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 انگليسي ي هداشت ناشر ترجم ياد

است كه نويسنده  انجام شده نويسي دست اساس النور ماركس از تاريخ ليساگاره بر ي 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 به ويرايشكار  ،درنتيجه. دانست اثرش مي

. اللفظي از فرانسه بوده است از برگردان تحتناشي  دور از ذهنِ هاي فرانسه و برخي عبارت
 .اند معني شده پيوست ي هنام در واژه ،هاي فرانسوي كه در متن آمده ساير واژه

در  شده طرح وقايع م مورد ارزشمندي در هاي ليساگاره كه حاوي اسناد اشتدو ياد ها پيوست
كتاب افزوده  مفصلي به ي هنام با نام  لي همراهكُ اي هنام واژه. ستا كتاب هستند، عيناً ضميمه شده

 .شود مينام برده  از آنان كه در كتاببدهد تي را ها شخصي ي با صديخواننده امكان آشنا شده تا به
 ي هو رزمند نگار روزنامه در مقاماو جريان كمون را . ن متواضعانه بودنقش خود ليساگاره در كمو

و، افسر يا ضد عكن مينقل  نما رايكه خودش بطور دنبال كرده است و همان ،هاي خياباني سنگر
 .نبوده است آنكارمند 

وپاركين انتشارات 
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  سنور ماركلا ي همقدم
  

صريح خود نويسنده  درخواست هها پيش ب سال ،هاگارسلي، تأليف تاريخ كمون پاريسحاضر از كتاب  ي ترجمه
 آن انگليسي ي هاختصاصاً براي ترجمهم فحه صصد  ك بهفراوان در متن اوليه، نزدياصالحات 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
اين تاريخ كه . استالزم  ليساگارههاي اين ترجمه با چاپ اول كتاب  تفاوت ي بارهتوضيح در اين. چاپ آن را نداد ي هاجاز
زندانيان  اشاره به براي نمونه، ؛حاوي مطالبي است كه امروز ديگر موضوعيت ندارند اًلزوم ،نوشته شده 1876 سال در
دارم مي  نگاه ،صورتي كه در اصل بوده مان ه دو دليل اين ترجمه را به ولي من به. ، تبعيدها و عفوعموميجديد نيِودكال .

كاري  ثانياً من از هرگونه دست ؛ وآمد مي بسته از آب در  صرفاً كاري شكستهاوالً ، يمبنويس »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 .دارم پرهيزاين اثر 

 .شناخت مي
ترين جنبش  ماندني ياد اين به ي هاعتمادي است كه تاكنون دربار  تنها تاريخ اصيل و قابل ليساگاره كمون تاريخ

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

ل يعنوان كند كه با دال را كه مبادا مطلبي ستكاري و اين نگراني او لحاظ احتياط و اگر اشتباهي كرده باشد از. دوشانپب
بر  ـ االمكان حتي ـ  ها آن هاي باها در تحقيقات پارلماني، مطبوعات و كت يئاظهارات ورسا. نباشد اثباتقابل قاطع 

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

 .توصيه كرد خوانندگان انگليسي به
ها  آن قرار بودانقالبي بزنند كه  تا دست به شتاز وقايعي كه مردم پاريس را وادا تر مردم ويژه، بيش هدر انگلستان، ب

 كمون هم تر مردم انگليس هنوز براي بيش. خبرند بي وري چهارم نجات دهد، كامالًترا از ننگ و فضيحت امپرا
در  يمبهم هاييرتصو گويند، سخن ميآن » هاي اوتسق«و وقتي از  است؛» غارت، هراس و شهوت«ي  كننده تداعي

كه  دهد  خبر مي يئها خانه ند و ازدست انقالبيون وحشي سالخي شد هكه ب كند حكايت مي يئها از گروگانكه  ذهن دارند
از  ـ سرانجامـ آن فرانرسيده است كه مردم انگليس  هنگامآيا . ندتشگخوش حريق  افروزان خشمگين دست توسط آتش

 65كشته شدن در ازاي ها  ورسائي آور شد كه يادمردم انگليس  نرسيده است كه بهآن فرا هنگامشوند؟ آيا  آگاهحقيقت 
ها دچار  يئطرف ورسا از نرايكه از كشتار اس انجام گرفت معدودي دست افراد هب كهبل ،كه نه توسط كمون(گروگان 

كه هرگونه  ب پس از اينو اغل قانون و نظمآويز قراردادن  با دسترا  كودكزن و  و مرد 000/30 ،)جنون شده بودند
  قتل رساندند؟ پايان رسيده بود، به عمليات نظامي به

كم و كيف  ي ههنوز دربار ليساگاره تاريخ كموند كه پس از خواندن كتاب پيدا شوي ا هرگاه انگليسي
از  ارداستاندو  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 . ندداشته باش يكمون نظر روشن» هاي اوتسق«درمورد مردم اين كافي نيست كه تنها 
معناي حكومت  هكمون ب :كرد اش توان در چند كالم خالصه كه مينقالبي ا ؛معناي واقعي اين انقالب را دريابند ها آن

خود اعالم   هدر اولين بياني وقتيريس اكارگران پ. لتاريا براي حكومت بر خودش بودومردم توسط مردم و اولين تالش پر
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سرنوشت خود را در طريق تسخير قدرت حكومتي زمام  هاست كه از مبرم و حق مسلم آن ي هدانند وظيف مي«كردند كه 
  .كردند ، اين معني را بيان مي»گيرندبدست 

معناي برانداختن  هبلكه ب ،طبقاتي با شكلي ديگر ي هكردن يك شكل سلط معناي جايگزين هكمون نه ب راراستق
و . ودبداري  جاي توليد سرمايه هب )كمونيستي :يعني(معناي نشاندن تعاون حقيقي  هكمون ب. طبقاتي بود ي ههرگونه سلط

المللي كردن و نه صرفاً ملي كردن زمين و مالكيت  معناي بين هب ،كشورها در اين انقالب ي هشركت كارگران هم
 .استخصوصي 

هم چه  آنـ از زور  ،اند، براي منكوب كردن مردم پاريس عليه استفاده از زور بانگ برداشته اكنونهمان كساني كه 
خود  ،كنند محكوم مي راگذ بمبو  افروز آتشنوان ع هها را صرفاً ب اليستكساني كه سوسي. استفاده كردند ـ!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 و ها اين كشتار ي هو نتيج

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

و از ! رود نان پيش ميچ سوسياليسم هم ليو .نمايد از او پيرويتواند  ميكننده بگذراند و آمريكاي دمكرات  قوانين سركوب
 هنگامبنابراين،  ؛استشيوع يافته جا  همه هم در انگلستانحتي  و شدهتبديل قدرت  يك  به اكنونكه سوسياليسم  جا آن

 سياليسموكه حتي مخالفان س است رسيده وقت آن فرااكنون . شود اجرارسيده كه عدالت در حق كمون پاريس  آن فرا
سياليستي وترين انقالب س اين آشكارا بزرگ از اي صادقانه راستين و روايت )وصلهحبا  كم دست ،اگرچه نه با همدردي(


	���� ���� قرن را.  

  �١٨٨ا���ر �ر
	 ـ ژو�� 
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و  )پاريس ها به يئا پيش از ورود ورساه مدت( كالمارو  ساكه نمولَاز كشتار در  تايمزگزارش  خواننده را بهكه كافي است *) 
چند بريده از آن  )براي نمونه(جا  در اين. دهم وعرج ـ 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. استهائي برپا شده  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 مي ـ وضعيت اجتماعي
  .گذشت بلوار

روي جمعيت آتش گشودند و  به نازسربا. بندهاي خود را باز كردند 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 گلولهشورشي  300

 دستور اسير را انتخاب كرد و  82 ،ستون را متوقف كرد گاليفهآقاي . ه بودجاري شد زنخون 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 بعد نمود؛ شان را صادر تيرباران

  .»مقياس وسيع ادامه دارد هب) نبرد ها پس از توقف 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 بودند مادلن شود كه چندصد نفر كه به گفته مي«
رباران ينفري ت 100يا  50هاي  دسته ،هربار ...نكردندرحم اي  هيچ مرد، زن يا بچه به ...نددفن شد ايسيجمعي در  هشورشيان در يك گور دست

  .»شوند مي

  1871ژوئن ـ  وز، مهيديلي ن

  

هاي آتش مستقر  جوخه جا  برند كه در آن ي ميئها مكان هدسته ب را دسته نراياس. ي ادامه داردضهيچ تبعي جمعي بي ههاي دست اعدام«
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، از ديشب قرار داردن عهد ناپلئون ايك پادگدر كه  ها اين گودالدر يكي از . تاس شدهحفر  يهاي عميق گودال ،و از پيش ؛اند شده
ها  كه آن طوري هب ؛كنند ار ميبتلن ها شوند و جسدشان را در گودال با يك رگبار خالص مي سرعت به نراياس. اند نفر تيرباران شده 500تاكنون 

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

 1871وئن ژاستاندارد، 
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  نويسنده  گفتار پيش
  

ولي زمان . باشداين كتاب درآمد  بايست پيش ن، ميوتاكن 1789از  ي سوم  هطبقتاريخ 
هاي  كه دروغ ستا بيم 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 راديكال ي همزوران
 .كنم مي بسندهالزم  ي هقل مقدماحد به

چگونه نقشي داشت؟  چهمركزي  ي هانجام داد؟ كميت كسي مارس را چه 18ب انقال
اين  به انهدا؟ فوجي از شندا لؤي مسانكس چهفرانسوي را از دست داد؟  000/100فرانسه 
 ...ها پاسخ خواهند داد پرسش
ن ونه عضو كم كهي ا ولي تبعيدي ؛تبعيدي استيك گويد  سخن مي كه ترديد اين بي

ها را غربال كرده است، حتي  ادتشه ي ههم ،و طي پنج سال. يا كارمند آن نه افسر ،دهوب
را  حل كافي بر صحت آن نقل نكرده است، و حريف فاتيآوري دال يك مطلب را بدون گرد

 كسياين . مطالب را يكسره انكار كند هدقتي است تا بقي ترين بي د كمصبيند كه متر مي
 ي هن همانا روايت ساده و صادقانوباي براي مغلدفاع ي هداند بهترين اليح مي كه 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 آن كهكند، كسي  مينقل هاي انقالبي  براي مردم افسانه كه كسي. 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

  1876نوامبر  ـ لندن
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 هاي مترجم فارسي يادداشت
  

زبان فرانسه منتشر كرد و يك فصل ديگر هم  به 1896 سال در ارهليساگرا  » 1871تاريخ كمون پاريس «چاپ دوم 
مسئله عفوعمومي تبعيديان و  كه به  ي تحوالتي است تر درباره وهفتم بيش اين فصل سي. فصل آن اضافه نمود 36به 

از روي چاپ  ي حاضر اما ترجمه. پردازد ميي فرانسه  هاي درونيِ هيئت حاكمه گيري چنين موضع هاي كمون و هم زنداني
  .صورت گرفته است 1876انگليسي 

  
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 كه خود در كوران وقايع قرار داشته و تا حد زيادي خطاب به توسط يك كمونار

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 خواننده ـ الس 140پس 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
ن پيوست ي تأليف اي مأخذ عمده ويكپِدياالمعارف 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 » ي فرانسهتاريخ جنبش كارگر«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 به 1871كمون پاريس 

بالفاصله پس از قيام پاريس، در چندين شهر ديگر . يابد خاتمه مي) مه 28تا  21(» ي خونين هفته« دو ماه در نزديك به
اين  ماركساز نظر . ها خيلي زود سركوب گرديدند كمون اعالن شد؛ ولي اين قيام دنبال قيام مردم فرانسه هم به

  .نخستين قيام مستقل پرولتاريا در تاريخ است
كارگران پاريس دارد  1848چنين قيام ژوئن  و هم) انقالب كبير( 1792در كمون انقالبي ريشه  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
سرخ سمبل حكومت نظامي بود و انقالبيون گرچه در انقالب كبير، پرچم . دهد هم پيوند مي ها را به و رزمندگان باريكاد
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ي  سمبل خون بر زمين ريخته پرچم سرخ به 1848گرفتند؛ 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 : (سر برده بودند هاي امپراتوري يا سلطنتي به ، تحت حكومتبعد به 1800مردم فرانسه از سال 
و  1830ـ1848فيليپِ اورلئان ـ  لوئي ، حكومت سلطنتي1815ـ1830  ها بوربوني حكومت سلطنتي  ، اعاده1800ـ1815

  ).1851ـ1870 ناپلئون سومامپراتوري دوم 
  .تر طول نكشيد سال بيش 3رژيم جمهوري 

در چهارم . شكست او منجر گرديد ه انداخت كه خيلي زود بهرا به پروسجنگي 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 كرد بيسماركبس با  تشقرارداد آ

طلب  فوريه كه با عجله برگزار شد، اكثريتي سلطنت 8انتخابات . شده بود بيني  گيري در مورد جنگ يا صلح پيش تصميم
  .فرستاد مجلس ملي  را به

درواقع . بودند» ي جنگ هواداران ادامه«خواه، تندرو و از ليست  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  كتبر درا 31در » حكومت دفاع ملي«گردد تا مانند  منتقل مي ورساي شود و بعد به تشكيل مي بوردوابتدا 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 كه سربازان توپ

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 (د، و اهالي پاريس ان پناه برده ورساي هستند و به پروسصلحي 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 به پلئون سومنا
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) جدهم، نوزدهم و بيستمهاي يازدهم، دوازدهم، سيزدهم، دهم، هي ناحيه(شرق 
كه (نفر  000/70: وران هم فراوان است تعداد پيشه. 1866ميليون نفري، مطابق آمار  8/1نفر از جمعيت  000/442: است

كارگران خيلي  به شان 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 بين 1864از سپتامبر . بودند بستگي  اعتبار مالي و هم رسي به واهان آزادي كار، دستكردند كه خ منتشر 
ي فرانسوي انترناسيونال را  حكومت امپراتوري شعبه 1868از . وجود آمده بود كه در فرانسه هم نماينده داشت  كارگران به

  .منحل كرده بودخواهانه شركت كرده بودند،  كه اعضايش در تظاهرات جمهوري
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: دارانه را فراهم كرده بود هاي اقتصادي ضدسرمايه امكان علني شدن خواست 1868قانون در مورد آزادي مطبوعات 
ها كه هوادار  بالنكيست).... 1869براي انتخابات  بارلَنو  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 ابراز وجود مي تر قيام بودند، هرچه بيش
، طبقات 1848و فوريه  1830هاي انقالبي ژوئيه  پيش از اين، پس از روز. خود، سرنگوني امپراتوري دوم محروم شوند

نفع خود مصادره كرده  وم، قدرت سياسي را به، با استقرار سلطنت ژوئيه و امپراتوري د1848مرفه 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(گيرد كه در ورسايِ  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 ها، كرايه مارس مهلت پرداخت سفته 10مجلس 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 گارد 5/1عالوه، مجلس مستمري  به). كنند برآورد مي

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) ي از رهبران آن بوديك ير 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، بگيرند بِلويلو  مونمارترعراده توپي را كه در  227ها  بحث بر سر اين است كه از پاريسي

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

  . تفنگ هم دراختيار دارند 000/500
آن زمان او اين حصار را . بود، توصيه كرد فيليپـ  لوئيامات دورِ پاريس را هنگامي كه وزير ساختن استحك يِر 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 بوس كنند و آنكافي بود كه شورشيان را در درون اين حصار مح. هاي مردمي غافل نبود قيام

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

، بالنكيگيري  از سر احتياط دستور دست ير تيهمان روز . كنند اعزام مي مونمارتر بوتهاي  ردن توپبراي ب وينوا
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. پزشگ خود در حال استراحت بود ي دوست كند كه در جنوب فرانسه در خانه را صادر مي) سركرده بود
  .منتقل كنند برُتاني 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

  بيژن هيرمن پور
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  توضيحات ويراستار فارسي
  

ـ  ي مالكيت خصوصي مثابه به را ـ ي 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 به شانْ كنندگي كه در نفي ي انقالباتي است دار همه اش ميراث جويانه 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 به 1871ين، تاريخ كمون پاريس بنابرا. 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

تر، در ايران نيز واقع شدني هائي فرا 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

گيري از اشتباهات كمون انقالب پيروزمند   تواند بدون درس طبقه كارگر ايران نمي .آگاهي خويش فرابرويانند آن را به
  .هدخود را سازمان د

چيز بايد گفته  همه«ها در اين است كه او با اين باور كه  با ديگر روايت 1871تفاوت روايت ليساگاره از كمون پاريس 
در تصويري كه ليساگاره از . »گردد... خاصيت بو و  بيگوئي  تملق زاينده جانشينِ حقيقت«گويد تا  ؛ همه چيز را مي»شود

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

 ها آن كهكند، كسي  مينقل هاي انقالبي  براي مردم افسانه كه كسي«: كه  ي كتاب است مصداق بارز اين سخن نويسنده
هاي  شهبراي دريانوردان نق كهداني مجرم است  جغرافيآن  ي زهاندا د، بهساز ي سرگرم مياتهاي احساس را با داستان

  . »كند م مييرستغين ودر
روايت ليساگاره از كمون پاريس . تر از آن است كه كتابي براي تمجيد از خود و همرزمانش بنويسد يساگاره انقالبيل

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 موناردها كردهعين حال خود نقاد قاطعي است بر آنچه خود او و همه ك

  :گويد  او در مورد اين نشريه كه خود يكي بنيانگزاران آن است چنين مي. طلبانه است گواه اين نقادي حقيقت
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دازان و پر جوشي از نظريه آش درهم: عرياني نمايان بود به ـ مارسييزـ ها  آن هحزب اقدام در نشري ي هوضعيت آشفت«
رگونه وري متحدشان كرده بود، بدون هيچ نظر مشخص و باالتر از آن بدون هتنويسندگان 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 ز فرزندان شريف طبقه كارگر پاريس را دوچندان ميهمين نيز اهميت ستايش ليساگاره ا. كرده است
دارانه و كارگري ليساگاره است كه او را به ستايش از اين مبارزان پرشور  اين شور جانب. ليساگاره هيچ فريبي نيست

كارگر و  قهستايشي كه در عين حال روايتي است از  چگونگي رشد رهبران جنبش سوسياليستي در درون طب. رساند مي
اين انقالبي ترين طبقه تاريخ  ،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 به 28شنبه  روز يك. نشد كه فرار كند! وارلن، افسوس«

مدت يك ساعت،  به. ها او را فرستادند تا در خيابان روزيه تيرباران شود ورسائي. تر كشانده شد ل برده يا دقيقفرماندهي ك
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 شهسر جوان و متفكرش كه هرگز اندي. 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 لعونم. او را نشاندند تا تيرباران كنند

سراسر . ي كارگر جاي گيرد كاش او هم در قلب بزرگ طبقه. تر از وارلن نداشت ي شهدا هرگز شهيدي پرافتخار تپه
پس  ا ـه خود، و با صرف ساعات نادري كه شب ي تنهائي و صرفاً با قدرت اراده او كامالً به. زندگي وارلن يك نمونه بود

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 . 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 وتن كه در عين كمناپذير و فر انقالبي خستگي
ديده نهفته  اي را كه اغلب در كارگران آموزش ي انقالبي نامفهوم را با يك كلمه روشن سازد، در وجود خود آن غريزه

ها  مون كار كرد و تا آخر در باريكادمارس يكي از اولين افراد بود، در تمام طول ك 18او 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 وارلن و دلسكلوز تقديم مي اين كتاب بايد به
  كيست كه به احترام اين مبارزان پرشور از جا بر نخيزد؟ 

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

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

. ژ. اكرد، كمون پاريس  روسي به جنبش كارگري جهاني نگاه مي كمونيستي ايران كه با عينك سوسياليسم پرو
مترجم، اين  و ارزشمند اكنون و با كار سنگين. شناخت، بدون آن كه كمون پاريس ليساگاره را بشناسد ميرا  ايلوبوفسكا

  .شود خالء برطرف مي
*******************  
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» پيوست«تحت عنوان  ي ديگر نكته 38نكته 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 انتشار اينترنتي ترجمه
قرار [] وجود دارد كه بين دو كروشه ) يهم از مترجم انگليسي و هم از مترجم فارس(در متن نيز توضيحات كوتاهي 

تر ارتباط  منظور فهم ساده ضمناً به. اند از مترجم فارسي است 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[*] مت است كه با عال
گيرد كه هنوز كار بازبيني تمام كتاب به  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
  .نشر چاپي كتاب به همت همه عالقمندان با اشتباهات و ضعفهاي كمتري همراه باشداميد كه . سپاسگزار خواهند بود

  
  عباس فرد
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  شمار مختصر تحوالت سياسي فرانسه روز
  

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

  1792ـ1804 :جمهوري اول
  1792ـ1795: كنوانسيون

  1795ـ1799: ديرِكتوار
  1799ـ1804: ها كومت كنوسولح

  1804ـ1815: امپراتوي
  1804ـ1814: ناپلئون اول
  1814ـ1815): ي سلطنت، بار اول 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: ناپلئون سوم
  1848ـ1871: جمهوري سوم

  1871ـ1873: ير آدلف تي
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  روزشمار كمون
  

  1870سال 
ير  پيدست  به) نگار روزنامه( ور نوارويكتمناسبت قتل  تظاهرات صدهزار نفري عليه ناپلئون سوم به: ژانويه 10

  ).پسرعموي امپراتور( بناپارت
  
ي رفراندوم،  در آستانه. كند درصد آراء مثبت، رأي اعتماد كسب مي 84در يك رفراندوم ملي، امپراتوري با : مه  8

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

  
اعالن  پروس به لوئي بناپارت. در مورد تاج و تخت اسپانيا پروسخاطر نيات  درگيري ديپلوماتيك به: ژوئيه 19

  .كند جنگ مي
  

  .كند ميده شد، تمام مينا» اولين پيام انترناسيونال«چه را كه بعداً  آن ماركس :ژوئيه 23

  

المللي  در سطح بين» انجمن كارگران«رسد و توسط شوراي عمومي  تصويب مي به» اولين پيام« :ژوئيه 26

  .شود منتشر مي
  
اند، مارشالِ فرانسه  فرانسه حمله كرده يكي از سه ارتش پروس كه به ي ، فرماندهفردريكشاهزاده : اوت 6تا  4

را  استراسبورگكند؛  بيرون مي) شمال شرق فرانسه( آلزاسدهد؛ او را از  شكست مي ايسنبرگوو  ورترا در ) ماكماهون(
منزوي  مدسرا در  بازِندو ارتش ديگر نيز نيروهاي مارشال . كند حركت مي نانسيطرف  آورد؛ و به محاصره درمي به

  .كنند مي
  

مار هاي بسيار در  كه با كشته پروسخطوط براي بيرون بردن سربازان خود از ميان  بازنتالش  :اوت 18تا  16
  .روند پيش مي شالونها تا  پروسي. شود خنثي مي لراولوتتو  التور
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ها  پروسيبندان  شتافته بود با راه بازننجات  به مدسدر  ماكماهونناپلئون كه همراه . سداننبرد : سپتامبر 1

  .خورد شكست مي سدانگردد، و در  شود، وارد نبرد مي روبرو مي
  
  .شوند تسليم مي مدسسرباز در  000/83با بيش از  ماكماهونو  ناپلئون: سپتامبر 2

  
گزاري را  كنند و مجلس قانون حمله مي پاله بوربون ، كارگران پاريس بهسدانبا رسيدن خبر تسليم در : سپتامبر 4

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

  
اي از شهرهاي بزرگ تظاهراتي برپا گرديد كه تظاهركنندگان خواستار شناسائي  در لندن و پاره: سپتامبر 5

دهي اين تظاهرات فعاالنه شركت  اسيونال اول در سازمانشوراي عمومي انترن. 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«: سپتامبر 6

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 مي بيسمارك. كنندي طوالني پاريس را آغاز ميدو ارتش پروس محاصره: سپتامبر19

فرار از  با گامبتافرستد كه  مي تور 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 مي مدسدر ) سرباز 000/180تا  000/140 با ارتشي بين( بازنسركردگي  ارتش فرانسه به: اكتبر  27

  
  .خورد شكست مي بورژِه لِگارد ملي فرانسه در : اكتبر  30

  

آغاز مذاكره با پروس گرفته است، كارگران  تصميم به» حكومت دفاع ملي«با دريافت اين خبر كه : براكت  31

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

  .اي از شورشيان خواهان آن بودند شود كه پاره موقت مي
  

هائي كه  دهد ـ قول ريزي انتخابات كمون را مي تحت فشار كارگران حكومت ملي قول استعفا و برنامه: نوامبر 1

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

  .شودمي
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 1871سال 

. برگزار شد، شركت كردندها  ابتكار بالنكيست پرولتارياي پاريس و نفرات گارد ملي در تظاهراتي كه به: ژانويه 22

كه از  بريتانيگارد متحرك » حكومت دفاع ملي«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 س از چهارماه مبارزهپ: ژانويه 28

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

  
  .خبرند تخابات در فرانسه كه اكثر ساكنان كشور از آن بيبرگزاري ان: فوريه 8

  
  .كار و خواهان پايان جنگ هستند دوسوم نماينگان محافظه. شود افتتاح مي بوردومجلس ملي جديد در : فوريه 12

  
  .كند ي مجريه انتخاب مي عنوان رئيس قوه را به يِر آدلف تي مجلس: فوريه 16

  

از سوي ديگر امضا  بيسماركسو و  از يكژول فاور و  يِر تيمقدماتي صلح بين  ي ، معاهدهورسايدر : فوريه 26

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

  .امضا شد فرانكفورت
  

ي  وقفه شهر و تسليم بي ورود ارتش آلمان به ها درگيري و تحمل سختيِ ناشي از  پس از ماه: مارس 3تا  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: مارس 10

اين . تأخير انداخت توان به صورت گرفته را مي 1870نوامبر  12اوت و  13ها بين  هائي كه تعهد آن قانون پرداخت وام
  .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: مارس 11

  .شود مي
  

كند، ولي  پاريس اعزام مي در تالش براي خلع سالح پاريس، سربازان ارتش منظم را به يِر آدلف تي: مارس 18

ژاك لئونار و  كلود مارتن لكنتها  ژنرال. كنند ودداري ميپيوندند و از اجراي فرمان آتش خ كارگران پاريس مي ها به آن



 21 

شوند و  بسياري از سربازان با مسالمت از پاريس خارج مي. رسند قتل مي توسط سربازان تحت فرمان خود به توما كلمان
  .كند خشمگين از چنين رويدادي جنگ داخلي را آغاز مي يِر تي. مانند جا مي اي هم در همان عده

  

كمون شامل كارگراني . شود توسط شهروندان پاريس انتخاب مي ـ كمون پاريس شوراي شهرداري ـ: مارس 26

  .وجود دارند بالنكيو  پرودونها پيروان انترناسيونال،  شود كه در بين آن مي
  

داد، پس از صدور فرمان  مركزي گارد ملي كه تا آن زمان وظائف حكومت را انجام مي ي كميته: مارس 28

  .دهد استعفا مي» پليس اخالق«دائمي  انحالل
  

ي افراد  گارد ملي تنها نيروي مسلحي است كه همه. كند وظيفه و ارتش دائمي را ملغي مي كمون نظام: مارس 30

 1871تا 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 روز اعتبارنامهدر همان . بخشد مي

  .پرچم جمهوري جهاني است
  

  .كند فرانك تجاوز نمي 6000ترين حقوق دريافتي يك عضو كمون از  كند كه باال كمون اعالم مي: آوريل 1
  

شود تا اسراي جنگي فرانسه را كه اكثراً در  ك متوسل ميبيسمار به يِر تيجهت سركوب كمون پاريس، : آوريل 2

در ازاي  بيسمارك. ارتش ورساي تحويل دهد تسليم شده بودند، به مدسو  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 مي 5پرداخت 

عنوان توهين  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 امري صرفاً شخصي اعالم ميمذهب . اموال دولت را مقرر كرد تمام اموال كليسا به
  

ها  قانوني درمورد گروگان  در تالش براي جلوگيري از تيرباران كمونارها توسط ورساي، يك اليحه: آوريل 5

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

  

  .گارد ملي بيرون آورده و در ميان شادي عظيم مردم سوزانده شد 137گيوتين توسط گردان : آوريل 6
  

العمل  در عكس. ي غرب پاريس تسخير كرد را درجبهه نوييدرهفتم آوريل ارتش ورساي گدار سن در : آوريل 7

را اعالم   درمقابل چشم و دندان درمقابل دندانگير شده، كمون سياست چشم  سياست تيرباران كمونارهاي دست به
  .كنند كس را اعدام نمي آيد وكارگران پاريس هيچ آب درمي كار بالفاصله بلوف از 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: آوريل 8

نامه  اين تصويب. از مدارس خارج گردد» ي وجدان فردي تعلق دارد حوزه به  چه هرآن«شود كه  ك كالم مقرر ميي
  .شود تدريج اجرا مي به
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  .شود عقب رانده مي به اوداي در جنوب پاريس، ارتش فرانسه با خسارات زيادي توسط ژنرال  در حمله: آوريل 11

  
از  1809را كه پس از فتوحات ناپلئون در  واندومون پيروزي در ميدان گيرد كه ست كمون تصميم مي: آوريل 12

