، قالب766 ها تراش ، سنگ681ها  كار ، و تعمير2664ها  آهنگر
  

هائي كه مطابق مأموريت قانوني انجام شدند، اعمالي نظير سرقت همراه  گردي ترتيب ضبط درحين خانه اين ـ به255
جا الزم  در اين. اند هاي شخصي هم داشته  بودند؛ گوئي كه اين اعمال انگيره ارت و غيره تلقي شدهبا اعمال خشونت، غ

كس نتوانست  هيچ.  نظامي دليلي براي سرقت عليه زندانيان اقامه نكرد هاي كس در مقابل دادگاه كه هيچ تصريح است به
  .ها براي غارت استفاده شده است بگويد كه از حريق

  
. بدترين شكل بيماري ريوي مبتال شده بود آوريم كه به خاطر مي ، را بهكُرسِلمه يكي از رفقايمان، ما ه«ـ 256

او سؤال معمول رئيس را  فقط با تبسمي  . توانست خود را سرپا نگهدارد سختي مي هنگام رفتن جلوي كميسيون به
رقت آمده  ي متحرك به راً از ديدن اين جنازهتر كميسيون كه ظاه كه يكي از اعضاي جوان انگيز پاسخ داد و وقتي رقت

قدر بلند كه  سمت گوش جراح پير خم شد، اين شخص اخير با صدائي آن ، به)منظور تقاضاي تخفيف شك به بي(بود  
و . »هم بايد چيزي براي خوردن داشته باشند ها  كوسه! نه نه «: توسط بيمار و چندين زنداني ديگر شنيده شود غريد

 مرده بود و ما كُرسِلدريا برده بودند، دوست ما  كه ما را به تر از سه هفته بعد از آن يزي براي خوردن يافتند؛ كمها چ كوسه
از «.  استشِنالنام او دكتر . ها را ارائه كنيم ما بايد نام اين دوست كوسه. »آخرين مخزن  مشترك سپرديم بقايايش را به

هائي كه اين  و شايد انگيزه. ل او مطرح شد، ده مورد معافيت هم ديده نشدشان مقاب هزار محكومي كه پرونده چهار 
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، پس از سني  ، نمايندهادموند آدام. گيرند اند با دانستن حقايق زير بهتر مورد قضاوت قرار مي وضعيت را الزامي كرده
او  ل محل اقامت او مراجعت كرد و بههت  آمد، زن جواني بهرِ د اين جا حبس بود، به  كه در آنروشفور.  هكه جهت ديدن  آن

اين . ش معافيت بگيردا  فرانك از سرجراح براي دوست000/1نهاد نمود كه هنگام عزيمت او و در ازاي مبلغ ناچيز  پيش
 جديد، كالدونينقل از دو زنداني فراري از . (»زن تذكر داد كه كافي است كه او لب تر كند، پيرمرد تحت امر اوست

  ).1874 هفتم ژوئن و  تايمز، بيست، منتشره در ژوردو  پشال گروسه
  

 كه از طريق مطبوعات انگليس انتشار يافته از اُرنخبر كشتي محكومين «: ـ ژورنال استراليائي و انگليسي257
  .» وجود داشتاسكوروي مورد بيمار 360زحمت   بلكه به420در اين كشتي نه . ي جهات نادرست است همه

  .ووازن . ف و مارتِل، توسط آقايان 1876ها، ارائه شده در ژانويه  ون بخشودگيـ گزارش كميسي258
  

 1876وزير بحريه در . دريافت كردند)  آكر100درحدود ( هكتار زمين 500 محكوم درجمع 900 دِپن ايلـ در 259
اين را من سه سال پيش «:  داد پاسخژرژ پِرين. » دچار اشتباه شده بوديمدِپن ايلما درمورد امكانات «: فيلسوفانه گفت

  .»گفتم
  

محكومين در شبه جزيره  ي مهندسي به  اداره1873 در تحقيق خود اعالم كرد كه طي سال آدميرال ريبور«ـ 260
. »خواهند كار كنند بايست اين مسئله را كنار بگذاريم كه محكومان مي بنابراين ما مي.  فرانك پرداخته بود525/110

  ).1876هواداري از عفو عمومي، جلسه هفدهم مه   بهژرژ پِريننطق (
  

خاطر شروع   بهلژيون دنُرصليب  ديگري مزين به. قتل محكوم شده بود جرم شروع به ـ يك بازرس درجه اول به261
  .خوارگي بودند ي مي روزه ها محكومين هر بسياري از آن. هفت سال اعمال شاقه محكوم شده بود ش بها قتل زن به

  
 پس از فرار خود در تايمز ژورد و پشال گروسهآميزي كه   جزئيات از روايت بسيار صحيح و اساساً غيرمبالغهـ اين262

  .صورت جزوه هم منتشر شد اين روايت بعداً به. منتشر كردند، اخذ شده است
  

  .ـ دو قاتل معروف263
  

  .تزار در پاريس، محكوم شده بود خاطر تيراندازي به  بهپلـ 264
  

سفري .  جديد داده استكالدونيها گزارشي كامل از فرارشان همراه با جزئيات جالبي درمورد  كي از آنـ ي265
  .بييِر. آ ي دور دنيا، نوشته دريائي به

  
ي  حضور در شعبه  كارگران، بهي داران پاريس در كنگره ي سابق حساب  نمايندهبارن، 1876 دسامبر 22ـ در 266

 بارن. ي جنگ كمون بوده است كرد كه يكي از دبيران دبيرخانه اين متهم مي د كه او را بهسوم دادگاه نظامي احضار ش
دادگاه مالحظه خواهد كرد كه متهم هنوز «: درحين بازپرسي رئيس دادگاه گفت. يك پايگاه نظامي محكوم شد تبعيد به به
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ي  بينيم كه او در كنگره  مي1876را ما در سال آورد، دارد؛ زي خروش مي  و  جوش  او را به1871چه در  احساساتي نظير آن
  .»كارگران شركت كرده است

  
  :XXXVIIIپيوست ـ 267

جواني بيست  اين جاسوس ـ. خاطر آن چندين نفر قبالً محكوم شده بودند  كه بهبرويِرـ  اُتويژه در قضيه جاسوس  به
ها هدايت كرده  سمت مواضع فدرال اي دشمن را بهه هاي توپ  گلولهـ اند يك كودك طور كه مرتجعين گفته ساله، نه آن

ها قبول كرد   نماينده كمون و كليه رؤساي گردانژُهانار فرمانده ارتش، سِسيليا الاو در مقابل دادگاه نظامي مركب از . بود
اتفاق آرا  بهاو . عنوان پاداش دريافت كرده است ها را برداشته و بيست فرانك به ها نقشه مواضع فدرال كه براي ورسائي

محكوم توضيح داد كه اگر نام همدست خود،  ، بهسِسيليا ال دستيار ژُهانار لراندييِردر هنگام اعدام، . مرگ محكوم شد به
اين ]. Je vous emm[...، »...شما راهزن هستيد«: او پاسخ داد. شود  را فاش كند، بخشيده ميمونروژيكي از ساكنين 

قدر غيرمنصفانه   همانژُهانارپيراهن عثمان تبديل شده است، در حق   حريف گرديده و بهانگيري ت نحو نفرت امر كه به
  .اش عذرخواهي كند شاعر بزرگ خود بايد از گفته.  تيرباران شدساتوري ـ يكي از كساني كه در سِريزيهاست كه در حق 

  
 جديد فرستاده كالدوني رانسه به محكوم براي انتقال داشت از ف506 يك كشتي كه 1877ـ حتي در ماه آوريل 268

  .شد
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  پيوست مترجم فارسي
  

 اند  كمون مربوط بوده شرح مختصر زندگي افرادي كه به

  
  

 )1843ـ1888( ـ اميل  اود
  

او پس از تحصيل در شهرستان براي . هاي كمون پاريس است  يكي از شخصيتاودژنرال  ، معروف بهاميل اود
» ي آزاد انديشه«گرداند، سپس مدير  فروشي را مي مدتي يك كتاب. پاريس آمد وسازي بهي دار ي تحصيل در رشته ادامه

 1870در آغاز اوت . كند ها شركت مي هاي گروه نبرد بالنكيست كند و در فعاليت شود، با فراماسونري پيوند برقرار مي مي
شود؛ ولي  مرگ مي گير و محكوم به دست. كند  شركت ميويلِت النشانان  مقر آتش ها به ي بالنكيست نتيجه ي بي در حمله
سپتامبر (ها  ي پاريس توسط آلمان در طي محاصره. دهد  سپتامبر او را نجات مي4 و اعالن جمهوري در سدانشكست 

 گارد ناسيونال 138گانه و كاپيتان گردان  خواهان نواحي بيست  مركزي جمهوريي عضو كميته) 1871 ـ مارس 1870
  . كند  عليه حكومت دفاع ملي شركت مي1870 اكتبر 31 در خيزش. شود مي

كند كه بالفاصله  نهاد مي  شهرداري مركزي را تصرف و پيشبِلويلهاي ملي   در رأس گارد1871 مارس 18در 
 مارس 24در . شود  در آن قرار داشت، حركت كنند كه پذيرفته نميير تيسمت ورساي كه مجلس ملي و حكومت  به

ي مسئول جنگ  عنوان نماينده  مركزي گارد ملي بهي  ار طرف كميتهگل آنتوان برونِل و يكتور دووالاميل وهمراه با 
  .شود منصوب مي

شود و در جلسات كميسيون اجرائي و  عضويت شوراي كمون انتخاب مي  پاريس به11 مارس از ناحيه 26در 
  .ورساي است بار به ي مصيبت  آوريل او يكي از مشوقين آن حمله3در . كند كميسيون جنگ شركت مي

ها  ي خونين روي باريكاد ي چپ و فرمانده بريگاد دوم نيروهاي فعال ذخيره، در هفته هاي كرانه در مقام بازرس دژ
  .شود ي نجات عمومي انتخاب مي عضويت كميته  مه به9در . كند نبرد مي

ي   توسط شعبه1972در . انگلستان پناه ببرد سوئيس بگريزد و بعد به شود ابتدا به پس از شكست كمون او موفق مي
  .شود مرگ محكوم مي سوم شوراي جنگ غياباً به

 و بعداً بالنكي) نه خدا نه ارباب (مِترِ ني دييو دني ابتدا با روزنامه 1880دنبال عفو عمومي  فرانسه به پس از بازگشت به
 91ي در  قبر او، قطعه. كند گذارد، همكاري مي  بنيان مينادوارد وياكه خود همراه با ) انسان آزاد (ليبر لُمي  با مجله

  .، پاريس، قرار داردپرالشزگورستان 
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  )1826ـ1909(اميل ـ  اودِه
  

طي . افتاد زندان مي بار به كار از مخالفين سرسخت امپراتوري بود كه در اين دوران چندين  كارگر كَندهاميل اوده
كرد و   را اداره ميبِلويلي  فاويِهاو باشگاه سالن ) 1871 ـ مارس 1870بر سپتام(ها  ي پاريس توسط آلمان محاصره

معاونت شهردار ناحيه نوزدهم،   به1870در نوامبر . گانه نيز بود خواهان نواحي بيست ي جمهوري ي عضو كميته نماينده
شود و در  كمون انتخاب ميعضويت شوراي   مارس از طرف ناحيه نوزدهم پاريس به26در . ، انتخاب شدشارل دلِسكلوز

ي خونين روي  در هفته. دهد ي نجات ملي رأي مثبت مي تأسيس كميته او به. كند كميسيون امنيت عمومي شركت مي
  .شود انگلستان پناهنده مي پس از شكست كمون به. شود جنگد و مجروح مي ها مي باريكاد
 

 

  )1830ـ1905(هانري ماري ـ  ژولـ  بِرژِرِه
  

در دوران . شود خانه مي بعد مصحح چاپ. كند  در ارتش فرانسه خدمت مي1864 تا 1850از  برژره هانريـ  ژول
 مركزي گارد ملي و ي او عضو كميته. ي پاريس توسط ارتش آلمان، او كاپيتن گردان هشتم گارد ملي است محاصره

 را واندومكل گارد ملي در ميدان  مارس، او ستاد 18هنگام قيام پاريس در . شود ي لژيون هيجدهم مي سپس سركرده
 مستقر در ورساي هواداري و انتخابات ير تي مارس، تظاهرات دوستداران نظم را كه از حكومت 22در . كند اشغال مي

عضويت شوراي   مارس از طرف ساكنين ناحيه بيستم پاريس به26در . نمايد كنند، سركوب مي شوراي كمون را رد مي
 آوريل، 2در . شود عنوان نماينده مسئول كميسيون جنگ و كميسيون اجرائي منصوب مي  بهاو. شود كمون انتخاب مي

دليل فقدان   آوريل است، به3ورساي در  او كه هوادار حمله به. نمايد فرماندهي كل پاريس منصوب مي كمون او را به
. شود  آوريل حبس مي20 تا 8از . شود خورد و از مقام فرماندهي و پست نمايندگي مسئول خلع مي تدارك، شكست مي

 شركت تويلري مه، همراه با دو فدرال ديگر در آتش زدن 23در . گردد كميسيون جنگ برمي پس از آزادي دوباره به
او . گردد اعدام محكوم مي شود و توسط شوراي جنگ غياباً به ترك پاريس مي ي خونين او موفق به پس از هفته. كند مي

 .ميرد  در اين شهر مي1905برد و در  نيويورك پناه مي بهلندن و سپس  ابتدا به

 

  
  )1830ـ1904(پل آنتوان ـ  برونِل

  

ي پاريس توسط آلمان  در دوران محاصره. كند  از افسري ارتش امپراتوري استعفا مي1864 در پل آنتوان برونِل
با اعالن . كند شركت مي) 1870اكتبر  31(ها عليه حكومت دفاع ملي  در قيام بالنكيست) 1871 ـ مارس 1870سپتامبر(

گير و زنداني  ولي دست. كند دژهاي شرق پاريس را تسخير نمايد ، سعي مي1871 ژانويه 26بس با آلمان در  آتش
پرنس ، پادگان ير تي مارس، در آغاز قيام پاريس عليه حكومت 18در . شود  فوريه توسط گارد ملي آزاد مي26در . شود مي

ژنرالي كمون منصوب   بهاميل ويكتور دووال و اميل اود مارس همراه با 27. كند مركزي را اشغال مي و شهرداري اوژن
خدمت خود از پست  شود و تقاضاي انتظار به عضويت شوراي كمون انتخاب مي از طرف ناحيه هفتم پاريس به. شود مي

شود،  ي خونين شديداً مجروح مي در هفته. دشو او مسئول كار دشوار تجديد سازمان دژ ايسي مي. كند فرماندهي را مي
  .شود  ميدارتموتراني  ي كشتي ماند و استاد مدرسه جا مي او در آن. انگلستان فرار كند گردد به ولي موفق مي
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  ها  ترك↔بيزانتيوم 
  

 در كنستانتينمان اين شهر در ز. شود  شناخته مياستانبولنام  كه امروزه در تركيه به  نام يوناني شهري استبيزانتيوم
 اين كنستانتينپس از مرگ .  جديد نام گرفترمانتخاب شد؛ و ) بيزانس( شرقي رمعنوان مركز  قرن چهارم ميالدي به

  . تغيير نام داداستانبول  ناميدند؛ و سرانجام در قرن بيستم بهقسطنطنيهنام گرفت و اعراب آن را كنستانتيوپل شهر 
ها قرار گرفت و  ي آن هاي عثماني اين شهر براي مدت زيادي در محاصره تركدر قرن پانزدهم، هنگام هجوم 

 شايد علت آن اين باشد كه .روشن نشديقين  بهاين شهر براي ما   بهليساگارهي  ولي دقيقاً علت اشاره. سرانجام تسليم شد
ا مردم را در كليسا جمع كرده ه ها از هرگونه امكان دفاعي محروم بود و كشيش  هنگام محاصره توسط ترككنستانتيوپل

  .تأثير دعا در دفع دشمن دلخوش كرده بودند ها را به و آن
چه مسلم است، اين  آن. روشني مشخص نشد  براي ما به1876ها در  رفتار ترك  بهليساگارهي  چنين دليل اشاره هم

 اين 1878 روبرو بود و در سال بلغارها و ها رمانيائيي  طلبانه كه در اين دوران امپراطوري عثماني با خيزش استقالل است
 .ها قائل شود امپراطوري مجبور شد كه نوعي استقالل براي آن

  

  

  )1839ـ1921(اوژِن ـ  پروتو
  

 در پاريس  وي حقوق  در رشته1864كه تحصيالت خود را در  اي دهقاني و فقير است  فرزند خانوادهاوژن پروتو
 ماه زندان 15 به اش هاي سياسي خاطر فعاليت  به1866كند؛ و در  ها مبارزه مي كيستاو در صفوف بالن. رساند پايان مي به

زندان  همين جهت دوباره به پردازد و به دفاع از مخالفان امپراتوري دوم مي عنوان وكيل دعاوي به وي به. شود محكوم مي
ي پاريس توسط  درطي محاصره. شود كوم مي، محناپلئون سومدليل توطئه عليه جان امپراتور،   باز به1870در . افتد مي

 اكتبر، عليه 31كنندگان در قيام  عضو گارد ملي است و وكالت تعدادي از شركت) 1871 ـ مارس 1870سپتامبر (ها  آلمان
عضويت شوراي كمون   از طرف ناحيه يازدهم پاريس به1871 مارس 26در . گيرد عهده مي حكومت دفاع ملي، را به

او در اين . شود ي مسئول آن نيز مي  آوريل نماينده18كند، و در  ، در كميسيون دادگستري شركت ميگردد انتخاب مي
  .برد مقام سياست اصالحي مهمي را پيش مي

گردد، و در  ژنو پناهنده مي  به1871شود، در اكتبر  جنگد، مجروح مي ها مي ي خونين روي باريكاد  در هفتهپروتو
  . شود مرگ محكوم مي جنگ به از طرف شوراي 1872نوامبر 

نويسي مجدد او امتناع  گردد، ولي كانون وكالي پاريس از نام مي فرانسه بر  پس از عفو عمومي بهاوژن پروتو
هاي حزب  مخالفت با سياست ش بها وي در اين دوره از زندگي. كند دستي گذران معاش مي ؛ و او با تنگنمايد مي

برگزاري جشن روز كارگر در اول ماه مه از طرف اين حزب و انتخاب  ويژه به زد و بهپردا ماركسيست كارگران فرانسه مي
  .رهبري آن اعتراض دارد به» پروسي «كارل ماركسِداماد » كوبائي «الفارگِ
  

  )1810ـ1889(فِليكس  ـ  پيا
  

 و تمام نيروي خود  پذيرفته شدكانون وكالي پاريس در 1831، فرزند يك حقوقدان لِژيتيميست، در سال فِليكس پيا
 1844 در ،ي منتقدين ماري ژوزف شنيه و شاهزادهاش تحت عنوان  هاي جزوه شخصيت. نگاري نمود را مصروف روزنامه
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ي شش سال، همراه با تعداد  ، در فاصله1848تا انقالب .  تمام شدپالژي القيمت شش ماه اقامت در زندان  برايش به
  . كار كردناسيونال تعداد زيادي نمايشنامه در تئاتر كاران تئاتر روي اندر ديگري از دست

 خواست كه او را رولَنـ  لِدرو معرفي كرده بود، حاال از فيگارو  تحريريه  به1830 را در فِليكس پيا كه ژرژ ساند
ن  پس از سه ماه تكفل اين مقام، از طرف همين شهرستاپيا.  منصوب كندـ شِر ش ـا ي زادگاه كميسري كل منطقه به
نهاد معروف حذف مقام رئيس  داد و پيش  رأي ميمونتانيجا در همراهي با  پاريس و مجلس مؤسسان بازگشت و در آن به

تن  به جنگي تن  كه او را آريستوكرات دموكراسي ناميده بود، دست بهپرودونوي در همين دوره با . جمهور را مطرح كرد
  .زد

انگليس  سوئيس، بلژيك  و سرانجام به  پيوست و پس از آن بهرولَنـ  ولِدر  به1849 ژوئن 13 در حركت فِليكس پيا
كه تحت  دليل اين فرانسه فراهم نمود، ولي با مقامات درگير شد و به  امكان بازگشت او را به1969عفو عمومي . پناه برد

گرداند و اين او بود كه در پاريس بر  سپتامبر او را دوباره به4انقالب . مراجعت نمود انگليس  تعقيب قرار گرفت، به
 اكتبر براي مدت 31وي پس از قيام .  را در قابي سياه چاپ كردمِدسخبر مذاكرات تسليم ) نبرد (كُمبانام  اش به روزنامه

  .كوتاهي زنداني شد
ازه جنجالي همان اند اي به روزنامه ، )جو انتقام (وانژُر  توقيف شد؛ ولي بالفاصله جاي خود را بهكُمبا 1871در ژانويه 

گرفت تا آن رأي   كناره بوردو و ديگران از هانري روشفورنمايندگي مجلس انتخاب شد، اما همراه با  بهفِليكس پيا . داد
  . باطل شودصلح خانمان بربا ده به

 در معرض اتهام ايسيخاطر از دست رفتن دژ  جا به و در آن. ي امنيت عمومي پيوست كميته پاريس برگشت و به او به
، تخريب منزل واندومهائي نظير واژگوني ستون   قرار داشت؛ اما كاردلِسكلوزدر اين كميته او تحت رياست . قرار گرفت

 گريخت، از مرز ورساياو از انتقام حكومت . را شخصاً هدايت كرد) لوئي شانزدهميادبود  (ي استغفار   و نمازخانهير تي
او از طرف شهرستان . فرانسه بازگشت  به1880شد؛ اما پس از عفو عمومي مرگ محكوم   غياباً به1873عبور كرد و در 

  . درگذشتگراتينـ  سنمجلس نمايندگان برگشت، ولي سال بعد در   به1888 در رونـ  دوـ  بوش
  

  

  )1835ـ1882(الكسي لوئي ـ  ترَنكِه
  

 در تأسيس يك 1866 و در سال .شد  در پاريس مقيم 1850، كارگر كفاش بود كه حوالي سال الكسي لوئي ترَنكِه
هانري گزاري براي انتخاب   در انتخابات ارگان قانون1869در سال . كند شركت تعاونيِ اقتصاد كارگري شركت مي