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

  
كمون . كند سال ديگر اعالن مي ها را تا سه ي آن ها و لغو بهره كمون تعويق سررسيد كليه بدهي: آوريل 16

هائي تنظيم گردد كه  اند تهيه شود و طرح ها بسته شده 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
  .نديكاي واحد بزرگ متشكل شونددر يك س
 

نام كارگران را كه از آغاز امپراتوري  چنين كارت ثبت كند و هم ها را غدغن مي كمون كار شب نانوا: آوريل 20

نام  صدور كارت ثبت. نمايد شد را ملغي مي اداره مي ـ 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   بر مبادله درخواست كمون مبني مذاكرات مربوط به يِر تي: آوريل 23

Darboy) عضويت كمون انتخاب  كه دوبار به بالنكيهائي كه در پاريس گروگان بودند با تنها شخص  كشيش  و كليه
هاي  آوريل، يكي از صحنه 30انداز نزديك شدن انتخابات  با چشم. كند نداني  بود، را قطع ميز كلرووشده بود و در 

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

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

  
ق كارگران بر ي استثمار كار هستند و با ح اين دليل كه وسيله را به ها گروخانهكمون دستور تعطيل : آوريل 30

  .كند شان تناقض دارد، صادر مي ابزار كارِ خود و حيثيت شخصي
  
  .كند ساخته شده بود، را صادر مي 16لوئي كمون دستور تخريب محراب ندامت كه در استغفار از اعدام : مه 5

  
تش فرانسه تصرف ار سان شده است، به خانه و بمباران كامالً با خاك يك كه در اثر آتش توپ ايسيدژ : مه 9

  .آيد درمي
  

مه  17اين معاهده در . (رسد امضا مي به فرانكفورتي  عنوان معاهده ي صلح منعقده در فوريه حاال به معاهده: مه10

  .)گذرد از تصويب مجلس ملي مي
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ي  هاي فرانسه افتخار پروزي ، به1810و  1806هاي  اين ستون بين سال. شود واژگون مي واندومستون : مه 16

ي  هاي غنيمت گرفته شده از دشمن در پاريس برپا شد و در رأس آن مجسمه وني در پاريس از برونز حاصل از توپناپلئ
  .قرار داشت ناپلئون
  

ها كه دژهاي شمال و شرق پاريس را در  پروسي. شوند مه وارد پاريس مي 21سربازان ورساي در : مه 28تا  21

ها  بس براي آن د كه از طريق امالك شمال پاريس كه مطابق قرارداد آتشدهن سربازان ورساي اجازه مي دست داشتند به
در نتيجه، در . كارگران پاريس در اين جناح نيروي اندكي داشتند. سمت پاريس پيشروي كنند ي ممنوعه بود، به منطقه

شهر  ريس ـي شرقي پا نيمه مقاومت ضعيفي صورت گرفت و هرچه سربازان بهـ  شهر تجمل ي غربي پاريس ـ نيمه
كشتار كارگران و  ارتش فرانسه هشت روز را به. شد تر مي تر و سرسختانه شدند مقاومت قوي تر مي نزديك ـ كارگران

رياست جمهوري فرانسه  شد كه بعداً به رهبري مي ماكماهوناين عمليات توسط مارشال . غيرنظاميان گذراند تيراندازي به
نفر زنداني گرديدند و   000/38؛ )نفر 000/30حدود (محاكمه تيرباران شدند  يچند ده هزار كارگر و كمونار ب. رسيد
  .تبعيد فرستاده شدند به 000/70
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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  مجال دادند كه منزوي، غافل ماهون مكو  فروسار، دوئه. امپراتوري در عرض شش روز سه نبرد را باخته است

از  اوليويه. خوانده است مجلس را فراسراسيمه  دولت. حفاظ مانده است بي موزلاز 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 مي نرود س ي هو كنار كنكورد
وي معنمعتبر جع رم يگانه بهاين نمايندگان  ،شكست ماز زمان اعال. است »چپ«رهنمود نمايندگان  رظتنپاريس م

  خيابان گسيل داشته بهارتشِِِ كارگران خودرا  ها كارگاه. اند هشد ها جمع  دور آن ـ همهـ  بورژوازي و كارگران . اند تبديل شده
 .دنخور چشم مي بهكاركشته  هاي آدمهاي مختلف  و در رأس گروه

 ،اند صف كشيده گزاري نوگان قاناردر مقابل سربازاني كه . خورد و حاال فقط مانده كه بيفتدامپراتوري تلوتلو مي
مردم فرياد . اند ي چرخش ي مدال زده و اخمو، آماده هيِهرغم حضورِ ژنرال  عليند و ا خوش احساسات دست تشد به

 .»جا نيست جاي ما اين« :زنند ها فرياد مي در پاسخ آنافسران  !»سوي مرز هبپيش « :زنند مي
نمايندگان امپراتوري را  ،اند راه يافته ردوپِ پاسالن اجتماعات  به ها كه پلواعضاي كُ و خواهان معروف جمهوري

پانويسِ [ سفيد پوست نامملوكاين . زنند دهند و باصداي بلند از اعالم جمهوري حرف مي ت مورد عتاب قرار ميحصرابا
ود خ ]راست است ر جناحِمنظو ،جا در اين .شد مي اطالق ميانظ ارتشي 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 مي ير تي. ندنك مي پنهان گروهاين يا آن را دزدانه پشت 
 .شود استقبال مي» !عفاتاس«كند، با فرياد  سمت صندلي خود حركت مي به، اشنايدرگزاري،  ارگان قانون وقتي رئيس

كافي «. »ايم طل چه هستيد؟ ما آمادهعم«. اند از بيرون احاطه كرده شده  اعزام يها تأرا هي» چپ«نمايندگان 
كافي است؟ بهتر  ناتآيا تعداد«. رسيدند نظر مي به حيرمات و مت ،شريف جنابانِِِ اين عالي .»كه بيائيد زيرِ طاقيِ دم درِِ است

 [*]گامبتا رسد و به كسي از راه مي. اند نفر آماده 000/100 فقط ،واقع در ؟»موكول كنيم فردا صبح نيست اين كار را به
موقعيت را امروز كه هنوز « :گويد اين تاريخ، مي ي  هديگري، نگارند .»نفريم هزار چند ،بوربون در ميدانما « :گويد مي

اند و  ها فلج شده غزولي انگار اين م .»شما تحميل خواهد شد طي نوميدانه بهيفردا در شرا گرنهو ؛دريابيد ،قابل نجات است
  .شود مانده خارج نمي هاي باز هيچ كالمي از اين دهان

 ،حيات امپراتوري هاي ما و آبِ بيار مصيبت اين مجلس فرومايه، اين آتش  به[*] ژول فاور. شود جلسه افتتاح مي
سالن  به پريشان،ا موهاي ب ژول سيمونپرند و  خشم از جا مي با ناكمملو. كند كه حكومت را در دست بگيرد نهاد مي پيش

، ما را باشد« :االر و گفتمتم وسط رفتمن  ؛ 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 مردم ما
  .مجلس و برگشت به» .تمامش كنيمبله، بايد «  :او گفت
نفس خود را  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 هو كابين جلو اندازند را مي اوليويه ،يابند مي باز
كه هرلحظه انتظار دارند خبر  حالي در ،اند عقب رانده شده ربازان اندكيسبا نرمش مردم كه . كند جلسه را تعطيل مي

ژول . اند كه از مجلس خارج شدهافتند  راه ميشوند و دنبال كساني  ها جمع مي دوباره روي پل ،اعالن جمهوري را بشنوند
اجتماع  كنكورددر ميدان  د تا روز بعدكرمردم 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 ،اوت نهمدر . گذاشتا ن سوم ووناپلئ را بههم ما  ي هماند دو ارتش باقي» چپ«اين ترتيب،  به

. اختيار خود باشد كردند تا ملت صاحب دراز ميياري  دست ،غريزهاز سر مردم . ]1[امپراتوري پوسيده يك تكان كافي بود
ك نمود حمض ينهاد خود را مصروف پيش مِّه ،كرد پرهيز از نجات كشور با يك شورش ،ها را پس زد دست آن» چپ«

 [*].تري از خود نشان دادند هوش و انعطاف بيش ،1876در  اه ركتُ. سپرد نمملوكا و كار نجات فرانسه را به
 طبقات چشمِپيشِ بند،  در ملت [*].شد كرار ميبود كه بارها و بارها ت مبيزانتيواين داستان  ،بعد ي هطي سه هفتدر 

. گوش شنوا نداشتند بودند كه تنها اينان! »مراقب باشيد« :زد تمامي اروپا فرياد مي. رفت مي ، در مغاك فرومنفعل حاكمِ
خود را  ،ممكن بود از خطر غافل باشند و با اميدهاي واهي ،ندالفزن و فاسد را خورده بود ي كه فريب مطبوعاتئها توده

 »چپ«. كنند مي ل را پنهانيها اين دال آن. ل قاطع در دست دارند و بايد داشته باشنديها دال ولي نماينده ؛تسكين دهند
  .و درخواست تحليل برد ضنيروي خود را در اعترا

ژول  اوت، 13در . نشيند جايش مي و دوباره سرِ ؛»بجنگيم جمهوري ما بايد براي« :زند فرياد مي گامبتا، اوت 12در 
دولت اعالم  اوت، 20روز . زند او دم نمي ؛ وشود اين تقاضا رد مي. گردد ميدفاع ملي  ي هكميتخواستار تشكيل  فاور
هاي اروپا  مهروزنا ي ههم ،عكس، روز بعد بر. گسيل داشته است ژومونمعادن  سه سپاه ارتش را به بازنكند كه  مي

ازجا  اي هيچ نماينده .عقب رانده شده است دسم آلماني به 000/200پس از سه شكست توسط  بازنگزارش دادند كه 
 دسمسمت  به ماهون كم  آميز ها از حركت جنون آن اوت، 26از همان  .گوها بايستد شود تا جلوي اين دروغ بلند نمي

در  )وردهخ شكست ي هسرباز وظيف 000/80 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 زكه از آغا [*]ريِ يت. داد قرار مي پيروزمند آلماني سربازِ 000/200مقابل 
گويد و  مي »تندروچپ «. ديگر ئيها نيسوي ويرا هكرد كه اين حركت راهي است ب ها و محافل ثابت مي بود، در كميته

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

صد «ناپذير حكومت  نابكاري وصف. ستخود نديده ا بهرا فرانسه چنين انحطاطي در حاكم  ي هطبق ،كنون تا 1813از 
از تبعيد در جزير  ناپلئون اولصد روز بين بازگشت : زيرنويس مترجم انگليسي[بازد رنگ مي دلي درمقابل اين بز  »روزه

تارتوف: زيرنويس مترجم انگليسي[پيوند خورده است  ترمالسيون به رتوفات ،جا زيرا در اين.  ]واترلودر  اش و شكست لبا ،
سيزده ماه . ]ننروشبيه  ،ترميوساي از  شخصيت نمايشنامه؛ ترماسيون، موليراي اثر  رياكاري، شخصيت نمايشنامه دنما

  !واروس«: كه گرفت هاي پرشور، امپراتوري مورد خطاب قرار مي ن تشويقامي شنوم كه در مي ورسايمن در  بعد،
خودكشي  ،هايش لژيون ناو پس از نابود شد .رومژنرال ، واروس: زيرنويس مترجم انگليسي[»هاي ما را پس بده لژيون

 جده سال، زباني؟ همان بورژوازي بزرگ كه طي هكند گونه تشويق مي گويد و كيست كه اين سخن مي كه كيست ! ]كرد
امپراتوري دوم را  ،بورژوازي از بيم سوسياليسم. كرده بود واروسهايش را تقديم  لژيون كنان و سجدهكشيده  در كام

مقام الوهيتي كه . شدند اولناپلئون امپراتوري و تسليم  ،انقالب شان براي خاتمه دادن به كه پدران ورط ذيرفت، همانپ
او  .چندان زيادي نبود پاداشبورژوازي كرد،  اين  كه او  به اعطا نمود، در مقابل دو خدمتي ناپلئون اولبورژوازي به

انقالب در دل داشتند و ممكن  را كه هنوز آتشِ يروز تيره 000/15 چنين هم و ؛نظام متمركز آهنين دادبورژواها يك  به
بورژوازي را براي همين  ،حال ولي درعين. گور فرستاد عمومي شوند، به بود در اولين فرصت مدعي سهم خود از امالك

 ميرابوكه  آورد دست بهرا  اي اين بورژوازي خود حكومت پارلماني آن زمان كه .ها زين كرد ارباب ي 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 همانندـ  1830بزرگ در  بورژوايِ. سروري رساند كردند، شكم را به
. دسازو وضعيت پرولتاريا را ابدي  نمايدش مسلح ا ها را براي حفاظت از امالك ز انبار كند، قلعهتواند براي خود امتيا تا مي

مخاطره انداختن فرانسه،  براي هدايت و به .ردد، هيچ اهميتي برايش نداوش كشور، مادام كه خود او از آن فربه مي سعادت
براثر خيزش جديد مردم1848، در دگربارهنگامي كه . جوز آزادي عمل دارد كه بناپارتمقدر  پارلماني همان يك شاه ،، 

كشتارها و تبعيدها، قدرت از با وجود تمام گيرد، پس از سه سال، بدست  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  ورطههمان  به 1869تا  1851اين بورژوازي از 
باد دهد،  ش را در مكزيك بها د، حيثيتزاسبدل مم واسال ر اجازه داد تا فرانسه را غارت كند، آن را به ناپلئون سوم به

، حتي استقادر  يكاررهانجام  كه براثر نفوذ و ثروت خود بهبورژوازي  .ا رواج دهدفجور ر و د و فسقنابود كناش را  ماليه
قدرت باال  هرا تا آستان بورژوازيفشار از بيرون  1869در . اندازد نميخطر  اعتراض به در ازاييك نفر يا يك دالر را هم 

 اربابِاين  با اولين عالمت. هاست قدرت همانند ميل اخته به او ميلولي  رساند؛ قدرت مي بهرا او اندكي اراده ؛ برد  مي
كه امپراتوري را دوباره  گشود بوسه زد و راه را براي رفراندومي  ،او را كوبيده بود دوم دسامبرشالقي را كه در ، واننات

 .ادد غسل تعميد مي
توانست  كه مي حال آن ؛كرد اش رهاآن را خواست و بورژوازي بزرگ نظ ناپلئون سومجنگ را تدارك ديد،  ركابيسم

. ديد خرابي مسلم ما را مي او در اين جنگ خانه. اكتفا كرد ابرو درهم كشيدن به ريِ يت .كند اش حركت جدي متوقفيك با 
نگاران را  و روزنامه ي سوم بقه، حزب ط»چپ«توانست  او مي. ين را داريميدانست كه ما از هرلحاظ جداً دست پا او مي

 ، و در صورتتويلري به ،عمومي ي افكارشان محسوس سازد و با حمايت نيرو بودن حمله را براينعاقالنه  ؛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 آن جايِ هب ؛صرفاً خواستار گزارش شد ،خود بود هاي نشان دادن دست

تضمين بسيار  ترين جزئي از اموال خود را بدونِ بزرگ كه حاضر نبودند كم و اين بورژواهايِ  ].2[»جنگ نداريد شانسي در
 گرامونهاي  يئگو و تناقض لبوفهاي  ها پول فرانسه را با حرف نفر و ميليارد 000/100خطر بيندازند، جان  هجدي ب

  ].3[در دادنده به
صنعت، ـ چيز  منعطف كه در همه ي هست؟ اين طبقا كاري وسط مشغول چهمت هيني طبقئن، بخش پاادر اين ميو 
ن اچن ما نخستين روزهاي هجرت زمان آن كرده، براثر احاطه بر مردم نيرومند است و در نفوذ ـ دستگاه اداري و تجارت

 ي هجرت مهلك: اگليسيزيرنويسِ مترجم [خيزد عمومي بپا مي ي هاراد تحقق براي 1792سال راسخ و آماده بود، آيا مانند 
دوران  معناي آغازِ هجا ب مسلمانان را در اين ي هملضيح داده كه اين كوت انگليسي عيناً در متن انگليسي آمده و مترجم

هدف زندگي كرده و  ها بي سال ،شده تباه اثر فساد شديد دوران امپراتوري  در اين طبقه! ؟ افسوس]ه استدربكار  جديد به
سوي او  هب ـ دوبارهـ  ت گرفته و اربابان سرمايه فردا أي كه ديروز از آن نشئپرولتاريا ؛ همينره گرفته استاز پرولتاريا كنا

، داد از خود نشان مي 1848تا  1830هاي  از آن برادري با مردم و جديت براي اصالحات كه در سال. گردانند بازش مي
. دهد را هم از دست مي يشنيروي خو هي بهاآگ ،نقالبي خودا  ههمراه با ابتكار جسورانه و غريز .ديگر خبري نيست

دنبال نمايندگاني براي  هها ب ن ليبرالاخوبي از او ساخته است، در مي هكه خودش را نمايندگي كند، كاري كه ب جاي اين هب
. نياز خواهد كرد ا بيه ما را از بسياري دغدغه نويسد، ميوستدار مردم كه تاريخ ليبراليسم فرانسه را آن د. گردد ميخود 

باز زدن از هرگونه گذشتي، هر انسان شريفي را وادار  آن با سر ي 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 كه كنند مي

 الپوشاني را بورژوازي استبدادها همواره  رو نها، ميفاور ژولتا  بايياز . منزوي كردن كارگراناز جانب بورژوازي براي 
هاي  ها و انجمن سازمان. اند دهكر ها را رهبري هاي وسيع پرولتر اند و كشتار خاك سپرده بههاي ما را  اند، انقالب ردهك

دوبار از اين استبداد امپراتوري . نفرت داشتند خوده قسمن اتر از مرتجع بيش ها ليبرال ها پاريس از اينبين سابق  روشن
نوان مدافع ع هرا بكساني متوسط خيلي زود با فراموش كردن نقش خود،  هيني طبقئحيثيت كرد و بخش پا اعاده ها ليبرال

دوم ه را براي شدند و را 1848قط جنبش كساني كه باعث س. اند سركوب شده ها خود آنمانند كردند  ادعا ميپذيرفت كه 
زيرنويس [آزادي مورد تجاوز قرار گرفته جا زدند  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 د و خود را بهجمهوري را منحل و امپراتوري را اعالم كر

اين  هرگز» چپ«در دوران امپراتوري،  .كارگر هدشمنان طبق :ظاهر شدند ،اند مان صورتي كه هميشه بودهه به سپيده
حتي ( كارگراننفع  ضي بهاعترا حرف و ـ زهرگـ ها  اين ليبرال. كه خود را با منافع كارگران درگير كند شان ندادرا ن تواضع

 كه هاي جواني دان حقوق .ي خود نيافتند در چنته )بود  شاهد آن 1848تا  1830از اوقات مجلس  از آن قبيل كه گاهي
برخي  ـ امپراتوري پيرامونگرد آمدن : ها را آشكار كردند آني  هنقشخيلي زود كشيدند،  يدك ميخود  دنبال ها به اين

را بنياد  »باز چپِ«هم  ها پرست ها يا مقام براي خجالتي .با احتياط كار پيي مثل عضعلناً و ب داريمونو  اوليويهمانند 
اي از  عده 1870در  ؛ و در واقع هم،هاي دولتي بود پستمنتظر دريافت نيمكتي براي نامزدهاي  عمالًگذاشتند كه 

 مانند ناپذير آشتي ئيها بود كه در آن غول »بسته چپِ«هم » ها سرسخت«براي . ها خواستار كار دولتي شدند ليبرال
اين  به. مركز صدرنشين بودنددر ها  سركرده .دار شده بودند را عهدهاز اصول خالص  نگاهباني ملتانو  آراگو، ويرمك، گامبتا

پس  .»ها گستاخ«و » ها شرمگين«ـ  هاي اپوزيسيون را در چنگ خود داشتند بخش ي هگو هم ترتيب، اين دو گروه غيب
بيش از پيش  متوسطي تبديل شدند كه هيني 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 سياليستيوجنبش س خطرِ عليه هشدار و به ؛عاجز بودبرخود از حكومت كردن 
خود را  و ش را بستا چشم، اختيار تام دادها  ليبرال  به] هاي پائيني طبقه متوسط شبخ[اين طبقه . مشغول شدند ،دنداد مي

به صاعقهين ا .كشيده شود شا هاي وزارت براي متوليان مملو از پست سوي امپراتوري پارلمانيِ هب جتدري هرها كرد تا ب
متوسطه، اين مادر  هش، بخش پائيني طبقحفظ آرامهنگام دعوت نمايندگان به. خيلي موقت داد، ولي دوباره جان ها آن

  .درَفرانسه فرو ب ي هخود را دقيقاً در سين تا بيگانه سرِ اجازه 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! بيچاره ي هفرانس

  .دامپراتوري مقابله كردن
 هدر ساي كه ها درصددند فروشند و ليبرال خود مي چند ساعت استراحت را در ازايكه طبقات باال ملت  حاليدر

پا   هب ،حفاظ عليه مستبد هنوز كامالً قدرتمند سالح و بي افراد بي از شماري انگشت تعداد ي برسند،ئنان و نوا وري بهتامپرا
مصمم كه  1789 خلفندان زفرهمان : اند مردم پيوسته به، هستند، جواناني كه جزو بورژوازي ئياز سو. خيزند مي
عبث  بهوري تامپرا. شوند كار متحد مي حقوقِ ي هلبااز سوي ديگر، كارگران براي مطالعه و مط اند؛ انقالب ي هادام به

را  يسياليسم قيصروبينند، آموزگاران س ها دام را مي اين. دكنها شكاف بيندازد و كارگران را جذب  در صف آن دكوش مي
 1789گويان ليبرال كه معتقدند  خرسندي شديد تملق ارغم ن بهوني، ببعد، بدون هيچ نشريه و تري به 1863كنند و از  هو مي

ريزند و بر  ها مي خيابان به 1863در  ها اين .كنند مي نوان يك طبقه تثبيتع هطبقات را برابر كرده است، خود را ب ي ههم
كه در تبعيد در فرانسه ) 1804ـ1857( يئرهبر ناسيوناليست ايتاليا: توضيح مترجم انگليسي[ انيندانيل م  سر مزار
 1863اي كه در  دهكده: توضيح مترجم انگليسي[  مونتانا عليه سبيرّيرغم چماق  بهكنند و  تظاهرات برپا مي] درگذشت

ظهور  به حزب سوسياليست انقالبيدر اين دوران . دكنن مياعتراض  ]وردندخاز فرانسه شكست  گاريبالدي در آن سربازانِ
پرسند كه آيا  مي روژول فاخود 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 مي كار پي و .»شماست ي هدعهش هم برا ايد و خراب كردن امپراتوري را شما ساخته !كارگران !قايانآ«
 .»شويم نمي در هرصورت ما با آن وارد بحث«يا  ،»سوسياليسم وجود ندارد«

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

پيمائي  راه تهديد به 1869اكتبر  26در  .نمايند  ياستفاده مآن  بهاي براي ضربه وارد كردن  از هرحادثه كنند و خالي مي را
امبر ارگان سدهند؛ در د دشنام مي[*] روشفورخاطر انتخاب  هرا ب تويلري؛ در نوامبر، كنند يگزاري م ننوسوي ارگان قا هب

 ويكتور نوارتشييع  جمعيت بهنفر  000/200با قدرت  1870 هدهند؛ در ژانوي تكان مي مارسيز سرود گزاري را با قانون
 .كردند يمتاج 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 مي هنگ عليه رفراندومآ پيش به نمايند و يوري متحال آتش خود را متوجه امپرا درعين
ها تحريك  پارتيستاشوينيسم كه توسط بن ي هكهنهاي  تفاله. گيرند ها اولين كساني هستند كه موضع مي آن ،جنگ

ژوئيه  15در . بندند ا ميكارگران راه ر ؛ امازنند كف مي يامانند  ها منفعل مي ليبرال ؛كنند آلود مي ، آب را گلشوند مي
هاي انقالبي با  سياليستوس ،گويد ون با فراغ بال از جنگ سخن ميبپشت تري اوليويهكه  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 مونو  نوول بونولي در بولوارهاي  ،زنند ها كف مي مردم براي آن دني بولوار سنتا  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 مي باستيلروز بعد دوباره در 
با » شهري هاي دژبان« فوبور مونمارتردر . كند ها حركت مي معروف است، با پرچمي در دست پيشاپيش آن ويل لبِِ

 .دبرن ها يورش مي آن شمشيرهاي آخته به
برادران، «: آورند مي كارگران آلمان رو كرده بودند، به 1869طور كه در  ، همانبورژوازي گزاري بر از تأثيرناتوان ها  آن

مزدوراني كه در صددند شما را در  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 اين 1870در . انشجويان فرانسوي را با دشنام پاسخ داده بودندد هجويان دانشجويان برلن پيام صلح
دانيم كه در هر دو سوي راين برادراني  ما مي. ما نيز آرزومند صلح، كار و آزادي هستيم«: كارگران فرانسه سخن گفتند

 لماتاين كباشد كه ! گوئي پرمعنائي پيشچه  .»دهيمب ها در راه جمهوري جهاني جان ريم همراه با آنضهستند كه ما حا
 .دبند ، نقشاست اول كتاب زريني كه تازه توسط كارگران گشوده شده ي هبر صفح
ها  آن متوسط به هاز طبقكه ن كارگران و جواناني او فعاليتي، جز در ميجوشش ترتيب، در اواخر امپراتوري هيچ  اين به

اواسط ماه ژوئيه  عموميِ  فلج شرايط عي شجاعت سياسي نشان دادند و درها نو تنها اين. پيوسته بودند، وجود نداشت
 .تالش كنند قل براي رستگاري فرانسها ها در خود اين نيرو را يافتند كه ال فقط آن 1870

براي متوسط را كه  هسياسي نتوانستند بخش پائيني طبق ي هدليل فقدان تجرب ها فاقد اوتوريته بودند و به ولي آن
توانستند اين تجربه را كسب كنند،  مي گذشته چگونهدر هشتاد سال ها  آن. ، با خود همراه كنندكردند مي همبارزهم ها  آن

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

تجمعات وري هنگامي كه تدر دوران امپرا. سپردشانبازان  و فرقهگويان  غيب بهبهتر بتوان  جوئي كنند تا تاريكي راه
هاي  ه در دام مغزها ك خيلي .گرفت بايست سامان مي  يعمومي و مطبوعات دوباره پديدار شد، آموزش كارگران تازه م

شان را بگيرد، دنبال هركسي كه از  اين است كه دستي زير بال 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 گروهككه  دخواستن گويند، مي ميرا مردم مجيز ي خود ها هبرد نقش ط براي پيشخصومت دارند و فق
 هحزب اقدام در نشري ي هوضعيت آشفت. كردند هاي مختلف باهم تالقي مي اين جريان. از هرگونه وابستگي متشكل شوند

وري تپردازان و نويسندگان نوميد كه نفرت از امپرا جوشي از نظريه آش درهم: عرياني نمايان بود به ـ مارسييزـ ها  آن
هاي  زمان زيادي الزم بود تا هيجان .انضباطرگونه متحدشان كرده بود، بدون هيچ نظر مشخص و باالتر از آن بدون ه

. كرده بود، خالصي حاصل شودرايج مطالعه  نشيند و از مزخرفات رومانتيكي كه بيست سال سركوب و كمبود اوليه فرو
دادند،  بايست نظرات خود را نظم مي 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 مي دريختن صرف را دور مي ئيِ گو ، پردكردن خود را تنظيم مي ي هبرنام

در يك فدراسيون متحد شدند كه مركز آن در  ،مقاومت و مطالعه بنياد شده بودند ياري مالي، هم جوامع كارگري كه براي
ترين نظر پيرامون جنبش انقالبي قرن ما، تحت هدايت  انترناسيونال با طرح منسجم. قرار داشت كوردري تامپلميدان 
يابي را  ـ رشد و قدرت  در فرانسه ر ـديگو چند فرد فداكار  [*] فرانكل، تايز، دووال ،)نظير كمو  صحافي با هوش( [*]وارلن

گير را  تحرك و كناره هاي كارگاري كم انجمن ،شد تشكيل مي كوردريدر نيز  جلسات آناين انجمن كه . آغاز كرده بود
هاي مفيد  مردم خواهان بحث ؛پيشين نداشت تجمعات ديگر شباهتي به 1870عمومي تجمعات . دكر فعاليت مي تشويق به
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مقابله هاي محض  سرائي با سخن ديجطور  بهو غيره  لونگه، [*]ورمورل، فرانسهلُ ،[*]ريِ يميلنظير  افرادي. بودند
ماجراجو و جوياي جوان،  هايكه بورژوا حزبي ؛گيردبكار نضج  هاي بسياري الزم بود تا حزبِ سال بااين وجود،. كردند مي

 و هنوز از مكانيسم د؛كردن بافان رومانتيك برآن سنگيني مي و خيال گران توطئه شاندند؛ك مي يندكُ بههايش را  نام گام
  .بود اطالع  بي ،كرد آن حمله  مي رژيم بورژوائي كه به اداري 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  تشكيل جلسه دادند و آن ها با آن كرميو ي خانه و در ؛برآمدند