شش ماه زندان محكوم  طلبانه و حمل اسلحه به هاي شورش اتهام فرياد  به1870در مارس . پردازد فعاليت مي  بهروشفور
ها،  ي پاريس از طرف آلمان در دوران محاصره. گردد  از زندان آزاد مي1870 سپتامبر 4ري در شود؛ و با اعالم جمهو مي

 از ناحيه بيستم پاريس 1871 آوريل 16در انتخابات تكميلي . پيوندد گارد ملي مي ، به1871مارس ـ 1870سپتامبر 
ي نجات عمومي رأي  تشكيل كميته هاو ب. كند عضويت شوراي كمون انتخاب و در كميسيون امنيت عمومي شركت مي به

كار  گيري توسط شوراي جنگ، به او پس از دست. جنگد ها مي  روي باريكادبِلويلي خونين در  طي هفته. داد مثبت 
مجازات سه سال  زند و به فراري ناموفق دست مي به. شود جا بيمار مي  تبعيد و در آنكالدوني جديد اجباري ابد محكوم، به

بلويلِ لئون ي انتخاباتي  كه هنوز در تبعيد است، از طرف حوزه ، در حالي1880در سال . گردد  محكوم ميزنجير مضاعف 
  .شود عضويت شوراي شهرداري پاريس انتخاب مي عنوان نامزد عفوعمومي، به  بهگامبتا

  .گردد مي كشور بر  به1880پس از عفوعمومي در سپتامبر 
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  )1797ـ1877( لوئي آدولف ـ  يِر يت
 

او . كار وكالت مشغول بود  در پاريس مقيم شود، در يكي از شهرهاي جنوب فرانسه به1821كه در   پيش از آنيِر تي
ها را  او با استفاده از روابط خود همكاري با روزنامه. سبك انگليس بود پاريس هوادار سلطنت پارلماني به از بدو ورود به

تشريح عقايد  كند و در آن به  شركت ميلُناسيونالنام  ي اپوزيسيون به مهكند و سرانجام در تأسيس يك روزنا آغاز مي
  . پردازد سياسي خود مي

كند كه موجب تحسين فراوان و پذيرفتن او   تاريخ انقالب فرانسه را در ده جلد منتشر مي1827 تا 1823 از يِر تي
نمايد كه   امپراتوري را در بيست جلد منتشر مي حكومت كنسولي و1862 تا 1845از . شود  مي1833آكادمي فرانسه در  به

  .روز اين دو دوره از تاريخ فرانسه است به روايت مفصل و روز
در . كند در دست گرفتن قدرت تشويق مي  را بهفيلپ اورلئان لوئي او از جمله كساني است كه 1830درجريان قيام 

گيرد كه در دور بعدي   قرار ميفيليپ لوئي دوران مورد توجه در اين. رسد وزارت كشور مي  به1832 اكتبرِ سال پرآشوب 11
رياست حكومت  بار به  براي اولين1836 سپتامبر 4 فوريه تا 22از . كند از او براي تحكيم قدرت شخصي خود استفاده مي

ولي . رسد يرياست حكومت م  به1840 اكتبر 29ها بار ديگر بين اول مارس تا  بندي ها و دسته درپي درگيري. رسد مي
، او كه از اين پس 1848در . ـ قرار دارد چپِ مركز  ماند و جزو اپوزيسيون ـ چنان در نمايندگي مجلس باقي مي هم

 از او فيليپ لوئي فوريه وقتي 23 منجر شد، حمايت كرد و در گيزوسقوط دولت  خواه شده است، از انقالب كه به جمهوري
خواهان  حكومت موقت جمهوري دوم پيوسته بود تا در آن همراه با جمهوري ه را بگيرد، او ديگر بگيزوخواست جاي 

جمهوري عليه   براي رياستناپلئون سوماو همراه حزب نظم از نامزدي . ها رأي دهد كار عليه سوسياليست محافظه
  . حمايت كردالمارتين

پاريس   به1852كند، ولي در  ار ميسوئيس فر  بهناپلئون سوم از دست 1851 دسامبر 2خاطر مخالفت با كودتاي  به
 ير تي 1863شود و در  تر مي  رژيم ليبرال1860هاي  در سال. نمايد  گردد  و از مداخله در امور عمومي خودداري مي برمي

  .گيرد عهده مي شود و رياست اپوزيسيون پارلماني را به نمايندگي پاريس در مجلس انتخاب مي به
پا كرده،   بهپروس عليه ناپلئون سومخواهد جنگي را كه  ي دفاع ملي مي رانسه، ف1870 در سِدانپس از شكست 

  .رسد جائي نمي كند كه به هاي اروپائي مي پايتخت  را مأمور سفري ديپلوماتيك بهير تي، ژول فاور. ادامه دهد
 حال رئيس كشور و رياست مجريه، يعني در عين  پناه برده بهبوردو  از طرف مجلس كه به1871 فوريه 17ير در  تي

آور  ولي ميزان سرسام. كند  منعقد ميبيسمارك را با فرانكفورتي   معاهده1871او در . شود رئيس حكومت، انتخاب مي
ها  كمونار. گردد اعالم كمون منجر مي شود و قيام پاريس را درپي دارد كه به بس، خيانت تلقي مي غرامت مالي و رد آتش

  .دهند مي» مردك«او لقب  به
پس از . شكند  كند و كمون را درهم مي  از ورساي كه حكومت در آن مستقر است، پاريس را محاصره ميير تي

 روانه گرديدند ويا پس از كالدوني جديد تبعيد به هائي كه درحين نبرد كشته نشدند يا به شكست  كمون، كمونار
  .هاي ناعادالنه اعدام شدند محاكمه
هاي درون  جمهور جمهوري سوم انتخاب شده بود، در اثر مخالفت عنوان اولين رئيس  موقتاً به1871ير كه در  تي

شاه بايد «ي معروف   جمله1830او كه در .  استعفا داد1874 مه 24ناچار در  طلبان به ويژه سلطنت هيئت حاكمه، به
طلب خود با اشاره  سلطنترقباي  را ساخته بود، در آخرين سخنراني خود در مجلس خطاب به» سلطنت كند، نه حكومت

شود  تر نيست و نمي كه يك تخت بيش بازگشت سلطنت غيرممكن است، چون«: تخت گفت ي تاج و  گانه مدعيان سه به
  . »نفر آن را اشغال كنند سه
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كند؛ و او در آرامگاه بزرگي در كنار  اعالم مي» ي سرزمين آزاد كننده« او را گامبتاير،  ، سال مرگ تي1877در سال 
  .گردد  مدفون ميپرالشزكليساي 
  

  

  )1809ـ1871(دلِسكلوز ـ شارل 
  

نگار مشغول  عنوان روزنامه پس از تحصيل حقوق در پاريس ابتدا در دفتر يك وكيل دعاوي دادگاه پژوهش و بعد به
  .اي ايفا كرد  نقش برجسته1830عقايد دموكراتيك آشكار شد و در انقالب ژوئيه  ش بها ولي خيلي زود گرايش. كار شد به

ي  اتهام توطئه  عضويت داشت، بهـ اگر نگوئيم مخفي خواه غيرقانوني ـ او كه در چندين انجمن جمهوري
نگار  همكاران روزنامه جا به  گريخت و در آنبلژيك   ناگزير به1836خواهانه تحت تعقيب قرار گرفت و در سال  جمهوري

، مركز ايالت شمال، مقيم شد و سردبيري والنسيِن، در شهر 1840فرانسه در  پس از مراجعت به. خود ياري رساند
قيمت يك محاكمه با صد  عهده گرفت كه مقاالت دموكراتيك آن به هرا ب) طرف شمال بي (نور دو اَمپرسيالي   روزنامه

  .فرانك جريمه و يك ماه زندان تمام شد
پاريس حكومت موقت او را   و در بازگشت بهكند  اعالن جمهوري ميواالنسين، در 1848پس از انقالب فوريه 

 در انتخابات مجلس مؤسسان شكست 1848در آوريل . كند عنوان كميسر جمهوري در ايالت شمال انتخاب مي به
كند و در تأسيس انجمن  را منتشر مي» انقالب دموكراتيك و اجتماعي«ي  شود، روزنامه خورد، در پاريس مستقر مي مي
  .آورد ها را با گردهم مي ها و سوسياليست كند كه راديكال هانه شركت ميخوا بستگي جمهوري هم

سه هزار  ، را محكوم كرد؛ به1848، مسئول كشتار ژوئن كاوينياكاي كه در آن ژنرال  خاطر مقاله  به1849در مارس 
  .شد فرانك جريمه و يك سال زندان محكوم 

كار  جا به در آن. انگلستان فرار كرد شد و به  زندان محكوم يازده هزار فرانك جريمه و سه سال  به1850در آوريل 
  .داد نگاري خود ادامه مي روزنامه

چهار سال زندان و ده سال ممنوعيت از اقامت در فرانسه  شد و به گير  گشت، دست  پاريس بر  مخفيانه به1853در 
  . زنداني بودنكايِ و باالخره كُرت، ايل بِل، پِالژي سنترتيب در  او به. شد محكوم 
محل اقامت محبوسين ـ » جزيره شيطان«جا به شود و از آن  فرستاده ميگويانعنوان تبعيدي به  به1858 اكتبر 16در 
  .گردد  منتقل ميـ سياسي

شرط زندانيان سياسي  و تازه آن هنگام بود كه از عفو عمومي و بدون قيد. ماند  ميگويان در 1860 تا نوامبر دلِسكلوز
  .شد امضا رسيده بود، خبردار   به1859 اوت 16كه در 

انتشار : شود كار جديدي مي چنان مبارز، بالفاصله دست به پاريس، جسماً بسيار ضعيف، ولي هم پس از بازگشت به
 را ـ معروف است» انترناسيونال«نام  تر به كه بيشـ » المللي كارگران انجمن بين«كه اصول ) بيداري (لُرِرِيي  روزنامه

قيمت  ي اپوزيسيون در دوران امپراتوري دوم تبديل گرديد، به هاي عمده يكي از روزنامه اين روزنامه كه به. كند أئيد ميت
ي محكوم كردن  واسطه  تمام شد؛ و او يك بار ديگر در آغاز جنگ فرانسه با پروس، به دلِسكلوزبار محكوميت براي سه

  . شود مي بلژيك فرار به اين جنگ، دوباره مجبور به
  .كند  اقدام ميلُرِزِيانتشار  گردد و دوباره به فرانسه برمي بالفاصله پس از اعالن جمهوري به

كند و   استعفا مي1871 ژانويه 6شود، ولي در  شهرداري ناحيه نوزدهم پاريس انتخاب مي  به1870 نوامبر 5در 
  .دهد  فراخوان مي)يعني حكومت دفاع ملي(» طلبان ي مسلحانه عليه تسليم مبارزه«به

  .شود اش پس از شكست قيام عليه حكومت توقيف مي در همين ماه روزنامه
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ي اعضاي  جا خواستار محاكمه شود و در آن نمايندگي مجلس انتخاب مي  با رأي قابل توجهي به1871 فوريه 8در 
عضويت شوراي   پاريس بهكه از طرف نواحي يازدهم و نوزدهم  مارس، پس از آن26در . گردد حكومت دفاع ملي مي

عضويت در كميسيون خارجي، كميسيون  او در كمون به. دهد شود، از نمايندگي مجلس استعفا مي كمون انتخاب مي
عضويت )  مه9(ي امنيت عمومي  چنين در كميته  همدلِسكلوز. شود و كميسيون جنگ پذيرفته مي)  آوريل4(اجرائي 

  .منصوب شده بود)  مه11(كمون در امر جنگ ي غيرنظامي  عنوان نماينده داشت و به
. دهد ها را مي فراخوانِ جنگ در محله» !خالي رزمندگان دست مردم، به« مه به24پاريس، در  ها به هنگام ورود ورسائي

ايستد  حركت مي  بيدو شاتوها، روي يك باريكاد در  دست ورسائي  مه، مأيوس، براي احتراز از كشته شدن به25روز بعد، 
  .گيرد هاي توپ قرار مي مورد اصابت گلولهو 

او لقب  ها و مصائب جسمي و روحي، به ها، تبعيد رغم زندان ناپذيرش در مبارزه، علي ي خلل پايداري، شجاعت و اراده
پذيرد  كه مي شوراي عالي جنگ با آن: گيرد ش صورت ميا آخرين بزرگداشت از او توسط دشمنان. داد» ي آهنين ميله«

اين «آورد   فرياد برگامبتااين مناسبت،  به. كند مرگ محكوم مي  او را غياباً به1874است، در » او معروف عموممرگ «كه 
با «: گونه نظر داده بود  ايندلِسكلوز در مورد 1870 از همان گامبتاهمين ! »آفريند اش ترس مي هم مردي كه حتي مرده

خواهي اجتماعي است؛ اما  طلبي و جمهوري ناپذيري، صداقت، اوتوريته تيآش:  تجسم كليه فضائل ژاكوبينيدلِسكلوزكه  آن
هاي كموني  مقابله با آزادي اش نيز او را به  و روحيه تمركز دهنده. ، حريف سابق خود، راه دهدپرودننظرات  توانست به

  .»نكشاند
  
  

  ژولـ  دوكاتِل
  

 رفت 24ي  پايگاه شماره  مه به20ن دل خوشي نداشت در ها، كه از كمو ها و جاده ي پل ، سركارگر ادارهژول دوكاتِل
ها  فدرال. ي خونين شروع شد روز بعد هفته. پاريس را فراهم نمود  بهكلو سني  ها از طريق دروازه و وسائل ورود ورسائي

ل او باعث اين عم. بردند كه توسط ارتش نجات يافت ي نظام مي مدرسه گير كردند و براي تيرباران به  را دستدوكاتل
 فرانك طال 000/125آوري اعانه براي او دست بزند كه از اين راه  جمع ي خود به  از طريق روزنامهفيگاروشد كه مدير 

  . شدژول دوكاتِلعايد 
  

  

  )1836ـ1871(ياروسالو ـ  دومبروسكي
  

 و از بيلوروسي در 1853 تا 1845از .  متولد شدلهستاني اشرافي در   در يك خانواده1836 در ياروسالو دومبروسكي
 در 1859 تا 1855از .  رسيدروسي افسري جزء ارتش  درجه  تعليمات نظامي ديد و بهپترزبورگـ  سن در 1855 تا 1853
ي ستاد كل در   در مدرسه1961 تا 1859از . اخذ مدال نائل آمد  شركت كرد و بهچچن در جنگ عليه شورشيان قفقاز
 روس ارتش 51لژيون  ي كاپيتاني به التحصيل شد و با درجه جا فارغ  از آن1861و در تحصيل پرداخت   بهپترزبورگـ  سن

وجود بياورد و حتي با توافق   سازماني بهورشوسعي كرد در » ها سرخ«عنوان فعال حزب  او به.  منتقل شدورشومستقر در 
در نوامبر . گير شد  آن لو رفت و دستي شد كه نقشه  آماده مي1862 ژوئيه 14 براي قيامي در روساي از افسران  پاره

  . وارد پاريس شد1865فرار گرديد و در  تبعيدگاه موفق به پانزده سال تبعيد محكوم شد و هنگام انتقال به  به1864
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فرماندهي كل   به1871 مه 5در .  بودنويي گارد ملي و سرويس دفاع از 11، عضو لژيون 1871 در دومبروسكي
  .ي خونين، در حين نبرد در پاريس كشته شد  مه، در هفته12و در ارتش كمون برگزيده شد 

  

  

  )1828ـ1879(گابريل ـ  رانويه
  

 1863او در . كرد ، نقاش و دكوراتور روي سفال بود و پدرش نيز از طريق كفاشي گذران ميگابريل رانويه
 در تجمعات عمومي و انقالبي لويلي  حلهعنوان بالنكيست در م ي امپراتوري به گرود و در اواخر دوره فراماسوني  مي به

 آزاد 1870 سپتامبر 4پس از اعالن جمهوري در . شود زندان محكوم مي نظم مستقر، به جرم  حمله به  كند و به فعاليت مي
 گارد ملي 141فرماندهي گردان  به) 1871 مارس  ـ1870سپتامبر (ي پاريس توسط آلمان  شود و در دوران محاصره مي

كند؛   عليه حكومت دفاع ملي شركت مي1870 اكتبر 31 است، در خيزش گوستاو فلوراناو كه دوست . گردد منصوب مي
اين . شود  انتخاب مي20عنوان شهردار ناحيه  ها به شود، اما روز بعد در انتخابات شهرداري  سپتامبر زنداني مي4و در 

ي خود  ي محاكمه كند؛ و در جلسه  فرار مي1871ز فوريه  در آغارانويه. گردد انتخابات از طرف حكومت باطل اعالم مي
  .برائت او داد، شركت نداشت  مارس رأي به10 فوريه تشكيل و در 23كه در 

 مارس كه آغاز كمون است، شركت داشت؛ و 18 مركزي گارد ملي در قيام ي كميته ي اعزامي به عنوان نماينده او به
 مارس از همين ناحيه براي عضويت شوراي 26وي در .  آغاز كرد20شهردار ناحيه عنوان  در همين روز نيز كار خود را به

 رانويه. كند  مارس در شهرداري مركزي پاريس استقرار كمون را اعالم مي28شود و هم اوست كه در  كمون انتخاب مي
ورساي شركت   آوريل به3بار   مارس در جلسات كميسيون نظامي عضويت داشت، در هجوم مصيبت30كه از همان 

 28(ي خونين تا آخرين روز كمون  دهد و با سرسختي در هفته ي نجات عمومي رأي مي تأسيس كميته اول مه به. كند مي
  .كند نبرد مي) مه

ي پنجم   توسط شعبه1871 نوامبر 28در . گيرد ي خود را از سر مي پس از پناهنده شدن در لندن درعين مبارزه، حرفه
غياباً » ير تيآقاي  يافته و شكستن حصر ملك متعلق به جمعي، شركت در باند سازمان غارت دسته«خاطر  شوراي جنگ به

خاطر  ي چهارم شوراي جنگ به  توسط شعبه1874 ژوئيه 14بيست سال كار اجباري محكوم گرديد؛ اما بار ديگر در  به
قتل «و » ساختن باريكاد ويق بهتش«، »ايجاد حريق«، »يافته شركت در باند سازمان«، »جنگ داخلي به«تحريك 

  .رود ايتاليا مي  به1878او در . مرگ محكوم شد به» ها گروگان
  .ميرد  ميبِلويل در 1879 نوامبر 25 كه مورد عفو قرار نگرفت و بيمار بود، هنگام عبور از پاريس در گابريل رانويه

  

  

  )1844ـ1871(لوئي ـ  روسِل
  

عنوان وزير جنگ   پيوست و به1871كمون   مارس به19انسه بود كه از همان  اولين افسر ارشد ارتش فرلوئي روسِل
  .نقش مهمي در آن بازي كرد

خواه بودند؛  بورژوازي پروتستان تعلق داشت كه عميقا جمهوري اش به او فرزند يكي از افسران ارتش بود و خانواده
 1864تكنيك شد و در  ي نظام وارد پلي تمام مدرسهپس از ا. باز زد  سرناپلئون سوم پدرش از اداي سوگند وفاداري به

هاي استراتژي   ثابت كرد كه كتاب1869ي استراتژي نظامي منتشر كرد و در  آثاري در زمينه. التحصيل گرديد فارغ
  .ي وي باشد تواند نوشته ، منتشره از طرف كميسيون مأمور انتشار مكاتبات او، نميناپلئون اول جنگي منتسب به
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كرد، اعتقاد داشت كه جنگ هنوز قابل   خدمت ميمِدسه در جنگ فرانسه و آلمان در ارتش فرانسه و در  كروسِل
خواهند با  ها مي زيرا آن. خواهان آن نيستند) بازِننظير (و نظامي ) ير تينظير (اي از رجال سياسي  بردن است؛ ولي عده

عنوان   را بهبازِناو تسليم . ي بر فرانسه حاكم گردانندكار اخالقي و حتي سلطنت استفاده از شكست، يك نظام محافظه
 و با تسليم گامبتاپيوندد و از طريق  حكومت موقت مي  پس از تسليم ارتش بهروسِل. وطن و مردم محكوم كرد خيانت به

  .رسد ئي نميجا ي جنگ كه از نظر او هنوز قابل بردن بود، متقاعد كند كه به ادامه كند تا حكومت را به گزارشي سعي مي
هاي معترض را  نمايد، اكثر روزنامه ورساي منتقل مي  حكومت را بهير تيكند،   پاريس قيام مي1871 مارس 18در 

 مارس 19 با دشمن معامله كرده، در ير تيكه   كه بدين بارو استروسِل. گيرد كند و تصميمات خودسرانه مي توقيف مي
وي . شود  آوريل رئيس ستاد كل مي3رسد و در   كمون مي17گي لژيون سركرد  مارس به22در . پيوندد كمون مي به
هاي او  انتقاد. دهد دليل فقدان امكانات و خودرأئي مسؤالن استعفا مي شود، ولي به رياست دادگاه نظامي منصوب مي به
وزارت جنگ منصوب   بهكلوزرهجاي  شود كه كمون او را به هاي نظامي كمون باعث مي كرد نيرو دهي و عمل سازمان به

اي  عده: گيرد هائي له و عليه او صورت مي بندي دليل عدم موفقيت او در اين پست، در درون كمون جبهه به. كند
طور كه در اين كتاب آمده است،  همان. كنند شوند و ديگران او را حمايت مي  خواهان اعدام او ميفليكس پيارهبري  به

  .گريزد  از كمون ميروسل
محافل و . دهند كنند و دوبار مورد محاكمه قرار مي گير مي ها او را دست ماند، ورسائي يس در خفا مياو در پار

تبعيدي دائمي  نهاد خود او پيش  بهير تي. آيند كنند و درصدد نجات جان او بر مي هاي زيادي از او حمايت مي شخصيت
 1871 نوامبر 28او سرانجام در . گيرد عهده مي اي خود را بهه  و مسئوليت كاركند نهاد را رد مي ، ولي او اين پيشدهد  مي

  .شود  تيرباران ميساتوريدر اردوگاه 
  

  