 ،جديد ي يك فاجعهمنتظر « :لوحي گفت عمل زدن تحت فشار بود با ساده كه براي دست به كرميو. پروس هاي از پيروزي
 .»مانيم مي ،بورگساسترامثالً سقوط 

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

مراكز  ند، بهناقيام بكش پاريس را به همحالت مردمي حاشي كوشيدند بالنكيدوستان  ،روز چهاردهم. شكست خوردند
ميدان، در  انتاز يكهگاه  آن. را فراري دادند شهري هاي دژبانحمله 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 زدند لويلبِِبولوار 
من شها را از د توجه آن خواهند اند و مي عوامل پليس تازانْ  كه اين يكه اين بهمشكوك  و حركت جب، بيعمت: كرد ره ميانظ

ها را عوامل پروس  كرد آن مي د، براي خاطرجمع كردن بورژوازي، وانمو»چپ«. ف كنندحرمن ـ يعني امپراتوريـ واقعي 
او گوشزد كند كه  ، مجبور شد كه بهكائو پاليجناب وزير،  .دش الويلتفوري زندانيان  هخواستار محاكم گامبتاداند، و  مي

يك  مرگ محكوم كرد، هرچند هيچ دادگاه نظامي ده نفر را به. اي تشريفات را رعايت كنند ها هم ناچارند پاره حتي دادگاه
مورخ [ميشلهنزد  ،شوندها  خواستند مانع اعدام آن كه مي اي افراد دلسوز عده. نداشتندارتباطي ن با آن اغتشاش ااز متهم

  .ن احكام را نيافتآوري فرصت اجراي تامپرا. نوشت ناش 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 به ماكماهوناز روز بيست و پنجم 

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

 دانسش را در چاه ا ام سپاهيان روز سي. رار دادقخطر معرض  در فرانسه را او  ،انقالباين و براي جلوگيري از . »داشت
روز بعد . توپ مستقر در ارتفاعات بود 700نفرات دشمن و تن از  000/200 ي هارتش در محاصر سپتامبر،انداخت؛ اول 

ولي . از آن مطلع بود اروپاتحويل داد؛ خبر آن تلگراف شد و همان شب تمام  شاه پروس شمشير خود را به لئون سومپنا
كه پاريس  از آن شب چهارم سپتامبر، پس تنها در نيمه. سپتامبر ساكت ماندند چنان تا سوم و همساكت بودند؛  گانمايندن

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

: زد آورد و فرياد مي گزاري فشار مي هاي اطراف ارگان قانون نرده ند و عصرهنگام جمعيت بهانقيام بكش بودند بولوارها را به
ژول  .»حد بمانيم؛ انقالب نكنيدكنيد؛ ما بايد مت شما اشتباه مي«: و گفت دها مالقات كر با آن گامبتا! »باد جمهوري زنده«

  . ها را آرام كند مردم قرار گرفته بود، تالش كرد آن ي هكه هنگام خروج از مجلس در محاصر فاور
. شد تسليم مي ،سوم ناپلئوناز  يآورتر نحو شرم هفرانسه 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 مي هم ولي در چهارم سپتامبر مردم گرد .
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 دولت ي هستاندر آ مجلسِ. استاش  وقت. كند ر مي، جمعيت سرسراها را پ»چپ« ي ههاي نوميدان تالش
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 ،آيد نام جمهوري ميكه كه هربار  درحاليد؛ كن با تمام نيرو از اين تركيب حمايت مي »چپ«. در تسخير حكومت دارد
زند  دست مي اي العاده تالش خارق به گامبتا ،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 باشند ي هكند كه منتظر نتيج  مردم را دعوتتا 
. هرقيمت؛ پس از اين ننگ، سلطنت پارلماني مجلس؛ تقاضا و قبول صلح به منصوبِ يون حكومتيِسكمي: است

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

ا با خود شوند و نمايندگان ر خواستار جمهوري مي ،نتظار دارنداز اين ا  مردم كه بيش. امپراتوري را اعالم كند الغاء
 .ندكنبرند تا جمهوري را اعالم  ساختمان شهرداري مي به

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

هيجان آمده بود، بر  به يتر تشويق جمعاثكه 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  به ريل مياي كه  صندلي

، امانوئل آراگو، كرميو، گامبتا، ژول فري، ژول سيمون، ل فاورژو ].4[ »ستها هم اخراج پروسي مطرح است و آن
و  ؛خود را حكومت اعالم و اسامي خود را براي جمعيت قرائت كردند ـ متحداًـ  كار پي و پاژهـ  گاميه، پلتان ،بيزوانـ  هگل
اعالم كرد كه هيچ ين جمع اولي . ندداد  پاسخ بالنكيو  رولنـ لدرو، [*]دلسكلوزنام افرادي نظير  افزودنبا  ها آن

را  »چپ« ، هشد  هاي تازه آزاد رفساين جنون آني . جمعيت دست زد. كند غير از نمايندگان پاريس قبول نمي به همكاري
 .را بپذيرند روشفورها اين زرنگي را داشتند كه  آن. داري رساند زمام به

كه از  خاطر آن هاين ژنرال، ب. پاريس منصوب شده بودفرمانداري  به ناپلئونكه توسط  تروشوسراغ ژنرال رفتند  بعد
 ي ههم ]. 5 [ت تبديل شده بودب ها به گرفته بود، براي ليبرال كناره ي داشت و اندكي هم از آنامپراتوري اندكي دلخور

ود و پس ها ديده ب از او خيلي چيز »چپ« ،در جريان بحران اخير. شد مي چاپ چند جزوه ش منحصر بها مياافتخارات نظ
 ،نياًاو ث ؛ي براي خدا در رژيم جديدئجااوالًـ 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. رسيد ها آن ي ههم به و. رياست شورا براي خودش شد
هاي  در راه دفاع از اين سلسله روي پله« كه سوگند خورده بود ،راوفاد ]م. اهالي برتانياز [ بروتونبا اين  يچنين سرعت

 ]. 6 [متحد كرد »بميرد تويلري
ها براي خود هيچ عنواني جز نمايندگي پاريس در مجلس  آن. تيب، دوازده نفر فرانسه را در اختيار گرفتندرت اين به

  .دجديد را صرفاً براثر همين تأئيد  مردم اعالم كردنو مشروعيت خود در اين مقام  ؛مطرح نكردند
ها در همان روز پيام جديدي  آن. شهرداري فرستادند و سنديكاهاي كارگران نمايندگاني به انترناسيولعصر هنگام، 

اع خود را مصروف دفهم  ،برادرانه ي هاداي اين وظيف از پس ،كارگران پاريس. كارگران آلمان فرستاده بودند خطاب به
ترين موضع  دار ترتيب، مسئله اين به. ندادايست در كنارش ميها نيز  آن داد، ميرا سازمان   اين دفاع حكومتاگر . كردند

حكومت  به ـ»ميهن در خطر«ـ خود  هنشري هش در اولين شمارا داران تسهمراه با دو بالنكي، سپتامبر متدر هف. اتخاذ شد
 .دادندرا  ،ري مطلقترين همكاري، همكا نهاد فعاالنه پيش

 تقصيرهايش كردن وهاي مستقر در شهرداري مركزي گذاشت و با فرام 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. ط از يك نابغه ساخته بودرسيد كه فق نظر مي هآميزي ب كار تهور
شهرداري  او هركس را خواست به ،پاريس هدر بيست ناحي. مقام شهردار پذيرفت گريان را در اتين آراگويشهري، 
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رس اعالن انتخابات پيش گواآر در اين ميان .ندبرگزيددلخواه  هن را باش خود معاونان ي هنوب هها هم ب منصوب كرد و آن
خطيب معروف [دانتون ي شيوه بهغرور و  با ژول فاوردر اين لحظه . حرف زد 1792اي بزرگ زهروتجديد حيات كرد و از 
كنيم و نه  واگذار مي را مان ما نه يك وجب از سرزمين«: پروس و اروپا بانگ برداشت به  خطاب ]م. فرانسه 1789انقالب 

ماتي چنين قهرمانانه اعالن لي كه با كا براي اين ديكتاتوري ،شعف  و پاريس با ؛»ان رام يك سنگ از استحكامات
نفر در بولوارها،  000/250ديد،  مياز گارد ملي سان  تروشو، وقتي سپتامبرروز چهاردهم . دست زد ،كرد موجوديت مي

 والمي در صبحِ را شان ند و سوگند پدرانكرد ن ابراز احساسات ميامستقر بودند كه با هيج ليزه شانزهو  كنكورد ميدان
 تجديد] م. ارتش متحدين اروپاي مرتجع را شكست داد 1793اي در بلژيك كه ارتش انقالبي فرانسه در سال  منطقه[

 .نمودند مي
كه  ي تسليم شد كه خود براي آن»چپ«همان  به ـ ريناپذ جبرانبا اعتمادي : يعنيـ آري، پاريس بدون قيد و شرط 

تنها يك ساعت طول  ي پاريس  تجلي اراده .خرج دهد بهخشونت  مقابل آن  درشده بود ناچار  اش را انجام دهد،  بانقال
 ؛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 كستكه ما ش تر از آن پاريس بيش«: نوشت بالنكيبيهوده 
هرروز با خود عالئم كه گذر  با آن ؛»كند جا اعتماد مي پاريس بي. گيرد ، عظمت خطر را نديده ميبود اغوا 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 در كار. ومه را در شهر چپاندحنفر ساكنان  000/200في، اهاي اض دهان هجاي 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 به هاي برافراشته هاي طبل و پرچم ضربهاي كه با  نفري 000/100هاي  سپاه ها در كارگرفتن آن شهر و به

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

روز بعد . جارو كرداين استحكامات ، از نداشتندجنگ  به يمايلتكه  را و سربازاني  ]م. سربازان خارجي در ارتش فرانسه[
 .دگرديع طفرانسه ق هبا بقيآن  ي كرد، محاصره شد و رابطه اش توان محاصره ها اعالم كرده بودند نمي پاريس كه روزنامه

ها  آن. داده بودندا خود 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 ناظر ي ههردارها يك كميتتا جهت كنترل ش سازمان دادنددر هرناحيه 
اي  تشكيل كميته نظم و ترتيب انتخاب به بي ي هاين شيو. منصوب كنند پاريس ي هگان مركزي نواحي بيست ي هكميت به

اين . اخته شده بودندهاي اخير شن هاي انقالبي سال مركب از كارگران، كارمندان و نويسندگاني منجر شد كه در جنبش
موقتاً هاي كارگري  مستقر شد كه از طرف انترناسيونال و فدراسيون اتحاديه ريوكورداالر خيابان تدر  يمركز ي 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

و همين امر باعث شد كه اين  ؛مركزي عضو شدند ي هنظارت و كميت ي هآن دوباره در كميت ياي از اعضا عده. گرفت مي
موارد اين اي خواستار  ، با انتشار بيانيهسپتامبر چهارمدر  ،اين كميته. انترناسيونال نسبت داده شود به اشتباهاً اخير ي هكميت
آزادي مطلق  ؛قضات ي هو كنترل هم ي بودنابخانت ؛قرار گرفتن پليس در دست كميته ؛ها شهرداريي بودن انتخاب: شد

 همسلح كردن كلي ؛ها با كوپن زيع آنوت و اجناس مورد نياز اوليهه كلي ي همصادر ؛ها عمومي و انجمن عاتمجتات، عمطبو
. بيماري اعتماد مبتال بود هنگام به ولي پاريس درآن. ها براي برانگيختن شهرستان فرستادگانياعزام ؛ و شهروندان

 وها  آئي گردهم براي بيانيه كنندگان امضا از م بعضيان ولي. زدند كميته اتهام پروسي بودن مي هاي بورژوا به روزنامه
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پاره ها را  پوسترهاي آن. و غيره [*]مالون، فرانسهلُ، [*]والس، لونگه، لير مي، [*]رانويه: براي مطبوعات آشنا بود چنين هم
 .كردند مي

برگذار كرد و نمايندگاني  الكازار، كميته اجتماع بزرگي در بيسمارك ا ب ژول فاوري  معامله، پس از سپتامبردر بيستم 
قول شرف  ژول فري. را تقاضا كندپاريس كمون  از وقت پيش انتخاباتو » تا آخر«شهرداري مركزي فرستاد تا جنگ  به

دو روز بعد، يك . نار نخواهد آمد و انتخابات شهرداري را براي آخر ماه اعالن كردهيچ قيمتي ك داد كه حكومت به
  .تتأخير انداخ را تا زماني نامعلوم به 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 اوسترهبري دفاع  حقِ كرد كه ادعا مياز پيش  بيش ،يستقاضاي پارضمن رد  ؛داده بود
 :گفته بود كار پي ؛»تمقاومت يك ديوانگي قهرمانانه اس«: گفته بود تروشو ها همين تازگي پيروزي را در دست داشت؟

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

كه صادقانه  بدون آن واين افراد كه دفاع را غيرممكن اعالم كرده  .]8[»ايم از خود دفاع نكنيم ما تصميم گرفته ،كنيم
 .داشتندنيز ادعاي رهبري بالمنازع  ،»هدايت كنيدخود وراً تسليم شويد يا نبرد را يا ف«دهند و بگويند بار مردم هشد 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« :دگفته بودن اشنايدر به پلتانو  ژول سيمون، ژول فاوردر هفتم اوت، . داد مي
ست گرفتن قدرت در د تشويق مجلس به ـفقط يك سياست  داشت » چپ«در روزهاي بعد،  ].9[»توافق برسيم زودتر به

را براي  ير تيطلبان هنوز جاگير نشده بودند كه  اين دفاع. كار بيايداين اميد كه بعداً خودش سرِ به ،براي آغاز مذاكره
اقدامي كه ـ ] 10[تا شرائط او را بدانند ددواندن بيسماركدنبال  هرا ب ژول فاورسراسر اروپا كردند و  ي هگدائي صلح روان

 .دي سروكار دارنبذبذمهاي  ار كرد با چه آدمها آشك پروسي ايبر
در دل  اما ؛پذيرفتند و كف زدند؛ »دشمن را عقب برانيد ،از ما دفاع  كنيد«: ها فرياد زد وقتي تمامي پاريس سر آن

ت عظيم اكثري ي احمقانهاعتماد  را اين 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 فريب طور كه حماقت دهد، همان مردم تخفيف نمي

 .دخواهد بو »آري« وكالتي كه پذيرفتند خيانت كردند، آري يا نه؟ حكم آينده به
ه تمامي پاريس با شنيدن گرفت ك  قدر واضح و رسمي صورت ولي آن ،درست است كه اين يك وكالت ضمني بود

ها مجبور بودند  آن. شدند جارو مي ،تر رفته بودند طلبان يك گام پيش اگر دفاع. آمد جوش درو  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 نظرشان را رها نكردند و خود را تنها كساني در پاريس مي ساعت هم
؛ »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  ر صحنهاحتماالً تحت تأثي اش از بازديد نظامي ـ هنگام بازگشت  ، بهتروشو
نه  ،»سنگرها نگاهداشتن« :بود تروشواكثر احساسات  دحاين . »ها را نگاهداشت سنگر بتوانشايد «: ـ اعالم داشت مسلح

؛ با نيروي مسلح را تجديد سازمان نمود 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 پراكنده 2 /000/403

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

جا كه مطابق  از آن. كرد مي منعفايده  ش او را از خونريزي بيا بندي مذهبي پاي. بود مماليهاي  روشاو كالً طرفدار 
االمكان با  ي كند كه اين سقوط حتيخواست كار او مي است،سقوط  نظامي شهر بزرگ محكوم به هاي باتمام كت

ي  بودند كه در هرلحظه امكان داشت معاهده ري تير بازگشت اعالوه، همه در انتظ هب. گيردب تري صورت خونريزي كم
عموم  شود، در انظار داد كه در آرامش دور پاريس مستقر فرصتدشمن  كه به عين آن ، درتروشو. مورد انتظار را بياورد

دليل كمبود  هرخ داد كه ب يي ويشدر  سپتامبرام  گيري جدي در سي فقط يك در. دست زد نيز ريزوگ چند جنگ به
عمومي كه  افكار. نشيني كرديم خانه عقب با رها كردن يك واحد توپ ،پس از يك موفقيت ،نيروهاي كمكي و نفرات

فقط انقالبيون فريب . قيت باور داشتموف به !»سوي برلن يش بهپ« :كساني بود كه فرياد زده بودند ي ههنوز فريفت
كه فرمانده واقعي  63گردان  ي هسركرد فلوران. ها يك هشدار جدي بود براي آن استراسبورگو ول تسقوط . نخوردند

دروني  ي هنگيزي ا سائقه بهخوئي آتشين، فقط  و كودكبا سر و قلب يك  فلوران. بود، ديگر نتوانست خودداري كند لوينبِِ
، 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 ) اريس را در دست گرفته بودندهمان دوازده نفري است كه پ اشاره به(گانه  حواريون دوازده

از هرسو آمدند تا تقاضا كنند كه پاريس بايد در  كه فرستادگان محض اين به. كار را خاتمه دادند او جي بهخرو درِِدادن 
مت مقام حكومت اعالم شد كه حر اكتبردر هفتم  ؛خود را برگزيند خودش نظر بدهد، و شورا، يعني كمونِاز مورد دفاع 
در گانه  نواحي بيست ي هكميت .اكتبر شد 8اين جسارت موجب جنبش . كند مي ممنوعهائي را  چنين خواست تن دادن به

هشتصد نفر   يا  دصهفتاي در حدود  ، عدههاي شهرداري مركزي زير پنجره. اعتراض كرد شديد حنيل ، باپالكارد يك
ها  گردان رؤساي تعداد زيادي از. مردم هنوز ايمان خود را از دست نداده بود ي هولي تود !»باد كمون زنده« :فرياد زدند

كه همه ! »برهان قاطع«با اين نوري خود را جاري كرد و خسيل س ژول فاور .ها سان ديد حكومت از آن ؛ ومدندآ ياري به
  .نمود انتخابات را غيرممكن اعالمبايد در سنگرها باشند، 
نوشت  ـ ين آراگو اتيـ  دوست خود به تروشوكه  ، پس از آناكتبر در شانزدهم. اين دام را بلعيد ي هاكثريت با ولع طعم

را كه در ماه اوت  ي ا هنغم ،پيروزي ماعالبا ها  داده لم ؛»كنم ام تا پايان دنبال مي اي را كه براي خود ريخته من نقشه«
كه از نظر آژيتاتورها در مورد  .»خودش را دارد ي هاو نقش. دريش بگذاا راحت« :ساخته بودند، دوباره ساز كردند بازنبراي 
نظرات  با  يمعدود افراد« ها را ، درنگ نكرد كه آنوئيت خوبزنوان يك ژِع هباو  فرقي ندارند،ها  پروسيبا  تروشو
ي ئالالبا  كتبر، پاريسادر تمام طول ماه  ترتيب، اين به. »ندنك هاي دشمن خدمت مي نقشه به« بخواند كه» مذموم

 اكتبر، در سيزدهم. يافت نشيني خاتمه مي شد و همواره با عقب كه با موفقيت شروع ميخواب رفت  به اي عمليات جنگي
هيچ نيروي  تروشوولي  ؛تصرف در آورد را هم دوباره به شاتيونتوانست  جسورانه مي اي هرا پس گرفتيم و حمل بانيوما 

را هم  ورسايضعف محاصره را آشكار كرد و حتي  مزونمالسمت  ، حركت بهبراكت در 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 زاربا 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 وجود ارتشتا  فرستاده بودها  شهرستانبراي اكتبر در هيجده  گامبتا كه

 .نمايدتحميق  شاتودنشان از خدفاع در
ن در شهرداري مركزي نشسته شا نفري كه با معاونان 64اگر اين جمع . زدند دامن ا شهردارها اين اعتماد دلپذير ر

ها و  يبرالل آن ولي اين جمع از. ديدند كه وضع دفاع از چه قرار است روشني مي ترين شجاعتي داشتند، به بودند، كم
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حكومت  بر درِِ فقط گاه بيو   ها گاه آن. آمد شمار مي به ش  ا آخرين تجلي »چپ«كه تركيب شده بود خواهاني  جمهوري
آن باور  به شانكه خودنمايند خاطر مبهمي دريافت   و اطميناننند ك جوئي  و خجوالنه از او پرس تا كردند الباب مي قد

  .پاريس بباورانند بهتا آن را كردند  ميي تالش خودرا  همه اما ؛]12[نداشتند
 كه از طرف( نبرد   ي هو در نشري )لسكوزدِ ارگانِ( بيداري، در بالنكي هها، در نشري پ، در كلوكوردريدر  ولي
تداوم كه هرگز جزئي هاي  اين حملهمعناي . گرديد هاي شهرداري افشا مي آدم ي هنقش )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 صل و انفعال كمحا افتد؟ شش هفته گفتگوي بي راه نمي ريزي توپ

دفاع  كه بهخالي كنند  جا را براي كساني بايد ها اين :مشغول كرده استخود  بهاذهان را  ي هيك فكر هم. گذارد نميباقي 
فرانسه را  تمام وپاريس تا احيا شود  1792كمون و بايد  ؛گيردبدست  بهخود را  امور زمام دوباره بايد پاريس؛ باور دارند

كه  نبرد ه، نشرياكتبر در 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

نام  صلح بهقرارداد و عقد  مدس تسليمِ ي هدر آستان بازن« :كردصدا  مهيب  يبمب سان بهكه  كردري منتشر خب، نشست مي
قدر  همان«را  ، آنخبر اين به شهرداري بالفاصله در واكنش. »در ورساي است اينك او هم يار دستو است؛  ناپلئون سوم

شان خود ارتش خدرهاي  پاتكچنان با  هم ـسرباز پرافتخارين اـ   بازن«كه  ؛ و اعالم داشتخواند »آميز كه كذب توهين
 ،با اين فراخوان. نگار كرد ي اين روزنامه را حواله» عمومي افكار شالق«حكومت . »آورد ستوه مي را به كننده محاصره

روز . كردند مي اش تكه تكه ،نگار نگريخته بود روزنامهاگر نامه را سوزاندند و وزجنب و جوش افتادند، ر هاي پاريس به انگل
آن، دنبال  هب. مطلع شده است فلورندريافت كرده و او نيز از طريق  شفوروراعالم كرد كه خبر را از  نبرد ي روزنامه بعد

مسلط  ) اي در شمال شرق پاريس دهكده ( بورژهما را بر  گيرانه غافل ياتعمليك  اكتبر 20در . پيش آمدديگري مسائل 
سربازان ما را  تمام روز اين ستاد. كرد يك پيروزي اعالمعنوان  اكتبر، ستاد كل، اين عمليات را به در بيست و نهم، كرد

و اين دهكده  ردنديرو بازگن 000/15با  اكتبر 30در ها   آن تا ها رها كرد بدون غذا و بدون نيروي تقويتي زير آتش پروسي
از دست رفتن : را شنيدفاجعه قتي از خواب بيدار شد خبر سه  اكتبر، پاريس و 31در . ندنپاك ك اش مدافع 600/1را از 
 .بس اكره براي يك آتشذر مومنظ هب ير يت  ورود و» پر افتخار بازن« همراه با تمامي ارتشِ مدس، تسليم بورژه

نوميد از  سِِها با اين اعتقاد كه پاري آن. اند خود رسيده هدف بهاند و  كردند كه نجات يافته سپتامبر گمان مي 4مردان 
ها  ديوار بهـ را كنار هم  خبر تسليمو بس  خبر آتشـ ]13[»خبر خوب و بد«اين دو  ،صلح را خواهد پذيرفت پيروزي
. خاستند بپا اتين سنتو  تولوز، مارسيزمان  از جا جست و هم الكتريكيك وبراثر يك ش گوئيپاريس  .ه بودندچسباند

شهرداري  به» !آتش بس، نه« از ساعت يازده زير باران شديد با فرياد ها توده كه وجود آمد هب اي انگيخته خود خشم چنان
اش  معاونو  آراگو. رخنه كردندآن ورودي  ها به ، آنمقاومت گاردهاي متحرك مدافعِ ساختمانرغم  ليع. مركزي آمدند

اولين گروه جمعيت . آورد مي عمل تالش خودرا به ي 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 ت سخنوري خود حتي بهكمك او آمد و با اطمينان از قدر به

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

 بورژه ي جنگ دهكده فايدگي از بي سيسرونسبك عهد  به تروشو. را پذيرفتندها  اين نماينده كار پيو  ژول فري
؛ و »غلبه  نخواهد كرد آلپگاه بر مردمان آن طرف  هيچ رم«: گفته بود) ي امروزي فرانسه( گلبا  رمدر جنگ  سيسرون[
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داد سخن داد و مدعي شد كه فقط ] م. شكست خورد گلـ از  دورنتيادر آن زمان ـ  بورژهي  قهدر همين منط رمسرانجام 
نواحي  ي هيك هيئت نمايندگي از كميت .»گوئي غ تو درو«: زد كسي فرياد. با خبر شده است مدسن از تسليم آلهمين ا
پيچ كنند، او  را سؤال تروشو دقصد داشتن ديگران كه. هاي نظارت اندكي پيش وارد شهرداري شده بود گانه و كميته بيست

اين گفتار  كه يك گلوله در ميدان شليك شد و به ،باره شروع كردواو 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  سخنان ي هو رشتگرفت را 

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

 2ساعت . ارائه كند حكومت بهرا  اين معجونرا جلو انداختند تا  ن آراگواتيِ. نهاد كردند ارتش را پيش ها به نملي و الحاق آ
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. »نهترك مخاصمه، « :ها نوشته شده بود كردند كه روي آن مي
جلو يورش  به را از دست داده بود،ش ا جمعيت كه شكيبائي 3در ساعت . پاسخي نياوردند ،داخل شهرداري رفته بودند به

. ترها رفسالن شهردا نوان تماشاچي بهع هرا كنار زد و وارد شهرداري شد و ب پيا فليكسبرد، صف ميليس را بريد، 
شهردارها تا . قواعد است ي هاعتراض كرد كه اين خالف هم و اين در و آن در زد، داد و فرياد راه انداخت، به اپي 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 مي ترونداخل 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 پشت هك حالي در
قول  روشفور. تاالر داخل شد به ي جمعيت توده 4حوالي ساعت . ژزوئيتي ديگر ي هيك حق :]14[براي انتخابات تاريخي

گانه  نواحي بيست ي هيكي از نمايندگان كميت !خواستار كمون شد جمعيت. كه افاغه نكرد ها را داد انتخابات شهرداري
ساعت ترتيب انتخابات را بدهد 48مور شد كه در عرض مأكميسيوني . حكومت را اعالم كرد روي ميز رفت و الغاء .

، دلسكلوز، راسپاي، ويكتور هوگو، رولنـ لدرو، لوئي بالن ،)دفاع باور داشت تنها وزيري كه قلباً به( دوريانسامي ا
 .قرار گرفت استقبالمورد با كف زدن  لير ميو  بالنكي، پيا  فليكس

كنندگان   اي انتخاب كرد وبا انتشار اعالميه گرفت، شهرداري را تصفيه مي ميكميسيون زمام امور را در دست  اگر اين
عضويت در كميسيون را  دوريانولي . يافته بودخاتمه  ينحو مفيد هب، كار امروز كرد ترين مهلت دعوت مي را دركوتاه
 .ردندك گرد يا عقب و كشيدندكنار يا  موتوا، و پيا فليكس، راسپاي، رولنـ لدرو، ويكتور هوگو، لوئي بالن. نپذيرفت

ند ردك سپتامبر احساس مي ممردان 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  اين ي هاند و از مشاهد كه نجات يافته

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

در دفتر . انداز سعي كردند او را نجات دهندبردند كه چند تك تير را با خود مي بالنكيها  بگيرند؛ و تعداد ديگري از آن
ت عحوالي سا ؛ وكردند اعالم، شولشهو  دوريانرا براي روز بعد، تحت رياست ات ش انتخابا و معاونين اتين آرگوشهردار، 
 .شددر پاريس پخش  ها آن  هده اعالمي
ريس، از ايت پعجم ي هيكم اكتبر هم بامداد روز سي و«: گويد مي ژول فري. بود گر مانده روز پاريس نظاره آن تمام
نه تنها . ]15[»هستيم ما سزاوار بركناري ند كهكرد فكر مي  همه. ترين، مطلقاً با ما دشمن بودند ترين تا فرودست فرادست



 37 

 )ه كل گارد مليدفرمان( تاميزيهكه تحت رهبري ژنرال  ،ها آن بلكه يكي از بهترينِ ،ازجا نجنبيدند تروشوهاي  گردان
ر هنگام، پس از صع. شان را واژگونه باال گرفتند ايه ميدان شهرداري تفنگ مك حكومت آمده بود، هنگام ورود بهك به

اين . چيز تغيير كرد ها، همه هويت جانشينان آنمشخص شدن از آن تر  مهمحكومت و  يانتشار خبر زنداني شدن اعضا
با  ندتوانست نمي فتند،پذير ميرا  ويكتور هوگوو  رولنـ لدرواالً احتمكه  هائي آدم. رسيد نظر مي هشديد باز حد  بيشاقدام 
عصرهنگام تأثير آن ظاهر  اما اي نداد؛ نتيجهبرداشتن سالح  خوان به فرا لِتمام روز طب .]16[دنموافق باش بالنكيو  فلورن

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

، شهرداري سوي ديگراز . يافتند وفاداران خود را باز ي هگلبار ديگر  هاي شهرداري و فراري تروشو .قول داده بود شلوشرو 
   .شد لي ميداشت خا

 در ساختمان. هاي خود برگشتند 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  ميسعي  دلسكلوز. كرد امضا مي همامضا و باز بالنكي. رفت مي سو  آناين و  بهن اين جمع ادر مي ـ ردانسرگَـ 
كمون روز بعد و  كه انتخابات دادرا ديد و اين اطمينان رسمي را  دورياناو . اي از اين جنبش بزرگ را نجات دهد مانده ته

ي هكه در آن كميتنوشت يادداشتي  ها را در اين اطمينان وي .حكومت موقت روز بعداز آن برگزار خواهد شد انتخابات 
و  لير مي. رساندنيز  بالنكيو  فلورن، لير مي يامضا منتظر برگزاري انتخابات خواهد ماند و آن را به كه كرد قيام اعالم مي

ري نهاد كرد كه همگي با هم شهردا ها پيش آن به لير مي. دفاع ابالغ كنند ي هكميت ياعضا رفتند تا اين سند را به دوريان
 ياعضا. كنندانجام انتخابات  مور أرا م شولشهو  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 به لير مي ؛ و]17[دفاع  پذيرفتندي  كميته
هم  فلورانو  لير ميعصباني شدند و  ،گرفت ميشان مورد ترديد قرار  ولق كه 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  دوريانو  وزدلسكل. هجوم برد ،شد باز مي لوبوميدان  سمت دري كه به به ژول فريو يافت نظم افزايش 

صبح هنوز هرج و  هساعت س تا. منتظر بماند كه مطلع  كردند و از او خواستند ،كردند بسته شده است كه خود گمان مي
كه  بروتونگاردهاي متحرك يك گردان از . بلند بود تروشوهاي  در ميدان شهرداري صداي طبل. مرج حاكم مطلق است

گير و  تيراندازان را غافل تكشهرداري رخنه كرده بود، بسياري از  درون ناپلئوني بهپادگان رزميني هاي زي از طريق داالن
و  ژول فاور. ناپذير هيچ مقاومتي نكرد انضباط ي هتوداين . االر حكومت هجوم بردتسمت  به ژول فري. خلع سالح كرد

كه عصر همان روز حاصل (اي را  نامه ها موافقت آن به يرتاميس، ژنرال ها برتون  در مقابل تهديد. ش آزاد شدندا همكاران
 ،قرار گرفته بود فلورانو  بالنكين اكه مي درحالي ،دوجانبه پوشي و تساهل  چشمگوشزد كرد و براي نشان دادن  )شده بود

  .رفت ها رژه مي هايش در خيابان همراه با نمايش پر زرق و برق گردان تروشو. شداز شهرداري خارج 
ي طانضبا و بيپادرهوائي . پايان رسيد در ابهام به ،دهدبتوانست دفاع را سروسامان  ين ترتيب، اين روز كه ميا به
همان شب حكومت با استفاده از اين وضعيت، . حكومت بازگرداند را به سپتامبرحالت پاكي و مبرائيِ  ،پرستان وطن

موافقت نمود؛ درمقابل،  ها در تاريخ پنجم انتخابات شهرداري باكه  آنو ضمن  .را پاره كرد شولشهو  دوريانپالكاردهاي 
كساني كه خواهان بقاي اين حكومت هستند رأي آري «: اش اين بود اصلي قرارِ رفراندمي را گذاشت كه مضمون

 دليل ها صد نبردو  ميهن در خطر، بيدارينشريات  و. صادر كرد اي بيانيه ثعب گانه به نواحي بيست ي هكميت. »دهند مي
اكثريت عظيم  ،شش ماه پس از رفراندومي كه جنگ را راه انداخت. قامه كردندا براي اثبات ضرورت جواب نه بيهوده

. كندسرزنش و خود را  بسپاردخاطر  هپاريس اين را ب تا. كه تسليم را شكل دادشركت كردند پاريس در رفراندومي 
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: آن گفت و به ؛كفايتي را بر گستاخي افزود اين حكومت گشود كه بي اي براي اعتبار تازه ،از بيم دو يا سه نفرپاريس، 
فقط . رأي آري دادند 000/237 گاردهاي متحرك در اين رفراندومارتش و . »بار دوست دارم 000/322من تو را «

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

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

. بردند سر مي هاي از دوستان ب بستهدربري مردم در محفل اهجاي ر هب بالنكيو  دلسكلوزهائي نظير  ژاكوبن. دهند
كه ] 18[ادبي درنوسان بود، فقط وقتي اهل عمل شد ي ههاي مصروعان كه بين نظرات درست و بحران پيا 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  و مغز  سطحي، خشگـ  دوران امپراتوري

كه خود را  ينونبر ،كلمانسو، فلوكههاي ژاكوبينيسم  قرتي. ها از تبعيد برگشتند سوسياليست پرستي، و با احساس تحقيرِِ
قديمي براي خود  هاي مونتانيار. گرفتند با دقت از كارگران فاصله مي ،ناميدند و ساير سياستمداران دموكرات راديكال مي

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

آن يا حتي  هاي ژاكوبنمي دارد؟ ط حاال چه سهسمتو ي هبخش پائيني طبق. هميشه روشن اما ـ گرچه نه هميشه پرنورـ 
 بهمردان اهل قلم و خطا اين متوسط، ي هني طبقئيبخش پا كشان زحمت كوردريدر من آن كجا هستند؟  هاي كوردوليه

 ارتش كجاست؟ ي اين هبينم، ولي بدن را مي
در آن بزرگي شبيه بود كه  ي هخان مريض ، بهمردميت پاريس، صرف نظر از محال. سكوت كامل برقرار است

 ؛حقيقي محاصره است ي هشناسان روان ي 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« كه گويند مي ،كنند صحبت ميفرزندشان با زن و همراه 
از اين مردان اگر . شوند مركزي برافروخته مي هاي شهرداريِ آدم تفويض قدرت به ي هرگفتگوئي درباره ز؛ و ا]19[»كنيم

 خودشان دست بهچرا رهبري جنبش را  ،جوي دشمن واهمه دارند ها و يا همدستان مصالحه بصسرها، متع سبك
دشمن  گوئي تسليم به؛ »!ها نه متعصب! 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  1793و سي و يكم مه  1792گوئي دهم اوت  ؛بهتر از قيام است
كنوانسيون و كمون  كه به )1792ـ93( سابقهاي  سلحشور حوزه شهروندانآي شما، و . وجود ندارد هذيان حد وسطي

و در پاريس يكصد كانون  هاي اخوت راه انداختيد ها و انجمن پها راه تأمين امنيت را ديكته كرديد، كلو آن خط داديد، به
در  درآمده سجده به و مردم سود نسبت بهح النفس، عيفض لوحانِ سادهآيا 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 اين مردم 

، يادوب(ها چهار نفر  ن آنااز مي. انتخاب كردندبودند،  آراگون شدند، دوازده نفر را كه منصوب به بايست انتخاب مي مي
مردمي ي حاهالي نوا .بودند ها قسمت اعظم معاونين از قماش ليبرال. تعلق داشتند ناب ارتجاعِ به )مارهدو  تيرار، نووترَ

. ستم انتخاب كردندبي هرا در ناحي فلورنو  لفرانسه، لير مي، رانويهنوزدهم و  هرا در ناحي دلسكلوز ـ قدم چنان ثابت همـ 
ها و  قرار بازداشت آن رتاميسيو  دوريان 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 ااز مي .]20[بيست انقالبي ديگر را صادر كرد
  .ندانقالبي نبود

نمودند،  اي خودداري  كردند، از هر سؤال نسنجيده لقي تدفاع  ي هانجمن شهر خود را خدم اعضاي هاي ايهين سا
ها مجال دادند كه  ن آ. پرداختند تروشو هاي و زخمي بيمارانِ تغذيه و پرستاريِ و به دبهترين رفتار ممكن را درپيش گرفتن

فرماندهي كل گارد ملي منصوب  به) 1848وئن ژد جال( توماـ  مانكلمركزي و  مقام شهردارِ لياقت به گستاخ و بي ِفري
زند، صداقت و  تر مي ساعت ضعيف نبض پاريس ساعت به د كهكردن كه احساس مي 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. دست نرفته بود چيز از در آغاز نوامبر هنوز هيچ

راحتي در پاريس قابل  ي جنگ به گاردهاي ملي آماده 000/125: شدند افسر بالغ مي 000/7سرباز و  0000/264به 
شد در عرض چند هفته  ا ميسالح الزم ر]. 21[ماند براي دفاع از داخل شهر باقي مي 000/129آوري بود و بازهم  جمع

توپ  5شد كه هركس حاضر باشد كه براي دادن  ها باعث مي ويژه غرور سنتي پاريسي در مورد توپ، به. فراهم آورد
حد كفايت  طور كمون به چي پيدا كرد؟ همان توپ 000/9توان  پرسيد ازكجا مي مي تروشو. اش بگذرد گردان خود از نان به

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

  .براي يك ارتش پيروزمند عاطل مانده بود
كه  يپاريساين . ديدند جا چيزي جز بربريت نمي ارتش منظم در اين ي كورانه پايبند انضباط كور و فسران نقرسيا

وفادار نه چندان  ،نه چندان جوانها  اين بود كه آن] برلكو  شه، امارسي[هاي انقالب فرانسه  در مورد ژنرال حتي نظرش
 وينواي: نبودند راتوري و اورلئانيسمرسوبات امپچيزي جز  ئي در اختيار داشت كهها حاال ژنرال ؛پاك بودند نه چندان و

استهزا  ا بهدفاع رخود امر در محافل خصوصي ها  اين ژنرال. التورـ شابومانند و فسيلي  فلول، انلوز، دوكرودسامبر، 
اي  ها كينه آن. شان آورد خشم اكتبر به 31ديدند كه اين شوخي اندكي زياد طول كشيد،  ها آنوقتي ولي  .]22[گرفتند مي
  .داري كردند ها خود كار گرفتن آن دل گرفتند و تا آخرين ساعت از به ناپذير و غيرقابل كنترل از نفرات گارد ملي به كينتس

نام غرورآميز چنين  همهمه يك كادر، يك يونيفورم، يك پرچم و  كه به نيروهاي پاريس تا جائي ي هجاي ادغام هم هب
طبيعي  ي هاين نتيج. ها را حفظ كرد نظامي و غير نيروهاي متحركارتش،   ي هگان تقسيم سه تروشو، ندگارد ملي را بده

را زيادي زحمات بود كه پاريس  گفتهآن  كه به القائات پرسنل فرماندهي تحت ارتش. خصوص دفاع  بود نظر او در
ها، تحت تأثير  ستانشهر متحركافراد نيروهاي . بود شده از پاريس سهيم اين فرماندهي در نفرت  ،تحميل كرده ارتش  به

را تحقير  گارد مليكه  اينهمگي با ديدن . شدند چركين نيز دل ـ 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  آن تحقير كنند، به مي
هرآن  ].م ـ مناسب ديديم »سو«عنوان معادل  ا بهر »غاز«ما )[كرد ريافت ميكمك هزينه د ـ پول آن زمان فرانسه ـ  سو

  ].23[فتر بيم مصادمه ميها  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  شكيل گروهاندستور ت؛ شدن آن را دنبال كند بدون غرق
ع اصلي وها موض شورش. گذاشت باز مسير صلح را باز ،نداشت باوردفاع  سوزني بهسرِ جاكه ديگر  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 اين 4پيش از . داد اين سمت سوق مي ها را به آنبورژوازي بزرگ  .انقالبيون نجات دهند

سپتامبر  4و عصر روز  ؛]25[»ها نخواهند جنگيد امكان تسلط داشته باشد، آن اي گونه بهكارگر مسلح باشد يا   هاگر طبق«
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مستأجران شان روشن كنند كه  ها اطمينان بدهند و براي آن گزاري رفته بودند تا به نوارگان قان به ول سيمونژو  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 ر دست هدف بورژوازي اين بود كه آن سالح را دترين  مهم
 پاريس را در دست داشت و بورژوازي از طريق روحانيت تروشو. گفت كه اين فرصت فرارسيده استها  آن اندوم بهررف
هائي  يدگيپيچوجداني غريب، با . دهد گوش مي شنداي وجدان خود كه او گمان كند فقط به و چه بهتر ؛را وشوتر

او بگويد  مقابل خود قرار داده بود كه پاريس را بفريبد و به اين وظيفه را در ژنرالسپتامبر  4از . نامه تر از يك نمايش بيش
اكتبر، او رسالت دومي هم براي خود تصور  31پس از . »توست خود كنم، ولي اين كار براي خيرِ من تو را تسليم مي«

دفاع را   ي هاين امر دومين دور. ديد در تهديد را مي ي هجامع ميشل قديساعظم،  ي هئككرد و در وجود خود مال مي
تر از  پيدا كرد، زيرا رؤساي روحانيت روشن پستـ  د كند و رد آن را شايد بتوان در دفتري واقع در خيابان مشخص مي

هاي مزورانه  ان مملو از شگردش 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 داشتند تروشوحركات  ي ههم :بستند كار مي هظريفي بي  كارانههاي م زيرزميني خود روش
گيراني  مانند ماهي. كردند بين كاركنان رخنه مي ـ ها ها و حتي در شهرداري در آمبوالنسـ جا  زدند و همه يملي را دامن م

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 ده را بهاولين پر تروشونوامبر  28در . برند مي حمله

ن در مقابل شما، در مقابل تمام ملت سوگند ياد م«: جلوه داد لئونيداسخود را نوعي  ،عهده داشت فرماندهي را به
يد كه عقب افتم، ولي نخواهيد د شما مرا خواهيد ديد كه مي ؛پاريس باز خواهم گشت من مرده يا فاتح به. كنم مي
 زير پوشش رفتند كه هائي باال مي 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  اين ند؛كرد تصور مي ژماپ ي هخود را در آستان بود، خانه دفاع توپ
  .باشد

بپيونديم و در  ها شهرستاناي  ارتش افسانه براي خود باز كنيم تا بهگذرگاهي  مارن ي هدخانبايستي از طريق رو ما مي
الزم بود . قرار نداشتند شان جاي ها درست سرِ پل ؛گيري كرده بود بد اندازه دوكرو مهندسِ. نمائيم از رودخانه عبور نوژان

 ي هيك حمل نوامبر 30روز . دهدبخود آرايش دفاع  انست بهتو ،گير شود كه غافل جاي آن هدشمن ب. تا روز بعد منتظر ماند
نيروي  ي هورساي، هم هدرحالي كه دشمن با تخلي ،غيرفعال ماند دوكروروز بعد . را در اختيار ما قرار داد شامپينيسريع 

نمايندگان . متمام روز شديداً جنگيديما . جمع كرد و روز دوم بخشي از دهكده را پس گرفت شامپينيخود را در اطراف 
 عضآن شب ما در موا. شدند 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 ،مانديم خود
اعالم كرد  دوكروروز بعد . حركت كرده بوديم ـكارها با مسخرگي صورت گرفته بودي  هكه هم دليلي براينـ و آمبوالنس 

از . را سرداد نشيني قبنداي ع »مقابل تمام ملت و در مقابل پاريس« آبرو اين الفزن بي ؛نشيني كنيم كه بايد عقب
  .ه و زخمي داشتيمكشت 000/8نفري كه درگير شده بودند،  000/50نفري كه حركت كرده و  000/100مجموع 

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

 گرانِ در بيستم دسامبر، اين تصفيه. گير شد دست فلورن. هم هتك حيثيت كرد 200ان از گرد ونسنفرماندهي كل در 
بدون ، سن متحركنفرات نيروي . داشته باشيمها  پروسي هم به ه اندكيتوجكه يت دادند اما، رض صفوف خود العملِِ سريع
. كوبنده استقبال كرد ي هخان با توپ ها آناز دشمن . كردند  حمله بورژه و بهگسيل  استنسوي حصارهاي  خانه به توپ
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ها  اي از آن كه عده سربازان در كمال پريشاني، و درحالي. گيري نشد پي ،دست آمد هب وارـ  ويلكه در جناح راست  امتيازي
كه تضعيف روحيه سربازان بود، را  وشوتر ي ههر حركت جديدي نقش .عقب نشستند »زنده باد صلح« :زدند فرياد مي
 60ها دو روز در مقابل آتش  ، آناورون فالت در. نفرات درگير گارد ملي نداشت هولي هيچ تأثيري بر روحي. كرد برمال مي

كشف كرد كه اين موضع اهميتي  تروشوتازه  ،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  باوري پاريسيتدريج زود ههاي مكرر ب اين ناكامي
ها در سرما و  ها ساعت زن. شد سگ، گربه و موش با اشتها بلعيده مي. خوراك مطبوع تبديل شده بوديك  گوشت اسب به

ها روي  بچه. داد زار ميآگرفتند كه معده را  رنگي مي چيز سياه ،جاي نان هب. ماندند ي ميئغذا ي هل منتظر جيرگ
بايست خود را  فقرا مي. وزن خودش برابر شده بود 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 پيروزي گامبتاهاي  با گزارشفقط 
 نخورده تسليم شوند؟ هاي دست بايست با سالح آيا مي. كرد شان را باز مي شمانهاي مردم ديگر داشت چ ميتومحر

ي آشپزي  شيوهمورد  ها ديدارهاي هفتگي كوتاهي داشت كه در با آن ژول فاور. تكان نخوردندزجا ا شهردارها
خاطر  هاو ب. بود سكلوزدلخود را انجام داد و او   هفقط يك نفر وظيف .]27[كردند پراكني مي محاصره شايعه هنگام به

 30در . و هم كوبندهداري  كنار از جانب 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، به ژول فاور ياو جلو ،دسامبر

نهادي راديكال مطرح   اين امر برگشت و پيش ژانويه دوباره به 4در . مخالفت كردند واشروو  دوبايويژه  هش، با همكاران
توجهي . جنگ ي ه، بسيج گارد ملي، تشكيل شوراي دفاع و تجديد اعضاي كميتتوماـ  كلمانو  تروشوبركناري : كرد

 .او نشد هاي حرف تر از قبل به بيش
آيا حكومت كه تصدي دفاع را «: يه با انتشار يك پوستر سرخ از او حمايت كردژانو 6گانه در  نواحي بيست ي هكميت
ما را  ،تصميمي و رخوت خود ، بيتعللا بكنند  كساني كه بر ما حكومت مي. را انجام داده است؟ نه اش وظيفه پذيرفته و

مرگبار  هاي درگيري. ميريم گي ميما از سرما و حتي گرسن. بلدند و جنگيدنها نه مديريت  آن. اند لب پرتگاه كشانده به
. اين حكومت درحال كشتن ماست. حكومت ميزان ظرفيت خود را نشان داده است. هاي مكرر شكست و بدون 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 استقود، مورد سپتامبر تداوم يافته ب

ش درست و دقيق ا اين كميته هرقدر هم كه ممكن است عاجز از عمل بوده باشد، نظرات. اين حرف صريح و درست بود
  .دير پاريس باقي مانذناپ ردمند و خستگيخمحاصره راهنماي  بود و تا آخرِ

گير  تعدادي از امضاكنندگان آن دست. هي نكردندجاين پوسترها تو به ،هاي مشهور بودند نام دنبال بهمردم 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 زد 4ز چهارماه پس ا همباز  و پاريس؛ »تسليم نخواهد شد
  ].29[فكر استعفا بودند ش بها و معاونين دلسكلوزهنوز  تروشو هاعالمي

سمت چه  ببندد، غيرممكن بود نبيند كه حكومت ما را بهلجوجانه خواست چشمان خود را  با وجود اين، اگر كسي نمي
 ،دسامبر 30در  تروشوكردند و  ميبمباران  وانوو  ايسيهاي ما را از استحكامات  ها خانه يپروس. دهد پرتگاهي سوق مي

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

  .تسليم شده بود ژانويه 15پرستان نبود، پاريس قبل از  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  ياعضا مردمي محالتديگر، اهالي 
 ترتيب مفلوكي خود و عقل سليم مردم را  اين كمون برگشتند و به به ،بر كناره گرفته بودنداكت 31دموكرات كه پس از 

 ـ خواهان وحدت جمهوري ـ  در مقابل نيم دوجين آدم جوشي رلنـ  درولكه در آن  »خواهان حاد جمهوريتا« .ثابت كردند
ا حرارت زياد خواستار مجلسي براي پاريس جا پيش رفتند كه ب بورژوائي ديگر تا آن ي هكرد و چند امامزاد صحبت مي

 ،پيوست مردم مي اگر بورژوازي به. حكومت احساس كرد كه وقتي براي تلف كردن ندارد. دفاع  را سازمان دهد تاند دش
كه مثل داد  نمياجازه  يد،كش هاي توپ هورا مي كه زير گلوله جمعيتي . شد بدون يك قيام سهمگين غيرممكن مي تسليم

را درمان نمود و » شا خلجان« ژول فريقول  به ؛ وداد اش رياضت كهالزم بود ابتدا . ش كنندا گوسفند تسليم هيك گل
 اش از نفرات 000/10كه  گارد ملي فقط پس از آن«: كه گفتندي حكومت  ها در سر سفره آن. پائين آوردا ش را تب
 امانوئل آراگولوحاني نظير  و از سوي ديگر ساده ،از يك سو ركا پيو  ژول فاورتشويق  به. »قانع خواهد شد ،زمين بيفتند به
  .انجام آخرين مانور رضايت داد ي مكار بهتروشو ؛پاژـ  گارنيه و

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

نهاد  پيش پاژـ  گارنيه. تسليم پاريس بودند و فقط در مورد فرانسه شرائطي داشتند مايل به پاژـ  گارنيهو  ژول سيمون. بپذيرد
قبل از  داريِ زنده ين بود دعاي شبا. دنني براي تصدي امر تسليم انتخاب شوانمايندگ ،از طريق انتخاباتي ويژهكه كرد 

  .ها برداشتن آن  سالح
. داد باش قرار را در حالت آماده ها پروسي فراخواند و  برداشتن سالح ها را به پاريسي صداي شيپور و طبلْ ژانويه 18ر د

ها  او آن. تعلق داشتگارد ملي  آن بهگردان  19نفر گرد آورد كه  84 /000فقط توانسته بود  تروشو نهائي براي اين تالش
  .بگذرانند ريانوالـ  موندر گل و الي مزارع  را شب سرد و باراني كه را ناچار كرد

در ساعت ده، با تحريك . داد پوشش مي رژريالبِرا از سمت  ورسايبود كه  اي ه استحكامات دفاعيجحمله متو
، ]34[دادند جناح چپ و مركز را تشكيل مي كه قسمت اعظممتحرك نفرات گارد ملي و نيروهاي  ،]33[سربازان قديمي

 ي هو در يك كالم، هم ؛رفته بودند پيش گارشتا و يورش برده  كلو سناز بخشي  ـبوزانوال قسمتـ  مونترتوسنگرهاي  به
هده داشت، دو ساعت ديرتر از وقت مقرر ع هكه فرماندهي جناح چپ را ب ودوكرژنرال . كردندمواضع مورد نظر را اشغال 

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

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

 ي هعراد 150وجود داشت و از  بوزانوالو  والريانـ  موننفرات 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. تفاده قرار گرفته بودعراده مورد اس 30توپ فقط 

 ي هو هم مونترتو هليخدستور ت تروشوتوانند يك شب ديگر بمانند و  خود داده بودند، اعالم كردند كه نمي هگارد ملي را ب
 هااين كارتمام همگي فهميدند كه . برگشتندگريان  هاي آلوده و با چشم خشم ها گردان. صادر كردا ع تسخير شده رضموا

 ].35[جز يك مسخرگي دردناك نبوده است
بس دو روزه براي  ژنرال خواستار يك آتش. بيدار شد تروشو خواب رفته بود با ناقوس خطرِ پاريس كه پيروزمند به

 000/3ها از  ها و زخمي كشته .»ياز داريمل نئزمان، 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 استهزاء عالوه، دفاع هب. بار، باالخره پاريس پرتگاه را ديد ينا
ديگري را غيرممكن  ي همبارزچيز را از دست رفته و هرگونه  همه تروشو. شهردارها را احضار كردند تروشوو  ژول فاور

  .شوم فوراً در سراسر شهر پخش شد اين خبرِ .]36[اعالم كرد
، غارت، تهاجمطاعون،  :ندبيني كرده و پذيرفته بودچيز را پيشهمه ،طي چهارماه محاصره ،پرستان پاريسوطن

همان پاريس بيستم خودرا  ـ اش رغم زودباوري و ضعف عليـ پاريس  ،بيستم ژانويه يتدر وضع. چيز جز تسليم همه
تدا با ،با جنايتي مهيب و غيرطبيعي مواجه شده باشد شهر گونه، وقتي كالم آخر ادا شد، انگار كه بدين. يافتسپتامبر 

هاي  سرما، گرسنگي، بمباران، شب. سردادند را هاي چهارماهه دوباره سر باز كردند و فرياد انتقام زخم. زده شد بهت
اين  بهها  اين ي ههم سرانجامِ ؛ها حمله  هنگام بيرون خانه به ، كمين مرگ دركودك انمرگ هزارني در سنگرها، الطو

د خنكرد كه صداي ريش انسان خيال مي. دوم مدس به آنتبديل  و  بازناسكورت براي  تشكيلِ  :منجر گرديد ننگ  
 ي هگل. موضع گرفتند ،مند تسليم بودندكه آرزو همان كساني. خشم تبديل شد اي به هت عدهب. شنود ها را مي پروسي

ها  ژنرال ي ههمان روز صبح هم. ها را پذيرفت دوباره آن تروشو ژانويه 21ر صع. دو پا بلند شد ها سرِ رمق شهردار بي
ضرورت مطلق تماس با دشمن  اي نحو بسيار فيلسوفانه هب تروشو. ديگري ممكن نيستپاتك فاق نظر داده بودند كه تا به

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

با اين خيال كه  ـ رياكار اين حواريـ  ولي او كرد؛ستعفا اتقاضاي  ژول فاور. ور كردندطلبان شُ ها دفاع پس از رفتن آن
بحث  .]37[ها بماند چنان كنار آن اصرار كرد كه هم ؛بفريبد ،ريخ را با اين باور كه تا آخر در مقابل تسليم مقاومت كردهات
يك دسته از افراد گارد  .خبر شدندبا مازادر  سياسي و ساير زندانيان فلورنكه در ساعت سه صبح از رهائي  ه بودشد اغ د

متحير  رئيس زندان. سركردگي يكي از معاونين شهرداري هيجدهم يك ساعت پيش جلوي زندان حاضر شده بود ملي به
 تروشوتصميم خود براي جاگزين كردن  اكتبر، به 31طلبان، از ترس تكرار  دفاع. خودرا دنبال كنندراه اجازه داد تا ها  آن به
  .ندشتاب بخشيد وينوابا 

 22بح صدرهمين لحظه، . او گوشزد كردند الوقع را به مردم مسلح و قيام قريب لفلوو  ژول فاور. او خواست عذر بياورد
چنان  سپتامبر به 4هاي  آدم. اعالم كرد، استعفاي خود را كه قدرتي در اختيارش نيست بيان اينس پليس با ي، رئژانويه

  .گواري كرد و تن دادربز وينوا .زنندبزانو  ها يسامبرد 2جلوي  سطح نازلي سقوط كرده بودند كه
نيروها را از  ؛رچيندبها  در مقابل پروسيرا صفوف اين شهر  ؛اين بود كه در مقابل پاريس مسلح شود وينوا اولين كار

 تحركميك گردان از نيروهاي . بيرون ببردا و سواره نظام و ژاندارمري ر د؛وانبخفرا ليال له  و يي ژانتي، سورن
دار و «: دي صادر كردوآل خشم هبياني توماـ  كلمان. ع گرفتضدر شهرداري مركزي مو ، گارد ملي كلنلِ ، 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
 .دنم كنها قيا عليه پروسي ه بود كهنخواست

خوبي آگاه بودند كه  هانقالبيون ببسياري از . جدييك درگيريِ ولي نه  ،شد عالئمي از عصبانيت مشاهده مي
كارگزاران  نجاتموجب  ي،يروزدرصورت پودند از جنبشي حمايت كنند كه بمايل ن ها ؛ آنپايان رسيده است چيز به همه
نور عقل روشن نبود  شان به پرستي ديگران كه وطن. ها تسليم شوند نجاي آ هكرد ب را مجبور مي گرديد و فاتحين مي دفاع

كم شرف خود  گفتند ما بايد دست ها مي آن. تقاد داشتندعيك هجوم همگاني ا سرمست بودند، به بوزانوال 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 مركزي يتجمع جلو
  مسلح در ميدان  در ساعت يك چندين گروه  . دهند ها فراخوانِ برداشتن سالح مي طبل باتينيولدر ساعت دوازده در 
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 »حادتا«از اعضاي رياست يكي يك هيئت نمايندگي به. افزايش بودجمعيت روبه. وندش ميشهرداري مركزي پديدار 
سخنران اظهار . مستقر شده بود لووربعد در  اكتبر به 31كه حكومت از  چون ،پذيرفته شد ـ معاون شهردارـ  شوديط ستو