  )1831ـ1913(هانري  روشفورـ
  

ي پزشگي را كه پدرش برايش در نظر   دبيرستان را تمام كرد و خيلي زود رشتهي  دوره1849 در هانري روشفور
او اين  اشتغال در شهرداري مركزي پاريس به. نگاري بپردازد روزنامه و سپس بهادبيات  گرفته بود، رها نمود تا ابتدا به

ي   با مالحظه1860او از سال . نگاري آماده كند هاي ادبي و روزنامه داد كه با آسودگي خيال خود را براي كار امكان را 
  . رها نمودتواند از طريق نويسندگي و ژورناليسم گذران كند، كار در شهرداري را كه مي اين

اما تحمل لحن . كار شد  مشغول بهفيگارونگاري، سرانجام با حقوق مناسبي در  ي روزنامه پس از چند تجربه در زمينه
كه قانون مطبوعات اندكي  پس از آن.  گرديدفيگاروترك   توسط امپراتوري چندان طولي نكشيد و او مجبور بهروشفور

ويژه تيتر  به. راه انداخت كه با استقبال فراوان روبرو گرديد را به) مشعل (نتِرنالي   روزنامه1868تر شد، در مه  ليبرال
ي   ميليون است، البته بدون محاسبه36تعداد رعاياي فرانسه «: گار شد ي اين روزنامه مانده ي اولين شماره سرمقاله

از ممنوعيت فروش علني آن، موفقيت روزنامه خيلي زود حساسيت قدرت را برانگيخت و پس . »...ها نارضايتي آن
، » كوچولوناپلئون«، نزد دشمن ديگر بروكسل او ناگزير به. جريمه و حبس محكوم كردند دادگاه كشيدند و به  را بهروشفور

تر شد و  در امنِ تبعيد لحن انتقاد او از امپراتوري گزنده. ي خود نگهداشت ، رفت كه چند ماهي او را در خانهويكتور هوگو
برو شد؛ ولي از رقيب  دهندگان پاريسي رو ي امپراتوري، با استقبال رأي ، اين دشمن قسم خورده1869بات نوامبر در انتخا

اي كه از  با اين وجود، در ماه نوامبر براي كرسي. او پيوستند، شكست خورد ، كه هواداران امپراتوري نيز بهژول فاورخود، 
  . خالي شده بود، انتخاب گرديدگامبِتاطرف 
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اين روزنامه از .  بنيان گذاشته بود، منتشر گرديدليساگارهاي كه با  ، روزنامهمارسييِزي   اولين شماره1870 مه 19ر د
دست   به1870   ژانويه10 در ويكتور نوار.  برخوردار بودويكتور نوار و پاسكال گروسه، پول رالِس، اوژن وارلَنهمكاري 

.  هزار انسان خشمگين برگزار شد200 تا 100 ژانويه با همراهي 12 او در ي زهتشييع جنا. قتل رسيد  بهيِر بناپارت پي
هرروي، پس از اين  به. حدر داد  اين زمان را براي واژگون كردن امپراتوري بهروشفوراند كه  اي بر اين عقيده عده

او در همين زندان . گردد  شش ماه زندان محكوم مي شود و به لغو مصونيت پارلماني او مي تظاهرات حكومت موفق به
 مارسييزالوقوع انتشار  آزادي قريب اميد به پرستي، احتياط و  شود؛ و از سر وطن  باخبر ميپروس است كه از اعالن جنگ به

  .چنان در زندان بماند دهند كه او هم اما حكومت ترجيح مي. كند را متوقف مي
شود و پيروزمندانه نزد   در همان روز آزاد ميروشفورر،  سپتامب4 و اعالن جمهوري در ناپلئون سومپس از تسليم 

  .شود حكومت موقت كه در شهرداري مركزي مستقر شده بود، برده مي
 در پاريس انتخاب شدند، ژول سيمون و گامبتاكه مانند  هائي يا آن حكومت دفاع ملي منحصراً از نمايندگان پاريس ـ

رو  خواهان ميانه  كه از طرف جمهوريلُفلو و تروشوها  فقط ژنرال. شد  مياما شهرستان ديگري را انتخاب كردندـ تشكيل
 از ديدن او در حكومت روشفوركنندگان  در واقع، انتخاب. شدند، از اين قاعده مستثني بودند ضد بناپارتيست تلقي مي

  . سپتامبر4در مقابل بانيان انقالب » چپ تندرو«خوشحال بودند، زيرا اين تضميني بود براي 
) كند كه او آن را رد مي(بس  قرارداد آتش. كشيد  اكتبر محتاطانه استعفا داد و خود را كنار 31 پس از شورش روشفور
 فوريه معلوم است كه او 5از همان . را منتشر كند) شعار (درد مودارد تا دوباره قلم بردارد و   فوريه او را وامي6و انتخابات 

  .كامالً معترض است
او . دهد طلب است، فوراً استعفا مي جاكه اين مجلس تسليم مجلس بپيوندد؛ اما ازآن  بهبوردواب، او بايد در پس از انتخ

پيروزي، شكست  بدون اعتقاد به: موضع او در آن زمان مبهم است. رسد كه آغاز كمون را ببيند پاريس مي تر از آن به دير
در صفحات . گيرد آن ايراد مي تر به كند و بيش تر از آن حمايت مي كمروز  به بدون محكوم كردن كمون، روز. كند را رد مي

ها   از اين انتقادپاسكال گروسهش مانند ا ويژه دوستان سابق ها به ها شديد است؛ ولي كمونار  و ورسائيير تي  انتقاد بهدرد مو
  . بري نيستند

  .گردد ها مي شود و تحويل ورسائي گير مي  دستموها بگريزد، ولي در شهر  شود از دست كمونار درماه مه او موفق مي
. شود تبعيد دائم در استحكامات نظامي محكوم مي  و او بهرددگ  در ماه سپتامبر برگزار ميروشفوري  محاكمه

 كه ويرژينيرسد و سرانجام با همان كشتي  جائي نمي  براي نجات او بهويكتور هوگوويژه  ش بها هاي دوستان تالش
  .شود تبعيد فرستاده مي هم در آن بود، در ماه اوت به ميشل لوئيز

ها در اين گروه پنج نفري  ترين آن  سرشناسروشفور در تنها مورد فرار موفق تبعيديان كمونار، 1874در ماه مارس 
رار،  درمورد چگونگي فنيويورك هرالداي با   از پس از مصاحبهروشفورشوند و  ها در بين راه از هم جدا مي فراري. بود

  .گردد هاي پناهنده وارد لندن مي سرانجام در ماه ژوئن از طريق آمريكا و در ميان استقبال گرم كمونار
شورش منجر شود، وارد پاريس شد؛ و  توانست به پس از اعالن عفوعمومي در ميان استقبال پرشوري كه مي

تدريج از  ولي به. ش را نيز جلب نمودا رزمان سابق ماي از ه را منتشر كرد كه در آغاز پاره) شورشي (اَنسورژِهي  روزنامه
همين .  حمايت كرددريفوسكنندگان  ، ناسيوناليسم خام او و از محكومبالنژهجا چرخيد كه از  چپ فاصله گرفت و تا آن

  .برد سر   در انزواي كامل بهـ شا سال مرگ  ـ1913باعث شد كه تا 
  

  )1846ـ1871(رائول-ريگو
  تكنيك يـي پل درسهـ در م1865وم، تا ـي ادبيات و عل ، ديپلمهسِنداري ـ يكي از مشاوران فرماندـ فرزنرائول ريگو
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او شخصاً . تحصيل جنبش بالنكيست عالقمند است تا به تر به  بيش1865ولي حدوداً از سال .  مشغول تحصيل بود
خواه همكاري  ي جمهوري با چندين روزنامهباوجود جواني . كار پيوند كارگران و دانشجويان بپردازد داد به ترجيح مي

تا . شود قيمت سه ماه زندان تمام مي ، برايش به دموكريتي او، ي خداناشناسانه  انتشار روزنامه1868كند و در سال  مي
. دهد هاي پليس تشكيل مي چين ها و خبر هائي در مورد كميسر افتد؛ و درزندان پرونده زندان مي باري گذارش به  ده1870

 22 و 1870 اكتبر 31هاي  او در خيزش. شود  سپتامر و اعالن جمهوري، سركميسر پليس سياسي مي4دنبال انقالب  به
  .كند  عليه حكومت دفاع ملي شركت مي1871ژانويه 

 مارس از ناحيه هفتم پاريس براي 26در . شود رياست شهرباني منصوب مي  مارس به20پس از خيزش كموني، در 
او مسئول . شود رياست كميسيون امنيت ملي منصوب مي  مارس به29. گردد مون انتخاب ميعضويت شوراي ك

فعاليت زياد او . هاي پايتخت است هاي متعدد در كليسا ها و از جمله اسقف پاريس و تفتيش گيري گروگان دست
دادستاني  ، ولي بعد از آن به آوريل تمام شد26ترك شهرباني در  قيمت اجبار به بخصوص عليه روحانيون پاريس برايش به

  .ي نجات عمومي رأي موافق داد تأسيس كميته او به. كمون منصوب گرديد
او با تفنگ سرپر يك افسر ورسائي كه او را . كند  نبرد ميكارتيه التن مه او با اونيفرم كامل در 24ي خونين،  هفتهرد

برند و  يغما مي كاوند، اشياءِ قيمتي او را به ان جسد او را ميسرباز. شود گيرد، كشته مي ي كمون مي جاي يك افسر ساده به
  .دهند عابرين آن را مورد هتك حرمت قرار مي

  
  )1843ـ1893(فرانسوا ـ  ژورد

  
ي راه شهر پاريس، در زمان كمون  دار بانك و باالخره كارمند اداره ، منشي دفتر اسناد رسمي، حسابفرانسوا ژورد

 پاريس 5، از طرف ناحيه 1871 مارس 26در انتخابات .  مركزي بودي در كميته) 160ان گرد(ي گارد ملي  نماينده
نمايندگي مسئول شورا در كميسيون دارائي انتخاب شد و در اين مقام در  او به. عضويت شوراي كمون انتخاب شد به

ي خونين در  پس از هفته.  ايراد داشتندانعطاف او در اين زمينه اي از كمونارها به رابطه با بانك فرانسه قرار گرفت و عده
 كالدوني جديد در دِپن  ايل شود و دادگاه نظامي در سپتامبر همان سال او را به گير مي ها دست  توسط ورسائي1871 مه 30

 برود و در نومĤِ يابد كه به  اجازه مي1893در اكتبر . شود جا وارد مي آن  بهگِرييِر با كشتي 1872كند و در نوامبر  تبعيد مي
هاي نيازمند شركت  تبعيدي در ضمن در ايجاد انجمني براي امداد به. شود كار مي عنوان حسابدار مشغول به جا به آن
در . كند  فرار ميهانري روشفور و اوليويه پن، پاسكال گروسه، شارل بالييِر، آشيل بالييِر همراه با 1874در مارس . كند مي

فرانسه   به1880پس از عفو عمومي در . نمايد ها شركت مي آوري كمك براي تبعيدي شود و در جمع لندن مقيم مي
  .گردد برمي

  
  )1809ـ1880(ژول كلود گابريل ـ  فاور

 

 علناً خود را  1830» انقالب«از زمان .  متولد شد و كار خود را با وكالت شروع كرد ليون در شهرژول فاور
  .نمود ياسي با استفاده از فرصت، نظر خود را بيان ميخواه اعالم كرد و در محاكمات س جمهوري

رو  خواهان ميانه جمهوري جا به  براي نمايندگي در مجلس مؤسسان انتخاب شد و در آنليون از 1848پس از انقالب 
برخاست مخالفت   با او علناً بهفاورجمهوري،  رياست  بهناپلئون سومپس از انتخاب . ها رأي داد پيوست و عليه سوسياليست

  .هاي پاريس مقاومت را سازمان دهد  و سايرين سعي كرد در خيابانويكتور هوگو همراه با 1851 دسامبر 2و در روز 
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، سوء فِليس اُرسينيكار حقوقي پرداخت و مخصوصاً با دفاع از  پس از كودتا از زندگي سياسي كناره گرفت و به
  .ت، خود را برجسته ساخناپلئون سومجان  قصدكننده به

نمايندگي مجلس انتخاب شد و يكي از پنج نفري بود كه امضاي خود را زير تقاضاي جانشيني   از پاريس به1858در 
هاي خود با اموري نظير اعزام  دست گرفت و در پيام  رهبري حزب خود را به1863در . امپراتوري با جمهوري گذاشت

پذيرفته شدنش در آكادمي   فصيح، روشن و تهييج كننده بههاي اين پيام. مكزيك و اشغال رم مخالفت نمود نيرو به
  .  منجر شد1867فرانسه در 

  .  شدناپلئون سوم خواستار عزل سِدان مخالفت كرد و پس از شكست 1870 با جنگ عليه پروس در ير تياو همراه با 
ي  ر اين مقام اخير او وظيفهد. چنين وزير خارجه بود  رئيس جمهور و همتروشو او معاون ژنرال حكومت دفاع مليدر 

تر از سخنوري مهارت دارد و در اين  او ثابت كرد كه در ديپلوماسي كم.  را بعهده داشتپروسخطير مذاكرات صلح با 
 سپتامبر او بود كه يك وجب از سرزمين فرانسه 6ي معروف  ها گفته يكي از اين خطا. مذاكرات مرتكب چندين خطا شد

  .آلمان واگذار نخواهد كرد آن را بهو يك سنگ از استحكامات 
برداري  خوبي از وجود او بهره  بهبيسماركدر مذاكرات صلح، .  از انتقال حكومت مخالف بودفاوري محاصره  در دوره

ها خبر داشته و بدون اين كه حكومت را در  كه از موقعيت ارتش  ژوئن رضايت داد، بدون آن28بس  آتش  بهفاور. كرد
  .  گذاشته باشد در جريانبوردو

  . اوت با از دست دادن اعتبار خود از دولت خارج شد، ولي در مجلس باقي ماند2در 
 از حكومت جمهوري در مقابل 1880سناتوري انتخاب شد و تا زمان مرگ خود در بيستم ژانويه   به1876در ژانويه 

  .اپوزيسيون ارتجاعي آن دفاع كرد
  

  

  )1844ـ1896(لِئو    ـ  فرانكِل
  
  .ميرد  ميپاريس در 1896شود و در   متولد ميبوداپست در نزديكي 1844 در و فرانكللئ

 پاريس 1871هاي كمون  يكي از شخصيتمجارستاني؛ و ـ  يهودياو يك فعال سنديكائي در فرانسه و سوسياليستي 
  . است

 و گزيند رانسه سكني مي فليون در شهر 1867در . كند در آلمان و انگلستان اقامت مي. كاري بود شغل او ظريف
كند و نمايندگي  كار در پاريس اقامت مي عنوان كارگر جواهر بعد به. آيد مي در» المللي كارگران انجمن بين«عضويت  به

در آخر .  نيز هستولكشتيم ويني  وي در عين حال، خبرنگار روزنامه. گيرد عهده مي ي آلمان انترناسيونال را به شعبه
او دراثر . شود دو ماه زندان محكوم مي يك انجمن مخفي به جرم توطئه و تعلق به ر و در ماه ژوئيه بهگي  دست1870آوريل 

  . شود كند، آزاد مي  سپتامبر كه امپراتوري را سرنگون و جمهوري را اعالم مي4انقالب 
ي فدرال   كميتهوارلَناوژِن شود و همراه با  خواه ناحيه بيستم مي  مركزي جمهوريي او عضو گارد ملي، عضو كميته

 در نامزدي خود براي كرسي نمايندگي 1871 فوريه 8در انتخابات . دهد انترناسيونال پاريس را دوباره تشكيل مي
، ناحيه سيزدهم پاريس او را براي عضويت شوراي 1871 مارس 26خورد؛ ولي در  سوسياليست انقالبي شكست مي

عنوان   آوريل او به20. آيد مي  كار و مبادله و سپس كميسيون دارائي درعضويت كميسيون او به. كند كمون انتخاب مي
اتخاذ اقدامات اجتماعي نظير ممنوعيت كار شب در  او به. شود ي مسئول كار، صنعت و مبادله منصوب مي نماينده
خط اقليت شوراي دهد، ولي سريعاً خود را در  تأسيس كميته نجات عمومي رأي مي اول مه به. زند ها دست مي نانوائي
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. شود  مجروح ميشارون در زاويه خيابان آنتوانـ  فوبور سني خونين روي باريكادي در  در طي هفته. دهد كمون قرار مي
  . يابد گزار اتحاد زنان نجات مي ، بنياناليزابت دميتريفتوسط 

 1872 اكتبر 19در . شود هنده انگلستان پنا سوئيس و سپس به شود از چنگ سربازان ورساي بگريزد و به او موفق مي
پيوندد و   و انترناسيونال ميكارل ماركس در انگلستان او به. كند مرگ محكوم مي  ششم شوراي جنگ او را غياباً بهي  شعبه

  .دهد  از انترناسيونال رأي ميباكونيناخراج   به1872در 
پس از آزادي در . گردد گير مي شود كه دست ميشود و بعد وارد اطريش  رود كه اخراج مي آلمان مي  ابتدا به1875در 

در مارس . كند  اعالم موجوديت مي1880دهد كه در  جا حزب كارگران را سازمان مي رود و در آن مجارستان مي  به1876
ي  شود و با مجله خانه مي  مصحح چاپ1883پس از آزادي در فوريه . شود  ماه زندان محكوم مي18 به 1881

  . كند  همكاري ميهِتگاليشسوسياليست 
بدون آن كه درآمد زيادي . كند گردد و در كنگرة مؤسسان انترناسيونال دوم شركت مي مي پاريس بر  به1890در 

در . كند  همكاري مياوليويه ليساگاره و با بتَي پروسپر ال، )هاي آلمان ي سوسياليست روزنامه (فوروارتسداشته باشد، با 
  .ميرد يبيماري ورم ريه م  به1896
  

  

  )1846ـ1871( تِئوفيل ـ  فِرِه
  

خاطر عقايد سياسي  ي امپراتوري چهار بار به منشي دفتر وكيل دعاوي دادگاه پژوهش و فعال بالنكيست، در دوره
خاطر اهانت  شود، ولي به جهت فقد دليل تبرئه  مي ها محاكمه و به  با بالنكيست1870در ژوئيه . شود خود محكوم مي

وطن  (دانژه آن پاتريي   سپتامبر با روزنامه4پس از اعالن جمهوري در . شود  از صحن دادگاه اخراج ميبلواالي دادگاه ع به
 در 20ي ناحيه  و نماينده) مونماتر( گارد ناسيونال 152او عضو گردان . كند  همكاري مياوگوست بالنكي) در خطر

 مارس 18ي قيام  عهده داشت كه بهانه هاي گارد ملي را به او رهبري دفاع از توپ. خواه است  مركزي جمهوريي كميته
 در آن قرار دارد، ير تيسوي ورساي كه مجلس ملي و حكومت  كند كه بالفاصله به نهاد مي  قرار گرفت و پيش1871

او در كميسيون امنيت ملي . شود عضويت شوراي كمون انتخاب مي  به18 مارس او از طرف ناحيه 26در . حمله شود
جانشيني دادستان  اول مه به. شود دهد، ولي بالفاصله دوباره انتخاب مي  آوريل از آن استعفا مي24ت دارد كه در شرك

ها كه اسقف  اعدام گروگان  مه به24در . دهد نفع ايجاد كميته ي نجات عمومي رأي مي او به. شود كمون انتخاب مي
خواهند  جرم شركت در كمون مي ي او به گام محاكمههن. دهد هاست نظر موافق مي اعظم پاريس هم در بين آن

 فرهدر جريان اين محاكمه، . شود گردن او بگذارند كه نادرستي آن آشكار مي مسئوليت حريق وزارت دارائي را هم به
د كه كن نويسد و در آن از خود دفاع مي اي مي ها او نامه باوجود اين در زير باران تهمت. شود دفاع از خود نمي حاضر به

، لوئي رسِلزمان با   نوامبر هم28مرگ محكوم  و در   به1871 سپتامبر 2او در . دهد او نمي ي قرائت آن را به دادگاه اجازه
  .شود  اعدام ميساتوريدر 

  
  )1823ـ1900(گوستاو  پل ـ  كلوزرِه

  

. شود  ميسيرـ  سننظامي ي   سالگي وارد مدرسه18 كه فرزند يك كلنل ارتش امپراتوري بود، در گوستاو كلوزرِه
او از . شود ي سرگردي داشت، با وقايع ژوئن اين سال دچار تحول بزرگي مي  درجه1848زندگي نظامي او كه در سال 
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 يك گردان از ي او فرمانده. آيد كند و از ارتش منظم بيرون مي آيد، استفاده مي  پيش مي1848موقعيتي كه براثر انقالب 
خاطر  قول خودش، او به به. كند  در سركوب ژوئن شركت ميلوئي اوژِن كاوينياك تحت امر شود كه گارد متحرك مي

ولي اين امر مانعِ آن .  دريافت كرددنور لژيونبرچيدن يازده باريكاد و گرفتن چندين پرچم از كارگران شورشي صليب 
دست آورد، دوباره  ي قبلي را به د درجهكه بتوان  بدون آنكلوزرِه.  ش بيكار بماندا نشد كه پس از مرخص شدن گردان

خاطر   به1851شود؛ زيرا امپراتوري در  ي سرگردي متوقف مي اما اين بار نيز شغل نظامي او در درجه. گردد مي ارتش بر به
يافتن يك پست فرماندهي در  باوجود اين، سال بعد موفق به. دهد  خاتمه مياش خدمت و بهي ا خواهانه عقائد جمهوري

ي آن كشور شركت  شده  شود و در عملياتِ مناطقِ تازه فتح  مي شانزي ژنرالي جا آجودان آينده در اين. شود  ميزايرالج
  .كند مي

خاطر حسن رفتار  شود و به جا مجروح مي در اين. رود  ميكريمه  بهروسيه تزاري براي شركت در جنگ عليه 1955در 
 شركت كَبيليشود تا در تسخير   مي الجزايرفرانسه، فوراً عازم س از مراجعت بهپ. رسد ي كاپيتاني مي درجه در زير آتش به