معني است و او همواره با  پاسخ داد كه كمون بي شودي. كند هاي پاريس برقراري كمون را ضروري مي داشت كه خطا
. را با دشنام استقبال كرد ها آن شودي. ز راه رسيدا تر يئت نمايندگي پرحرارتهيك . آن مخالف بوده و خواهد بود

از  »!مرگ بر خائنين«با فرياد  101گردان . كرد سرايت مي ،جمعيتي كه ميدان را پر كرده بود حال، هيجان به درعين
 يلوجوارد ميدان شد و  تامپلبان از طريق خياو با عبور از بولوارها  باتينيول 270زمان گردان  ساحل چپ وارد شد و هم

چند گلوله شليك شد، ابري از . ها پيوستند آن ديگران به. صف كشيد ـ اش هاي بسته پنجره و با درهاـ ساختمان شهرداري 
ن ش لِدر پناه تيرهاي چراغ و چند تَ. هاي شهرداري را پوشاند و جمعيت وحشتزده و فريادكشان پراكنده شد دود پنجره
 ويكتورياهاي خيابان  ديگران از خانه. پايداري كنند متحركنفرات گارد ملي توانستند در مقابل آتش نيروهاي  تعدادي از

محاصره  شورشيان كه تقريباً به. ها سر پيچ خيابان پديدار شدند از آغاز تيراندازي ژاندارمبعدنيم ساعت . آتش گشودند
 وينوا كه رداري انتقال يافتندهداخل ساختمان ش گير شدند و به ده نفر دستحدود . نشيني كردند عقب ،درآمده بودند

. تحويل داد مي رسمياهاي نظ دادگاه ها را به كوتاه آمد و آن ژول فري. جا اعدام كند در همانو فوراً  ها را آن خواست مي
 كه مردي بسيار فعال كشته و زخمي دادند 30آزار  تماشاچيان بي همراه ، بههرات شركت كرده بودنداكساني كه در تظ

  .شهرداري فقط  يك كشته و دو زخمي داشت. ها بود آن ي هاز جمل ـ ساپيا  فرماندهـ 
 ،]38[گناه هشتاد و سه نفر، اكثراً بي. ها را بست و چندين قراربازداشت صادر كرد پكلو ي هكومت همحمان شب ه

ت و پنج سال سن و برونشيت حادي كه صرغم ش علي ،دلسكلوزچنين از اين فرصت استفاده شد تا  هم. بازداشت شدند
اي مرطوب روي هم انباشته شده بودند،  اكتبر كه در دخمه 31زندانيان  ش را مختل كرده بود، براي پيوستن بها سالمت

. دخوان »مال اجانبع«آلود شورشيان را  خشم هيك بياني. تعطيل شدند نبردو  بيداريهاي  روزنامه. فرستاده شود ونسن به
ها فقط دراين كار  آن. سپتامبر باقي مانده بود 4هاي  آور براي آدم اي بود كه دراين بحران شرم در واقع، اين تنها وسيله

ه مقاومت تا پاي جان خود را ك ا كسانييامله عم ي هآماد هميشه حكومت ؛دشمن خدمت كرد كسي به چه. بودند ژاكوبن
توضيح خواهد داد كه چگونه يك ارتش عظيم با كادرها و سربازان ورزيده  در اين موردكردند؟ تاريخ  نهاد مي پيش

نجات  بازنپاخيزد و آن را از دست گردان بيا يك  هنگكه يك ژنرال، يك سر بدون آن ،ش كنندا گذاشت تا تسليم
كه  متحرك  سرباز و نيروي 000/240بدون سازمان، در مقابل  و كه انقالبيون پاريس، بدون رهبر حال آن ؛]39[دهد

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

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

د، اكنون كه بودنتحويل گرفته  ياتحهاي چهارم سپتامبر، اين پاريسي را كه سرشار از  آدم. دننهاد كن بتوانند طرحي پيش
يك از افراد حاظر از اين طنز  هيچ. ان سپرده شوددست ديگر بهكه  دادند نهاد مي پيش بودند،  كرده اش 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. بود تنُكُلُاين ژنرال  .»ما بايد تسليم شويم«: ب قر زدكسي زير ل. انتظارش را داشت

  .چشم آوردند فهميده بودند و چند نفري اشك به
بلند  ناز استحكامات هنوز غرش توفا. بود كه در انتظار قطع عضو است همانند بيماري بعد، پاريس به اين زمان به از

ها  شب توپ ، نيمهژانويه 27در . در ورساي است فاورولي معلوم شد كه  ؛رسيدند ز از راه ميها هنو ها و زخمي بود، كشته
  .پاريس تسليم شده بود .]41[ئل آمده بودندايك تفاهم شرافتمندانه ن به ژول فاورو  بيسمارك. خاموش شدند
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 اشغال بهوري يك مجلس، بس چهارده روزه، دعوت ف يك آتش: اساس مذاكرات را منتشر كرد حكومت دفاعروز بعد 
. گرفته و خاموش برجا ماند ،شهر. جز يك تيپ هب متحركسربازان و نيروهاي  ي هسالح هم ت شرق، خلعااستحكام دادن
يك گردان از گارد ملي با فرياد . فقط چند تظاهرات صورت گرفت. هت فرو برده بودبار پاريس را در ب رنج روزگاراين 

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

طرف  هرا قائل بودند، ب بورپر مانندها برايش محبوبيت كسي  كه روزنامه سسيكردند و تصميم گرفتند تحت فرماندهي 
باش  نواحي دهم، سيزدهم و بيستم آمادهدر و ناقوس خطر  حبرداشتن سال شب فراخوان به نيمه. استحكامات حركت كنند

فقط دو يا سه . عملي دست بزند نوميدي به رويتر از آن بود كه از  گارد ملي خسته و بندان ولي شب سرد و يخ. داد
  .دو روز بعد بازداشت شد برونل. شدند قرار حاضر گردان سرِ

 000/400. امضا رسيده بود چيز شب پيش به همه. اهتزاز درآمد ژانويه پرچم آلمان برفراز استحكامات ما به 29در روز 
بايست  پاريس مي. استحكامات و حصار شهر خلع سالح  شد .نفر تسليم شدند 000/200 تفنگ و توپ به نفر مسلح به

ولي  ،هاي گارد ملي را استثنا كرده است زد كه سالح حكومت الف مي. فرانك بپردازد  000/000/200 دو هفتهدرعرض 
تسليم پاريس  بهكه تنها  دفاع مليسرانجام، حكومت . پاريس بود بهحمله ها  گرفتن آن ي هدانست كه الزم كس مي همه

شد، تنها ارتشي كه  مي بورباكيجز  هبها  شهرستانام هاي تم بس شامل ارتش آتش. كردتمامي فرانسه را تسليم  قانع نبود،
 .ي حكومت قرار بگيرد مورد استفادهممكن بود 

ها، پس از يك نمايش مضحك  پروسيتحت فشار  بورباكيمعلوم شد كه . ها رسيد روز بعد اخباري از شهرستان
ها  دفاع در شهرستان يندگيِ مسؤلنما  تركيب و ضعف هيئت. سوئيس منتقل كرده است تمام ارتش خود را به ،خودكشي

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

اي از  رهابركناري پ و هاي عمومي انحالل شورا ؛وريتكارمندان ارشد و نمايندگان رسمي امپرا هتخاب بودن كليقابل ان غير
خود 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. بود گامبتاي  عهده كه رياست آن به[ هيئت نمايندگي
تقريباً در  گامبتانبود و نام  صرف رفندهاي انتخاباتيتچيزي جز  ،شد احكامي كه چون از يك قدرت ساقط شده صادر مي

 .هاي انتخاباتي جاي داشت تمام ليست
هاي  خود را افراطي تاكه اين زرنگي را داشتند حمايت كردند  كار پيو  ژول فاوربورژوائي از  هاي روزنامهاي از  پاره
هم  فريو  تروشو، سيمونبروند كه از  پيش جا كردند تا آن جرأت نمي ها از اين روزنامه كدام هيچ ؛بباورانند حكومت

از  1848مردان . داد ميرا در جريان محاصره توضيح  ها خواهان ناتواني آن هاي حزب جمهوري تنوع ليست. مايت كنندح
ها  ليست آن ؛سوءاستفاده نمايند ها ولي چند عضو انترناسيونال را قبول كردند تا از نام آن ،سر باز زدند بالنكيذيرفتن پ

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

 .بود كوردريها ليست  ترين آن روشن. مجلس آلمان را داشت
 ي هدوباره 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 هستندام بايد كارگراني در ميما ه« :خود را پيش كشيدند و گفتند
اين ليستي « :ها گفتند آن. واحد دادند هيك بيانيبا هم  سه گروهاين توافق رسيدند و  گانه به نواحي بيست ي هكميت
كارگران حق . خويش است نايب تجديدآغاز فرانسه در . شود نام دنيائي نوين ازطرف حزب محرومين ارائه مي كه به است
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چون و  نفي بي ي هدهند نشان هاي انقالبي نامزدهاي سوسياليست. 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 . »استنعتي اوليگارشي و فئوداليسم ص
، ها اش، كفمانند تعميركارهانامزدهاي سوسياليست فقط در مراكز كارگري اين  ،)والس، لفرانسه، لونگه، تريدون، رانويه
از نظر تعداد ه تشان الب هاي اعالميه .]43[ده بودندشناخته ش ها و سنگتراش هاساز ، مبلها، آشپزهارجا، نها، آهنگرها خياط
د يرس ميبايست چند هفته بعد فرا  ها مي دوران آن. زي رقابت كننداتوانستند با امكانات بوژو اين محرومين نمي. بودناچيز 

ه مورد قبول شدند كپنج نفر انتخاب  ها فقط آناز ميان در اين زمان . شدند عضويت كمون انتخاب  به ها دوسوم آن كه
  .مالونو  تولن ،فليكس پيا، گامبون، گاريبالدي :بودند امطبوعات بورژو

. شد هاي سياسي را شامل مي عجوبها خواه و هاي جمهوري طيف ي هبازي بود و هم واقع مسخره هفوريه ب 8ليست 
حمايت  ريوكوردجز  هها ب هكميت ي هاز طرف هم و را بازي كرده بود »خوبه«محاصره نقش آدم  ايامكه در  لوئي بالن

 دلسكلوز. پس از او قرار گرفتند گاريبالديو  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 آوردأر 000/154

 رِي يميلش توسط ا كه زندگي خصوصي آن با ،ها خزيد درون آن به  ـ  ژول فاورـ قط يك عضو حكومت ف. آمد مخترعين مي
تنها  و اين قراول هوشيارـ  بالنكيعدالتي دردناك،  دراثر يك بي .]44[، افشا گشته بودكه خودش هم انتخاب شد

 هندازا تقريباً به ؛ي آوردأر 000/52فقط  ـ ه بودره همواره خردمندي نشان دادصنگاري كه در تمام طول محا روزنامه
 000/145 نبردي  روزنامهخاطر جيغ و دادهايش در  هب فيليكس پياكه  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 به ـ ها اتوري و ليبراللگدكوب امپرـ 

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

ي تيپيك يك ارتشي  كه نمونه است موليرعنوان كتابي از  پورسونياك[ها  پورسونياك، ها قشوني از دهاتيها  پاريسي ،]م
مرتجعين  و) 1848و  1830 و 1815اين اشباح (نيون عبوس او روح] م. گذارد نمايش مي پايه و دهاتي را در آن به دون

مومي زمام فرانسه را در دست ع آراءبركت  آمدند تا به ركنان و برافروخته ميغُرغُديد كه  مي ردووبريز و درشت  را در راه 
النه بيرون  از هپرورانده بودند كشوم چه مفهومي داشت؟ چگونه اين گياهان زيرزميني در سر  ي هاين مضحك. بگيرند
 ند؟يروباس كشور فرأو تا ربخزند 

بايست ميلياردهاي ما را  پروسي مي ِشايلوككه  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 شونديا زندگي وداع كنند يا از مرز و بوم خود تبعبايست ب فرانسوي مي 000/100كه  ؛سنگيني كند
، كارانه را بچيند بزرگ محافظه ي هئطاين تو ي همينزاندازد و بيراه  هاي خود را در سراسر فرانسه به دسته بايست ميسياه 
 ندذهنخائن و كُ محكاآن نزد  از همان ساعت اول تا آخرين انفجار، دمي از افشاي ها انقالبيون پاريس و شهرستانكه 
 .دادنباز نايست خود

آن را دور  ،كه در درون حكومت انجام شود جاي آن هتوطئه ب. يكسان نبود ي 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
در جوشش بودند و از خود حيات ها  نباوجود اين، آ. را شهرستانت و شش صها را، ش شهرستانـ  موش كرده بودفرا

صبح . خود را درك كرده بود ي هحتي زودتر از پاريس وظيف ليون. گرفتند ميارتجاع را  يتنهائي جلو به و دادند مي نشان
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و  مارسي. انتخاب نمودنجات عمومي  ي هاشت و يك كميتتامبر اعالن جمهوري كرد، پرچم سرخ برافرپروز چهارم س
تصور تفرق پرستانه هيچ نفهميدند، فرانسه را م طلبان از اين غيرت وطن دفاع. اي تشكيل دادند هاي منطقه كميسيون تولوز

 )نازوبَـ  و و گلهكرمي: يعني(آميزي شده  رنگاي  طور زننده بهدست دو يادگار  همام آن را دوباره بزكردند و تصميم گرفتند 
 .بسپارند ـ دميرال بناپارتيستآـ  فوريشون ، كيِننِ حاكم پيشيو 

براي را  هائي ها از پيش هيئت آن. تافتندشها  قات آنمال بهپرستان  وطن. رسيدند تور به سپتامبر هيجدهمها  آن
تشكيل داده  ،در غرب و جنوب ،ها در مقابل دشمن و جبران فقدان يك نيروي مركزي سازي نظامي شهرستان آماده
مورين أها خواستار اوامر، اقدامات جدي و ارسال م دور نمايندگان پاريس جمع شدند، از آن پرستان 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 هما فقط براي ب .»هرگونه مقاومتي غيرممكن است. ديگر هيچ ارتشي نداريمبله، ما . رك حرف بزنيم

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

كرد كه هرآن ممكن بود بيايد و  ها را از دشمني جدا مي آن شهرستانچهار حداكثر . ها قيام كردند ليوني، سپتامبر 28
 سپتامبر 16شهر كه در انجمن . تقاضاي سالح كرده بودند عبث 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 بسپتامبر 27در . گذراند متكبر مي

وجود  هب يك ارتش بايست يكه ملشكري  نوان ژنرال بيع هرا ب [*]كلوزرهكسر نمود و  ند،كرد در استحكامات كار مي
 ].47[بياورد، برگزيد

گارد ملي  ي مركزي همراه با كميته و] 48[روس اـالگيوتير، الكرو ،بروتو لهمحالت  خواهانِ هاي جمهوري كميته
. دفاعي فعال در مقابل آن قرار دادند ي هيك برنام سپتامبر 28تصميم گرفتند روي شهرداري مركزي فشار بياورند و در 

تاحدي را پر كردند و  روتها ميدان  آن. با يك تظاهرات از اين اقدام پشتيباني كردند نيسرهبري  ران استحكامات بهكارگ
 ي هنهاد انتخاب يك كميت پيش نيس. شهرداري هجوم بردند شور و هيجان به تاحدي هم در اثر ها و سخنراني تحت تأثير

خود  ي هتر نگران آيند كه بيش كلوزره. نمودفرماندهي گارد ملي منصوب  به او را كلوزرهانقالبي را مطرح كرد و با ديدن 
او  ،يكن چون كميسيون تشكيل شده بودل. دهدبمطرح كند و سفارش آرامش را  اش  هفقط در بالكن ظاهر شد تا نقش ،بود

و فرماندار او را توقيف  هنوندم در، شهردار . نمودعزم خروج  اش ولي در جستجوي سربازان ،ت مقاومت نكردأديگر جر
روي بالكن پريد و خبر راعالم كرد و جمعيت خود  نيس. شهرداري وارد شده بودند به كمديها از طريق ميدان  آن. كردند

 .گير كرد خود فرماندار و شهردار را دست ي هنوب هداخل شهرداري رساند، ژنرال احتمالي را رهانيد و ب هرا ب
شليك . سررسيدند گيوتيرو  روس اـلكروهاي  اندكي بعد گردان. شدند تروميدان  واردزودي  هب اهاي بورژو گردان

شان  غيبا ه نيست شد و ژنرال كميسيون سربه. ها باهم بحث كردند آن. بار آورد توانست مصيبت بزرگي به اولين گلوله مي
 .زد

ها را برعهده داشتند و با  ست هيئتاري فرماندارها حتي. عالئم ديگري در چندين شهر بروز كرد. اين يك هشدار بود
 تورآوري كند و از  نفر جمع 000/30فقط توانسته بود  ينكا ي منطقه دميرالآدر آغاز اكتبر . كردند يكديگر مالقات مي

 .برنيامد اكتبر 16جز تصميم انجام انتخابات در  كاري ،هم
كارها كه داشتند از  محافظه. آمدند درحركت   پرستان به وطن ي ههم خود پياده شد، از بالون گامبتا، وقتي اكتبر 9روز 

جنب و جوش  اش مردم را به حرارت و قوت اولين بيانيه. قب نشستندعدوباره  سريعاًخزيدند،  شان بيرون مي هاي سوراخ
 .او از قدرت كامل برخوردار بود؛ فرانسه را مطلقاً در چنگ داشت گامبتا. درآورد
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را براي  تولون و روشفور، اوريان، برست، بورژ ؛شمار آن را در اختيار داشت مردان بي او منابع عظيم فرانسه و
 مقايسه با قدرت درياهاي آزاد را؛ قدرتي غيرقابلِ را؛ ليون، مارسي، تولوز، بردو، نانت، ليلي نظير ئها خانه؛ كارگاهزراد

شوراهاي . ها درحال اشتعال بودند كانون. دزمان با شورش خارجي و داخلي بجنگ كه مجبور بود هم 1793در  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 بود كارِِآغاز . ريزي داشت قالب فلز گداخته فقط احتياج به. ودب نخورده ملي دست
 بيسمارك. پاريس را اجرا كرد ي 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 مجلس ژول فاور شخصاً به
تر كند و آن را  پرستانه را روشن توانست اين جوشش وطن ران ميفرماندا گران، دستورهاي رسمي به اقداماتي عليه دسيسه
شد، با رهبري محكم، مستقر در  خواه تقويت مي هاي جمهوري مجلسي كه از طرف تمام گرايش. پيروزمندانه دامن بزند

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

ولي دستورات  .گرفت ارتجاع را مي يداد و جلو آن را از غرق شدن نجات مي ،شد ميمذكره  ناگزير به ،ها در اثر بدبياري
ما بايد « :ما اين بود پاسخ .»گرداند ژوئن را بازمي ي مانند روزهايِئت در پاريس روزهاانتخابا« :او گفت. صريح بود گامبتا

اي از فرماندارها، عاجز از نفوذ بر اطرافيان خود،  وانگهي، عده. ها ياوه بود اين ي ههم .»پيش ببريما كارمان ر ،پاريس بي
، را نداشتنجه نرم كردن با مشكالت واقعي آن موقعيت كه توان دست و پ گامبتا. كردند ميرا توصيه محترمانه انتخابات 

 .خود تغيير دهد ي مĤبانههاي ديكتاتور ها را با لفاظي 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 به گامبتا. دخوانده بو »رفته  بيراهه خواهان به جمهوري«ها را  يستبناپارت ويكرم .]49[»جنگ
  ي هچند سرباز مزدور پاپ كه آمادگي خود را اعالم كردند، سرسپردگي چاكران. كرد كه باور دارد داشت يا تظاهر مي

  .بود براي فريفتن او كافي] 50[هاي بناپارتيست و چاپلوسي چند اسقف ژنرال
 ي هدر 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 مي كهند مدت طوالني تحت رياست عالي يك بناپارتيست باقي ما

هاي دوم دسامبر  الحقوق كار نگاهداشت كه فهرست نام محروم ها همان كارمنداني را سرِ در بعضي از فرمانداري گامبتا
ي سنل سياسرهاي صلح و معدودي قاضي هيچ تغييري در پ ستثناي چند حاكم محكمها به. را تنظيم كرده بودند 1851

آيا او فاقد اوتوريته بود؟ همكاران او در شورا حتي جرأت دم . 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 هم برآوردن

  .توانستند كادر ارائه كنند بورژوازي و پرولتاريا مي خرده. تمادي وجود داشتها عناصر قابل اع كم داشت؟ در انجمن
استان  هر. زد ها را كنار مي ديد و با خشونت نمايندگان آن مرج و فدراليسم نمي و اين جانب جز مانع، هرج در گامبتا

، نيز را  كننده نقش تسريعشد  ، ميي دفاع اداره عالوه بر خواهان شناخته شده و آزموده داشت كه گروهي از جمهوري
ها سر باز زد و معدودي را هم  آن بهمراجعه جا از  تقريباً در همه گامبتا. ها سپرد آن ها، به كميسيون يتحت رياست اعضا

ها قرار داد  قدرت را در دست فرماندار ي هاو هم. شان را محكم ببندد چطور دست و پاي كه دانست مي ،كار گماشت هكه ب
دل، پرحرف، خجول و بسياري از   كم ]:51[بودند مولهش در كنفرانس ا و يا همكاران 1848هاي  ها از ويرانه آن كه اكثر

  .اي براي خود بسازند شان آشيانه مأموريت كه در محلِ اين مترصدها نگران خوشنامي خود و يا  آن
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 ي هحكومت براساس اين طرح ابلهان. دارهاجنگ و فرمان ي هدبيرخان: ها براين دو پايه قرار گرفت دفاع در شهرستان
  .شد آشتي اداره مي

كس در حكومت، نه  هيچ«؟ ه استنظامي محكم با خود آورد ي هكم يك نظري مسئول جديد دست ي هآيا اين نمايند
 كم آن آيا او دست. ]52[»نكرده بود ،از هرنوع كه باشد ،نهاد هيچ جنگي كس پيش ، هيچلفلونه ژنرال  تروشوژنرال 

ها  موقعيت نظامي در شهرستان ،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 به مدستسليم . فهميد نمي ،را بهتر از زماني كه در پاريس بود

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

 ي هها براي اشغال پاريس ناگزير بودند هم و بخش اعظم سواره نظام، آلمان )نفر 000/30(ي سه تيپ استثنا هب
، اين سه تيپ را در لوارروهاي ما در ني. ماند شان باقي نمي اي براي گيرند و در آن صورت هيچ ذخيرهبنفرات خود را بكار 

شمال و شرق پراكنده بود،  و غرب دردر مناطق وسيعي  كه سواره نظام. متوقف كرده بودند شاتودونو  اورلئان
كه مواضع  ، با آنپاريس قرار داشت مقابل ي 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  تخود را از سم
  .برداشتن محاصره مجبور كند ها را به نفر، هرچند از سربازان جوان، ممكن بود پروسي 000/50 ي سروكله شدن

پارك ادوات  ؛ر صورت نياز محاصره را بردارداو تصميم گرفته بود تا د. كسي نبود كه خطر را ناديده بگيرد مولتكه
ارتش خود را براي عمليات در فضاي باز بيرون  ؛كند قرباني ،در حال تشكيل بود ويلكوبلهوقت در  خانه را كه در آن توپ

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

  .از پيش افكار عمومي را براي اين واقعه آماده كرده بودند برلنهاي رسمي  روزنامه .»كرديم و جور مي
يك صلح  تحت فشار اروپا بهد داشت كه اين امكان وجو ،شد برداشته مي ـ حتي موقتاًـ پاريس  ي هاگر محاصر

بخش خود را باز  نفس حيات كه پاريس و فرانسه اعتماد به 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
 بلواشانزدهم در  سپاه و سالبريبود، سپاه پانزدهم در  كرده هاي خوبي  رفت پيش لواردر پايان اكتبر، تشكيل ارتش 

عبور كرده  شاتودونها در  پروسيو  اورلئانها در  ائيباوارين ااگر اين ارتش از مي. بالغ شده بود 000/80شان به  نفرات
راه پاريس باز  يم،دشمن را يكي پس از ديگري درهم شكسته بود ـ 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  نيرويچندان دورانديشي بخرج نداد و  تورهيئت نمايندگي در 

سرفرماندهي اين دو سپاه  به گامبتاكه از طرف  دورِل دپاالدين، ژنرال اكتبر 26در . دنپا كرگربندي شده باردوگاه سن
مرتجعي خشگ مغز و : او سناتور بود. ها نجات دهد ائيباواريدستور يافت تا شهر را از دست  ،منصوب شده بود

. از دفاع كراهت داشتباطن خورد و در  مي دور خارجيسربازان مزدرد رهبري  هالعمل، در بهترين حالت افسري كه ب سريع
چهل و هشت  رومورانتينطريق  جاي آن كه سپاه پانزدهم را پياده ببرند كه از هب. گيردبصورت  آبلو قرار شد كه حمله از

سفري كه پنج روز طول كشيد و  ؛فرستاد تور به ويرزونآهن  كشيد، هيئت نمايندگي آن را با راه ت طول مياعس
و قرار اردو زد  آبلونفر روبروي  000/40كم  با دست دورل اكتبر 28 در با وجود اين .توانست از دشمن پنهان بماند مين

  .شود اورلئانروز بعد عازم بود كه 
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 تور روي اين بهانه پريد و به دورل. مطلع كرد »مدستسليم «آلماني او را از  ي هفرماند اكتبر 28ساعت نه شب 
  .بايد حركت خود را لغو كندتلگراف كرد كه 
كه ارتش  چون. داد چيز را شتاب مي در چنين موقعيتي همه ـ برعكسـ نيت   با حسن اندكي اليق و اندك يك ژنرال

دستي كردن براو يك روز را هم  شد، براي پيش سمت مركز فرانسه سرازير مي د شده بود و بهاحاال آز مدسمقابل 
  .عطف حساس جنگ بود ي هجا نقط اين. عت غنيمت بودهرسا. داد ميبايست از دست  نمي

او دستور  زاري اكتفا كرد و به  و  آه جاي بركنار كردن او به هب. احمق بود دورل ي هانداز هم به تورهيئت نمايندگي در 
رباز در س 000/70در آن وقت  دورل .]53[اين تمركز قوا در سوم نوامبر پايان يافت. داد تا نيروهايش را متمركز كند

 .رده بود، هوائي تازه ككنندگيرش  قبل از آن كه وقايع غافل احتماالً او . مستقر بودند مارشنوارتا  مراختيار 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 شدند شارترسمت  به كورويلرانسه در حال حركت از نيروهاي ف. كردنشيني  عقب
جناب « :اي نوشت در نامه] 54[مسئول جنگ ي ه، نمايندسينهفرِِنوامبر،  4در . گير ماند او زمين ي هانداز نمايندگي هم به

درست  ،در اين لحظه. اهد يا جنگخو حكومت صلح مي كه دانيم نه شخص من نمي و وزير، چند روز است كه نه ارتش
هاي ما و  بس ذهن ژنرال شايعه آتش ؛انجام برسانيم به ،اند هائي را كه با زحمت تهيه شده ايم تا نقشه هنگامي كه ما آماده
فردا  هولي 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

آيند ترديدهاي حكومت با شما  من در مورد آثار ناخوش«: جواب داد گامبتاهمان روز  .»رف حكومت سرزنش نشوماز ط
. حركت مانده بود هنوز بي دورل، نوامبر 7در  .»پيش خود تصميم بگيريم از امروز ما بايد در مورد حركت به. موافقم

دوباره از توقف براي استراحت صحبت  فت و عصر همان روز كيلومتر راه ر 15حدود  حركت كرد، نوامبر 8باالخره، در 
. حمله كند كولمييِهتصميم گرفت كه در  نوامبر 9روز . شد نفر مي 000/100بر  بالغ نيروهايش درجمع .]55[كرد

ع خود را در ها را تعقيب كند، اعالم كرد كه قصد دارد مواض كه آن بدون آن دورل. را تخليه كردند اورلئانها فوراً ائيباواري
خواهد بكند و هيچ فرماني براي  تعقيب  او را آزاد گذاشت تا هركار ميهم  هيئت نمايندگي .نمايدمقابل شهر تحكيم 

ها  يائيباواردر اين فاصله، . را تأييد كرد دورلمقر سرفرماندهي آمد و اقدامات  به گامبتاسه روز بعد،  .]56[او نداد دشمن به
 مولتكه. مقابل پاريس رسيده بود به د،آهن اعزام شده بو توسط راه مدسو دو تيپ كه با عجله از برگشته بودند  توري به

سه سپاه ديگر . جا رسيد آن بهنوامبر  12بفرستد و اين تيپ در تاريخ  توري پروس را به 17توانست بدون هيچ مانعي تيپ 
هاي  كاري نيت و ندانم  و سوء تروشوندگي، قصور ناداني هيئت نماي. نزديك شد نس با حركتي اضطراري به مدسارتش 
  .در داده پاريس را به ي هبراي شكستن محاصر  تنها فرصت دورل