خاطر عقايد  شود كه ناپلئون سوم به  ارتقا يابد، خبردار ميدنور لژيوني افسرِ  درجه او كه منتظر است به. كند
اش را با  اي هميشه رابطهقول خودش اين امر باعث شد كه بر به. خواهانه، نام او را از ليست خط زده است جمهوري

  . ارتش قطع كند
 ايتالياي سرگردي ارتش  شود و تا درجه  ملحق ميايتاليا در گاريبالديعمليات   همراه داوطلبان فرانسوي به1860در 
بد يا كند و تا مقام ژنرالي ارتقا مي رود و در جنگ داخلي شركت مي آمريكا مي  به1862پس از آن در ژانويه . يابد ارتقا مي

شود كه  ولي ظاهراً يك رسوائي مالي باعث مي. شود و سپس با انتشار يك روزنامه وارد حيات سياسي آن كشور مي
هاي مقيم آمريكا براي كمك  يايرلنداي از  ترك آمريكا بگيرد و در اين هنگام با حمايت و تشويق پاره تصميم به

هاي انگليس  طوري كه از طرف دادگاه كند، به امي شركت ميرود و در عمليات نظ اين كشور مي  بهايرلندشورشيان  به
  .گردد مرگ محكوم مي غياباً به

آورد و در همين مسير گذارش  مي نگاري رو روزنامه فرانسه ضمن حفظ تماس خود با آمريكا به پس از بازگشت به
در طي همين اقامت كوتاه در . شود  ميآن كشور فرستاده ش بها دليل تابعيت آمريكائي افتد و به  ميپالژيـ  سنزندان  به

نهاد خدمت او از  پروس پيشـ  در هنگام جنگ فرانسه. آيد عضويت انترناسيونال در مي شود و به  آشنا ميوارلَنزندان با 
ي  صحنه آورد كه خود را به  سپتامبر، براي او اين فرصت را پيش مي4سقوط امپراتوري در . شود طرف دولت رد مي

كه  پردازد و با وجود اين  مي فعاليت  بهمارسي و سرانجام در ليون در باكونينابتدا در پاريس، بعد همراه . ندسياست بكشا
شود و در انتخابات  هرروي، او نوميد نمي به. رسيد جائي نمي كند؛ اما به ش در انترناسيونال را مطرح ميا ها عضويت بار

اين تالش نيز همانند تالش او براي انتخاب در شوراي كمون . شود  نامزد نمايندگي مجلس مي1871مجلس در فوريه 
ي  خاطر تجربه بدون شك به سرانجام كمون، اين قدرت جديد، او را ـ. گردد  مارس، با شكست روبرو مي26در 

في او اعتبار كا اين انتصاب به. كند ي مسئول جنگ، يعني فرمانده كل قوا منصوب مي عنوان نماينده  بهـ اش نظامي
. عضويت شوراي كمون انتخاب شود  پاريس به18 و 1 آوريل از طرف نواحي 16اي  دوره دهد تا در انتخابات ميان مي

اي از  عده. انجام داد، نظرات متناقضي وجود دارد)   آوريل30  تا 6از  (ي كوتاه  درمورد نقشي كه او در اين فاصله
انتصاب او نشان . پيشگي او بي توأم با عدم صداقت و حتي خيانتطل كنند و ديگران از جاه كفايتي او صحبت مي بي
ها هم شديداَ با  اي از اين كمونار در مقابلِ اين حمايت، عده. ها از حمايت برخوردار بوده است دهد كه در ميان كمونار مي

  .ي ناچيزي داشت مي نتيجهآشكار است كه كار او از لحاظ نظا. ها قرار داشت در صدر آن دلِسكلوز او خصومت داشتند كه
ي او بود،  هاي داخلي آمريكا كه منبع تجربه ترديد هيچ شباهتي بين جنگ در پاريسِ تحت محاصره و جنگ بي

تقسيم قدرت بين  باوجود اين حتي مخالفين او اذعان دارند كه انجام درست اين وظيفه، با توجه به. وجود نداشت
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طور كه در اين كتاب آمده، زنداني  ، همانايسي پس از تسليم دژ كلوزرِه،. بودهاي مختلف و رقيب، كار آساني ن ارگان
  .دفاعيات او در رد اتهام خيانت مؤثر نيفتاد و تا سقوط كمون در زندان ماند. شود  جانشين او ميرسلگردد؛ و  مي

فرار از زندان  ن موفق بهدست ورسائي اعدام شد، پس از سقوط كمو ه نوامبر ب28 كه در رسلش ا او برخالف جانشين
  .مرگ محكوم گرديد  غياباً به1871وي در اوت . ها شد چنين گريز از چنگ ورسائي كمون و هم
شود؛ و پس از  رود؛ و سرانجام در سوئيس مقيم مي آمريكا مي  پس از خروج از فرانسه، از طريق انگلستان، بهكلوزرِه

توجيه خودش و  تر  كند كه موضوع آن بيش ش را منتشر ميا طرات خا1887او در . گردد فرانسه برمي  به1880عفو 
  .گردن ديگران است گذاشتن تقصير به

جا هم مواضع  شد و در آن ي سوسياليست انقالبي در مجلس انتخاب  عنوان نماينده  تا آخر عمرش به1888 از كلوزرِه
  .كرد راديكال اتخاذ مي

  

  
  )1832ـ1882(لئون ـ  گامبتا

  

پيشه و  مرفه متولد شد و   تاجريا  ه در جنوب غربي فرانسه، در خانوادلو  مركز شهرستان كائورهر  در شگامبتا
. اي يك چشم خود را از دست داد يازده ساله بود كه در اثر حادثه. روزي مذهبي آغاز كرد اش را در يك شبانه تحصيل

ي حقوق   دانشكده1857وي در . ديپلم ادبي بگيرد كائورمعهذا توانست تحصيل خود را ادامه دهد و از دبيرستان شهر 
  . ليسانس حقوق گرفت و وكيل دعاوي شد1860نويسي كرد، در  پاريس نام
عنوان يك وكيل  او به. راه پيدا كرد شدند،   جمع ميكارتيه التن در ولتري  خواه كه در كافه محافل جمهوري  بهگامبتا

چنين با وكالي  هما گامبت. گردد  مربوط ميژول فري و كلِمان لُريه كند؛ و با  همكاري ميآدلف كرِميوجوان با  
 1863او در مبارزات انتخاباتي . شود  نزديك ميكار ارنست پي و اميل اوليويه، ژول فاوراپوزيسيون در مجلس نظير  

  .نمايد را تأئيد مي» هاي ضروري آزادي« در مورد يِر تيكند و نطق  شركت مي
 دلسكلوز. عهده دارد  را بهشارل دِلِسكلوزدر اين محاكمه او دفاع از . كند  او را معروف مي1868 در بودِني  محاكمه

 بودِن.  چاپ كرده استبودِنآوري پول و براي ساختن آرامگاه  اي را جهت جمع ي خود آگهي متهم بود كه در روزنامه
 دلسكلوز.  كشته شدناپلئون سومام عليه كودتاي  دسامبر در قي2ي مجلس بود و در   نماينده1848پس از انقالب فوريه 

هاي حزب  يكي از اميد  را بهگامبتاشد، ولي انعكاس اين محاكمه  شش ماه حبس و دوهزار فرانك جريمه محكوم  به
  .خواه تبديل نمود جمهوري
ساكنان . س كند كانديد مجلـ بِلويل ـسِني انتخاباتي اول  گيرد كه خود را از حوزه  تصميم ميگامبتا 1869در 

ي انتخاباتي او كه  برنامه. دادند  هاي كوچك تشكيل مي هاي بنگاه ها و كارگر ور ها، پيشه مركزي اين محله را كاسب
اين برنامه با لحني نسبتاً راديكال .  تنظيم شده بودبلويلخواهان  ي جمهوري  معروف است، توسط كميتهبلويلي  برنامه به

هاي دائمي و اصالحات  مي، جدائي كليسا و دولت، انتخابي بودن كارمندان، حذف ارتشهاي عمو خواهان بسط آزادي
  .اقتصادي بود

 در رأس مارسي و هم در بلويلترتيب، او در دور اول انتخابات هم در  بدين. پذيرد  را هم ميمارسياو كانديداتوري 
  .شود  اين شهر انتخاب مينماينگي نمايد و در دور دوم به  را انتخاب ميمارسيگيرد؛  قرار مي

نمايندگان مجلس از . شود  سپتامبر همان سال جمهوري سوم اعالم مي4در ، 1870 در اوت سدانپس از شكست 
او فرمانداران امپراتوري دوم . شود  وزير كشور ميگامبتا. دهند  تشكيل ميتروشورياست ژنرال   يك حكومت موقت بهسِن
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وجود،  بااين. نمايد  را منصوب ميها خواه، وكالي دعاوي و ژورناليست االن جمهوريها فع جاي آن كند و به را خلع مي
  .گرايد وخامت مي چنان به وضعيت نظامي هم

 فرستاده تور ها كه به تنها چند نفر از آن. گيرند  اكثر اعضاي حكومت موقت در محاصره قرار مي1870 سپتامبر 19در 
 با بالن از پاريس خارج و در سپوله اكتبر همراه با 7 در گامبتا. دهند ي تشكيل ميجا يك هيئت نمايندگ شوند كه در آن مي

پست وزارت كشور اضافه  كند و به  وزارت جنگ را هم تصاحب ميگامبتادر اين هنگام . شود  اكتبر وارد تور مي9
  .نمايد مي

 تولوز و مارسي، ليونها نظير  ز شهراي ا خواهان راديكال در پاره چنين ناگزير است كه با تحركات جمهوري او هم
 دسامبر 9 (بوردو و استقرار در تورترك  ، اين هيئت نمايندگي مجبور بهپروسروي ارتش  در مقابل پيش. مقابله كند

  .شود مي) 1870
يك روزه با بيسمارك امضا  و بس بيست  از جانب حكومت موقت يك آتش1871 ژانويه 29 در ژول فاورهنگامي كه 

 6در . شود  اعزام ميبوردو ، يكي از اعضاي حكومت موقت، بهژول سيموناول فوريه . شود تر مي  اوضاع وخيمكند، مي
  .ماند دهد و تا پايان كار كمون از صحنه خارج مي  استعفا ميگامبتا، 1871فوريه 

 ير تيتحادي ضمني با ا او به. كند قبوالندن جمهوري كمك مي هاي خود به ها و سخنراني  با سفرگامبتا 1871پس از 
  .كند  را فراهم مي1875زند كه امكان تصويب قوانين اساسي  دست مي
ي آن جمهوري سوم قطعاً   كه درنتيجه1877 مه 16شود و پس از بحران  رهبر اصلي اپوزيسيون تبديل مي او به

شود و از اين  هاي سياسي مي بندي تهاو در اين دوران فعاالنه وارد دس. كند كننده بازي مي شود، نقشي تعيين پارلماني مي
رسد كه خود در آن پست  رياست شوراي دولتي مي  به1881 نوامبر 14رياست مجلس نمايندگان و در   به1879راه در 

  .عهده دارد وزارت خارجه را هم به
چه  نولي آ. مخالفين زيادي دارد» چپ«خصوص  و به» راست«زند كه از  اصالحات وسيعي مي دولت او دست به

اين اليحه در . مجلس داد  به1882 ژانويه 14ي اصالح قانون انتخابات بود كه در  سقوط دولت او منجر شد، اليحه به
اي از  اليحه رد شد، چون كه عده. نظر داشت پايه انتخاباتي مجلس سنا را بسط دهد و اختيارات مالي آن را محدود نمايد

 سقوط 1882 ژانويه 30ترتيب، حكومت در  بدين. كاران رأي دادند اه محافظهخواهان هم در مخالفت با آن، همر جمهوري
  .ميرد مي) 1882 دسامبر 31( چند ماه بعد گامبتاكند و  مي

  
  

  )1820ـ1887(شارل فرديناند ـ  گامبون
  

ي بزرگ اي روستائ اي مرفه متولد شد، ولي چون يتيم ماند نزد مادرش در منطقه در خانوادهشارل فرديناند گامبون 
شود؛ و  پس از اتمام تحصيل در نوزده سالگي، وكيل دعاوي مي. او از همان كودكي با فالكت روستائيان آشنا گرديد. شد
شود، ولي  البدل منصوب مي عنوان قاضي علي  به1846در . كند را منتشر مي) ي مدارس روزنامه (دِزِكول ژورنال 1840در 
  .شود ش معلق ميا  خاطر مواضع ضد سلطنتي  به1847در 

شود و با سركوب  عضويت مجلس مؤسسان انتخاب مي  بهنيِورخواهانِ شهرستان  عنوان رئيسِ جمهوري  به1848در 
  .كند روزهاي ژوئن مخالفت مي

جنگ داخلي ده سال را  جرم توطئه و تحريك به شود، ولي به گزاري انتخاب مي نمايندگي مجلس قانون  به1849در 
  .كند پردازد و با امپراتوري مخالفت مي كار كشاورزي مي پس از آزادي به. گذراند  ميايلـ  بِلدر 
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كند، معروف  گر را تأمين مالي مي اش براي خودداري از پرداخت ماليات كه ارتشي سركوب  با مبارزه1869در 
. پيچد جا مي اين گاو همهكند، قضيه  خصوص يك گاو او را توقيف مي ي ماليات بخشي از اموال و به وقتي اداره. شود مي

  .گيرد استهزا مي آن را به» گامبونگاو «ساز در تصنيف فكاهيِ  و يك ترانه
در . شود نمايندگي مجلس انتخاب مي عنوان سوسياليست انقالبي به  او به1870 سپتامبر 4پس از اعالن جمهوري در 

او . دهد شود، از مجلس استعفا مي ن انتخاب ميعضويت شوراي كمو  پاريس به10كه از ناحيه   پس از آن1871 مارس 26
 1871 مه 9در . ضمن اين كه در كميسيون دادگستري كمون عضويت داشت، پست دادستان جمهوري آن را رد كرد

  . شود ي نجات عمومي مي عضو كميته
گ غياباً او را  شوراي جن1871در نوامبر . شود  مقيم ميسوئيس در بلژيكي خونين، بعد از اخراج از  پس از هفته

  .كند مرگ محكوم مي  به1872بيست سال كار اجباري و سپس در  به
. شود  انتخاب مينيِوري راديكال از  عنوان نماينده  به1882در ) 1880دنبال عفوعمومي  به(فرانسه  پس از بازگشت به

  .خورد رأي شكست مي 5866شود، ولي فقط با  ي سوسياليست نامزد مي عنوان نماينده  به1885در انتخابات 
  
  
  

 )1844ـ1909(فرانسوا پاسكال  ژانـ  گروسه
  

تحصيل  رساند و به پايان  ي دبيرستان را در پاريس به  است، ولي دورهكُرس اصالً اهل ژان فرانسوا پاسكال گروسه
  .آورد نگاري رو مي روزنامه كند و به  آن را رها مي1865اما پس از چهار سال، در . شد طب مشغول 

 است، بايد بناپارتيست باشد؛ مخالف كُرسكردند كه چون اهل  كه در آغاز بعضي گمان مي رغم آن ، عليروسهگ
اش در بحث داغ بين دو  شود و روزنامه  ميمارسيِزِ هانري روشفوراو رئيس هيئت تحريريه . سرسخت رژيم امپراطوي بود

، پسر عموي امپراتور، از او ناپلئون بناپارتـ  ير پيكند  س مي كه احساگروسهدر اين ميان . گردد  درگير ميكرسي  روزنامه
فرستد تا از او   را سراغ او مياولريش فونوييِل و ويكتور نوارش، ا اي هتك حرمت كرده است دو نفر از همكاران در مقاله

يِر  پيدست   بهنوارويكتور شود و در جريان آن  درگيري كشييده مي اين كار به. بخواهد دعوي را با اسلحه حل كنند
 را بناپارتدادگاه عالي . رود ي شورش پيش مي سپاري او پاريس تا آستانه شود كه در جريان خاك  كشته ميبناپارت

  .افتند زندان مي  بهگروسه و پن، فونويل، روشفور (مارسيزنگاران  كند، ولي روزنامه خسارت محكوم مي  پرداخت به
شود؛ و سپس از طرف اين  عضويت شوراي كمون انتخاب مي  پاريس به18ه  از ناحي1871 مارس 26 در گروسه

پرداختن به مسائل آموزشي  نگاري، او را به تعهد سياسي و كار روزنامه. گردد نمايندگي در امور خارجه منصوب مي شورا به
  .دهد ي موافق ميي نجات عمومي رأ تأسيس كميته چنين عضو كميسيون اجرائي كمون است؛ و به او هم. كشاند مي

جا  آن  به1872شود و در   محكوم ميكالدوني جديد تبعيد به  بهير تيشكستن كمون توسط حكومت  پس از درهم
 پناه انگلستان  بهاسترالياو از طريق . شود  فرار مي  موفق بهيِر بالي و باستَن، ژورد، پن، روشفور همراه 1874در . رسد مي
  .شود مشغول ميتدريس  جا به برد و در آن مي

شود   پاريس مي12ي سوسياليست مستقل ناحيه   او نماينده1893در . گردد فرانسه برمي  به1880پس از عفوعمومي 
دهد و مبتكر  قانون جدائي دولت و كليسا رأي موافق مي  به1905در . كند و تا زمان مرگ خود اين كرسي را حفظ مي

  . و هنر استنفع مساكين  و ارتقاءِ فرهنگ اقداماتي به
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  گل ناميرا

  

ما در ايران اين . دهد گلي يك ساله است كه پس از چيده شدن، گاه تا چندين سال شكل اوليه خودرا از دست نمي
ي ما قرار  در فرهنگ عربي هم كه مورد مراجعه. ي انگليسي هم نام فرانسوي آن آمده است ايم و در ترجمه گل را نديده

 .اند عربي برگردانده الفطي به طور تحت ايم، نام فرانسوي اين گل را به  رفتار كردههمين سبكي كه ما گرفت، به

  
  

 )1835ـ1878(ناپلئون ـ  السِسيليا
  

شود و  ست، ابتدا معلم رياضي ميكرس ايتاليااو كه اهل .  يكي از سركردگان نظامي كمون استناپلئون السِسيليا
كند و در لژيون او   شركت ميگاريبالدي در نبردهاي 1860در . پردازد آموزش فلسفه مي بهاليبزيگ بعد در دانشگاه 

تدريس رياضي در دانشگاها در  كند و پس از آن به  تدريس ميسانسكريت زبان ناپلمدتي در . رسد ي كلنلي مي درجه به
. شود كلنلي منصوب مي و بهپيوندد  تيراندازان پاريس مي گردان يكم تك  بهآلمانـ  فرانسهدر دوران جنگ . پردازد آلمان مي

ي ژنرالي،  درجه  آوريل پس از نيل به24در . شود  مياميل اود رئيس ستاد كل ژنرال 1871 مارس 18پس از قيام 
ي خونين، روي  درطول هفته. گيرد عهده مي كرد را به  عمل ميالبييِور و سني چپ  فرماندهي ارتشي كه بين كرانه

هاي سوسياليست  جا با روزنامه انگلستان پناه ببرد و در آن شود به  كمون موفق ميپس از شكست. جنگد باريكادها مي
  . شود شناسي انگلستان مي پردازد و عضو انجمن زبان هاي آسيائي نيز مي تدريس زبان حال به كند؛ و درعين همكاري مي

  .جا رفته بود، درگذشت آن  در مصر كه يك سال پيش از آن براي بازيافتن سالمت خود به1878سرانجام در 
 

  

  )1838ـ1901(اوليويه ـ   پروسپرـ  ليساگاره
 

پدرش در شهر . هاي جنوبي فرانسه متولد شد  در يكي از شهرستان1838 نوامبر 24 در اوليويه ليساگارهـ  پروسپر
 الدورـ  سورـ  راِدر كودكي پدرش را از دست داد و دوران تحصيل خود را در شرائط دشوار، در .  داروخانه داشتتولوز

  .پايان رساند به
جا يك انجمن ادبي غيرانتفاعي تشكيل داد و فعاالنه  در اين. آمريكا در پاريس مقيم شد  پس از سفري به1860در 
در يكي از همين جلسات . هاي عمومي جهت برگزاري جلسات بحث و بررسي ادبي شركت كرد گزاري كنفرانس در بنيان

 كه موسه. پا كرد  و جوانان قرار داد و جنجالي بهآلفرد دو موسهه او موضوع صحبت خود را  بود ك1864 فوريه 29در 
آدمي بدون «او :  گفتموسه در مورد ليساگاره. هفت سال پيش از آن درگذشته بود، شهرت و هواداران زيادي داشت

 با ليساگاره. » تجسم بخشيده استعقيده، بدون تعهد و بدون اصول است كه ادعا دارد روح اين دوران را در شخص خود
خواهيم در  اگر نمي. ما فرصت جوان بودن نداريم«: گويد جوانان مي  خطاب بهموسهگري و عياشي  ابالي تقبيح روحيه ال

توان  گفتند، امروز مي چه را كه زماني در مورد فرانسه مي آن«؛ »...پنج سالگي پير باشيم و سي سالگي برده باشيم در بيست
افكند است و  كه صداي تيراندازي طنين كدام سرباز درحالي... هركسي يك سرباز است: رد تمامي جهان گفتدر مو

انتشار  ؟ او در مقابل هياهوي مخالفان خود، به» فلوت را تشويق كندي ايستد تا نوازنده اند، مي اش حمله كرده رزمان هم
  . اقدام نموداش متن كنفرانس
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كند و هدف آن را  را تأسيس مي) آينده (لَرُهيري   روزنامهاوشه عليه امپراتوري در  با هدف مبارز1868در سال 
هائي نظير حق تجمع و تشكل، آزادي مطبوعات،   حول خواستژِري  در منطقه» نقالباهاي  كليه نيرو«فراهم آوردن 

 رفورم مالِسپيني  ن با روزنامهزما او هم. كند بيان و انديشه، انحالل ارتش دائمي و جدائي كليسا از دولت بيان مي
  .كشاند ش ميا طلب دوئل با پسرعموي سلطنت ها در محل، او را به اين فعاليت. كند همكاري مي