از اين پس هيئت نمايندگي فقط يك . بندان شمال و جنوب را برعهده داشت مسئوليت راه مدس، ارتش نوامبر 19در 
و براي اين كار  ،بول و قابل مانور براي فرانسه تدارك ببيندهائي قابل ق 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 
سازد و تصور  ها سرگرم داد ظواهر بيهوده را مهم جلوه دهد، افكار عمومي را با سروصداي سالح اين هيئت ترجيح مي

آوري  فرستاد كه همين چند روز پيش جمع 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 ن پيوستن بههاي متحرك و داوطلبا سازماندهي گارد
 ،هاي بسيار مجهز كاري از پيش ببرند با اين نيرو دانستند ها كه نمي ژنرال. در جزئيات تجهيزات سردرگم شده بودند

ما فرماندهان جوان خواهيم « :بود خود گفته ي ههنگام ورود در بياني گامبتا. ]57[كردند حركت ميبرحسب اضطرار 
هاي  اطالع از جنگ هاي امپراتوري سپرده شد كه فرسوده، جاهل و كامالً بي 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 مي سربازانبراي اين . بودند پرستانه وطن
هنگام بازگشت از انگلستان فرماندهي ارتش شرق را تحويل  ،]59[رباكيبو، بازنهمدست  . ]58[دران مي خدمت سخن

ها خدمت  از افسران پرسيد كه آيا آن گامبتا. ناراضيان را تشديد كرد ي ههم مخالفتجديد  ي هضعف اين نمايند. گرفت
بلكه كشيشي را هم كه روي  ،ن داد پاسخ رد بدهندها امكا آن او نه تنها به .]60[پذيرند را مي اريبالديگتحت فرماندهي 

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

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

هاي جنجالي و متناقض، اين انبوه تصميمات غيرعملي، و  از پايان نوامبر، اين فرمان. تراشي بودند اشكال ي ههمواره آماد
  .ت كاذب مورد نظر استروشني ثابت كردند كه فقط يك مقاوم 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 ،ارتش ي باهمراهدر رغم غيبت ژاندارمري  علي
 كه از ضعف شهرداريِ مارسيانقالبيون . اكتبر حركتي صورت گرفت 31فقط در  .ها با اولين توبيخ جازده بودند انجمن

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

. ارتش را بيرون كردند ي  فرمانده اهالي تولوزدر . 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 به گامبتا، توسط  گرفتند شان را از سر مي هاي كه دسيسه

و مدعي  شارل دهمي  نوه) 1820ـ1884( كُنت دشامبور[ شامبوري ها تعليق نشرياتي را كه نامه گامبتا. بازگشتند ـبودند
او قضات عضو كميسيون مختلط را تحت حمايت خود گرفت و . كردند، لغو نمود را منتشر مي ملدو ] سلطنت فرانسه ـ م

 ش درا ات را از مقامكه يكي ديگر از اين قض خاطر آن هرا ب تولوزرا آزاد كرد و فرماندار  وارعامل سركوب استانِ  ِ قاضي
وقتي فرماندار  .]62[ها دوباره كارها را در دست گرفتند بناپارتيست. نمودمعلق كرده بود، بركنار  اوت گارون ي منطقه
با  گامبتاگير كند،  اجازه خواست تا بعضي از سركردگان بناپارتيست را دست ،رو بود نهاكه يك ليبرال فوق مي بوردو

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

ها و شوراهاي عمومي كه هيئت نمايندگي  ههاي علميه، دادگا حوزه: شان دژهاي ي ههاي خود پناه گرفته بودند و هم قلعه
قدر زرنگ بودند  ها آن آن. ندها خودداري كرده بود، دست نخورده باقي مانده بود 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
  .ا خوب برانداز كرده بودند و ليبرال را پشت تريبون كشف نمودندر

نيت، اها، اين سروران روحژزوئيتهاي جديِ فرانسه يعني  ها از همان آغاز توسط تنها تاكتيسين آن ي همبارز
  .رهبر ظاهري را فراهم كرد يِر تيورود . شد ميريزي و هدايت  طرح

هرگز كسي  ،بعد تقريباً فاقد ديپلومات بوده است به تاليرانفرانسه كه از . ودندسپتامبر او را سفير خود كرده ب 4مردان 
و ايتاليا كه همواره دشمن  گپترزبور لندن، سن لوحي به او با ساده. تر باشد سانآ كش از اين مردا را نداشته كه فريب دادن



 52 

را گدائي كند كه در هنگام تندرستي از او  شكسته اتحادي درهم ي هها براي فرانس شان بوده، رفت تا از آن خورده قسم
شد و مذاكرات  بيسماركانجام يك مالقات با  او فقط موفق به. اعتنائي روبرو شد جا با بي او در همه. دريغ شده بود

دانست كه صلح محال  شد، مي توروقتي در اولين روزهاي نوامبر وارد . اكتبر رد شد 31بسي را صورت داد كه در  آتش
رد و بب  پيش بهبهترين نحو  جاي اين كه شجاعانه آن را به هب. دندان است و الزاماً نوبت جنگ با چنگ ،از اين پس و ؛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 . دتوانست وجود داشته باش تر از او نمي دشمني وحشتناك

 ،ليبرالي براي زدن مردم الزم است ولي هروقت . وازي فرانسه ميسر نبودژجا جز نزد بور رفت و فاقد شجاعت در هيچ پيش
ل او طرز كس مث هيچ. انگيزي است شگفت ي ههاي پارلماني هنرپيش چيني رس بوده و در دسيسه او همواره در دست

طرز پنهان كردن  چنين هم حمله، طرز منزوي كردن يك حكومت، طرز با هم جمع كردن تعصب، نفرت و منافع و
حساب  كارش  به مسلماً شاه 1870ـ71 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 هاو تصميم خود را در مورد دادن سهم شير ب. خواهد آمد
  .عبور كردند موزِلاز 

ما بدون كادرهاي ورزيده و بدون آموزش  ي هبيچار هاي متحرك وقتي گارد. هوادار دفاع بودهمانا  براي او دشمن
پايگاهي براي  اش به خانه. شوق آمد از مصائب ما به ير تيشدند، ) 1812 همانند سال( مهلكي  نظامي گرفتار هواي سرد

  .رسيد كه مقر حقيقي حكومت در اين خانه است نظر مي هويژه ب به بوردودر . 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
ها را  ترين كوتاهي زدند و كم شدند، اتهام مي ها مدام پاپيچ مي آن. جنگي منظم زدند ها دست به آن ير تي پس از ورود

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

  .در مناطق روستائي منتشر شد ،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  كند و اردوگاهجذب  ،افرادي را كه در ارتش يا گارد متحرك نبودند
. حضور داشتندو ارتش شرق  لوارنفر در پاريس،  000/350از  و بيش بردند؛ سر مي به هاي آلمان نفر در زندان 000/260
. داده بودرباز تحويل س 000/700كم  از ماه اوت فرانسه دست. ها را پركرده بودند مرده و هزارها نفر بيمارستان 000/30

! خواهد اين جمهوري است كه جنگ مي«: روستائي طنين انداخته بود ي 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. »است انطلب پاريس در دست مساوات

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

  .بردگان اجير بوده است به 1792نوادگان داوطلبان  تبديلِ ي متوجه بورژوازيتالش  تمامِ گذشته سال
جا تحت فرماندهي متنفذين مرتجع قرار دارند،  اً در همههاي متحرك را كه تقريب گارد ،اين اواخر ، درطغيان ي هروحي

. دننك ها را رهبري مي طلب خشگ مغز گردان جاي ديگر يك سلطنت و جا يك افسر گارد امپراطوري يك. فراگرفته است
ك اغلب افسران نيروهاي متحر .]63[»نخواهيم جنگيد گامبتاما 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. ندها از سطح تا ذيل متزلزل شده بود شهرستان 1871در 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. ولي كامالً مراقب بود كه او را بازداشت نكند ،فرستاد لعنت مي ير تي در خلوت به ؛كرد دنبال مي
، فرسوده و گامبتا. شد ه ميبا 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 در اين انديشه بود كه آدم دفاع، فقط اعتقاد به بي
كاران را مجتمع،  بازي را آشكار كرد و محافظه ي ههم ،اي كه با دقت چيده شده بود آغاز انتخابات، صحنه عالمت

ها حتي جرأت نكردند  در خيلي از استان ها آن از ماه اكتبر كهحاال ما ديگر . هاي آماده نشان داد متفرعن و با ليست
 ارشد مستخدمينِ تقليل در محروميت از حق انتخاب شدنِ. خيلي فاصله داريم ،نامزدهاي خود را هم مطرح كنند

اي  كرد، با دقت مجموعه امپراتوري را تحقير مي ي هتالف كه رجال بريدئاين ا. ها اثر گذاشت بناپارتيست فقط روي سايه
جور كرده  ،دهند داران مرفه، مديران صنعت و كساني كه احياناً كار را بدون حساسيت انجام مي لفت، مزرعهكُ مباي داز نج

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

در  ؛ ودانستند چه موضعي بگيرند شهرها درست نمي. هرقيمت بشنوند خواستند از صلح به حرف بزنند، دهقانان فقط مي
رئيس . د شده بودندطلب متول پنجاه نفر سلطنت و پنجاه عضو مجلس چهارصد و از هفتصد. ها را انتخاب كردند نهايت ليبرال

. رقابت كند تروشوتوانست با  كار دوآتشه مي اين سازش. استان انتخاب شد 23از  ير تيها،  مبارزات و شاه ليبرال يظاهر
  . يكي پاريس را منقلب كرده بود، ديگري فرانسه را
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  فصل اول
  

 شوندپاريس وارد ميها بهپروسي

 
تيباني و شيه و نه مجلس ملي، كه همديگر را پي مجر هنه رئيس قو«

از ( .»دندكرن قيام پاريسبه تحريككاري براي  هيچ ،كردند تقويت مي

 )1876مه  18 ي هدر مخالفت با عفوعمومي، جلس دوفورسخنراني 
  

در  ها بوربونحكومت  ي هكه در دوران اعاد يپارلمان فوق راست( 1816 سال »نايافتني مجلس«ها  پروسي هجوم
ايد، گش سوي روشنائي بال مي هب وپاخاسته  هب  هفرانس كه اين رؤياي از پس. گرداندپاريس باز  بهرا  ) تشكيل شد 1816
مالكان  و خرده كليساها ،ژزوئيتروحانيون تحت يوغ : اي عقب رانده شده است كه احساس كني نيم قرن به دردناكچقدر 

 ،كه شخصاً جالي وطن كنند بسياري از اين. خود را باختند هكه روحي كساني بودنددر اين ميان ! زمخت روستانشين
گيري در  كشد، چون فقط اختيار تصميم تر طول نمي اين مجلس يك روز بيش :ها گفتند خيال خوش. ن آوردندامي سخن به

از پيش  د،دنبال كرده بودن را روحانيت ي هرفت توطئه و نقش عمدولي كساني كه پيش. جنگ و صلح را دارد امر
  .شكنند شان را بدهند، آن را درهم مي هاي فرانسه مجال گريز از چنگال كه به ها، قبل از اين آدم  اين دانستند كه مي

ولي  ؛مهاجرت اول را يافتند كوبلنز ،بوردودر مجلس  ،سرفراز گريخته بودند اما ،كه تازه از پاريس قحطي زده كساني
كاران براي اولين بار  روحانيون و محافظه. هائي كه چهل سال متراكم شده بود ندن كينهبار برخوردار از قدرت فرونشا اين

ها را  دلخواه خود پاريس خداناشناس و انقالبي را كه بارها يوغ آن هامپراطور يا شاه، ب ي هاجازه يافته بودند كه بدون مداخل
در ته تاالر . ور شد شان شعله اول خشم ي هجلسمان هدر . شان را برهم زده بود، لگدكوب كنند هاي رد كرده و نقشهخُ

اي سخن گفتن در ضاز جا برخاست و تقا ،تنهائي روي نيمكتش نشسته بود بهاعتنائي همگان  پيرمردي كه درعين بي
 شماانده شدن نوبا خ. بود ديالگاريب اين .زد يك پيراهن سرخ توي چشم مي شزير باالپوش. قابل مجلس را كردم



 55 

ش در هياهو يصدا. كند مي ءعفاتاس ،از وكالتي كه پاريس او را بدان مفتخر كرده :دهد و درچند كلمه بگويد خواست پاسخ
كوبنده از جايگاه تماشاچيان  يدرنگ پاسخ بي. ها دوچندان شد پا ماند و دستش را باال گرفت، ولي دشنامسرِ. گم شد

ها  نماينده. بود مارسياز  گاستون كرميور و جوان دا اين صداي زنگ! ننگ فرانسه! دهاتياكثريت  :طنين افكند
از جلسه، جمعيت  پس. صدها تماشاچي در پاسخ او، صداي نمايندگان را محو كرد فرياد آفرينِ. تهديدكنان ازجا بلند شدند

اداي احترام زد،  ميافسر فرمانده تشر  كه به ري تيرغم خشم  گارد ملي، علي. را تشويق و نمايندگان را هو كرد گاريبالدي
شاهد تشويق  تا مرتجع را ناگزير كردند دگانروز بعد مردم دوباره آمدند، جلوي تئاتر صف كشيدند و نماين. نظامي كرد

. خود را شروع كردند ي هبر 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 ،مايندگان پاريس فرياد زدن ها، با اشاره به يكي از دهاتي

 شما فقط ند كهو گفت نداكثريت او را هو كرد! خواه فرياد زد، زنده باد جمهوري جمهوريهاي  هوقتي يكي از اين نمايند
 .شدند خواهان مي ورود جمهوري عه مانسربازاني درآمد ك ي محاصره  روز بعد مجلس به. از كشور هستيدي كوچكي  پاره

ها  ي را هم كه پاريسيصدا شده بودند و حتي مشقات پاريس هم انكار كار 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 

ها آماده شده  ها پيش براي پذيرفتن آن ها كه از مدت اين افتراها در شهرستان. ژانويه بوده است 22اكتبر و  31 رداد، د
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 ي چندينها را حت بردند، و بعضي نام مي آراگو
، افراد مسئول شكست نمايندكنند، محاصره را تشريح  فعي نمايندگان پاريس بود كه اين ابهام را ر اين وظيفه

سلطنتي  ـ  تالف روحانيتيئبرابر ا پاريس را رسوا كنند، اهميت رأي پاريس را توضيح دهند و پرچم جمهوري را در
جلسات  همانندها  از آن كلوزسلدحزبي قانع كردند كه  ي هجلسات بچگان ها ساكت ماندند و خودرا به آن. برافرازند

كار  به دوستانه انسان اي جمالت كليشه كه بوداين ما  1848 هاي اپمنيدپاسخ . شكسته روگرداند شهرداران پاريس دل
بندي كردن  سرهم: كرد يد ميائخود ت ي هبرنامبر دم  به دشمني كه دم بگويند؛سخن  هاي دشمن چكاچك سالح ببرند و از

 ي هرياست قو به ري تيانتخاب . اين مقصود، خالي كردن زير پاي پاريس يك صلح، دفن جمهوري و براي رسيدن به
زراي خود برگزيد كه احياناً نوان وع هرا ب لفلوو  راك پي، ژول سيمون، ژول فاورو او  همراه بود؛مجريه با كف زدن عمومي 

 .نددش ميجمع  ها خواهان شهرستان بايست با جمهوري مي
اين ـ  ري تي چنين با انتخاب و هم نمايندگان پاريس؛ و به گاريبالدي توهين بهبا اين تهديدها، با ها،  اين انتخاببا 

تب  ي كهپاريس ـ پاريس وارد شد به بهضربه پشت ضر ،در مقام باالترين مقام قضائي جمهوري ـ تجسم سلطنت پارلماني
پاداش پنج ماه  بود  اين ،پس. آزادي بود تا نان ي هتر گرسن ولي هنوز بيش ،يه داشتذزحمت چيزي براي تغ هب و كرده

كرده بود، حاال شان دراز  سوي دست ياري بهها، كه پاريس در تمام طول محاصره بيهوده  اين شهرستان. رنج و تحمل
ي پاريس يتدر چنين وضع. شامبور پس بفرستند  به بيسماركآن بزنند تا بتوانند او را از  د انگ ترسوئي بهكردن جرأت مي

نيروي اين شهر  ،رهصمحا دشوارِ ي هاين خطر فوري تازه و تجرب. مصمم بود از خود حتي در مقابل فرانسه دفاع كند
 .روح جمعي بخشيدآن  را برانگيخت و به بزرگ

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

 ،ودند كه درصورت وجود دور دوم انتخاباتجا ليستي تنظيم شده بود و تصميم گرفته ب در آن. برگزار شده بود سيرك
. اردذها را در جريان بگ گروهان  ي همرتباً هم تااي تعيين شد  كميته چنين هم. مجدداً با هم مشورت كنند ،براي بازبيني آن

فقط  فكر انتخابات بود؟ بهكي  ،وقت ولي آن. تشكيل شد ـ دوانخيابان واقع در ـ  الكسوودر  فوريه، 15دوم در  ي هجلس
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مردانگي پاريس  ي ههم ي هگارد ملي نمايند. پيروز ها دهاتيريس عليه انيروهاي پ ي هوحدت هم: داشت هيك فكر غلب
 و در قالب يك كنفدراسيون ها گردان ي ههم وصل كردن هم هب روشن، ساده و اساساً فرانسويِِ فكرِ ها پيش از مدت. بود

  .مركزي جمع شوند ي ههاي متحد گرد يك كميت ال گرديد و قرار شد گرداناين نظر با كف زدن استقب. در ذهن همه بود
يك  ـ پاريس ههيجده ناحيه از بيست ناحيـ هر ناحيه . در همين جلسه يك كميسيون مأمور تنظيم اساسنامه شد

نام شناخته  ها؟ نه؛ هيچ ، سوسياليستريووردكها، انقالبيون  بلغاين افراد چه كساني بودند؟ م. كميسر انتخاب كرد
بيگانه با ء، دكاندار و كارمند جز :متوسط بودند هافرادي از طبق ،هائي كه انتخاب شدند آن ي 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 سيون همانفدرا ي ههمان روز اول ايد

  .برگزيده شد وينواجاي او موقتاً  هب. دادتواند مسئول گاردملي باشد واستعفا  حكومت اعالم كردكه ديگر نمي به توماـ  كلمان
 ،اي را كه تنظيم كرده بود اساسنامه كميسيونْ ،گارد افراد هزار نماينده و ، در حضور دوووكسالدر  فوريه 24وز ر

متشنج و طوفاني،  مجلس. كنند را انتخاب مركزي ي قرائت كرد و از نمايندگان خواست كه بالفاصله اعضاي كميته
گفته . بود هآورد با خود بوردواز  رااي  آميز تازه هاي توهين تهديد گذشته، هرروزاز هشت روز . مذاكرات آرام  بود ميل به بي
را قطع  ـ اين تنها ممر معاش كارگرانـ  ئيسو 30 ي كمك هزينه ها 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 قيمت بگيرندمانده را  هاي عقب نمايند، كرايه
اين بختك يك هفته . شوند وارد پاريس مي فوريه 27ها روز  ها اعالم كردند كه پروسي شد و روزنامه يتمام م فوريه 26

 وارلن. سي اين مسائل حاد پرداختربر هم فوراً بهئي آ گردهم. پرستان سنگيني كرده بود وطن ي ههم ي 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  درصورت نياز بهدارد كه  اعالم ميكند و  هرتالشي براي خلع سالح اعتراض مي مركزي به
ها تن دهد و بگذارد در  ورود پروسي بايست به آيا پاريس مي حاال، 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 بحث اين را هم نميروند؟ ببولوارهايش رژه 
مقابل  هاي خود را در حها سال بله، آن. شود مي احتياط با تحقير روبرو برهشدار مبني چند . فرياد جنگ برداشتند

شان تسليم  هاي گروهان يست توسط نمايندگان بهبا نهاد مي اين پيش. قرار خواهند دادپاريس شوند،  ، اگر وارد ها پروسي
كه تعداد زيادي از سربازان و  رحاليد آئي بعدي، جلسه خاتمه يافت و حضار با تعيين سوم مارس براي گردهم. شود

  .راه افتادند باستيلسمت  به د؛داشتن همراه بهگاردهاي متحرك را 
طور كه  همان ؛انقالبش جمع شده بود  رد ستوناز بامداد گخودرا از دست بدهد،   كه آزادي از اين پاريس، بيمناك

راهپيمائي . بودگرد آمده  ستراسبورگا ي هلرزيد، دور مجسم فرانسه برخود مي از دست دادن كه براي پيش از آن، زماني
مسير با هاي  ها و ستون و نرده ندها 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 پايه اي از ميان جمعيت گاه نماينده گاه به. آذين شده بود [*]ناميرا لِهاي گُ تاج
ناگهان يك پرچم سرخ از . دادند مي ش راكه با فرياد زنده باد جمهوري پاسخ ،داد تريبون برنجي مورد خطاب قرار مي

آن درود گفت و  فريادي مهيب به. گرديدها ظاهر  د برده شد و اندكي بعد روي نردهداخل بناي يادبو هن جمعيت بامي
برفراز  ،آزادي ي هبام رساند و با چابكي پرچم را در دست مجسم مردي خود را به. دنبال آن سكوتي طوالني برقرار شد هب

پرچم برابري براين  ـ1848پس از ـ بار  نن ابراز احساسات شورانگيز مردم، براي اولياگونه، 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  كنارهها كه در  ؛ شيپورچيرسيدند ، از راه ميكردند مي
ها نوشته  دادند كه روي آن رنگي را تكان مي سههاي  پوش پرچم زنان سياه. داد پژواك مي مردم ورودشان رااحساسات 

هاي گل دورادور مجسمه را پر كرد و  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، به سهنوارهاي  همراه بههاي زرد و سياه  رنگ

 .پوشاند
 هاْ نام گردان از اريردب اشتديك عامل پليس درحال ياد. ر وسيع و خشم آلود شدبسيا فوريه 26 در ،هراتظات
مهلت . نگراني شديد شخو دست گرفته و ؛ي كردندئبيست و پنج گردان راهپيما. انداخته شد سندرون    بهگير و  غافل
 ليزه شانزهد ارتش پروس از طريق ها ورو وزنامهر. زد رسمي حرفي از تمديد آن نمي ي هانقضا بود و روزنام بس رو به آتش

فقط . بود تخليه كاخ صنعتو  سن هساحل چپ رودخان مشغول فرستادن نيرو به حكومت. در روز بعد اعالم كردندرا 
طلبان باعث  تسليم احتياطيِ بي هم، از اين پيش. فراموش كرد ،جمع شده بود پاسيو  واگرامهائي را كه در ميدان  توپ

بگويد  دتوان كسي مي چه. ]65[ها بيفتد دست پروسي هب ،چه قرار شده بود تر از آن قبضه تفنگ بيش 000/12شده بود كه 
شان حك  ها روي گردان ي هها عجين بودند و شمار كه با گوشت و خون پاريسيرفته  پيشهاي  اين سالح بهها  پروسيكه 

 ]67[هاي بورژواي پاريس در توافق با شهرداري نگردا. خود بپاخاست ؟ پاريس خود به]66[يافتنخواهند   شده بود، دست
 واگرامپارك  ود بهخهاي  سراغ توپ ها به ساير گردان. ]68[بردند مونسوپارك  را به رانالگهاي  پو تو دسرمشق  دادن

 .كشيدند باستيلتحت حمايت  ووژميدان  به ريووليو  سنت اونورههاي  ها را از خيابان آمدند و آن
عصر صداي طبل،  هاي طرف. مردم پيوستند به ند،بودشده فرستاده  باستيل به وينوا توسط كه نيدر طي روز سربازا

زندان . گردهم آمدند ريوليو خيابان  شاتودو، باستيلها كشاند كه سرانجام در  خيابان مسلح را به بوق و شيپور هزاران فرد
نفر در سكوت و با نظم كامل از خيابان  000/40و صبح در ساعت د. آزاد شد لرونبم قرار گرفت و ومورد هج سن پالژي

هاي  در راه بازگشت، گردان. صبح منتظر ماندند ي هتا سپيد. كنند مقابله ها  باال رفتند تا با پروسي گراندارمهو  ليزه شانزه
 .بردند مانووبولوار اهيجدهم و  هشهرداري ناحي به ،خود يافتند ههائي را كه سر را توپ ي ههم رترامون م

و اين حكومت . را در دستور روز قرار دهدانگ زدن توانست  فقط مي وينوا ـ ولي متينـ  آلود در مقابل اين جوشش تب
منتشر فوريه  27اي كه صبح  بيانيه !خود را قرباني فرانسه كند خواست تا مياز او  حال ، درعينكرد پاريس توهين مي كه به

 .آلماني از اول ماه مارس را اعالم كرد 000/30توسط  يزهل شانزهبس و اشغال  تمديد آتش ،شد
تشكيل  ه سهدر شهرداري ناحي ،مركزي شده بود ي ني كه مأمور تنظيم اساسنامه براي كميتهودر 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 دهند ي هودند يك كميتب

طوفاني  ،تشكيل شد [*]كاپيتان برژرهاين جلسه كه تحت رياست . ت كردندمشور ها  ردانگموكول كردند و با رؤساي 
خواستند در مورد  فقط مي ،تشكيل داده بودند روزيهدر خيابان  كه براي خود يك كميته مونمارترنمايندگان گردان . بود

تقريباً . كردند را يادآوري مي الكسوو ي هدادند و قطعنام جنگيدن صحبت شود و الزامات مأموريت خود را نشان مي
يهماناني ناراحت ، كه از داشتن چنين مبونوالهشهردار، . 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 راي جنگي هستند، ميمتحرك، كه فراموش كرده بودند كه اس نيروي كردند؛ نفرات
 .مردم بپيوندند آوردند تا به باستيل ها را به حمله كردند و آن الپپينيرپادگان ملوانان در  شامگاه جمعي به. پس بگيرند
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 ي ههم. شد يمناپذير  ، فاجعه اجتنابايستادندجرأت در مقابل اين جريان خطرناك با اگر شجاعت چند نفري نبود كه 
و  انترناسيونالپاريس،  گانه بيست نواحي مركزي ي كميتهـ  تشكيل جلسه داده بودند ريوردوكهائي كه در ميدان  انجمن

نامي تشكيل شده بود كه هرگز در مبارزات انقالبي شركت نكرده  هاي گم مركزي كه از آدم ي اين كميته بهـ  فدراسيون
هاي  شعبه ها كه به تعدادي از نمايندگان گردان ه سهپس از خروج از شهرداري ناحي. كردند بودند، با ترديد نگاه مي
تالش زيادي . بدهندا ي از آن رشنا ي هنوميدان ي هآمدند تا خبر جلسه و قطعنام ريوردوك به ،انترناسيونال تعلق داشتند

ها  آن. اعزام شدند ،ر آن منعقد بودوسيعي د ي هكه جلس الكسوو گوهائي به ها صورت گرفت و سخن براي آرام كردن آن
شهروندان بسيار ديگري نيز تالش فراوان كردند كه مردم را سر عقل . ها برسانند گوش شان را به موفق شدند صداي

ها  آن. هوشياري دعوت نمودند اي منتشر كردند و كارگران را به بيانيه ريوكوردگروه  فوريه سه 28روز بعد،  حصب. بياورند
ي را در عهاي اجتما خواست ي هآيد تا هم قرار دادن مردم در معرض ضربات دشمنان انقالب مي كارِ هاي ب رحملهه: گفتند

اي  در اعالميهطوركه  ، همانتسليم شد مجبور بهبود،  از هرسو تحت فشار كه مركزي ي كميته .كند دريائي از خون غرق
گرداگرد . خواهد شد رسرنگوني فوري جمهوري منج به هنگام تهاجم نابههر«: اعالم داشتبيست و نه نفر  يامضا ا ب

جوالن  بهدر اردوئي جدا از شهر ما دشمن كه  شود، طوري اشغال دشمن درآيد، باريكاد برپا مي كه قرار است به محالتي
 مليدن گارد آرام كر كه قادر به ]69[نام گم بيست و نه نفر اين .مركزي بود ي اين نخستين ابراز وجود كميته. »آيد در

  .ندها در شگفت نبود، قرار گرفت راً از قدرت آنژوازي كه ظاهحتي مورد تشويق بور ،بودند
ريس اشراف و اديگر پ ه بودند،كرد اش اين پاريس كه مردم تصرف. ها روز اول مارس وارد پاريس شدند پروسي

هاي  هاي بسته، فواره هاي خلوت، دكان خيابانولي  ؛ها آويزان بود هاي سياه از خانه پرچم .نبود 1815زي بزرگ ابورژو
شهر را  اي برجستهطور  به ؛خاموش در شب هاي 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
فوبور سن فقط در . شد غارت ،روي فاتحين باز كرده بود خود را به كه درِ ليزه شانزهاي در  خانه قهوه. دخوردن شالق مي

 .دكر ها عرضه مي پروسي اش را به يك مالك بزرگ بود كه خانه ژرمن
رگباري از توهين بر سرش  بوردواز جانب برد كه  سر مي در حالتي از چندش و احساسِ خواري بهپاريس هنوز 

ات و در رأس ع، بلكه مطبوياور او باشد نه تنها كالم يا عملي نيافت كه در اين بحران دردناكمجلس . ريدن گرفتبا
. بود ميدفاع از خودش  فكر  بهها  بايست در مقابل پروسي كردند كه مي سرزنش  ميشهر را رسمي،  ي هها روزنام آن

 ي هافزايش بهر ي حهالي. كرد ر خارج از پاريس تعيين ميدر دبيرخانه در دست امضاء بود كه محل مجلس را د طرحي
ح پذيرفته شد و صل. گشود را مي يشمار هاي بي انداز ورشكستگي چشم افتاده يِ عقبها خانه هدار و كراي هاي مدت وام

فرانسوي از  000/600/1با  لورن ي ه، بخش عمدآلزاس. با عجله مورد تصويب قرار گرفت ،مثل يك كار معمولي
اولين قسط شد، استحكامات شرق پاريس تا پرداخت  ميبايست پرداخت  ليارد ميي، پنج مندشد زمين پدري جدا ميسر

، تروشو ي هماند؛ اين بود هزين ها مي شرق تا پرداخت كامل آن در اشغال پروسي هاي شهرستانو غرامت  000/000/500
 يو براي تسال. داد را مي يافتنياندست ما جواز مجلس  به بيسماركآن  درازايبهائي كه  :، يعنيبراي ما اتالفو  اورف

نوان ژنرال ع هرا ب ـ دورل دپاالدينـ  لوارارتش يكم  نااليق و خشنِ ي دهفرمان ير يت، آقاي فضيحتپاريس از اين همه 
اين ديگر  ند ـقرار گرفت خواه ، دو بناپارتيست در رأس پاريس جمهوريدورلو  وينوادو سناتور، . گارد ملي منصوب كرد

 ].70[ت كه كودتائي در پيش استشپاريس تماماً اين احساس را دا.  زور داشتخيلي 
نوان ع هب دورلتن فافراد گارد ملي با امتناع از پذير. هاي زيادي در بولوارها جمع شده بودند در آن شب گروه

كار با . فرستادند ووكسال مايندگان خود را بهگردان ن 200 مارس 3در . شدند گاريبالديخود، خواستار انتصاب  ي هفرماند
مت توسط قانون و عدالت وجمهوري را تنها شكل حك« كه كرد اعالم مي ي اساسنامه مقدمه. قرائت اساسنامه شروع شد
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نمايندگان بايد از هرتالشي كه «كرد كه  اعالم مي 6 ي هماد.  داند مي» آن است ي هتر از رأي عمومي كه زائيدو باال
عضو براي هرناحيه كه از طرف  سهاز  متشكل مركزي ي كميته. »كنند جلوگيرياست، آن سرنگوني جمهوري هدف 

المجلس  ر انتخابات منظم، فيادر انتظ؛ و ]71[شد ها تشكيل مي هنگي  فرماندهها و نيز از   هنگ ،ها ها، گردان گروهان
 ؛جزو آن بودند ريوكوردو چند سوسياليست ديگر از  نژاك دورا، ايندي، وارلن. اجرائي موقت تعيين كرد ي هيك كميت

 ريوكوردو ضبين كميسيوني كه اساسنامه را تنظيم كرد و سه گروه ع :تر مركزي، يا دقيق ي زيرا توافقي بين كميته
ي نهاد ديگر پيش. تصويب برساند بالفاصله بها افسران گارد ملي ر هموفق شد انتخاب مجدد كلي وارلن. صورت گرفته بود

پاريس خود يك جمهوري شهرستان  ،تالش كند پايتخت را از پاريس منتقل نمايد مطرح شد دائر براين كه اگر مجلس
  .كرد منزوي ميها  شهرستان راً پاريس را از سايراهظ و خطا مطرح شد نهادي نسنجيده كه به پيش. مستقل تشكيل دهد

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

را خود جمهوري  تنهائي با رأي و به شده بود هرقيمت هجنگ ب ي هتنهائي تا آخرين لحظه خواهان ادام سر برده بود؛ به به
هائي را كه حاضر بودند براي  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 شد وقتي قيام درگرفت از لحاظ سياسي فقط دو
"'�&ا�% ( .»قبول هيئت وزيران جمهوريي مجريه و  انتخاب رأس قوه

�0/.�%، #-��از #��ج *(  )ر"%/ ��-/ �
& ).45١٨٧٦ه3 � 2 ه� 
  

از پاريس با طرح انتقال پايتخت و طلبان  تهديد سلطنت با فدراسيون خود؛ به گارد ملي پاريسها،  دهاتيرفراندوم  به 
محاصره نتوانست مصائب چه را كه  آن. پاسخ داده بود مارس 3ي  با قطعنامه ،لرِودانتصاب  به ؛ وباستيلتظاهرات 

جمهوري را بدون  ها رشد ارتشِ اكثريت عظيم پاريسي. لتارياوي متوسط با پر د طبقهااتح :نجام دادا صورت دهد، مجلس
ي  همه«را محكوم كرد و  »نام  بيي مركزي  كميته« ـ كار پيـ  مارس، وقتي وزير داخله 3در . كردند نظاره مينگراني 

وانگهي، اين اتهام مسخره . خوردازجا تكان نكس  فرا خواند، هيچ »خفه كردن اين تظاهرات مشكوك شهروندان را به
صرفاً  را فرستاد و تظاهرات ميها  رت جلساتش را براي روزنامهوداد، ص ميروشني نشان  ي خود را به چهرهكميته . بود

د نمايندگان ابلكه اتح ،نيست نام بيكميته « :كميته روز بعد جواب داداين . براي نجات پاريس از فاجعه برگزار كرده بود
اين كميته . اسناد آن همواره امضا دارد. باشند ميگارد ملي  يعضااي  بستگي كليه ي آزادي است كه خواهان همها انسان

امضاي اعضاي كميته زير اين . »نمايند غارت و جنگ داخلي مي به متهمرا  اوكند كه  افتراهائي رد مي ي همه با انزجار
ي  ارتش جمهوري هرروز ذخيره. كه وقايع در چه مسيري افتاده استديدند  روشني مي ئتالف بهارهبران  .]72[جوابيه بود

ر يِباريويژه در  به: مختلف وجود داشت در ده محلخانه  توپاكنون مراكز . داد ويژه توپ را افزايش مي هسالح خود، ب
دراسيون گاردهاي ملي ي مركزي ف پاريس را از تشكيل كميته ،سرخ پوسترهايِ. نمارتروبوت مو  آنتوان تنر سوبفُ، ديتالي

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

چه را كه  آن. بود پاسخ مردم درحد كمال ميچند روز ديگر شد،  نميوارد  فوراً  اي ضربه اگر. داللت داشتمركزي  ي كميته
هاي  داستان ها به آن. ها را كور كرد ژانويه آن 22پيروزي . بودشان  دريادلي دشمن ،بد فهميده بودندرهبران ائتالف 
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خورد كه از  مجلس سوگند ميدفتر كه در  وكردو هاي  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 مي عارتجا قُلدرهاي .]73[داشتند
ي  مصالحه ،ها كه بر سر نام شاه اختالف نظر داشتند ها و اورلئانيست ژيتيميستل. روحانيت صورت گرفتي  ويژه انضباط

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

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

، ]74[پراكند ميحكومت كه اين شايعات را . نشيني كرده است عقب سنساحل چپ  به وينواتلگرافي قطع شده و ژنرال 
، وارد شدند و پاريس را كامالً آرام و حتي مارس 4ها 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  آنشهرداران و معاونين  .]75[شاد يافتند
كار  محافظه فوقِ نترَوو  .»عمل بزنيم ما بايد دست به. اين آرامش ظاهري است«: ه دست داشت، گفتترديد در توطئ بي

ذاشتن براي گ راست هرگز از دام .»نيمك مركزي را بازداشت ي هايش بگيريم و كميته ما بايد گاو را از شاخ« :فه كردضاا
 .باريد يندگانش ميقير و توهين برسر پاريس و نماحتمسخر، ت. اين گاو دست نكشيد

 با فرياد ،مثله شدن كشور رأي داد به هاي ك وج از جلسهرهنگام خ رانو  نومال، نتريد، روشفر: ها برخي از بين آن
كه  لسكلوزدحرف  به. هو شد ،دفاع كرده بود گاريبالديكه از  وگوهويكتور . مشايعت شدند !»سفر خوشي داشته باشيد«

اعالم كرد كه قانون  ژول سيمون. بهتر از اين گوش داده نشد ،دفاع ملي را كرده بودومت حك يعضابركناري اتقاضاي 
اي  قطعنامه. بود مارس شكاف آشكار 10در . كند را ابقا مي ]كارگري فرانسه مراجعه كنيد روزشمار جنبش  به[ضدانجمن
  .رسيدتصويب  ، بهجلسه دهد تشكيل ورسايديگر نبايد پايتخت باشد و مجلس بايد در  كه پاريس دائر براين

. ماندب بدون شهردارهم بدون حكومت و  هم حال 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، 1870نوامبر  13تا ها  تاريخ سرسيد آن كه يئها 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 مارس 13بايد در 

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

دليل خوابيدن  هرج كرده و بخي پول خود را  اندك ذخيره و كردند، 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 ديگر امكان وكار كسب

را مجبور  ير تي ،راستسرانجام، . صدو پنجاه هزار طلب بالوصول ماندارس م 17تا  13از . بود ها خانه ي صاحب بزرگوارانه
دنبال  ورسايپراني شورشيان در  ت خود را بدون ترس از سنگتواند مذاكرا يممجلس «كرد كه از تريبون اعالم كند كه 

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

دهد و از عناصر  اط سخت قرار ميبضرا تحت اناين گارد كه  كردشروع و اعالم  را عمليات خود عليه گارد ملي دورل
قانون و  تأمين احترام الزم بهاز ي من عبارت  يفهظنخستين و« :خود اعالم كردروز كار دستور او در . كند بد تصفيه مي

عود ص قدرترأس  بهجريان وقايع انقالبي دراثر  هرزمان كه ـ    تا ابد ـ  بورژوازيكه  ؛ همان تحريكي »است مالكيت
  .زند آن دست مي ، بهكند مي
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شش شيلينگ پرداخت را با  سنگارد متحرك بيست و يك هزار  اووينمارس،  7در . او پيوستند به ساير سناتورها هم
كن  خراب اين تصميمات خانهو بريدنِ سرِ خود كه پاريس از  ، همان روزيمارس 11در . ها ريخت خيابان هر نفر، به به

، جو نتقاما و نشدوپِر، شعار، فرياد خلق :ها خواه را تعطيل كرد كه چهارتاي آن يي جمهور روزنامهشش  اووينباخبر شد، 
از جمله (چندين نفر  ،كرد اكتبر را محاكمه مي 31كه متهمين  اي در همان روز، دادگاه نظامي. تيراژ داشتنددويست هزار 

. ب رفتندضرزير  )خواه و انقالبي جمهوريا گرفته ت بورژوااز (، همه درنتيجه. نمود مرگ محكوم را به )فلورنو  بالنكي
نظر  هبود، حكومت اجانب بوي غريبه ذهني و زباني با  و كه از لحاظ احساسي ،، دشمن خوني پاريسبوردواين مجلس 

  .]76[اين مجلس طنين افكن بود عليهعموم مردم فرياد هاي كارگري  چنان كه در حومه هم تجاريدر محالت . رسيد مي
چيني  از چند روز پيش مشغول دسيسه ـ كلمانسوـ  مونمارترشهردار . شدبرطرف  ها دلي دو ، آخرينبعد به زمان از 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 پتحويل تو نفرات گارد ملي از ،افرادش را فرستاد دورل مارس 12در 

. قولي گرفت به، و يك ش»اندازند خطر مي خود را بهجان مركزي   كميته اياعض« :گفتاو  بهفرستاد و  كورتي، دنبال عمل
  .ودتشكيل داده ب ريوكورداالر كميته جلسات خود را در ت ،بعد به مارس 6از . را اخراج كرد كورتيكميته 

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

ويژه  هي گردان، ب سركرده ،باربرت. اين گروه فرستاد كه با مخالفت شديد روبرو شدند نماينده به سهكميته مركزي 
، جلسه را »روم كه مردم هستند من جائي مي«كه  ، با گفتن اينفالتوي ديگر،  ولي يك سركرده. داد نابردباري نشان مي

كميته گزارش هفتگي خود . ي عمومي نمايندگان صورت گرفت مارس روز جلسه 10ادغام دو كميته در  .هيجان آورد به
كرد  درستي خاطرنشان  هداد و ب شرح  را كار پيو تهديدهاي  دورلانتصاب  :هاي گذشتزهوقايع روكه در آن را ارائه كرد 

ما  بهرا  اين دموكراسي دشمنِِ حمالت مكرر مطبوعات :استساخته ما از يع چه ما هستيم هماني است كه وقا آن«كه 
هستيم كه در مقابل هرتالشي براي  يريذناپ خللد سما  كه آموخته و تهديدهاي حكومت آن را تأكيد كرده است

پيامي  .يش ببرندمركزي را پ ي دعوت شد كه انتخابات كميته از نمايندگانچنين  هم. »شده است پا هسرنگوني جمهوري ب
ن اشاهان و امپراطور. جمهوري متحد شويم بيائيد تا براي خدمت به! ندان خلقزسربازان، فر« :براي ارتش تنظيم شدهم 

مقابل اين پوسترهاي سرخ كه نام  ،وارد شده بودند لوارروز بعد سربازاني كه تازه از ارتش  .»اند ما لطمه زده قدر كافي به هب
  .مركزي زير آن بود، جمع شدند ي ي كميتهعضااو نشاني تمام 

ها  ها و عقيده ترين رنگ گفت كه در متنوع هاي خود، اكنون با زبان پوسترهائي سخن مي انقالب، محروم از روزنامه
در . ها چسباندند كه غياباً محكوم شده بودند، اعتراض خودرا در گذرگاه بالنكيو  فلورن. ي ديوارها چسبيده بودند همه به
، با دووالنام  آهنگر جواني بود بهفرعي ناحيه سيزدهم  ي  رهبر كميته. هاي فرعي تشكيل شد ام نواحي مردمي كميتهتم

روزي  شبانهها نگهبان  ند و براي آناي خود خندق كَه پدور تو زيهرفرعي خيابان   ي كميته. مصمم و كخشبرخوردي 
شك  بي. گارد ملي بودند حقيقي فرماندهانها  آنگرفتند و  ده ميرا ندي دورلها اوامر  ي اين كميته همه .]77[گماشت
صلح  ـ نياز خميده و منكوب زير بارِ اين پاريسِ. ي محاصره بود دوره ي جبران كوتاهي خود در و آماده پاخاسته هپاريس ب
كه بيمي از  ون آنمركزي موقت، بد ي كميته. انديشيد جمهوري مي وقت ديگر موكول كرد و فقط به وكار را به و كسب

حاضر  ووكسالمارس در مجمع عمومي  15در  ،آن را كرده بود ياعضا همهاي بازداشت ضكه تقا ،خود راه دهد به وينوا
كل  ي نوان فرماندهع هرا ب گاريبالدي ،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 نرانسخ ي ازيك. گارد ملي برگزيدند
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نوان ع هاو ب. توانست هركس را بفريبد يدانش نظامي، كه وقتي سرش از باده داغ نبود، لحظاتي از هوشياري داشت كه م
مركزي آمد كه در مجموع حدود  ي كميتهي  ي انتخاب شدهعضاانام ،  پس از آن. خانه منصوب شد فرماندهي توپ كلنل

بايست در  بود كه ميمنظمي  كزيِرم ي كميتههمان اين . زيرا چند ناحيه هنوز رأي نداده بودند ؛شدند سي نفر مي
ديگران همگي . كميسيون قبلي بودند ءجز ،از كساني كه انتخاب شدندتعداد زيادي . شهرداري مركزي مستقر شود

هاي خود شناخته  رد تعلق داشتند و فقط براي گردانخُ ي متوسط پرولتاريا و طبقه كه بهبودند  امين گمهائي كامالً  آدم
  .شده بودند

هم هيچ ناكجاآبادي  بهو  نبود در رأس يك حزبي حكومت ،مركزي ي ها چه اهميتي داشت؟ كميته بودن آن نام گم
. جمع كند بود اين همه گردان را گردهم هي توانستتنهائ 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

. سب مركزي يك قراول بود و ي كميته !»زنده باد شاه« :زد مجلس فرياد مي چنين هم ها و آن حزب خوداما كردند،  مي
ها بپرسد كه چه  انترناسيونال نمايندگان سوسياليست را احضار كرد تا از آن. 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 ،رت تجاوزها فقط درصو طرف مردم نخواهد بود و آن

الزم  سهمگين با پاريسدرگيري بيني كرده بود كه يك  او پيشقبل ها  از مدت. راه رسيداز  15روز  ،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

اين نقشه توسط يك افسر ارشد . ، 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  ازاكثراً  د،ه بودنشدفرستاده موطن خود  بهي تمام  با عجله ه وسالح شد
اي از  عدهدر همين فرصت هم . دادند افزايش ميارتش پاريس را  ها فقط شمارِ آنهرروي،  به ؛بودشده شان تمام  خدمت

چه  آن. دندگذاشته بو پايه نفرات گارد مليهمراه  بهخواه را  ها و سربازان يك انجمن جمهوري ، ملوانگاردهاي متحرك
سه هزار گروهبان ي  الوهع هب ؛داده بودند ي عبور اجازه آن ها به تيپي كه پروسينفرات  عبارت بود از ماند مي وينوابراي 

چندهزار نفر  وللف .ي نسبتاً نامناسبي قرار داشتنددر شرائطشدند و  پانزده هزار نفر ميدر مجموع  ، كهيا ژاندارمشهري و 
آمدند، تقريباً فاقد كادر بودند و از  ندي ميكُ ها به و شمال انتخاب شده بودند، ولي آن لوارهاي  ارتشبرايش فرستاد كه از 

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 پاريسيود رها شدند حال خ 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  محله ها به آنم سوكه دو  داشتاختيار  درانسجام  انضباط و سرباز بدون 000/25 طفقحكومت ، مارس 19
بردن و براي زيرا كرد؟ خلع سالح شكل  بيي  با اين تودهشد  مينفر 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 
هنوز از راه  .چيز را نداشتهيچ  گوشِ شنيدن تالف ئاولي  .»كنند ميفايده  نيز بيمان را  هاي ما تفنگ ايه گرفتن توپ

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

الم كردند عها ا اين ي همه .]79[»خاتمه بدهي اراذلاين كار  بهكه  آنمگر  ،دهيبمليات مالي را سروسامان عتواني  نمي«
  .بچگانه است يك بازيِ بسادگيِا ه كه گرفتن توپ
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كافي بود . استمحكم ها  جاي آندانست كه  ملي ميولي گارد  شد؛ نميراقبت مهم چندان درواقع  ،ها از اين توپ
با . گرددممكن غير مونمارتردار  هاي باريك و شيب كوچهها از  آنعبور ها برداشته شود تا  فرش سنگ از سنگتخته چند 

ها در  اندارمژكه  امي، هنگمارس 16بود كه در اي  صحنهاين همان . شتافت ميكمك  ي پاريس به همهاولين هشدار، 
از هرسو سررسيدند هاي ملي  گارد. ، ديده شدقول داده شده بود، ببرند نترَوو را كه بهي ئها شدند تا توپحاضر  ژوميدان 
  .خيابانكف هاي  برچيدن سنگ شروع كردند بههم  تورنلهاي خيابان  ها را اوراق كردند و كاسب و توپ

ميلي  هيچ چيز، نه بي ير تي اما. ل پاريس مصمم شد در موضع دفاع باقي بماندهمين دلي حمله ديوانگي بود؛ و به
كه تمام  كسياين  ك،مرداين  ،مارس 20 نزديك شدن. ديد طبقات متوسط و نه آزردگي عميق محالت مردمي را نمي

كردند و او  را تشويق مي او كار پيو  فاورژول  انداخت؛تقال  بهبود، را  )ماكماهونحتي آدمي مثل (عمر آلت فعل ديگران 
 با اشتياقِ، عاجزاند ها از انجام هرگونه عملِ جدي اين باور رسيده بود كه آن انقالبيون بهاكتبر  31 شكست پسِ ازكه 

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 شهردار و توان دشمن، بدون اطالع قبليِنيروي خود ي  محاسبه

تر  ضعيفكه حكومت اين  ،]80[ بورژواهاي  سركردگان گردان بدون گوش دادن به و)  برنيايد زور توسل بهصدد ها در با آن
كه تمامي پاريس ] 81[توپ را داد 250انتقال دستور  كند،مركزي را بازداشت  ي كميتهعضو  25حتي بود كه بتواند از آن 
  .كرد ميها نگاهداري  از آن
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 ومفصل س

  
 هيجدهم مارس

 
قيام  يچيز :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  همارس، ساعت س 18روز . طرح آن احمقانه بود يهمان اندازه اجراي نقشه به
 هناحي و لوگزانبورگ، سن ميشلميدان  ، شهرداري مركزي،باستيل، فوبورگ دوتامپل، بلويل، بوت شومنمقصد   به

جا ساكت و   همه. وارد شد مونمارتر فر بهن 000/6با دو بريگاد، حدود  ليِسوسبيژنرال . پراكنده شدند ليدنواَسيزدهم و 
را گرفت و  رينولفسبرج  نتكُلُبريگاد . را تصرف كرد تالگالن دمولَبدون شليك يك گلوله  لتورِِپبريگاد . خلوت بود

از آن  پس .تكه شد  ها تكه دست ژاندارم همقابله برخاست و ب روبرو شد كه با سرنيزه به پينتور نام به فقط با يك قراول
در . انداختند رينولفسهاي برج  دخمه را اشغال كردند و نفرات گارد ملي را به  هجوم بردند، آن زيهرپست نگهباني خيابان  به

ساير در . تبريك بگويد نتكُلُژنرال  شتافت تا به بوت به كلمانسو. بودشده گيرانه كامل  فلاغ ي هحملاين ساعت شش 
اي براي  بيانيه دورلحكومت در تمام طول خط جبهه پيروز شده بود و . شدندگير  غافلهمين نحو  ها به توپها  جا

 .ها فرستاد كه از قلم يك فاتح تراوش كرده بود روزنامه
در ساعت هشت  . را فراموش كرده بودا ه تقريباً آن ينواو. 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 توپ يجلو بستن اسب شروع كردند به
ه ك ئيها مسلسل و ازهسربا بهو  ؛پچ كردند پچ ها شروع به ها و جلوي شراب فروشي ياطراف شيرفروش  رد مردم. شد مي
. كردند و وزرايش روي ديوارها، اشاره مي ير يتپوسترهاي هنوز خيس  به چنين هم ونشانه رفته بودند  ها خيابانسمت  به
 .كردند زده صحبت مي وحشت و پاريسِمختل  ، نظمِفلج كار و ها از كسب آن
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خاطر مصالح شما  هبحكومت اهالي پاريس، « :گفتند ميخواهان  ساير جمهوريو  وروفد، الرسي د، هيتيرك ـ  تويهآقايان 
در ها  آنبا اين كار  .كمك كنندقواي دولتي  ها به آن .ب از بد جدا شوندشهروندان خو. تصميم گرفت وارد عمل شود

بايد تسليم عدالت مجرمين « :ادبيات دسامبر اقتباس شده استي آخر از  جمله .»كنند جمهوري خدمت مي خود بهحقيقت 
معنايش اين بود كه  ،گفتند يها از نظم سخن م آنوقتي . »ناپذير بايد دوباره برقرار شود نظم كامل، فوري و خدشه. شوند

 .خون بايد ريخته شود
محاصره  ي همارس، كه در دور 18زنان . العمل نشان دادند ها بودند كه عكس اين زنابتدا  ،بزرگروال آن ايام  به

ها حلقه زدند و  دور مسلسل. ر مردها نشدندظمنت ،شده بودشان  از آن فالكت سهم مضاعفي نصيبو آبديده شده بودند 
دار  يك درجهگاه . ها پاسخ ندادند سرباز ؟»كنيد جا چه مي شما آن! شرم آور است« :ها گفتند هاي متصدي توپ نظامي بهرو

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 آندند كه خُدو طبل پيدا كر يلودودخيابان  پست نگهبانيِ به

 88ها با يك جوخه از سربازان تيپ  آن. ندبودشده سيصد نفر  ،رفتند باال مي رنانواُهائي كه از بولوار  تعداد افسران و گارد
ها پيوست و  آن هم به ژانديابان پست نگهباني خ. ها را يارگيري كردند فرياد زنده باد جمهوري، آن ا رو شدند و ببرو

بوت  رفتند كه به مولرطرف خيابان   باهم به ،شان را واژگونه باال گرفته بودند هاي   كه تفنگ ها درحالي  سربازان و گاردي
 ،ديدندي ملي ها ها كه رفقاي خود را قاطي گارد اين. كرد مي دفاعاز آن  88اين سمت تيپ در  و ؛شد منتهي مي مونمارتر

دستور داد  ،اين عالمت دادن شده بود ي كه متوجه نتكُلُژنرال . دادند عبور ي 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 .»ود خواهيد رسيدجزاي خ شما به« :و اضافه كرد كه ؛كرد

، روزيهها از جناح ديگر، خيابان  مراه با زنان و بچههت سهاي واژگونه در د  ناگهان تعداد زيادي گارد ملي، تفنگ. دادند
سالح  تش هيچ حركتي نكردند و دست بهنفرا. بار فرمان آتش داد ، سهمحاصره درآمده بود كه به نتكُلُ. پديدار شدند

 .گير شدند و افسرانش دست نتكُلُها پيوست و  آن بهجمعيت پيش آمد و . نبردند
چند گارد ملي با  اما ؛باران كنند قصد داشتند او را تير ند،بودشده چند لحظه پيش در برج محبوس همين كه  يسربازان

مقر ( روژ شاتو همراه با افسرانش به و ؛ گرفته بود وينواجاي  او را به هم تزيرا جمعي ،زحمت زياد توانستند او را درببرند
درنگ امضا  او آن را بي. را خواستند بوت ي هجا از او فرمان تخلي در آن. شدندمنتقل  )هاي گارد ملي فرماندهي گردان

خود را تسليم كردند و حتي  هايپوساشَها  ژاندارم. ابالغ شد روزيهافسران و سربازان خيابان  اين فرمان فوراً به .]82[كرد
 .را اعالم كرد بوتگرفتن  توپ بازپس ي هگلول سهشليك  !»باد جمهوري زنده« :فرياد زدند

زنده  هاي  با باريكاد پيكلُگير شد و در خيابان  غافل الگالت مولن دهدر  ،ها را داشت كه قصد بردن توپ لورِتپاژنرال 
. هاي خود برگرداندند پست ها را به را متفرق كردند و توپ ها چي ها را بستند، توپ را گرفتند، راهها  مردم اسب. گرديد گير در

 جمع شده بودند، ولي هودوندر كرد كه در خيابان اصرا  جمعيتي دستور حمله به سوسبيل ، ژنرالپيگالدر ميدان 
. خنده شدند هعقب راندند و ماي خود را بههاي  زده اسب وحشت] م. يك نيروي نظامي اسب سوار: هاشَسور[ها  شكاري

ها كه  ژاندارم. فرار كرد فرمانده. ضرب گلوله فرو افتاد جلو راند، يك گارد را زخمي كرد و به هدست ب شمشير بهافسر يك 
 .ستندومردم پي سربازان به ي هسريعاً متالشي شدند و تود ،ندازي كردنداتير شروع بهها  گاه پناهاز پشت 
 .گرد آمده بودندهشدار كه با اولين  پيوستندمردمي  بهجا  ها در همه سرباز لوگزامبورگو  نمبوت شُ، للويبِدر 
تنها  ؛ها را حفظ كردند توپ ي همتجاوزين را در تمام نقاط شكست داده بودند و تقريباً همديگر ساعت يازده، مردم تا 

و مردان  ندبودباش  حال آماده در مردمهاي  گردان ي هر همحاال ديگ. مدچنگ آ به پوسشابرده شد و هزاران عراده ده 
 .مشغول شدند ها 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 هفقط بيست نفر ب ،معروف بودند روشوت وفاداري به به

دفاع از خانه، خانواده و  حكومت شما را به« :نددآور صدا در زنگ خطر را به كار پيو  دورل، 12در ساعت  .»تكودتا اس
 ها پروسياز گرفته شده  هاي پس اي رهبران مخفي، توپ منحرف، تحت امر پاره بعضي افراد. خواند اموال خودتان فرامي

 سوئي با نامطبوعِ هم و اتهام بود  1848وئن ژخاطرات آور  حرف يادجا كه اين  از آن. »چرخانند سوي پاريس مي به را
اساس در افواه افتاده است كه گويا  بي ي هاين شايع«: كمك آمدند به ءها نتوانست كسي را قانع كند، تمامي وزرا پروسي

كه اعضاي آن شورشي اي  كميتهكار  بهكه خواهد  حكومت خواسته است و هنوز مي. كودتا است حكومت در تدارك يك
كل پانصد نفر را  فقط در ،كرات تكرار شد هها كه ب اين هشدار. »نظريات كمونيستي هستند، خاتمه دهد ي فقط نماينده

 .]83[جمع كرد
همراه با  كه دستور داد ،بودندجمع شده خارجه  در وزارت كه حكومت ياعضا بهپس از اولين چرخش اوضاع  ري تي