هاي زندان  كند؛ و از چهارم همين ماه مجازات  را منتشر  ميمارسييِز، هانري روشفور همراه با 1870در ژانويه 
. »امپراتور و امپراتريس توهين شخصي به«دليل   بهپِالژياـ  سنل و ديگري در خاطر دوئ  بهاوشيكي در : آيد پي مي در پي

دست يكي از بستگان امپراتور   را بهويكتور نوار قتل الونيرچنين در  نويسد و هم ي سياسي مي در زندان يك جزوه
پس از اين . كند لوگيري مي جوان جويكتورسپاري  پا شدن شورش در هنگام خاك  از بهروشفوري  مداخله. كند محكوم مي

چون ديگر امكان . پيوندند  ميليساگاره شوند و در زندان به گير مي  دستمارسييزي  واقعه تمام اعضاي هيئت تحريريه
  .كند  رها ميژِري خود را در  ي آن را ندارد، روزنامه طريق اُولي اداره  را و بهالونيرانتشار مقاله در 

ترتيب، حكم محكوميت  بدين. كند در تجمع عليه رفراندوم ناپلئون سوم شركت مي پس از آزادي در ششم آوريل 
 پناه بروكسل شود و در روز دهم مه به  براي او صادر مياوشامپراتور دوباره از  دليل اهانت به  نقدي و زندان بهي جريمه به

اعالن جمهوري منجر   سپتامبر كه به4نه در خواها  در اوج تظاهرات جمهوريليساگاره. ماند برد و سه ماه در تبعيد مي مي
  .پاريس بازگشت شد، به

در ماه . رود  ميتورشهر  شود و همراه او به كار مي  مشغول بهگامبتا دفتر يك وكيل دعاويِ نزديك به عنوان رئيس او به
  .يراندازان تشكيل دهدت جا يك سپاه از تك  تا در آنشود  منصوب ميتولوزعنوان كميسر جنگ در شهر   بهگامبتااكتبر 
 مارس در كنار 18او در . رود  ميلوارستاد ارتش  به» تر باشد آتش نزيك كه به براي آن «1871 در ژانويه ليساگاره 

با «كند و در آن   را منتشر ميلَكسيوني  او روزنامه. پيوندد كمون پاريس مي به» سرباز ساده«عنوان يك  شورشيان به
اي جز اوتوريته ي كمون وجود  هيچ اوتوريته«، چون »نمايد  مخالفت ميكار پي و يِر تي، فاور: تا هرگونه سازشي با آن سه

هاي  كند و خواستار ممنوعيت روزنامه چنين نبود فرماندهان و سركردگان جوان را محكوم مي در اين روزنامه هم. »ندارد
تر  شود، اين برنامه ضروري تر مي ر نزدگهرچه خط«. شود ي روشن از طرف آن مي مخالف كمون و اعالن برنامه

بقيه اين مدت را او .  آوريل انتشار آن متوقف شد9 شماره منتشر شد و در 6 درعرض دو هفته فقط لَكسيون. »...نمايد مي
  .برد سرمي ها به  روي سنگراش با تفنگ

حاال «: ش در اين روزنامه اين استا آخرين مطلب.  مه مرتباً درآمد24 تا 17 را منتشر كرد كه از تريبون مردمبعداً 
  .»حاال بايد آن را زندگي كرد! »باد جمهوري زنده«ديگر كافي نيست كه فرياد بزنيم ! سوي آتش به

او كه مانند . شود فرار مي در آخرين روز خونين موفق به» آخرين سربازِ آخرين باريكارد كمون «ليساسرانجان 
را » هشت روز من پشت باريكارد«ي  جا جزوه بروكسل پناه برد و در آن رار داشت، بهگرد ق ها مورد پي بسياري از كمونار

 .منتشر كرد

هائي كه در  با يك استثناء كتاب«: نويسد  درمورد آن ميكوگِلماَني خود به  در نامهژني ماركس 1871در دسامبر 
  .» استليساگارهي كلي، كار  هاين تنها استثناء بر قاعد. اند، هيچ ارزشي ندارند مورد كمون نوشته شده

اين  او، به  بهماركسي  ، دختر هفده سالهاِلِئانورمند شدن  عالقه.  آشنا شدماركس رفت و با لندن  سريعاً بهبروكسلاز 
  .داد ي شخصي و خانوادگي هم مي رابطه  جنبه

مورد كمون پرداخت كه كار تحقيقي جدي در ها و همكاري با مطبوعات به  او درعين شركت در كنفرانسلندندر 
رغم ممنوعيت، كتاب مخفيانه در فرانسه   علي.  منتشر شد1876حاصل آن همين كتاب تاريخ كمون است كه در سال 

 .  منتشر شدلندن در اِلِئانوري انگليسي كتاب توسط   ترجمه1876در سال . پخش شد
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ي  جريمه آميز عليه كمون نوشته بود، به اي افترا  كه مقالهفيگاروخاطر برخورد فيزيكي با خبرنگار   بهلندن در ليسا
  .نقدي و توبيخ محكوم شد

  .گردد مي فرانسه بر  بهليساگارهشود و   عفوعمومي اعالم مي1880در يازدهم ژوئيه 
گوئي خود در مورد كمون اعتراف و عذرخواهي  دروغ  بخواهد بهفيگارونخستين كار او اين است كه از آن خبرنگار 

شود،  كند؛ و وقتي كه اين خبرنگار براي دوئل هم حاضر نمي دوئل دعوت مي  وي را بهليساگارهسخ امتناع او، در پا. كند
  .كند با او تصفيه حساب مي) 1880 ژويه 25 (رپِلاي در روزنامه   با مقالهليسا

ها او  يابد؛ ولي اين مشغله در اين دوران با انتشار روزنامه و شركت فعاالنه در حيات سياسي فرانسه فعاالنه حضور مي
ها و اضافه كردن  اصالح و اي حك  چاپ دوم كتاب خود را پاره1896كند و در سال  را از كار روي تاريخ كمون غافل نمي

  .كند  است، منتشر مي آن كه اصوالً در مورد تحوالت سياسي بعد از كمون در فرانسه يك فصل به
 با پرالشزسه سالگي از پا درآمد و جسدش در  و حنجره در سن شصت دراثر بيماري ورم 1901سرانجام در سال 

  .حضور دوهزار نفر خاكستر شد
  

  

  )1839ـ1905(ماكسيم ـ  ليسبون
  

پس از اتمام . كند  شركت ميكريمه كار خود را در نيروي دريائي و ارتش شروع و در جنگ ماكسيم ليسبون
شكند   ورمي1868ولي در . رسد  ميلِفولي سنتانتوانمديريت سالن   و بهشود قراردادش با نيروهاي مسلح وارد كار تئاتر مي

شود و   گارد ملي انتخاب مي24كاپيتاني گردان  ها، او به ي پاريس توسط آلمان در دوران محاصره. شود و مأمور بيمه مي
 ي ي ناحيه دهم عضو كميته عنوان نماينده  مارس به14از . كند  شركت ميبوزانوال در نبرد 1871همراه آن در ژانويه 

سرهنگ دومي منصوب و  اول مه به. ي لژيون دهم گارد ملي است  آوريل او سركرده3در . شود مركزي گارد ملي مي
 شاتودو و پانتئوني خونين او دفاع  درطي هفته. شود  ميورسايي   و دروازهژورـ  دوـ  پوئنفرمانده استحكامات پاريس بين 

كند، ولي  اعدام محكوم مي  شوراي جنگ او را به1871در دسامبر . شود گير مي مه زخمي و دست 26. دهد را سازمان مي
 1880پس از عفو عمومي . كند  تبديل ميكالدوني جديدكار اجباري در   شوراي ديگري اين حكم را به1872در ژوئن 

كه در آن از انقالب اجتماعي ) دوست مردم(» پلدوپ اَمي«او با انتشار . گيرد گردد و كار تئاتر را از سر مي كشور برمي به
شود و  ش ميا خرابي زند كه موجب خانه كارهاي مختلف دست مي به. گردد نگاري مي كند، وارد كار روزنامه هواداري مي

  .رساند پايان مي زندگي خود را با سيگارفروشي به
 

  

 )1841ـ1893(مالون بنوا 
  

همين دليل هم در مدرسه  تحصيل داشت و به ي وافري به كه در كودكي عالقه فرزند دهقاني فقير بود بنوا مالون
كار  عنوان كارگر كشاورزي به جا كه يتيم بود، ناچار تحصيل را رها و به اما ازآن. نمود رفت مي گيري پيش طور چشم به

ترتيب، او دو سال از  بدين. ه گرفتعهد  بيمار شد، برادرش كه معلم بود، مراقبت از او را بهبنواكه  پس از اين. مشغول شد
او كه  گر اين است همين روال آموزشي نشان. ي مذهبي محل برود مدرسه تدريس برادرش برخوردار شد و توانست به

ي علوم ديني خودداري كرد و  حوزه كه ايمان خود را از دست داده بود از ورود به  بنوا. نگار و نويسنده شد چگونه روزنامه
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الملل   عضو انجمن بين1865او در . كار شد عنوان كارگر رنگرز مشغول به اي به پاريس آمد و در كارخانه  به1863در سال 
كرد، اعتصاب كارگران رنگرز را سازمان داد؛ و يك  اي كه در آن كار مي ي كارخانه  در محله1866كارگران شد؛ در 

  .راه انداخت تعاوني مصرف نيز به
 از انترناسيونال شده بود، بعد از ممنوع شدن آن در فرانسه، هاي  رهبر يكي از شعبهـاوژِن بارلَن ش ـا ا كه با دوستبنو

كند و   همكاري ميمارسيِز هانري روشفوري   با روزنامه1870وي در .  زنداني شد1870 و بار ديگر در 1868بار در  يك
يك سال زندان محكوم و با اعالن  ي انترناسيونال به ه در سومين محاكم1870او در . پردازد مسائل كارگري مي تر به بيش

رساني براي فقيرترين   امداداوژِن بارلني پاريس همراه با   آزاد گرديد؛ و هنگام محاصره1870 سپتامبر 4جمهوري در 
  . بود18گانه و معاون شهرداري ناحيه   مركزي نواحي بيستي وي عضو كميته. ها را سازمان دادند پاريسي

 و ساير ويكتور هوگو انتخاب شد، ولي همراه با سن سوسياليست انقالبي از ي عنوان نماينده  بهمالون 1871ريه در فو
  .آلمان استعفا داد  بهآلزاس لورنالحاق  عنوان اعتراض به خواه به نمايندگان جمهوري

ي خونين دفاع از آن را  فته انتخاب شد؛ و در هباتينيولعضويت شوراي كمون و شهرداري ناحيه   مارس او به26در 
  .ي نجات عمومي رأي داد او در جلسات كميسيون كار و مبادله حضور داشت و عليه تشكيل كميته.  داد سازمان

در دسامبر . جا در جنبش كارگري شركت نمود ايتاليا پناه برد و در آن سوئيس و بعد به ي خونين ابتدا به پس از هفته
فرانسه، رياست  پس از عفو عمومي و بازگشت به. شود مي) ا گرايش باكونينيستيب (ژوراس عضو فدراسيون 1871
كه خود او نيز جزو (گرا  هاي امكان عهده داشت كه شاهد جدائي قطعي رفورميست را به) 1882(ي سوسياليست  كنگره

  .هاي ماركسيست بود از  گِديست) ها بود آن
 نظرات اش  تا زمان مرگ1885ي سوسياليست بود كه از  اران مجلهگز عنوان سوسياليست مستقل يكي از بنيان او به

  .كرد هاي فرانسوي را منعكس مي هاي سوسياليست تمام گرايش
  

  

  

  )1830ـ1905(لوئيز ـ  ميشل
  

او از تعليم و . سر برد  سالگي در همان منطقه به26 قرار داشت و تا سن مارنـ  اوت در شهرستان لوئيز ميشلزادگاه 
ي تعليم آموزگار وارد شد،  مدرسه  سالگي به21در . خواند  را ميروسو و ولتربرال برخوردار بود و از نوجواني آثار تربيتي لي

اي آزاد   مدرسه1852در . امپراتوري سوگند وفاداري ياد كند، نتوانست رسماً آموزگار شود كه نخواست به دليل آن ولي به
جا هم حساسيت پليس  وي تا همين. اين كار مشغول بود ن نمود، بهپاريس نقل مكا  كه به1856تأسيس كرد و تا 

 كه در آن زمان ممنوع بود، تشويق مارسيِزخواندن سرود  امپراتوري را برانگيخته بود، زيرا شاگردان خود را روزي دوبار به
  .كرد مي

» اتحاديه شعرا« عضو 1862ر د. زندگي ادبي و سياسي فعال وارد شد پاريس، ضمن كار در مدرسه، به پس از ورود به
هاي  پيوندد و فعاالنه در انجمن خواهان سوسياليست بالنكي مي جنبش انقالبي جمهوري شود و در همين دوره به مي

ژول كند و با كساني مانند  هاي امپراتوري فعاالنه شركت مي هاي آخرين سال نمايد و در تظاهرات كارگري شركت مي
  .شود شنا مي آاود و اوژن وارلن، والِس

رياست آن  كند و به  پاريس شركت مي18ي بيداري شهروندانِ ناحيه  ، پس از سقوط امپراتوري در كميته1870در 
پس از محاصره و بروز . كند او پيدا مي ي وافري به شود و عالقه  آشنا ميتئوفيل فِرهدر همين كميته با . شود انتخاب مي

  .كند وري باز ميش غذاخا قحطي در پاريس براي شاگردان
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 مارس در 18در . شود كند و خواستار اقدامات راديكال مي  فعاالنه با آن همكاري ميـ طبعاً او پس از اعالن كمون ـ
كمون، او در  ها به ي ورسائي در آوريل و مه، هنگام حمله. يابد هاي ملي حضور مي  در كنار گاردمونمارترهاي  قضيه توپ

  .نمايد  شركت مينويي و ايسي، كالمارهاي  نبرد
در . كند تا مادرش آزاد شود گيرند و او خود را تسليم مي گروگان مي ها مادرش را به پس از شكست كمون، ورسائي

ها با زندانيان است؛ و براي  ي ورسائي هاي وحشيانه  و رفتارروسل و فرِهزندان او شاهد اعدام رفقاي همرزم خود مانند 
  .سرايد را مي» يخك  سرخم«ها شعر  خداحافظي از آن

 ماه زندان 20شود و سرانجام پس از  كند، او خواستار اعدام مي  در اين كتاب نقل ميليساگارهطور كه  در دادگاه همان
هاي ادبي و آموزشي خود  كار جا هم به شود و در آن  جديد فرستاده ميكالدونيتبعيد   بهويرژيني با كشتي 1873در اوت 
  .گيرد  مورد استقبال پرشور مردم قرار مي1880در بازگشت از تبعيد در نوامبر او . دهد ادامه مي

جا   هم در آنلوئيزاي بود،  نايستاد و هرجا مبارزه هاي اجتماعي باز او تا آخرين روزهاي عمرش از مبارزه و فعاليت
دانند و مورد   او را از خود ميها ها و هم فراماسونر ها هم آنارشيست همين جهت امروز هم سوسياليست به. حضور داشت

  .احترام عموم مردم فرانسه است

  
  )1817ـ1871(باپتيست ـ  ژانـ  يِر ميلي

  

 شركت كرد، 1871 در كمون پاريس سِنكه از ) ي مجلس وكيل دعاوي، ژورناليست و نماينده  (يِر باپتيست ميليـ  ژان
 منشي 1848او در .  با سوسياليسم آشنا گرديداتين كابه كار وكالت مشغول گرديد و از طريق خواندن آثار  به1841در 

رود،   ميفِرانـ  كلِرمونشهر   به1849در مارس .  تأسيس شده بودرمان باربِساست كه توسط » انقالب«باشگاه 
جاني آموزش م. دهد آن مي گيرد، و لحني صراحتاً سوسياليستي به عهده مي  را بهاِكلِرور رِپوبليكَني  سرپرستي روزنامه

پرولتر، «گاه  آن. ي او ضبط مي شود ششم آوريل همان سال روزنامه.  است ازجمله اصالحاتي است كه او خواهان آن
كند، قوياً  ناپذير را تبليغ مي گذارد كه در آن سوسياليسمي ضدروحاني و آشتي را بنيان مي» ي دهقان و كارگر روزنامه

دهي  زمان درصدد سازمان هموي . كند ي موجود انتقاد مي روها و جامعه نهپردازد، و از ميا دفاع از پرولتاريا مي به
هاي  كند تا كالس گيرد و تالش مي عهده مي آيد و سرپرستي انجمن كارگران خياط را به مي هاي كارگري بر انجمن

 20پس از فقط  (1850 آوريل 18ي او در  نامه هفته. شود مجاني براي تدريس حقوق اساسي ترتيب دهد كه موفق نمي
 فرار فرانـ  كلرمونوي ناگزير از . گيرد اتهام برانگيختن كينه، تحت تعقيب قرار مي شود و خودش نيز به توقيف مي) شماره

پس از بازگشت از تبعيد . گردد نمي  بر1859شود و تا عفوعمومي سال  ، تبعيد مي1851 دسامبر 2پس از كودتاي . كند مي
باوجود اذعان . گيرد عهده مي شود و رياست سرويس حقوقي يك شركت بيمه را به ميخيلي سريع در پاريس مقيم 

. كنند  از اين شركت اخراج مي دليل طرفداري از عقايد سوسياليستي  به1868، او را در  اش اي و حقوقي هاي حرفه قابليت به
هاي  يكي از شخصيت عنوان مدير تحريريه، به  و به هانري روشفورمديريت بهمارسيز ي   با فعاليت خود در روزنامهيِر ميلي

حال كارگران، كه بر  كند كه نه بر دلسوزي به شود؛ و سوسياليسمي را تبليغ مي انقالبي مخالف امپراتوري دوم تبديل مي
كند كه جمهوري را از سوسياليسم جدا  اي را تشريح مي ي سياسي او در اين روزنامه انديشه. روشي علمي مبتني است

  . ماندمازا مه در زندان 16گير شد و تا   در دفتر روزنامه دست1870 فوريه 8، او در ويكتور نواردنبال قتل  به. داند نمي
شهرت او موجب شد كه . ي نيروي خود را در خدمت جمهوري و وطن گذاشت  در دوران محاصره، همهير ميلي

جزو كساني است كه چند ساعت شهرداري مركزي را  اكتبر او 31در .  گارد ملي انتخاب شود208رياست گردان  به
 فوريه 8در . كند  نوامبر ناحيه بيستم او را عضو انجمن شهر مي5در . اشغال كردند تا حكومت دفاع ملي را بركنار نمايند
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راه  ياد بهكند كه سروصداي ز  منتشر ميوانژوري  اي در روزنامه يِر مقاله نمايندگي مجلس، ميلي ، روز انتخاب خود به1871
  .االرث در اسناد رسمي دست برده است ي مال  براي مصادرهژول فاوركند كه  او با سند و مدرك ثابت مي. اندازد مي

ي اول با  او در وهله. ي تفاهم بين ورساي و پاريس را فراهم كند كند تا زمينه  در استقرار كمون سعي ميير ميلي
در اين زمان، او با اين . برد ست كه از آن ميها ي ورسائي پس از حمله يل،  آور4كند و فقط در  مجلس قطع رابطه نمي

او . پرولتاريا ادغام شودا تواند صرفاً بر پرولتاريا تكيه كند، سعي در برانگيختن بورژوازي دارد تا ب فكر كه قيام نمي
رانگيخته است، هنوز كامالً آمادگي ها براي دنبال كردن اين انقالبي كه پاريس ب شود كه شهرستان چنين متوجه مي هم

نمايندگاني . گزاري و اداره نمايد ها را بنيان خواهان شهرستان شود كه اتحاد جمهوري همين جهت مصمم مي به. ندارد
سازي اوضاع  ها بخواهند تا براي آرام گذرد، مطلع كنند؛ و از آن چه در پاريس مي ها را از آن فرستد تا آن ها مي شهرستان به
او اصوالً با انتشار . عهده نگرفت  هيچ مقام رسمي و فرماندهي نظامي بهيِر ميلي روز قيام، 72در طي . داخله نمايندم

كه هرگز اصول  كرد، بدون آن ي خود را ابراز مي جويانه طور مداوم نيت آشتي  بهكمون ال و وانژورمقاالت خود در 
 26در . كننده پيدا كند وي او مانع از آن نشد كه سرانجامي تراژيك و متأثرر ميانه. ي خود را انكار نمايد خواهانه جمهوري

 در اين كتاب ليساگارهنحوي كه  شود و به  آورده ميسيسهگير و نزد ژنرال   دستاولمي نبرد در خيابان  مه، در بحبوحه
  .شود كند، تيرباران مي روايت مي

  
  

 )1839ـ1871(اوژِن ـ  وارلَن
  

پاريس   شاگرد نقاش بود، به1862وي كه تا . شود   دهقاني و فقير متولد ميي   در يك خانواده1839 در اوژِن وارلِن
در . خواند كند و آثارش را مي  را كشف ميپرودوندر اين هنگام است كه او . شود كار مشغول مي آيد و در صحافي به مي

را » شركت وام همياري كارگران صحاف«ياست كند؛ و ر  فعاالنه در اعتصاب صحافان پاريس شركت مي1864 ـ1865 
گيرد؛ و چون هوادار تساوي جنسي است، در اين شركت پست باالئي  عهده مي تأسيس آن كمك كرده بود، به كه خود به

  .دهد  ميناتالي لُمِلخانم  را به
 اوژن وارلن. گردد يس ميشود، تأس  كه اغلب زير نام انترناسيونال اول شناخته ميالملل كارگران انجمن بين 1864در 

 فعاالنه در اولين اعتصاب صحافان شركت ناتالي لُمِل و خانم لوئيآيد و همراه با برادرش  عضويت آن درمي  به1865در 
ي انترناسيونال شركت   فرانسه در اولين كنگرهي هي شعب عنوان نماينده  بهژنو و لندن در 1866 و 1865در . كند مي
بستگي صحافان پاريس  ي هم در همين سال جامعه. كند  مقابل نظريه اكثريت، از كار زنان دفاع ميجا در كند و در آن مي

طوركلي  طور خاص و به بهبودي شرائط معيشت كارگران صحاف به« ضرورت اش  نامه كند كه در اساس را تأسيس مي
  .كند مي را مطرح » نتصاحب ابزار كارشا ها و رساندن كارگران به ي مشاغل تمام كشور كارگران همه

اين رستوران . كند  شركت مي1868 و يك رستوران تعاوني در 1867 در تشكيل يك شركت تعاوني در اوژن وارلن
خاطر  ها به  باروارلن، 1870 و 1869در . شود كند و پس از شكست كمون است كه بسته مي  عضو پيدا مي000/8

اي عليه  ي فرانسوي انترناسيونال بيانيه  شعبه1870در . شود گير مي تد، دستاف راه مي اعتصاباتي كه توسط انترناسيونال به
  .كند ي انترناسيونال در چند شهر فرانسه كمك مي تأسيس شعبه چنين به او هم. كند جنگ منتشر مي

ي پاريس  گانه خواه نواحي بيست  مركزي جمهوريي  عضو كميته1860 در سپتامبر وارلنبا سقوط امپراتوري، 
 اكتبر عليه 31پس از قيام . آيد مي  مركزي گارد ملي دري عضويت كميته  به193 گردان ي عنوان فرمانده شود و به مي

ي پاريس توسط ارتش آلمان، او  درطي زمستان و محاصره. شود سياست حكومت دفاع ملي از سمت فرماندهي بركنار مي
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ي  پردازد و دبير شعبه ها مي آن به» وارلنديگ « پاريس و دادن داننيازمن غذا رساندن به  بهناتالي لُمِلمخصوصاً با كمك 
عنوان سوسياليست انقالبي،   مجلس، بدون موفقيت و به1871 فوريه 8او در انتخابات . شود فرانسوي انترناسيونال مي

  .كند شركت مي
ي  در نوشتن بيانيه برنامه مارس 24او در . كند  شركت ميواندوم او در تصرف ميدان 1871در قيام هيجدهم مارس 

 براي شوراي كمون 17 و 12، 6 مارس پيروزمندانه از طرف نواحي 26در . كند ي فرانسه شركت مي انترناسيونال شعبه
عنوان رابط بين كمون و جوامع كارگري  چنين به او هم. گردد عضويت كميسيون دارائي منصوب مي شود و به انتخاب مي

  . كند نيز عمل مي
كند و بيانيه اقليت را  ي نجات ملي مخالفت مي  مانند اكثر اعضاي انترناسيونال با تشكيل كميتهوارلنمه، در اول 

  .نمايد امضا مي
 جلوگيري كند؛ و هاكسوها در خيابان  كند كه از اعدام گروهي از گروگان ي خونين او بيهوده تالش مي درطول هفته

. شود گير مي  توسط يك خائن شناسائي و دستالفايت در خيابان اوژن وارلن مه 28در . كند  در نبرد شركت ميبِلويلدر 
  .كنند ش ميا آورند و سرانجام تيرباران ش را در ميا كنند، چشم تكه مي ش را تكها جا بدن برند و در آن  ميمونمارتر او را به
  

  )1832ـ1885 (ژول ـ  والِس
  

ي   غرب فرانسه متولد شد؛ و پس از اتمام دورههاي هرستاننگار، در يكي از ش  نويسنده و روزنامهژول والِس
تحصيالت ابتدائي در چند شهر و ازجمله در پاريس تحصيالت خود در ادبيات، فلسفه و حقوق را ادامه داد و مدتي هم در 

شغلِ با اين وجود، او از طريق كارِ نويسندگي و مخصوصاً . هاي غربي فرانسه اشتغال يافت شهرداري يكي از شهر
خاطر نوشتن يك مقاله و بار ديگر پس از اعالن جنگ   به1868بار در  فعاليت سياسي كشانده شد و يك نگاري به روزنامه

  .زندان افتاد علت مخالفت با جنگ به  به1870 در پروس فرانسه به
شته شده موجب اش نو هاي مختلف زندگي ويژه سه كتاب اتوبيوگرافي او كه در دوران ي نويسندگي به در زمينه

مارسيزِ ، و بعد همكاري با )خيابان (رو الو ) مردم (پوپلهاي  نگاري، ابتدا روزنامه ي روزنامه در زمينه. ش شده استا شهرت
وي در . هاي اوست بخشي از كار) فرياد مردم (پوپل دو كريو سرانجام )  مؤسسين آن بودندليساگاره و كه هانري روشفور(

 و 1870 سپتامبر 4پس از شكست امپراتوري و اعالن جمهوري در . بدون موفقيت، نامزد شد مجلس، 1869انتخابات 
» آفيش سرخِ«ي  مخالفت با اين حكومت برخاست و يكي از چهار امضاءكننده  بهوالستشكيل حكومت دفاع ملي، 

بندي  ي عمومي، جيره مصادره«كند و خواهان  را افشا مي»  سپتامر4خيانت حكومت « است كه 1871 ژانويه 6معروف 
  !»كمون جا به! مردم جا به«: شود اين بيانيه با اين شعار تمام مي. شود مي» اي ي توده مجاني و حمله

ي كمون همواره با  در دوره. شود عضويت شوراي كمون انتخاب مي  از ناحيه پانزدهم پاريس بهوالس مارس 26در 
 1871 مه 23 فوريه تا 22كه از » فرياد مردم«ي   شماره83. كند خودسري مخالفت و از آزادي مطبوعات هواداري مي

  .هاي اين دوره بودند ترين روزنامه فروش  پرروشِن پرمنتشر شد، همراه با 
 نجات ملي ي اقليت مخالف كميته او به.  ابتدا در كميسيون آموزش و بعد در كميسيون خارجه عضويت داشتوالِس

در .  گريختانگلستان  و بعد بهبلژيك  كه در تهديد مرگ قرار داشت، ابتدا بهالسوپس از شكست كمون، . تعلق داشت
  .مرگ محكوم كرد ي ششم شوراي جنگ او را غياباً به  شعبه1872 ژوئيه 14

نگاري خود  هاي ادبي و روزنامه فعاليت  در پاريس به1880 ژوئيه 14 در لندن و پس از عفوعموميِ 1880تا سال 
  .گيرد را از سر مي» فرياد مردم«خصوصاً در دو سال آخر عمر در پاريس دوباره انتشار دهد و م ادامه مي
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  )1841ـ1871(اوگوست  ـ  وِرمورِل
  

پست «ي  دبير روزنامه سپس سر. كند را تأسيس مي» ي جوان فرانسه«ي   روزنامه1862 در اوگوست وِرمورِل
همين  پردازد و به ترويج نظرات سوسياليستي مي ند كه در آن بهك همكاري مي» اصالح«ي  شود و با روزنامه مي» فرانسه

 و 1851مردان «ي انتخاباتي   جزوه1869، در »1848مردان « كتاب 1868چنين در  او هم. افتد زندان مي جهت به
لبي  نيز مطامارا و پييِر روبس، دانتني  كند؛ و درباره را منتشر مي» حزب سوسياليست «1870و در » آشامان  خون

خاطر شركت در خيزش  شود؛ ليكن مجدداً به  از زندان آزاد مي1870 سپتامبر 4او پس از اعالم جمهوري در . نويسد مي
شهرستان  به) 1871ـ مارس 1870سپتامبر (ي پاريس  پس از محاصره. گردد  اكتبر عليه حكومت دفاع ملي زنداني مي31
  .گردد مي  برپاريس  به1871 مارس 18رود؛ ولي پس از قيام  مي

او ابتدا در كميسيون . شود عضويت شوراي كمون انتخاب مي  پاريس به18 مارس از طرف ساكنان ناحيه 26در 
 .آيد عضويت كميسيون امنيت عمومي درمي كند؛ و سرانجام به دادگستري و سپس در كميسيون اجرائي شركت مي

تشكيل  او به. ود كه انتشار هردو پس از چهار شماره متوقف شدرا منتشر نم» فرياد مردم«و » نظم«:  دو روزنامهوِرمورِل
  .ي نجات عمومي رأي مخالف داد كميته

ورساي  در اين حال اسير و به. شود  مه زخمي مي25جنگد كه در روز  ها مي ي خونين روي باريكاد  در هفتهوِرمورِل
  .دده تدريج جان مي اي به جا بدون هيچ معالجه شود و در آن منتقل مي

  
  )1836ـ1908(والري  ـ  ورولِوسكي

  

ي اشرافي خُرد در لهستان متولد شد؛ و تحصيالت خود را در انستيتوي آب و   در يك خانوادهوالِري ورولِوسكي
 در لهستاناو در قيام مردم ). شد  محسوب ميروسيه جزو لهستاندر آن زمان (انجام رساند   بهسن پترزبورگجنگل 

در . شود دار و بعد كارگر چاپ مي جا ابتدا چراغ در اين. پاريس پناه برد  ناچار به1864ح شد و در  شركت كرد و مجرو1863
نهاد او  ي پاريس توسط ارتش آلمان، پيش ي محاصره  در دوره1870در . كند هاي لهستاني فعاليت مي ي دموكرات كميته

 مارس، شوراي كمون او را 18 از قيام پس. براي تشكيل يك لژيون لهستاني از طرف حكومت دفاع ملي رد شد
  .كند  منصوب مياَركوي و ايوريفرماندهي استحكامات  به

چه را كه از ارتش  او فرماندهي كل آن. كند  دفاع ميباستيلي   و محلهكايـ  اُـ  بوتي خونين او از  درطي هفته
. شود  ميالملل كارگران انجمن بينبرد و وارد  يلندن پناه م پس از شكست كمون به. كند ها باقي مانده بود، رد مي كمونار

  .گذراند جا با سختي روزگار مي گردد، در اين مي فرانسه بر  به1880او كه پس از عفو عمومي 
  
  

  )1840ـ1915(ادوارد ـ  ويان
  

 پس از  مدرك مهندسي گرفت وسانترالي عالي   از مدرسه1862اي مرفه تعلق داشت، در  خانواده  كه بهادوارد ويان
شارل  در پاريس با ويان. آلمان رفت ي فلسفه به  گرفت، براي مطالعهسوربون دكتراي علوم و دكتراي پزشگي از كه آن
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كند و  شود، با او مالقات مي  آشنا ميپرودونهاي  او با تز.  معاشرت داشتژول والِس و رژار، اوگوست لوئي ، لونگه
كند تا تحصيالت خود در آلمان   او را ناچار ميآلمانـ   فرانسهاعالن جنگ . آيد  درميالملل كارگران انجمن بينعضويت  به

  . سپتامبر شركت كند4تواند در پيدايش جمهوري در  اين ترتيب، او مي به. پاريس برگردد كاره رها كند و به را نيمه
 مركزي ي ميتهاو از بانيان ك. شود  آشنا مياوگوست بالنكيي پاريس است كه با  در دوران محاصره

عليه ) 1871 ژانويه 22 و 1870 اكتبر 31(ها  ي پاريس است و در دو قيام پاريسي گانه خواهان نواحي بيست جمهوري
 او يكي از 1871 ژانويه 5.  مركزي گارد ملي فعاليت داردي كند؛ و در ايجاد كميته سياست حكومت دفاع ملي شركت مي

عنوان سوسياليست و بدون   فوريه به8در . دهد شكيل كمون پاريس فراخوان ميت ي آفيش سرخ است كه به چهار نويسنده
عضويت شوراي كمون انتخاب و از جانب آن   به20 مارس از ناحيه 26در . شود موفقيت، نامزد نمايندگي مجلس ملي مي

جهي بخش بزرگي از تو تجديد سازمان مدارس ابتدائي كه دچار بي او به. شود ي مسئول تعليمات عمومي مي نماينده
ادوارد . خواهد با غدغن كردن تعليمات مذهبي، الئيسيته را در مدارس جا بيندازد شود؛ و مي روحانيون است، موفق مي

او مهلت  اي را بهبود بخشد؛ ولي سركوب ورسائي به كند آموزش دختران و تعليمات حرفه چنين سعي مي  همويان
  . عهده داشت كمون را نيز بهي رسمي  او مديريت روزنامه. دهد نمي

 شود، از طريق 1872كه منتظر حكم اعدام غيابي خود در ژوئن  ي خونين بدون آن بالفاصله پس از پايان هفته
شود و در گرايش بالنكيستي آن  ي انترناسيونال مي  وارد دبيرخانهانگلستاندر . رود  ميانگلستان  بهپرتغال و اسپانيا

  .كند ي كافي انقالبي نيست و با آن قطع رابطه مي اندازه شود كه انترناسيونال به  متوجه مي1872ولي در . كند فعاليت مي
ولي . ها را متحد نمايد كند صفوف سوسياليست گردد و سعي مي فرانسه برمي  به1880 پس از عفوعمومي ادوارد ويان

  شودـ و باالخره قضيه  ميژورِس و گِدف بين كه موجب اختال ها در دولت ـ ي شركت سوسياليست ظهور بالنژيسم، مسئله
ها موضعي ميانه  طلب ها و اصالح  بين انقالبيي او در مبارزه. آورد هاي جديدي را فراهم مي  موجبات تفرقهدريفوس

 1905او در . شود ش مرتباً انتخاب او تجديد ميا شود و تا زمان مرگ نمايندگي مجلس انتخاب مي  به1893گيرد؛ و از  مي
ي اين شعبه در مجلس براي  عنوان نماينده كند و به ي فرانسوي انترناسيونال كارگري شركت مي در تأسيس شعبه

سرانجام، نظير اكثر . كند ي بيماري، بيكاري و از كارافتادگي تالش مي  ساعته و بسط بيمه8هاي شهري، روز كار  آزادي
  .پيوندد يم» اتحاد مقدس« بهژان ژورِسها پس از قتل  سوسياليست
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 شمار تاريخ جنبش كارگري فرانسه روز
 

   تا تشكيل انترناسيونال1789از انقالب 
  

1791  
  . كند ، اصناف را منحل و آزادي كار، تجارت و صنعت را اعالن مياالردقانون :  مارس2
  . كند ها و اعتصاب را ممنوع مي ، اتحاد پيشهشاپليِه  لُقانون:  ژوئن14 مه و 22
  . ها ها و قيمت ممنوعيت هماهنگي در مورد دستمزد:  ژوئيه20
  

1792  
شود كاله سرخ انقالبيون را بر سر  برند و شاه مجبور مي  هجوم ميتويلريكاخ  ها به تنبان روز انقالب، بي:  ژوئن20
  . بگذارد
 تخت سلطنت را سرنگون  را اشغال وتويلريمردم . دهند هاي پاريس يك كمونِ قيام تشكيل مي تنبان بي:  اوت10

  .نمايند مي
  . برقراري آراء عمومي:  اوت11
  .تورشورش كارگري در :  اوت9ـ8

  .شوند در صحنه ظاهر مي» ها خشمگين«، ژاك روانتخابات در كمون پاريس، نقش اساسي : آغاز دسامبر
  

1793  
  .ي نجات عمومي تشكيل كميته: آوريل6

  .»خشمگين«ژاك اِبِربازداشت :  مه24
  . ها ژيروندنقيام پاريس عليه :  ژوئن2مه ـ  31
  .شود  وارد كميسيون نجات ملي ميپيِر ماكسيميلين روبس.  ژوئيه27
  .شود هاي پاريس بازداشت مي تنبان پس از تظاهرات بي» ها خشمگين«ي  ، سركردهژاك رورئيس :  سپتامبر5
  

1794  
  .  در زندانژاك روخودكشي :  فوريه10
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  .  و دوستانشژاك اِبِربازداشت :  مارس13
  .آنتوان فرانسوا مومورو و ژاك اِبِر از جمله ها تنبان اعدام فعالين اصلي بي. ها اِبِرتيستي  پايان محاكمه:  مارس24
  . پير ماكسيميلين روبساعدام :  ژوئيه28
  

1795  
  . شود قيام مردم در پاريس سركوب مي:  آوريل2ـ1

  . كند  را خلع سالح ميآنتوان وبور سنف ارتش.  قيام مردم در پاريس: مه20
  . بود» 2نان و قانون اساسي سال «هاي انقالبي پاريس كه شعار آن  شكست آخرين روز:  مه23ـ20
  . پايان جنبش مردمي پاريس. ها  بازداشت وسيع فعالين حوزه:  مه31ـ24

  . اعتصاب كارگري در پاريس:دسامبر
   

1796  
  . دهند را تشكيل مي» ها برابر«ي  ي قيام كننده ها كميته قسم  و همگراكشو بابف:  مارس30
  .»برابر «245 و بوئوناروتي، گراكشو بابفبازداشت :  مه10
  .هاي زياد بازداشت.  گرونِلهاي اردوگاه ها براي برانگيختن سرباز بابوفيستتوطئة :  سپتامبر10ـ9
  . سيون نظاميمرگ سي نفري بابوفيست توسط يك كمي محكوميت به:  اكتبر10
  

1797  
  . شوند با گيوتين گردن زده مي» ها پيماني برابر جمع هم« و اعضاي گراكشو بابف:  مه27
  .اعتصاب نجاران پاريس:  نوامبر16
  

1798  
  .مارسنمايشگاه صنعتي در ميدان 

  
1799  

دوراني از آرامش اجتماعي و كند و   را واژگون ميديركتوار كه ناپلئون بناپارتكودتاي : )8 برومر سال 19( نوامبر 9
  .گشايد نفع كارفرمايان مي وضع مقررات را به

  

1802  
  . هاي بازرگاني تشكيل اطاق

  
  

1803  
  .كند ها كه ممنوعيت اتحاد كارگران را نيز تجديد مي ها و كارگاه وضع قانون درمورد كار در كارخانه:  آوريل12
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دهد كه وضعيت دقيق  پليس و كارفرمايان امكان مي ت كه بهي كارگري، نوعي پاسپور ايجاد دفترچه: اول دسامبر
  .شود همين اعتبار محكوم مي گير و به عنوان ولگرد دست هركارگري كه بدون اين كتابچه سفر كند، به. كارگران را بدانند

  
  

1804  
كار بر سخن  بها، سخن صاح ؛ درصورت دعوي بر سر دستمزد درمقابل دادگاه)1781ي  ماده(قانون مدني :  مارس21

  . بود كه اين ماده لغو شد1866فقط در . كارگر ارجحيت دارد
   

1806  
.  راه ندارنداين شوراها  كارگران ساده به. ي دعاوي كارگري تشكيل شوراهاي حل اختالف براي فيصله:  مارس18

  .ليوناولين شوراي حل اختالف در 
  

1809  
  .هاي حل اختالف  درمورد شورا1806ارس  م18ي مكمل مقررات قانون  نامه تصويب:  ژوئن11

  
1810  
 قانون مجازات كه تشكيل هرانجمن بيش از بيست نفر را تابع موافقت دولت 416 تا 414 و 292، 291مواد : فوريه

  .نمايد گونه اتحاد كارگران را، جهت توقف كار يا باال بردن دستمزد، شديداً مجازات مي  و هرداند  مي
  

1812  
  .دهي دو ميليون سوپ فرمان سازمان. كانگرسنگان در شورش :  مارس2
  

1813  
 زير زمين بروند، تعيين توانند در معادنْ عنوان سني كه كودكان مي اي كه ده سالگي را به نامه تصويب:  ژانويه3

  .كند مي
  

1814  
  .ي اروپا ي تجديد سازمان جامعه ، دربارهآگوست كنت و سيمونـ  سن

  

1815  
  . بودسراي مخالف سلطنت و ستايشگر انقالب و بناپارت  شاعر ترانهوي. بِرانژِههاي  موعه ترانه انتشار مج:نوامبر

  

1817  
  . شامپاني و بريناآرامي دهقاني در : فوريه
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  .  و حواليليونشورش در :  ژوئن8
 . و حوالي آن توسط دادگاه صحرائيليونهاي كارگران در  اولين اعدام:  ژوئن13

ي آن با افزايش نمايندگان چپ، امكان تشكيل فراكسيون مستقل را در مجلس  ات، كه در نتيجهانتخاب:  سپتامبر20
  . آمد فراهم 

  .ليوني شورشيان ژوئن، اساساً مركب از كارگران، درمقابل دادگاه صحرائي  محاكمه: اكتبر
  

1818  
  .آورند دست مي ها بيست كرسي به مستقل. اي دوره انتخابات ميان:  اكتبر26ـ20
  

1819  
  . موفقيت چپ در انتخابات:  سپتامبر20ـ11

  
1820  

پردازند، دوبار  تر ماليات مي كساني كه بيش[» رأي مضاعف«مناسبت بحث پيرامون  ناآرامي در پاريس به:  ژوئن3
  .شود  توسط يك گارد سلطنتي كشته مينيكال اللماندانشجو ]. دهند رأي مي
 آنتوان فوبور سنافتد كه در  راه مي هاي پاريس به  تظاهراتي در خيابانماننيكال اللسپاري  مناسبت خاك به:  ژوئن9

  .پيوندند آن مي كارگران زيادي به
  .گيرد  صورت ميكولمار و ليونهاي ديگري در  تالش. اصطالح بازار فرانسه تالش براي قيام در پاريس، به:  اوت19
  

1821  
  .در پاريس )سازماني سياسي و مخفي (شاربونري ايجاد: اول مه

  

1822  
كه در ماه سپتامبر با اعدام ) فوريه (سومور و توار، )ژانويه و ژوئيه (بِلفور در شاربونريشكست تالش براي قيام در 

جنبش .  در زمينه سازمان كشاورزي خانگيشارل فوريهي  انتشار رساله. رسد اوج خود مي  بهالروشِلچهار گروهبان 
سرعت بسط   بهويكتور كُنسيدِراناهتمام   به1830 ي كند، ولي در دهه ادار پيدا نميفوريريست در آغاز جز معدودي هو

  .يابد مي
  

1824  
هاي مجاور كه براي   و كمونروآن نزديك اولم كارگر ريسنده در 1500اعتصاب و تظاهرات بيش از :  اوت8ـ6

  .هاي منطقه خواهان شرائط كار و دستمزد يكسان هستند ي كارخانه همه
  

1825  
  ه نظرات او درـگرچ. »مسيحيت نوين«و » شرعيات صاحبان صنايع«، مؤلف سيمونـ  سن كلود هانري د مرگ  : مه19
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، )1830 و 1826هاي  بين سال(ش  ا همت هواداران دار چنداني نداشت، ولي پس از مرگ او، به ش طرفا  زمان حيات
  .آورد گروهي از نخبگان برجسته و فعال را گرد هم 

  .شود ي آخر آن در دسامبر منتشر مي كه شماره» سيمونيـ  سني  كننده توليد«ي  انتشار اولين شماره: راول اكتب
  

1826  
  .ها ي دادگاه آغاز انتشار مجله: اول نوامبر

  . افوسپاري متشنج ژنرال  مراسم خاك:  نوامبر30
  

1827  
  .شود شورش تبديل مي  كه بهايانكورـ  الروشفوكوسپاري  خاك:  مارس30
  . انحالل گارد ملي پاريس. خواهانه عليه قانون مطبوعات تظاهرات جمهوري:  آوريل29
 ليبرال ي ، نمايندهمانوئلسپاري  مناسبت خاك  نفري به000/100ي  خواهانه در پاريس، تظاهرات جمهوري:  اوت24

  .پرالشزمجلس در 
  .طلب  سلطنتشارنيهيِر  پي توسط توسط ليوني موتواليست  گزاري جامعه بنيان: سپتامبر

تر  آميز، مخصوصاً در پاريس؛ و سركوبي نه كم پس از پيروزي انتخاباتي اپوزيسيون، تظاهرات خشونت:  نوامبر20ـ17
  .شد از كشته و زخمي، اساساً در ميان كارگران صحبت مي. بار خشونت
  .گيرد  از شهردار جوز ميليوني موتواليست  جامعه:  نوامبر30
  

1828  
 بروكسلها را در   برابري  ي توطئه  تاريخچهدوئوناروتي. كند  را منتشر ميسيمونـ  سن كتاب دكترين بازار اناَمـ  سن

بخش   است؛ كه الهام1830چنين موفقيت اين كتاب، باني جنبش نئوبابفي پس از  عمل او و هم. كند منتشر مي
  .يابد  نيز گسترش ميي بعد ي سلطنت ژوئيه است كه در دهه هاي مخفي اوايل دهه انجمن
  

1829  
  .  جواني هفرانستأسيس : ژوئن

  . ها  شهرستانتريبونآغاز انتشار :  ژوئن8
  . سيمونيـ  سنده  آغاز انتشار سازمان: اوت

  . ماهه ي دو  پس از يك وقفهتريبونانتشار مجدد : دسامبر
  

1830  
  .آنتوني توره و فازي . ژ، توسط انقالبانتشار : فوريه
  . ها براي كارگران بيكار يجاد كارگاها:  فوريه28
  .شود دهم ميشارل  جانشين فيليپ لوئيدر ماه اوت . باريكاد در پاريس. »افتخار سه روز پر« :29ـ28ـ27
  .ي دوستان مردم ايجاد جامعه:  ژوئيه30
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  .خورد  شكست ميفيليپ اورلئان لوئي  براي تحويل قدرت بهالفايتآخرين تالش براي ممانعت از :  ژوئيه31
  .ليموژ و روبِه، پاريس، دارموتال، روآناعتصاب براي افزايش دستمزد و تقليل ساعات روز كار در : نوامبرـ  ژوئيه
پخش وسيع اعالميه در محالت .  دهمشارلي وزراي  مناسبت محاكمه ناآرامي شديد در پاريس به:  اكتبر20ـ17

  .كند ها سلب شده است، دعوت مي تن حقوقي كه از آنكارگرنشين كه شهروندان را برداشتن سالح براي پس گرف
  .پيوندد ها مي سيمونيـ  سن  بهير لُرو پيابتكار   بهگلوب لُي  روزنامه: دسامبر

ي مجلسي  عمل و مطالبه كه محالت مردمي را به» مردم خطاب به«جوشش جديد و پخش بيانيه :  دسامبر22ـ20
آميز و  تظاهرات كارگري و دانشجوئي بسيار خشونت. كند وت ميبراي محالت مردمي كه هرسال تجديد شود، دع

  .هاي وسيع گيري دنبال آن دست به
  

1831  
تظاهرات . عنوان يك دادگاه صحرائي محكوم شد قضيه شوراي آكادمي كه از طرف دانشجويان به: ژانويه

  ).پلوك و نفرانسوا دانتوـ  ژان، اوگوست بالنكي(گيري مسئوالن دانشجوئي  دست. آميز خشونت
 را منتشر ـ ساز كارگر ساعت  ـشارل برانژهي  ، نوشته»مجلس نمايندگان  بهپرولترعريضه يك  «گلوب لُ:  فوريه8

  . كند مي
  . ها شورش مردمي ضدروحاني و ضدلِژيتيميستي در پاريس و بعد در شهرستان:  فوريه15ـ14

  .لُهاور و بوردو، تيِن سنت، نانتگرفتن ماشين در  كار تظاهرات عليه به: ژوئنـ  مارس
ي  هيئت منصفه. خواه كه در وقايع دسامبر تحت تعقيب قرار گرفته بودند ي نوزده جمهوري محاكمه:  آوريل10ـ6

  .تظاهرات مردمي وسيع. كند ها را تبرئه مي دادگاه جنائي آن
  .ليونكار  شورش كارگران ابريشم:  آوريل12ـ9

  . هاي زياد قرباني. سركوب بسيار سخت. خاطر وضعيت اقتصادي  بهدنيـ  ور سنفوبناآرامي شديد و شورش در : ژوئن
  .دوستان از سوي كارگران خياط پاريس ي انسان تشكيل جامعه: اول ژوئن
  .ي دوستان مردم  جامعه تحويل اولين نشريه: اول ژوئيه

 تظاهركننده توسط 1500ش از بي. باستيلتالش براي كاشتن درخت برابري در ميدان . شورش مردمي:  ژوئيه14
  .شوند هيئت گارگران درآورده بودند، متفرق مي هائي كه خود را به پليس
   سپتامبر طول كشيد17دنبال آن شورشي كه تا   كارگر نساجي در پاريس و به1500تظاهرات :  سپتامبر7

  . ها  همراه با تبليغات وسيع در شهرستانسيمونيـ  سنمانيفست : اكتبر
  ).ليون(» پژواك كارخانه«ي  اولين شماره:  اكتبر30

ساير مريدان . روند مصر مي  بهپروسپر آنفانتَنآخرين اعضاي وفادار همراه با . ـسيموني  سنانشعاب در مكتب : نوامبر
  .پيوندند فوريِريسم مي علناً به
سركوب . قيام. شد نجام ميشكست مذاكراتي كه توسط فرماندار ا. ليونكار  طغيان كارگران ابريشم:  نوامبر22ـ20

  . گيرد  دسامبر خاتمه مي3اين طغيان در . سولرهبري  سخت به
  

1832   
  ، كيـاوگوست بالن(ن يمحكوم . ي دوستان مردم عليه گردانندگان جامعه» پانزده نفر« معروف بهي محاكمه : ژانويه
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 سپتامبر 27ها در  محكوميت آن. كنند خواهي مي رجامف) آنتوني توره، ونسان راسپاي، فرانسوا، گيوم ژِروِه، فرانسوا، بونيا
  .دهد هاي خود ادامه مي فعاليت ي دوستان مردم رسماً منحل مي گردد، ولي به جامعه. شود تأئيد مي
  . ي دوستان مردم تشكيل يك كميسيون كارگري در درون جامعه. ي مطبوعاتي چندين مورد محاكمه: فوريه
  . وبا در پاريساعالن رسمي اپيدمي :  مارس29

آغاز شورش . يك كشته. ي دوستان مردم  با پشتيباني چندين شعبه از جامعهپالژيـ  سنطغيان زندانيان : اول آوريل
  . هاي پاريس چين كهنه

  ). آوريل20 (گلوب لُپايان كار . ي دوستان مردم ي حقوق بشر در درون جامعه تشكيل شعبه: پايان آوريل
آخرين گروه شورشيان قهرمانانه در اطراف حصار . الماركسپاري ژنرال  مناسبت خاك  بهقيام در پاريس:  ژوئن6ـ5

 مجروح و بيش از 400 كشته از جانب شورشيان، بيش از 150اقل  حد: بيالن خيلي سنگين است. جنگند  ميمريـ  سن
  . مجروح از جانب انتظامات326 كشته و 134.  بازداشت1500

  . ق بشري حقو تولد جامعه: تابستان
شارل  و ميشل شواليه، پروسپِر آنفانتَنمحكوميت . ها در دادگاه جنائي پاريس سيمونيـ  سني  محاكمه:  اوت28ـ27
  .يك سال زندان  بهدووِريه
تبعيد محكوم   كه درگيري را رهبري كرده بود، بهژان. ك. مريـ  سني شورشيان حصار  محاكمه:  اكتبر31ـ23

  .شود مي
 كه قرار است در ليونعزم  پاريس را به) در مجموع چهل نفري (سيمونيـ  سن چند دسته از مبلغين :دسامبرـ  نوامبر

  .كنند تشكيل شود، ترك مي» جوي كارگران ارتش مسالمت«جا  آن
طور قطعي منحل  اين جامعه به. ي دوستان مردم عليه جامعه» حق تشكيل انجمن«ي معروف به آغاز محاكمه

  .دهد، باز هم مدتي برجا بماند آن امكان مي متهمان بهي  شود، ولي تبرئه مي
  

1833  
ي حقوق بشر،  ي دوستان مردم و جامعه ، ازجمله جامعه»پرست وطن«تريبون فهرست پنج انجمن بزرگِ :  ژانويه25

ن كه كامالً از جنبش كارگري دور است، سايري» از تو حركت از خدا بركت«ي  نظر از جامعه صرف. كند را منتشر مي
  .ناپذيري بازي كردند نقش انكار) هاي  آموزش آزاد مردم و آزادي مطبوعات انجمن(

دنبال  به. كند ها را منتشر مي پرولتر ي خود خطاب به  محبوس است، نامهپِالژيـ  سنت كه در زندان الپونره: اول فوريه
قيمت محكوميت  ها براي نويسنده به  اين نوشتهاولين. آيد ها مي پرولتر ي دومي خطاب به  مارس نامه26تاريخ  اين نامه به

  .شود  ژوئن بعد تمام مي27در 
  . آنزَنچيان در  قيام معندن:  مه20

  ).مردمي (پپولِر لُ، اتيِن كابهي  انتشار روزنامه: ژوئيه
سوا ونسان فران(با » ها ژيروندن«تجديدسازمان انجمن حقوق بشر پس از چند ماه كشمكش دروني بين : اكتبرـ  سپتامبر

دهي كارگري  اي با مسئوليت آموزش و سازمان در درون اين جامعه كميته). ناپلئون لُبنبا (» ها مونتانيار«و ) راسپاي
را با هم ) كارگر خياط (آلفونس گرينيون و كارگراني نظير ناپلئون لُبنهائي نظير  اين كميته نئوبابوفيست. شود ساخته مي

جنبش . شوند محكوم و زنداني مي» اتحاد كارگران محركين به«عنوان  عضاي آن در نوامبر بهچند تن از ا. كند جمع مي
ها، و  ، كفاش)كنند اعتصابيون ايجاد مي براي دادن كار به» كارگاه ملي«كه يك (ها  نجارها، خياط: عظيم كارگران پاريس
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هاي  انتشار انديشه. كند  منتشر ميتريبون الا در اين انجمن بيانيه خود ر.  انجمن حقوق بشرليونايجاد شعبه . ها نانوا
  .اِفرام . ز دولتي توسط هاي  و نظرات انجمن كارگران تمام دستگاهآلفونس گرينيون
اين انجمن بعداً با همكاري مخاطبين خود در . نانتدوستان توسط كارگران خياط در  تشكيل انجمن انسان: اول اكتبر

گير   دست1837 فوريه 20گردانندگان اين انجمن . كند اد يك شبكه بازي مي نقش مهمي در ايجمارسي و بوردو
  .شوند مي

سه «گرد  كه در ماه ژوئيه در سال اتهام آن به) ي حقوق بشر گردانندگان جامعه(» هفت نفر و بيس«ي  محاكمه: 12ـ11
  .اند براي شورش تدارك چيده» افتخار روز پر
  

1834   
  .  دوام يافت1873 كه تا دره سازان در برپائي انجمن جواهر

  . ها گر در مورد جارچي قانون سركوب: ژانويه
اعتصاب عمومي تقريباً ده روز . ي آنقوره دنبال تنزل قيمت توليد پارچه  بهليوناعتصاب كارگران موتواليست : فوريه
  .كشد طول مي
  .النكيبي  ، روزنامهليبِراتُر) ي و تنها شماره(ي اول  انتشار شماره:  فوريه2
تر  ها را با كم ي انجمن شود كه تشكيل شعبه ، قانوني تصويب ميليوندنبال اعتصاب كارگران متواليست  به:  فوريه22

  .كند  نفر ممنوع اعالم مي20از 
در يازدهم در . هاي گوناگون در چندين شهر ديگر  و با خصلتاِتيِنـ  سنت و ليونقيام اساساً كارگري در :  آوريل14ـ9
  .ي حقوق بشر  نفر در پاريس ازجمله رؤساي جامعه150گيري  دوازدهم، دست. پروژته لُ كشتار خيابان ليون
شوند،   نفر تقسيم مي20تر از  شعب كم هائي را كه به ها كه تشكيل انجمن تصويب قانون در مورد انجمن:  آوريل10

  .كند اخذ جواز مي موكول به
  . پِالژيـ  سندان نظمي و شورش در زن بي: سپتامبرـ  ژوئن
  .ها تشكيل انجمن خانواده: اوتـ  ژوئيه

  .ونسان راسپايِ فرانسوا ) طلب اصالح (رِفرماتور ي انتشار اولين شماره:  اكتبر8
  .شود  دوباره منتشر ميتريبون ال:  اكتبر11
  

1835   
. شود دهي مي  سازماندفاع. كنند  نفر را امضا مي420ي بازداشت بيش از   ورقهها جفتاعضاي دادگاه .  فوريه6

. كنند را انتخاب مي...) كوسيديِر، الگرانژ(ها »يكي ديگر«و آن ...) اوگوست بالنكي، كاوِنياك(اي  ها كميته پاريسي
  .كند اختالف بين هواداران دفاعِ كالسيك و مخالفين آن جنبشي برپا مي

  .شود ها منتشر مي نامهاند، در روز ليست وكالئي كه توسط متهمين انتخاب شده:  مارس17
 164ها صادر شد،  كه قرار منع تعقيب براي آن ؛ پس از تفريق كساني»ي آوريل محاكمه«ي  اولين جلسه:  مه5

 ي وكالي مدافع در خانه. شوند  حاضر ميها جفت هستند، در مقابل دادگاه ليونيها   نفر از آن87 كه 1834شورشي آوريل 
  .دهند  تشكيل جلسه ميبالنكي
  .انتشار ايرادات مدافعان: مه 8
  .متهمين آوريل ي مدافعان به انتشار نامه:  مه11
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  .ها جفتي مدافعان در مقابل مجمع  محاكمه:  ژوئن4 ـ  مه29
  . پِالژيـ  سن زنداني از زندان 25فرار جمعي حداقل :  ژوئيه12
  . فيشيقصد  سوء:  ژوئيه28
  ). محكوميت72 (ليونها در مورد محكومان   دادگاه جفتقرار. اولين محاكمه براي ساختن باروت:  اوت13
  . گردد خواهي جرم محسوب مي شود و ابراز جمهوري آزادي مطبوعات شديداً محدود مي. قانون سپتامبر:  سپتامبر9
  ). محكوميت25(ها در مورد محكومان چندين شهر  قرار دادگاه جفت:  دسامبر28 و 7
  

1836   
  ).40(ها  محكوميت پاريسي. ي آوريل پايان محاكمه:  ژانويه23
  .فيشيي  محاكمه:  فوريه15 ژانويه ـ 30
  . مره و پِپن، فيشياعدام :  فوريه19
  ).11در تاريخ  (اوگوست بالنكي و اَرمان باربِسبازداشت . »ها ي باروت توطئه«كشف :  مارس8

  .اَليبوقصد، محاكمه و اعدام  سوء:  ژوئن11 ژوئن ـ 25
  .اوگوست بالنكي و ارمان باربسزندان  محكوميت به. ها ي باروت كمهمحا:  اوت10ـ2
  .شود ها تأئيد مي اكثر محكوميت. ها در دادگاه پژوهش ي باروت محاكمه:  اكتبر23ـ17
  

1837   
آيد؛ و عنوان اولين  بيرون مي» ي جمهوري چاپخانه« آتشين كه از  مبارزه براي پخش هفت اعالميه: ژوئيهـ  آوريل

دهند و  ها خبر مي ها از تغيير نام انجمن خانواده اين اعالميه). آنتوان فومبِرتو(گيري  دست. است» مردم خطاب به«ها  آن
  . باشند  ميمونيتور رِپوبليكناي بر انتشار  در واقع مقدمه

  . ها از آن مستثني هستند ها و فراري ، كه غيابي)دوك اورلئانازدواج (فرمان عفو عمومي :  مه8
  .شود ها مي ي خانواده ي فصول جانشين جامعه  جامعه:ژوئن
هشتمين و . گذاري شده است  كه برحسب تقويم جمهوري اول تاريخمونيتور رپوبليكني  انتشار اولين شماره: نوامبر

  .شود ي آن در ژوئيه منتشر مي آخرين شماره
  .اي عليه شاه كشف توطئه:  نوامبر8
  

1838   
ي  محاكمه. شوند گير مي كنندگان آن دست كه چاپ) انسان آزاد (ليبر لُمي   شماره از روزنامهانتشار چهار: سپتامبرـ  اوت

  . محاكمه شدند1839برو شد و مسئولين آن در نوامبر  انتشار بعدي اين روزنامه سريعاً با سركوب رو. 1839ها در ژوئن  آن
  

1839   
گير  نفر اول زخمي و دست. ي فصول براي قيام  و جامعهالنكياوگوست ب، برنار مارتَن، اَرمان باربِستالش :  مه13ـ12

 77كنندگان  تلفات قيام.  اكتبر از چنگ پليس بگريزند14 ژوئن و 20ترتيب تا  توانند به شود، ولي دو نفر ديگر  مي مي
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 تعقيب قرار  نفر تحت692دنبال آن  به. شود  زخمي برآورد مي62 كشته و 28 زخمي و از جانب ديگر 51كشته و حداقل 
  .شود ي اتهامي براي محاكمه فرستاده مي  پرونده750بيش از . گيرند مي

سنت   با وفاداري بهمارتن برنار و ارمان باربس).  متهم19(ي شورشيان مه   اولين دسته ي محاكمه:  ژوئيه12 ژوئن ـ11
رغم خواست  علي. شود مرگ محكوم مي  بهسباربتبعيد و   بهبرنار. كنند هاي مخفي از خود دفاع نمي كابورانيست و جامعه

كند و اين مجازات هم در  كار اجباري دائم از شاه كسب مي او، خواهرش در چهاردهم همين ماه تخفيف مجازات او را به
  .يابد تبعيد تخفيف مي  دسامبر به31

  .دگيرن ها مورد تعقيب قرار نمي اين.  و پنج همراه اواوگوست بالنكيبازداشت :  اكتبر14
را منتشر ) كندوي مردمي (پپولِر روشي  سيموني با كمك چند فوريِريست و دموكرات روزنامهـ  كارگران سن: نوامبر

 جانشين آن 1846 تا 1843از ) وحدت  (لونيونشود؛ پيش از آن كه    انتشار آن متوقف مي1842كنند كه در سال  مي
  .شود

  ). روير بِ پي(انفجار يك ماشين جهنمي :  نوامبر28
  ).فصول نو (سِزُن نووِلتشكيل : دسامبر

  
1840   

هاي  جا جنبش كمونيست از اين). بدون ذكر نام نويسنده (اِتيِن كابهي   نوشتهايكاري سفر بهچاپ اول كتاب : ژانويه
 در تصميم براي تشكيل يك كلني جمعي  به1847يابد تا سرانجام در اواخر  تدريج وسعت مي شود و به ايكاري شروع مي

  .خواه با گرايش نوبابوفيستي تشكيل كارگران برابري. شود  منجر ميتگزاس
مارتن  و ارمان باربسمانند اوگوست بالنكي ).  متهم34 (1839ي متهمين مه  ي دومين دسته محاكمه:  ژانويه31ـ13

 باربسي همسرش و مانند  لهشود، ولي با مداخ مرگ محكوم مي  ژانويه به31او در . كند  از پاسخ دادن امتناع ميبرنار
 و سايرين باربِس  بهميشلـ  سنـ  موناو در . يابد تبعيد تخفيف مي  در اول فوريه بهاش رغم ميل خودش مجازات علي
  .پيوندد مي

  .  شامل عفو نشده بودند1837هائي كه در مه  ها و فراري عفو تكميلي براي غيابي:  آوريل27
  .انگليسهاي  ي سوسياليست كنگره سه بههاي فران پيام سوسياليست:  مه11

آغاز اعتصاب وسيع شاگرد . كند را مطرح مي» مالكيت دزدي است« فورمول معروف خود پرودون. ژ. پ: ژوئن
  .كند ها سرايت مي ساير شاخه گيرد و به هاي بعد وسعت مي ها كه در ماه خياط

حكومت كه نگران شده است، برمراقبت . اصلي آن استده   سازمانپيو. ژ. ژ كه بِلويلضيافت كمونيستي : اول ژوئيه
  .آيد مي افزايد و در تمام فرانسه درصدد رديابي فعالين انقالبي بر خود مي

  . بازداشتي400بيش از . ندا  كارگر در اعتصاب000/30نزديك به : اول سپتامبر
 ادامه 1850انتشار آن تا ژوئيه . ته شده استها نوش كه تماماً توسط كارگر) كارگاه (آتوليهي  انتشار روزنامه: سپتامبر

هاي داغي را  اين اثر بحث. شود  نه بار تجديد چاپ مي1850ي لوئي بالن كه تا  انتشار كتاب سازمان كار نوشته. يابد مي
  .شود جمهوري دوم كشيده مي شان به انگيزد كه دنباله مي بر

  .كند هاي مخفي كمونيست را روشن مي وجود جامعهمحاكمه . فيليپ لوئيجان   بهدارمهسوءقصد :  اكتبر15
  

1841  
  ).اِتيِن كابه (پوپولِرآغاز انتشار :  مارس14
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ممنوعيت كار براي كودكان زير هشت سال، روز كار هشت ساعت . ي كار كودكان قانون محدود كننده:  مارس22
 9كار شب بين ساعت . ازده تا شانزده سالهبراي كودكان هشت تا دوازده سال و روز كار دوازده ساعته براي كودكان دو

  .آيد حساب مي تر از اين سن هر دو ساعت سه ساعت به  صبح براي كودكان زير سيزده سال غدغن و براي باال5تا 
  .كند را آغاز مي) برادري (فراتِرنيتهي  انتشار روزنامهاوتيِر  ريشار ال: مه

  .كمونيست ماترياليستي  ، روزنامه)انساني (اومانيتِرانتشار : ژوئيه
  ).جو دموكراسي مسالمت (دِموكراسي پاسيفيكي فوريِريست  آغاز انتشار روزنامه: اول اوت

خواه تبديل  ي كارگران برابري ي جامعه محاكمه ي او به محاكمه. دوك دملجان   بهكِنيسهسوء قصد :  سپتامبر13
  .شود مي

 با توافق فولژانس ژِرارقلم  ، بهَرمان باربِس، خواهر اوستا كارلاوگ و خانم كارلي آقاي  دنبال عريضه به: اكتبر
 و بعد ناسيونال، پوپلي  روزنامه(شود  اي مطبوعاتي بر سر زندان سياسي آغاز مي ، و ساير زندانيان مبارزهاوگوست بالنكي

  .شود هائي در مجلس منجر مي بحث ها به كه بعد) رفورم
  ).ژرژ ساند و ير لُرو پي) (مستقل (ندِپانداناَي  اندازي مجله راه: اول نوامبر

  
1842  
  .ترين كار تئوريك كمونيسم فرانسه در آن دوران رفته ، پيشتئودور دزامي ي انتشار كتاب كُد اجتماع نوشته: نوامبر
  . كارگر بيكار در پاريس000/15. افزايش بيكاري: دسامبر

  
1843  
نظرات فوريريست و  ي زن كه به اين نويسنده. فلورا تريستاني  شتهانتشار چاپ اول كتاب وحدت كارگري نو: آخر مه

اطراف و اكناف فرانسه دارد  هائي به ترتيب سفر از آن پس او به. هاي زيادي با كارگران داشت اُوِنيست نزديك بود، ارتباط
  .ميرد  ميوبورد در 44خسته و فرسوده در نوامبر . گمارد ايجاد محافل محلي وحدت كارگري همت مي و به

  .كند ها، كه از حبس در سلول انفرادي جانبداري مي  در مورد زندانتوكويلانتشار گزارش :  ژوئيه5
چيني را با اطاق كارفرمايان  ي حروف  تأسيس شده اولين تعرفه1893چينان پاريس كه در  ي حروف جامعه:  ژوئيه10
  .جمعي حقيقي كند ـ يك قرارداد دسته خانه  امضا مي چاپ

  ).رولنـ  اوگوست لدرو (رفورم الانتشار :  ژوئيه29
  

1844  
مذاكرات . كشد يابد و تا دسامبر طول مي هواداري از زندانيان سياسي شدت مي ي مطبوعاتي به مبارزه: دسامبرـ  فوريه

  .دهد اين مبارزه موضوعيت مي به) مهـ  آوريل(ها  مجلس در مورد زندان
بر سر شرائط كار تحميلي كمپاني كه دو ماه طول ) لوار (ژيرـ  دـ  ريودن در آغاز اعتصاب كارگران مع:  مارس31

  .يك شكست. كشد مي
 اش كردن نارضايتي از سياست خارجي  و خنثيايسليفيليپ براي جشن گرفتن پيروزي ـ  لوئي:  اكتبر18   اوت ـ14

كه در حكم عفو نيست و امكان (كند  يض ميزندانيان سياسي دو رشته تخفيف مجازات تفو به) ي انگليس ديدار با ملكه(
دوك مناسبت ازدواج  كند كه به حال اين شايعه را پخش مي ؛ وي درعين)دهد ها نمي آن يافتن حقوق شهروندي را به باز

  .ندا  از شمول اين مقررات خارجـ القاعده علي ، بالنكي و سايرين ـبرنار، باربِس.  عفو عمومي داده خواهد شددمل
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 منتقل و در بيمارستان بستري شده است، برگ بخشودگي خود را تور  مارس به18 كه از اوگوست بالنكي: مبر دسا9
  .شود كند و اين عفو هرگز در دربار شاهي تنفيذ نمي او آن را رد مي. كند دريافت مي

  .ها آن تشكيل شوراي حل اختالف در پاريس براي صنايع فلزي و صنايع وابسته به:  دسامبر29
  

1845  
  .كند هاي پاريس منتشر مي را در كارگاه» ي كارگران عريضه «رفورم ال: ژانويه

  .1845 فراترنيته دي جديد در پاريس؛  انتشار يك روزنامه:  ژانويه9
  .شوند ها گذاشته مي ها در اختيار كافرما بار نظامي براي نخستين. آغاز اعتصاب كارگران نجار پاريس:  ژوئن9

  
1846  

  . كشته6شود؛  ها سركوب مي  توسط سربازاِتيِنـ  سنتتظاهرات كارگري در :  مارس30
  . ي بيكاري  با خواست انهدام ماشين زايندهاِلبفتظاهرات كارگران نساجي در :  مه22

  .گيرند سال بعد مورد تعقيب قرار مي. گذارد خواه را بنيان مي هاي برابري  كمونيستتئودور دزامي: ژوئيه
  .قحطي ن جديد اقتصادي نزديك بهبحرا: اوت

شورشيان محكوم . كنند ها مداخله مي سرباز. خاطر باال رفتن قيمت نان  بهآنتوانـ  فوبور سنتظاهرات :  سپتامبر30
  . شوند مي

  .دنبال دارد هاي كارگري را به گيري اعضاي جامعه ها دست اين شورش. تورهاي غله در  شورش:  نوامبر23ـ21
  
  

1847  
. كشند قتل رسانده، مي ، جمعيت مالكي را كه يكي از شورشيان را به)اَندر (بوزانسهشورش دهقاني در : انويه ژ14ـ13

  .شوند  آوريل اعدام مي16سه شورشي محاكمه و در 
 بلووا در 1848 فوريه 25او تا . كند شود، ولي آزاد شدن را رد مي  تبرئه ميبالنكي. بلوواي  محاكمه:  آوريل29ـ26

  . دمان مي
  .ها ي ضيافت ي مبارزه ي اپوزيسيون مقدمه بيانيه:  ژوئن8
  .چندين كشته. كنند ها سركوب مي سرباز.  براثر باال رفتن قيمت نانمولوزشورش در :  ژوئن27
  .طلب در پاريس اولين ضيافت اصالح:  ژوئيه9
  .  در پاريساُونورهـ  سنشورش مردمي، خيابان :  سپتامبر7 اوت ـ 31
  
  

1848   
 ضيافت را دهندگانْ سازمان. كند طلبانه را در ناحيه دوازدهم پاريس ممنوع مي حكومت يك ضيافت اصالح:  ژانويه14

  .كنند  فوريه موكول مي22به 
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 بنا تگزاسروند تا يك كلني كابِتيست در  كه مي)  نفر69 (لُهاور از بندر ايكاريعزيمت نخستين پيشاهنگ :  فوريه3
  .كنند

چنين تظاهراتي را كه قرار بود قبل از آن صورت   فوريه و هم22بيني شده براي   ضيافت پيشحكومت:  فوريه21
  .نهد هردو گردن مي دهنده به ي سازمان كميته. كند بگيرد، ممنوع مي

 لوئي بالناعالن يك حكومت موقت جمهوري كه . كند  را سرنگون ميفيليپـ  لوئيقيام در پاريس كه :  فوريه24ـ22
  .ارگر جزو آن هستند كآلبِرو 

  .اعالن آزادي انجمن، آراي عمومي و حق كار. تظاهرات مردم مقابل شهرداري مركزي پاريس:  فوريه25
كارگران داده   در كميسيون موقت شهرداري جاي زيادي بهقروسـ  كروا تحت نفوذ كارگران ليوندر :  فوريه26ـ25

شوند، تخريب و غارت  هاي مذهبي اداره مي امداد را كه توسط هيئتكار چندين كارگاه و مركز  كارگران ابريشم. شود مي
  .كنند مي

  .هاي ملي جهت تأمين حق كار براي بيكاران افتتاح كارگاه:  فوريه26
خانه كار را مطرح  آورد كه تقاضاي تشكيل وزارت  گرد ميگرِو هزاران كارگر را در ميدان تظاهرات مردمي:  فوريه28

 متشكل از كميسيون لوگزامبورگ: لوئي بالنسيون حكومت براي سازمان كار تحت رياست تشكيل كمي. كنند مي
  . كارگران و كارفرمايان

  .اعالم آراي عمومي: اول مارس
لغو . كند يازده ساعت محدود مي ها به ده و در شهرستان اي كه ساعت كار روزانه را در پاريس به نامه تصويب:  مارس2

  ). ها گر از طريق واسطهاستخدام كار(گري  واسطه
  . اميل تومامسئوليت   با سِنهاي ملي  دهي كارگاه سازمان:  مارس6
ها كه از جمله تقاضاي تعويق انتخابات را  دعوت كلوب  جلوي شهرداري مركزي، به،تظاهرات در پاريس:  مارس16

  !»اه مرگ بر كمونيست«: زنند هاي ملي محالت بورژوا فرياد مي گارد. كنند مطرح مي
مرگ بر «با فرياد » ها دار پشم كاله«اصطالح  دنبال تظاهرات روز قبل به ضد تظاهرات مردمي كوبنده به:  مارس17

  .»ها كمونيست
  .ها ها و نوانخانه ي كار در زندان كننده مقررات محدود:  مارس25ـ24
  .دهد تهام قرار مي را در مظان ابالنكي كه رِتروسپكتيفي  در مجله» تاشروسند «انتشار :  مارس31
در .  در روز بعد از انتخابات كه شاهد پيروزي ارتجاع بودروواني كارگران  شده قيام شديداً سركوب:  آوريل28ـ26

ي  دنبال حوادثي كه هنگام شمارش آراء انتخابات مجلس پيش آمد، تحت فشار مردم يك كميته  آوريل، به27، روز ليموژ
تا چند هفته اين شهر . كار در آن شركت دارند كار و چوب كه چندين كارگر سفالشود  جديد در شهرداري تشكيل مي

  .شود نحوي تقريباً خودمختار اداره مي به
  .گيرد  كناره ميكميسيون لوگزامبورگ از لوئي بالن:  مه8
نمايد  وب ميكند، ولي كميسيوني را منص  را براي ايجاد يك وزارت ترقي را رد ميلوئي بالننهاد  مجلس پيش:  مه10

  .كند  در مورد  كار در صنعت و كشاورزي را منتشر مي1848تا در مورد وضعيت كارگران تحقيق كند كه تحقيق 
، راسپاي، هوبراكثر رهبران، . برد مجلس هجوم مي به! »لهستانباد  زنده«جمعيت با فرياد . شورش در پاريس:  مه15
  .شوند گير مي  دستبنژامن فلُت كارگر و آلبر، باربس
  .كميسيون لوگزامبورگانحالل :  مه16
  .اوگوست بالنكيها  گيري فعالين كارگري و همراه آن دست:  مه22
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تساوي تعداد نمايندگان پذيرفته . شوند هاي حل اختالف مي ي شورا كننده و انتخاب شونده  انتخابكارگرانْ:  مه27
  . شود مي

 ير تي و ناپلئون بناپارتـ  لوئي، ويكتور هوگوزمان با  ، همپرودون، لُرو. انتخابات تكميلي مجلس مؤسسان:  ژوئن4
  .شوند انتخاب مي

  .هاي ملي انحالل كارگاه:  ژوئن21
  .شورش كارگري در مارسي:  ژوئن23ـ22
تالفي خونين كه چند هزار . هاي ملي قيام كارگري در پاريس پس از انحالل كارگاه. هاي ژوئن روز:  ژوئن26ـ23

  .دارند مي ها را نگه  نفر آن000/10كنند كه  گير مي  نفر را دست000/25ها تقريباً  سرباز. آورد ار ميب قرباني به
  .شود روز كار حداقل دوازده ساعت مي:  مارس2ي  نامه لغو تصويب:  ژوئن30
  .كند  درمورد ايجاد يك بانك مبادله را رد ميپرودونمجلس طرح :  ژوئيه31
  .ژَن درواتوسط ) ي زنان عقيده (فَم دِ لُپينيونانتشار :  اوت21
كه » حق كار«، مخصوصاً درمورد )كشد كه درمجموع دو ماه طول مي(آغاز بحث در مورد قانون اساسي :  سپتامبر4

  .دهد مي» شهروندان محتاج كمك پدرانه به«شود و جاي خود را به اين اعتبار رد مي به
كند و حداكثر مدت روز  ، درمورد طول مدت كار را محدود مي1848 مارس 4يك اليحه قانوني، قانون :  سپتامبر9

  .كند  ساعت تعيين مي12كار را 
  ). و غيرهپروردون، كابه، لُروابا شركت (ضيافت جمهوري دموكراتيك و اجتماعي :  اكتبر17
  ). و غيرهپِرديگيه، شارل دلِسكلوز، مارتن برنار(خواهانه  بستگي جمهوري تشكيل هم:  نوامبر4
 زنداني است، برگزار ونسِن كه در بالنكي كه تحت رياست مِن دو باريِرضيافت كارگران سوسياليست در :  دسامبر3

  . شود مي
ِ، راسپا. شود  رأي انتخاب مي000/400/5 با بيش از ناپلئون بناپارتـ  لوئي. جمهوري انتخابات رياست:  دسامبر10

  .وردآ  رأي مي000/37فقط » چپ تندرو«كانديداي 

  
 1849  
زندان .  كارگرآلبر و باربستبعيد براي . بورژ مه در مقابل دادگاه عالي 15ي متهمين  محاكمه:  آوريل3 مارس ـ 7
  .فلُت و سوبريِه، راسپاي، بالنكيبراي 
  . هاي كارگري و كافرمائي قانون عليه اتحاديه:  مارس15
با اين تظاهرات مثل يك قيام برخورد شد . هاي پاريس ر خيابان درم  عليه اعزام نيرو بهمونتانيتظاهرات :  ژانويه13

ي  جامعه«دهان مطبوعات . شوند تبعيد مي بسياري از رهبران چپ مجبور به. هاي زيادي صورت گرفت گيري و دست
  .شود بسته مي» دموكراتيك

. ها چنين در ساير شهر و هم) افتد راه مي يك نبرد خياباني حقيقي به (ليوناي در  همين جنبش توده:  ژوئن15ـ14
  .وضعيت اضطراري در مناطق نظامي اول و ششم

  .هاي كارگري گزاري اتحاديه انجمن  انجمن براي بنيان43 نمايندگان  جلسه: سپتامبرـ  اوت
دست   انجمن كارگري را به211، براي پاريس و حومه آمار 1850هاي كارگري براي سال  ي انجمن سالنامه: اكتبر

  . دهد مي
  .ي ممنوعيت اعتصاب قانون يادآوري كننده:  نوامبر27
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 1850  
براي قرار داشتن در ليست انتخاباتي كانتون يا كمون بايد : ي آراء عمومي قانون انتخابات محدود كننده:  مه31

  .كند اين قانون عمالً كارگران بسياري را از حق رأي محروم مي. حداقل سه سال در آن اقامت داشت
1851   

  . جديدمونتانيعليه فعالين مخفي » توطئة ليون«اصطالح   به آغاز محاكمه: وت ا6
بابتيست ـ  ژاني مجلس،  شدن نماينده كشته. ناپلئونـ  لوئي دسامبر 2دنبال كودتاي  باريكاد در پاريس به:  دسامبر3

  . بودن
ي  سرانه در سراسر فرانسه تا نيمهبازداشت و اعدام خود. شكنند ها مقاومت پاريس را در هم مي سرباز:  دسامبر4

  .دسامبر
  

1852  
  .ي مردم  نماينده66نفي بلد :  ژانويه9
  

1853   
ي كار و دو سال اقامت در محل از  كارگران فاقد پنج سال سابقه. هاي حل اختالف قانون درمورد شورا: اول ژوئن

  . ندا رأي دادن محروم
  .براي كارمنداني صندوق بازنشستگي  قانون ايجاد كننده:  ژوئن9

  
1854   

  . شود  كه توسط پليس سركوب ميپرالشز در المِنِهسپاري  مناسبت خاك تظاهرات كارگري به: اول مارس
  .ي كارگري ي الزام همراه داشتن كتابچه قانون تجديدكننده:  ژوئن22
  

1855   
  .فرانسوا اَتيبِر تحت رهبري) لوارـ  اِـ  مِن (ترِالساز  خيزش كارگران كاشي.  ژوئن27 به 26شب 

  

1858   
شود و  توشيح مي)  ژانويه14 (فليكس اورسينقانون امنيت عمومي كه پس از سوء قصد نافرجام :  فوريه19

  .گردد هاي وسيع مخالفان منجر مي ها و تبعيد گيري دست به
  

1859   
باوجود اين . سهفران خواهان تبعيدي به بازگشت بسياري از جمهوري. ي عفو عمومي نامه تصويب:  اوت15

  . پذيرند ها استفاده از اين عفو را نمي ترين آن راديكال
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1860   
المللي لندن فرستاده  نمايشگاه بين كند كه يك هيئت نمايندگي كارگري به تقاضا مي) كارگر (هانري تولَن:  اكتبر17

  .شود
1861   

  .اوگوست بالنكيباز هم بازداشت :  مارس13
  

1862  
اعتصاب عليه حضور كارگران زن در  خاطر دست زدن به ، بهدبوكچين، از جمله  وفهفت كارگر حر:  مه8

  .شوند ي ششم دادگاه تأديبي محاكمه مي ، بازداشت و در مقابل شعبهدوپوني  خانه چاپ
ه مناسبت نمايشگا  بههانري تولنها  هاي گوناگون و در ميان آن ي پاريس از حرفه  نماينده183:  اكتبر15 ژوئيه ـ 19

  . گيرند ها با نمايندگان جنبش كارگري انگليس تماس مي آن. روند لندن مي جهاني به
ي ششم دادگاه تأديبي  ها در شعبه باال رفتن تعرفه خاطر اعتصاب در اعتراض به چين به  كارگر حروف22:  سپتامبر12

  .شوند  نوامبر توسط امپراتور بخشوده مي23ها در  آن. شوند محاكمه مي
  

1863   
بلِز ، هانري تولَنند از ا  كنندگان اصلي آن، از جانب فرانسه، عبارت كنفرانس انترناسيونال در لندن كه شركت: ژوئيه

  . ليموزن. ا و پِراشان
  .نويسد كارگران فرانسه را مي  پيام كارگران انگليس بهآجِرجورج : نوامبر
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  روزشمار تاريخ فرانسه
  

  ري جمهورياز تشكيل انترناسيونال تا برقرا
  

1864   
  .»حزب سوم«گذاري  اپوزيسيون پارلماني، پايه. »هاي ضروري آزادي« درمورد ير آُدلف تينطق :  ژانويه11
  .تولَنقلم  به» بيانيه شصت نفر«انتشار :  فوريه17
  . دهد كند و به آنها حق اعتصاب مي  ميقانوني كه اتحاد كارگران را مجاز:  مه25
  .شود جا امپراتور اعالم مي او در آن. مكزيك ، به اطريش، برادر امپراتورهابسبورگ د يلينم اكسيورود م:  ژوئن12
  

1865  
  . بياريتز در بيسمارك و ناپلئون سوممالقات ميان 

  
1867   

  .استيضاح وزرا ي حق نمايندگان پارلمان به اعاده. دهد  از اصالحات ليبرال خبر ميناپلئون سوم:  ژانويه19
  .شود  ژوئن اعدام مي19 در ميلين ماكسي. ، تخليه سربازان فرانسهمكزيك به) 1862ـ1867(كشي  لشگر: فوريه
  .يابد اختيارات سنا افزايش مي:  مارس14

  .»بالدي گاري] داوطلب[هزار« در مقابل پاپ پي نهم براي حفظ رم لشگركشي فرانسه به: نوامبر
  

1868  
  .رتش براي افزايش نفرات آنقانون در مورد تجديد سازمان ا:  ژانويه14
  .ي انترناسيونال در فرانسه انحالل شعبه:  مارس20
  .كند ها را حذف مي قانون ليبرال براي مطبوعات كه اجازه قبلي و توبيخ:  مه11
  .هاي مجاز براي بحث در مسائل صنعتي، كشاورزي و ادبي آئي هم قانون درمورد گرد:  ژوئن6
  

1869  
  .رفت شديد اپوزيسيون ، پيش)بِلويل گامبتاي  برنامه(گزاري  قانونانتخابات ارگان :  مه24

  .هاي قانوني نهاد طرح ي پيش گزاري در زمينه افزايش اختيارات ارگان قانون:  سپتامبر8
  . امپراتريس اوژنيافتتاح كانال سوئز توسط :  نوامبر16
  

1870  
  . كند رژيم در جهت پارلماني تحول مي: ريل آو20. تشكيل كابينه ي اوليويه، هوادار اصالحات:  ژانويه2
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  . كند رفراندوم اصالحات ليبرال را تصويب مي:  مه8
كند و از اين   تحريك ميپروس حمله به  كه او را بهناپلئون سوم ، بهپروسوزير  ، نخستبيسماركپيغام :  ژوئيه13

  .كند شمال را تسريع مي طريق وحدت پيوستن اياالت جنوبي آلمان به
  .كند  اعالن جنگ ميپروس فرانسه به: وئيه ژ19

  . در چندين جبههپروسشكست فرانسه درمقابل : اوت
  .شود محاصره درآمده است، تسليم مي  بهسدانكه در ناپلئون سوم :  سپتامبر2
  . تشكيل يك حكومت موقت. كند  و برقراري جمهوري را اعالم ميناپلئون سوممجلس عزل :  سپتامبر4
  
 

 