 ي هم كرد كه تخليالاع ،پاريس را ديدروِ  ميانهملي هاي  وقتي او فرار گارد. عقب بنشينند مارسميدان  بازان بهرس ي ههم
ل اشغا  چند وزير مخالفت كردند و خواستند كه چند نقطه مثل شهرداري مركزي كه پادگان آن در. پاريس ضروري است

خواست  فقط مي ،خيال كامالً بي كمرداما اين . موضع بگيرند روكادترُو در  ؛دنحفظ شو  نظام ي هبود و مدرس ژاردبريگاد 
تصميم گرفته شد كه . قوياً از او حمايت كرد ،زنداني شود باستيلكه نزديك بود در  وللف. حرف اقدامات افراطي را بشنود

حوالي ساعت سه، . ها پس داده بودند، تخليه شود كه دو هفته پيش پروسي ،بتمام شهر، حتي استحكامات در جنو
شوراي شهر گمان كرد كه . شهرداري مركزي عبور كردند يشيپور از جلوو   با طبل كايو گروهاي مردمي  گردان

سراسيمه چنان  ،شد ورسايهاي پشت ساختمان فرار كرد و عازم  از يكي از پلكان ير تي. ]84[محاصره در آمده است  به
 .را داد ريانوال نم ي هكتباً دستور تخلي ورسپل  كه سرِ

را اشغال كرده  اي ضع دولتيودست زده و نه هيچ م اي حمله ي انقالبي هنوز نه بهاه ، نيروير تيتا هنگام فرار  
 قبل ها شبِ آن .ه بودگير كرد فلامركزي را هم مانند تمامي مردم پاريس غ ي صبح كميتهتهاجم آن روز  .]85[بودند

اي  مدرسه، در باستيليازده شب پشت  ساعت مارس، 18در قرار مالقات بعدي را هنگام جدا شدن از هم،  بهطبق معمول 
. نبود يامنجاي ديگر  ،شد كه فعاالنه توسط پليس مراقبت مي ريوكوردميدان كه  چون .گذاشته بودند باسفرواخيابان در 

با دريافت خبر حمله، . دفاع انتخاب كرده بودند ي هها افزوده بود و يك كميت برتعداد آن سمار 15 جديد درانتخابات 
 رهرژِبِ ،باتينيولدر  وارلن. ت خود همت گماشتندهاي محال انگيختن گردان بر شتافتند و برخي به باسفرواخيابان  اي به عده

در خيابان  فالتو و سوم هدر ناحي ندييپ، ونئپانتدر  والدو، مونمارتردر  )منصوب شده بودلژيون سركردگي  كه اخيراً به(
در ساعت . دهم مشغول بودند هو ناحي بلويلانگيختن  بر به ،كميته تعلق داشته باشند كه به بدون آن برونلو  رانويه. ورس

ها  نزد آن هم دانيانيزن يرسيد و گاه كه از هرسو ميبودند هائي  انبوه خبر گيردر كه نفر از اعضا گرد هم آمدند 12ده، 
هاي فدراليست  گردان ي هكه مطابق آن همطرحي 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 بي ي ههاي انقالبي از بيم حمل پايگاه. كردند ولي حركت نمي ،باش بودند درحال آمادهعمالً 

هائي كه  ربود از گارديهم فقط پ مونمارترحتي . كمال خود، شديداً سنگربندي كرده و در جاي خود باقي ماندند تمام
. براي خوردن نداشتندبح چيزي صچون از  ،كردند يجمع م غذاشان  كه برايسازماني  بيگشتند و سربازان  دنبال خبر مي

جداً  نتكُلُژنرال جان ، مطلع شد كه كيلنيانكورهيجدهم، مستقر در خيابان  هناحيبيداري  ي هكميت نيم، و حوالي ساعت سه
 ي هيتكم ياعضا. دنمو ميو ژنرال را طلب ه را محاصره كرد روژ شاتوسربازان، متشكل از جمعيتي، اساساً . خطر استدر



 68 

كمه شود، امحقرار بود كه  ،فرستادند كه زنداني را ژرو شاتو ي فرمانده وراً دستوري بهف) برژرهو  ژاكالر، [*]رهف( بيداري
 .رفته بودجا  از آنتازه  نتكُلُوقتي فرمان رسيد، . نگاهدارد

هاي جمعيت بسيار  كه فرياد  رؤساي اين پست. مركزي برده شود ي 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  ليادرح ،رسيدندجا  آن بهها حدود ساعت چهار  آن. ببرندا ج آن تصميم گرفتند ژنرال و افسرانش را به ،مستقر است روزيه
ژنرال در سالن كوچكي در . ها دست بلند نكرد ولي كسي روي آن ؛كردند جمعيتي بسيار خشمگين راه باز مين ااز مي
. سربازان برافروخته خواهان اعدام او بودند. تكرار شد روژ شاتوهاي  جا صحنه نايدر . كف شديداً تحت نظر بود هم ي هطبق

ها  آن. »صبر كنيد تا كميته بيايد« دزدن را آرام كنند و فرياد مي ها كردند كه آن اي مي افسران گارد ملي تالش نوميدانه
 .نشانندب و براي مدتي هيجان جمعيت را فروبگذارند 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  دشنامو  1848وئن ژ، آدم توما مانكلاين . ديوار خانه خورد محكم به ،بودندجمعيتي خشن دنبالش كرده 

تعدادي از افسران گارد ملي، . گير شده بود ها شناسائي و دست ، هنگام بازرسي باريكادمارتيرسه دشُاو در . انقالبي بود
خواه را متوقف كنند  خون ي 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! صبر كنيد كميته بيايد« :و هزار بار فرياد زدند
و قراول رفت و او را نقش طرف ا بيست تفنگ به. حياط كوچك خانه پرت كردند را گرفتند و به توما كلمانزدند و دوباره 

در آن زنداني بود را شكستند، خود را روي او  نتكُلُاتاقي كه ژنرال  ي هسربازان پنجر ،حين اين اعدام در. زمين كرد
 ،طرف مردم را داده بود ه بار فرمان آتش بهساين مرد كه صبح همان روز . كشاندند طرف حياط بهاو را انداختند و 

 .آمد ير رگبار گلوله از پا درزاو را كنار ديوار كشاندند و . اش حرف زد رد و از خانوادهگريست، تقاضاي ترحم ك
 ژرو شاتو به نتكُلُهمراه ها اجازه دادند كه افسران  آن. خشم توده آرام گرفت  ،ها جوئي اين تالفيپس از پايان 

 .آزاد شدندشب رسيدن ابرگردانده شوند و با فر
را كه  ننس اوژِپرَپادگان  لبرون. 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 كرد 120در دست تيپ 
طرف   حركت خود را به تامپلاز طريق خيابان  برونل .دست مردم افتاد به پوساشَهزار و د. حبس شدند برونلدستور   به

هاي  در در ساعت شش جمعيت با چكش به. ملي در ساعت پنج اشغال شد ي هخان چاپ. ادامه دادمركزي شهرداري 
عالمت  ريوليهاي خيابان  ها از پنجره بازرولي س. ه نفر ازپا درآمدندسشليك شد و ها  روزنهاز . حمله كرد ناپلئونپادگان 

 ي هها را گشودند و اجاز ها در اندكي بعد آن !»زنده باد جمهوري ،كه شليك كردند ها بودند اين ژاندارم«و فرياد زدند  دادند
 ].87[ها را دادند بردن سالح

ازطريق  د،را اشغال كرده بودن جا هائي كه آن ژاندارم. محاصره شده بود تقريباًمركزي نيم شهرداري  و در ساعت هفت
كه توسط افراد خود رها شده و بدون هيچ  وابرو  ژول فرينيم،  و در ساعت هشت. گريختند لوبو يني پادگانگذرگاه زيرزم

شهرداري  رسيدند وميدان  به برونلهاي  اندكي بعد، ستون. رفتند دردزدانه  ـ نيزـ جا مانده بودند  دستوري از طرف حكومت
 .جا رسيد آن به سن ي ههم ازطريق كنار انويهرو درست در همان زمان، د تصرف درآوردن مركزي را به

ادبندي كنند، در كرا باري سن ي هوكنار ريوليدستور داد خيابان  برونل. يافت وقفه افزايش مي ها بي تعداد گردان
ها  گشتييكي از اين . فرستاد اطراف به هاي گشتي زيادي  گروهها را تقسيم كرد و  ها نفر گذاشت، پست ورودي ي ههم

شود كه او با  فريگيري  دست موفق به نزديك بود ؛ها در آن جلسه داشتند، محاصره كردركه شهردارا  لوورري شهردا
 .برگشتند بورسشهرداري ميدان  ها به شهردار. بيرون پريدن از يك پنجره خود را نجات داد
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ند و در انتظار اطالعات و نظرات جديد، مذاكره گذرانده بود معاونين به جا تمام روز را همراه با بسياري از در آن، ها آن
 ير تي .ها نمايندگاني نزد حكومت فرستادند حوالي ساعت چهار، آن. حكومت عصباني بودندمعناي  بي ي اكثراً از حمله
شست و اين كار تماماً هايش را از  دست دورل. دادها نشان  آن را به يخروج درِمؤدبانه  كار پي. رفته بود ردپيش از اين 

شهرداري  ،هاي فدرال گردان. هنگام الزم آمد كه تصميمي گرفته شود شبولي . اند دانان آن را انجام داده گفت كه حقوق
 تنيولابو  مونمارترهاي  گردان آرنولدو  برژره، وارلن . را اشغال كرده بودند واندوممركزي را در محاصره داشتند و ميدان 

ها  كردند، گوئي ارتشي داشتند كه از آن هرقيمت مي و چند مرتجع صحبت از مقاومت به نترَو، واشرو. جا برده بودند را آن
كردن اوضاع  كه راه آرام دها فكر كردن آن. گشتند اي مي دنبال راه چاره ،تر بودند ديگران كه معقول. پشتيباني نمايد

عنوان رئيس پليس و  ه، ببودده اد 1848ان ژوئن ، كه امتحان خود را در مقابله با شورشيدامآادوارد تواند اين باشد كه  مي
خاطر  هاكتبر بود و شب مخالف آن و ب 31كه صبح هوادار جنبش انترناسيونال  قسابعضو  ،سر پرودنيست سبك( والنگال

. عنوان فرمانده گارد ملي منصوب شوند هب )نمايندگي برگزيده شد به ،برداشت نوالبوزِخراشي كه هنگام قيافه آمدن در 
توانيم با  ما نمي«او قاطعانه رد كرد و گفت . نهاد كنند پيش ژول فاور حل درخشان را به نمايندگان رفتند تا اين راه

كرد،  ها پنهان مي پاريس كه او از شهردار ي هكه تخليكرد فقط براي آن بازي را اين كمدي  .»ها كنار بيائيم كش آدم
ديگر خود را  ژولِن اي. كرده استترك شهرداري مركزي را  ريول فژه خبر رسيد كن مذاكرات يدر ح. توجيه گردد

خوانند تا جانشين ارتش ا بهاي هوادار نظم را فر گردانكه  و با شهرداران قرار گذاشتداد ظاهر متعجب نشان  هب
  .شوندمضمحل شده 
. بودنديت حكومت در ابهام كه همگي در مورد ن شده از اين و تحقيرريشخند بازگشتند كامالً مقهور اين  شهردارها

يكراست  ،مذاكره كنند كه دوباره در شهرداري خود شروع به آن جاي به ،دار بودندراگر از اندك شجاعت سياسي برخو
ژنرال [تالفايِتوانند  ها اطالع داد كه مي ن آ به كار 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 كرد 1789فرانسوي كه در انقالب 
  .شهرداري مركزي فرستادند را به والنگالها فوراً  آن. بياورند

ها خواب اين  يك از آن هيچ. جا بودند، عموماً نگران و مردد مركزي از ساعت ده صبح آن ي كميته يبعضي از اعضا
خواستند در شهرداري مركزي  مينها  از آنبسياري . هايشان بيفتد يده بودند كه قدرت با اين سنگيني بر شانهرا هم ند

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 تالشي براي  مراقب هرگونه كه ضمناً الزم بود. جا بمانند در آن

در تمام روز او . شد متوسل  كسالي وورأ بهكرد، در يكي از فواصل هوشياري خود قول داد مراقب هرخطري باشد و  مي
كه  گماشت، حال آن مليفرماندهي كل گارد  كميته مرتكب اين اشتباه شد كه او را به .]88[هيچ نقشي بازي نكرده بود

  .از پيش در شهرداري مركزي مستقر شده بودداد،  ميانجام را اين وظيفه كه از صبح  برونل
اش را  خود اعتماد كامل داشت و از پيش بيانيه او به. اعالم آمادگي كرد يهلوئيلي، رقيب والالنگ، سهدر ساعت 

 .»فرمانده گارد ملي« :جواب داد والالنگ ؟»شما كي هستيد« :دندها از او پرسي بانهنگ. رسمي فرستاده بود ي هروزنام به
 ها آناز كميته . ها را بپذيرد كميته رضايت داد كه آن. و غيره همراه او بودند كورنه، كروالُپاريس،  گاننمايندتن از چند 

او كه  ضمن آن. يوانه خنديدندنفس اين مرد د 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 بهخود بيرون رفت   از قرائت بيانيهپس 
ي   بنه و بارخود و  ي هخان هاي خود، توپ هنگ وينواجنوب،  ي هاز درواز. براي آزادي دار نحوي معني به شب 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
ترين حركتي از طرف  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 كست كمون از طرف حكومت ورساي كمونارها را محاكمه ميارگاني كه پس از ش[مقابل شوراي جنگ جهت در

  .گذاشته بودباز ارتش روي  ها را به مفر ي ههم ، بلكه) باليد خود مي به
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  چهارمفصل 
 

  دهد مي مركزي براي انتخابات فراخوان ي كميته

 
 .»شوند هاي شما متوسل مي قلب ما به ي ههاي شكست قلب«
 ي هگارد ملي و هم به سنن پاريس و نمايندگان رداران و معاونيشه(

  ).شهروندان
  

همه تعويض آندر قياس با اي، حتي عجب تغيير صحنه. مارس از پيروزي خود آگاه شد 19پاريس 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 ،بافروانام  و خيابان گم باستيلاز اعماق . بودندهوا رفته  و بهشده دود با مه صبحگاهي همراه دستگاه اداري و 
از صحنه سپتامبر امپراطوري  4در ترتيب  اين به. عود كرده بودصپاريس و درمعرض ديد تمام جهان تارك  بهمركزي 

  .نده بودچنگ آورد را بهصاحب  بييك قدرت  »چپ«نمايندگان ترتيب اينو بار بهناپديد شد؛ 
خود قدرت هم بازگرداندن  و آناين بود كه فقط يك انديشه درسرداشت در مركزي  ي ولي افتخار بزرگ كميته

بختانه،  خوش. شد اكتبر مي 31جنبش هم مثل اين جنبش  مِپرداز بود، سرانجا  نامه گرا و تصويب اگر فرقه. بود پاريس به
 ي هافراد طبق. خاصي نداشتند ادعاي سياسي چنين هم و اي خاص ذشتهگ كه ز تازه واردهائي تركيب شده بوداين كميته ا

از  ها و بيش تر در قيد سيستم كم ر 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 به پاريس راشهرداري 
كه (بورژوازي پاريس  جهت آن خرده بود كه عمدتاً به »چپ«خاص هاي  برنامهامپراطوري اين يكي از  ي هدر دور

 جلب آن به )بي تحقير شده بودبين حكومتي برتخت شهرداري مركزي پاريس حساوشتاد سال  تمام با ديدن منصهطي 
شهردار ( سماناُ هاي مالي تالسخها و ا وامافزايش بودجه،  ي هوقف از افزايش بيهم ها  جوترين آن حتي مسالمت. شد مي

اين براي زدند كه كف  كارپيبراي  آميز چه تشويق ها آن و. بودندمتحير و ناراحت ) پاريس در دوران امپراتوري
ها از آن برخوردار بودند و از  قصبه ترين حقوقي را خواسته بود كه كوچكهمان كرترين شهر فرانسه ف ترين و روشن بزرگ
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اواخر امپراطوري، فكر يك شوراي  در !دهدب حساب پسكه خواسته بود ) يعني، همان شهردار پاريس( سنپاشاي 
و حاال تنها تحقق كامل آن  پوشيدل عم ي  جامعهمحاصره ايام اين فكر تا حدي در  ،شهرداري منتخب نضج گرفته بود

  .ش آسوده خاطر سازدا تمركززدائيتوانست پاريس را از جهت  مي
 طي ها در آن. كمون مايل بودند شوراي شهرداري، به آرمان بورژوائيِ تفاوت به هاي مردم، بي از سوي ديگر، توده

كن كردن  اهرمي براي ريشهعنوان  هم بهز و هنو ؛عليه دشمن خواستار آن شده بودند حعنوان يك سال هب و رهصمحا
دولت چه ارزشي  بدون آزادي و وابسته به منتخب، امارائي حتي وها براي ش آن. باشند مياستبداد و فالكت خواستار آن 

وپنجه  و در مجموع از دستاختياري نداشت پليس  و ها، دادگستري بيمارستان ،مدارس ي هادار؛ شورائي كه در قائل بودند
كه  ،شكل سياسي بوديك كردند  ميتالش چه مردم برايش  آن. ناتوان بود كردن با بردگي اجتماعي همشهريان خود نرم
هاي انتخابي را  حكومت ي هقوانين اساسي و هم ي 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 مي ي هكنند نتخابا اصطالح موكلينِ به ي هخالف ارادبرديده بودند كه 
هوا را تنفس كه حتي  يقدرت همين ؛ اماكند خود محروم مي از حق دفاع از كارِ ـ حتيـ كارگر را و گرايد  استبداد مي به

همه شكست،  پس از آن ها نآ .زندسر باز ميداري  سرمايه هاي همواره از مداخله در راهزني ،آورد در مي خود تحت امرِ
اين . رهائي كارگر نيست براثر طبيعت خود قادر بهموجود گزاري  كامالً متقاعد شده بودند كه رژيم حكومتي و قانون

 قانون اساسيِ .بودوحدت ملي بقاي  ي هحدودم در حكومتي مناسب ها از كمون خودمختار انتظار داشتند كه رهائي را آن
ي خود سروري  كننده ا وظائف منجز و روشن را جانشين نمايندگاني سازد كه بر انتخابوكالت ببايست  كمون مي

حاكميت را براساس  كرد و آن تغذيه ميي جان  شيرهاز  زده بود وكشور پيوند  بهكه خودرا قدرت دولتي سابق  .كنند مي
سازمان افراد با منافع معدودي  بقامط ارتش و پليس را و عدليه و و ماليهنمود  منافع متفاوت و متخاصم غصب مي

  .دشگزين مي جايهاي خودمختار  كمون  ههيئتي از نمايندگان كليبا  ستبايمي داد، مي
 ي هبعضي ديگر، هم ي 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  بهدر آن  تروشوقي كه اخود را در همان اط ي هها اولين جلس ونيم، آن ت هفتدر ساع

من با تشكيل جلسه در « :و گفتا. ادوارد مورونام  بود بهردي ور خُ و پيله )ساله 32حدوداً ( جواني رئيس مرد. دادند
پاريس  وضعيت خودشان را فوراً مشخص كنند، به بايد ،جا هستند كه آن ولي حاال ؛»شهرداري مركزي موافق نبودم

ترين زمان ممكن انتخابات را انجام دهند، خدمات عمومي را تأمين نمايند و شهر را  خواهند، در كوتاه بگويند كه چه مي
  .گيرانه حفظ كنند فلاغ ي هدر مقابل حمل

فرانسه  بهو ، مجلس را متفرق نمائيم طرف ورساي حركت كنيم 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« :، گفتكسالوونهاد  پيش ي هديگري، نويسند
  .»سرمشق بگيرندما از ما هم نظر هستند، 

نهاد  ديگران با اين پيش. جام برسانندرف دگان، انقالب را بهكنن انتخاب اي خواستار آن بودند كه قبل از رجوع به عده
براي انتخابات فراخوان  هل تهيؤرا مس موروكميته تصميم گرفت فوراً انتخابات را برگزار كند و . مبهم مخالفت كردند

 ير اعضات ايم كه بيش مطلع شده اكنون شهروندان، هم« :گفت كميته وارد شد و يدرحين امضا، يكي از اعضا .كرد
راهي  انسرباز. 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. هستند ورساي
  .»خروج دشمن از شهر شويم
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هاي  ستون. ها علناً در جريان بود خانه وزارت هتخلي. شدند مياز پاريس خارج تازه داشتند  كار پيو  ژول فاورواقع،  در
بستن  امضا كردن ادامه داد و اين احتياط سنتيِ ولي كميته به. چپ بودند ي ههاي كران سرباز هنوز درحال خروج از دروازه

كه اين يك ـ  افراد خيلي معدودي ديدند دهرچنـ نديد اين كميته . ديده گرفت و در انتخابات غرق شداها را ن دروازه
  .است ورسايتا پاي جان با مجلس  ي همبارز

مختلف دواير ها و هدايت  خانه نمايندگاني براي تصرف وزارتشد،  بايد انجام ميكارهائي كه براي توزيع كميته 
يا انقالبي بودن شهرت كارداني  كساني كه به ياناز م بعضي از اين نمايندگان از بين افرادي خارج از كميته و. تعيين كرد

جا نيستيم تا  ما اين« :همكارانش با عصبانيت پاسخ دادند ش حقوق صحبت كرد وييك نفر از افزا .داشتند، انتخاب شدند
دائمي ترتيباتي در مورد حضور . 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 به ي هبيرون غوغاي شادمان در

 ي هو هم بوت مارتري، در رادهاي شهرداجلوي باريك در. ها بود خاطر و اميدواري آنآسودگي هشت ماه، اين اولين روز 
اين روزنامه . رسمي ي هفقط روزنام كرد؟ ي از جنگ داخلي صحبت ميك پس. زد ان موج ميتماشاچيجمعيت بولوارها 

گارد ملي  و در پيامي به »آزموده استهاي آشتي را  راه ي هحكومت هم« :كرد خاص خود روايت مي ي هشيو وقايع را به
. قتل رساند سردي به خون را با نتكُلُو  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؟ كمونيست ضاياع

مورد اما اين . روهان با گرايش مركز را تحت تأثير قرار دادسرائي براي فراريان فقط چند گ اين نوحه؟ »گيريد خود مي
شهردارها در آن   هآمدند كه همدوم  هشهرداري ناحي تكنيك، به پليو شاگردان  بورژواهاي جوان: ي جدي استا نشانه

را با كميته  اند، مخالفت خود هاي ما بوده انقالب هاين دانشجويان دانشگاه كه تا امروز پيشاهنگ كلي ؛جمع شده بودند
  .كردند اعالم

 همهخواستند؟ ساعت دو  ؟ چه ميبودندكساني  ها چه آن. ط پرولترها صورت گرفته بودساين انقالب توچراكه 
ان، مردم پاريس دشهرون« :ببيند ،ملي بيرون آمده بود ي هخان تا پوسترهاي ديواري كميته را كه تازه از چاپ ندشتافت مي
خواهند  شرمي كه مي هاي بي كمين احمق در ـ كه بدون تحريك چنان همـ دبار، بدون هراس نيرومندي آرام و بر عيندر
يك جمهوري حقيقي، اين  ي هاتفاق هم شالود پاريس و فرانسه بهتا ريد ابگذ. اند نشستهجمهوري ما آسيب برسانند،  به

از مردم پاريس براي انجام انتخابات . عصر انقالبات خاتمه خواهد داد، را بريزند متي كه براي هميشه بهوتنها حك
. ايد دفاع از پاريس و حقوق خودتان مأمور كرده شما ما را براي «: گارد ملي و خطاب به. »شود خودشان دعوت مي

 ،نام مردم ، ما بهاين فاصله در. آماده شويد و فوراً انتخابات كمون خود را انجام دهيد. مأموريت ما اكنون منقضي است
و  لوليه، اسي( ها از آن نفر ه يا چهارسدر ذيل آمده بود كه جز ] 90[بيست نام .»داريم كزي را نگاه ميشهرداري مر

مراجعه كنيد [ 1792اوت  دهمِ صبحِ از پاريس. فقط از طريق پوسترهاي چند روز اخير شناخته شده بودند )وارلن
  .خود نديده بود نامي را در شهرداريِ مهاي گ هور چنين آدمتاكنون ظ] م. روزشمار انقالب كبير فرانسه به

سسات را تصرف ؤها م آن. كردند شان آزادانه تردد مي هاي مورد احترام بود و گردان نشا پوسترهايبااين وجود، 
و  ؛رسمي ي هروزنام و جنگ، تلگراف ،ر بحريهاتهاي ماليه و داخله؛ در ساعت دو دف خانه ارتزدر ساعت يك و ،كردند
راستي، عليه اين قدرت نوزاد كه نخستين كالمش  .كار خودشان را كرده بودندها  آن. ني كل مستقر شددر شهربا دووال
  گفت؟ توان چه مي خودش از قدرت است، گيري كناره

نفر  000/20. رد شويم يريولباز خيابان  ن باريكادهاي نيمهااز ميبيائيد . داشت ها حالت جنگي چيز در اطراف آن همه
پنجاه توپ و مسلسلي كه در طول نماي ساختمان  .اند شان بسته قنداق تفنگ شان را به و نان  هاري اردو زددر ميدان شهرد
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ر بود از گاردهائي كه ها پ پله حياط و راه .اند قرار گرفتهاالر شهر تدر اطراف  دارد كه هائي را حالت مجسمه ،قرار گرفته
پرسنل  در سالن سمت چپ كه به. ها بود از افسران، گاردها و غيرنظاميمملو  تروناالر وسيع تو  خوردن بودندغذامشغول 

جا  در آن. كميته بود مخصوصِ ،ساختمان هاويزاطاق كنار ساحل رودخانه در . كرد سروصدا فروكش مي ،شد مربوط مي
با . جا حاكم بود انضباط و سكوت در آن. مشغول نوشتن بودند و حدود پنجاه نفر روي يك ميز دراز خم شده

روي يكي  كردند، به كه دو نگهبان از آن مراقبت مي ورودي گاه، درِ به گاه. اكتبر خيلي فاصله داشتيم 31هاي  آنارشيست
  .شد كميته كه حامل فرمان يا مشغول تحقيقي بود، باز مي ياز اعضا

كه هيچ دخالتي در آن  نتكُلُو  توماـ  كلماناعدام  از كميته خواست كه به ي از اعضايك. جلسه از سرگرفته شده بود
 .»ها در نهايت تو را انكار كنند مردم را انكار نكن، چون بيم اين هست كه آن« :ديگري جواب داد. كند، اعتراض  نداشته

ها را  ما بايد اين تهمت. رت گرفته استوچشم ما ص يكند كه اعدام جلو رسمي اعالم مي ي هروزنام«نفر سوم گفت 
كس  شما از همه. اين اتحاد بايد حفظ شود. اند دست هم داده بورژوازي در اين انقالب دست بهمردم و . متوقف كنيم

 ؛دست آوريد خوب، پس مردم را رها كنيد تا بورژوازي را به« :در حرفش دويدند. »ندنبات شركت كاخواهيد كه در انتخ مي
  .]91[»سازند ميرا ها  كه انقالبهستند اها وقت شما خواهيد ديد كه آيا اين  بورژو كنار خواهند كشيد و آن مردم

نويس  پيش ادوارد مورو. شودامر تشريح حقيقت  ورسمي درج   هكميته تصميم گرفت كه يك يادداشت در روزنام
  .تصويب رسيد نهاد و قرائت كرد كه به بيانيه را پيش

 آئي گردهمه س هشهرداري ناحي كميته مشغول بحث درمورد نحوه و تاريخ برگزاري انتخابات بود كه مطلع شد در
موقت  ي هادار ير تيصبح همان روز، . تشكيل شده استدر مجلس  سنشهردارها 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 مينان داده شد كه آنكميته اط به

ديگران با . »توافقي برسيم تا وضعيت تحت قاعده درآيد ها به طور است ما بايد با آن اگر اين« :تعدادي از اعضا گفتند
خواهيم فرانسه را با خود داشته  اگر ما مي« :تگف اعضي از ايك. ها شدند يادآوري محاصره صراحتاً خواستار بازداشت آن

 ديگر و از سوي ؛تصور كنيد كه بازداشت نمايندگان و شهردارها چه انعكاسي خواهد داشت. نبايد آن را بترسانيم ،باشيم
ر اگ. دهنده خيلي اهميت دارد رأي از گيري آوردن تعداد چشم ردگ« :ديگري گفت. »ها چه خواهد بود تأثير همكاري آن

يك همكار عصبي مزاج فرياد  .»آمدهاي رأي خواهند  صندوقپاي پاريس  ي ههم ،ما بپيوندند نمايندگان و شهردارها به
از زيربار مسئوليت شانه  هشما اين است ك ي هو تنها دغدغ مقامتان نيستيد ي هبهتر است بگوئيد كه شما شايست« :زد

  .شهرداري بفرستند عنوان نماينده به هرا  ب آرنولدكه  دسرانجام، تصميم گرفتن .»خالي كنيد
از ترس  مالونو  ريِ ميليهائي مثل  ترين معاونين و نمايندگان، سوسياليست 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 بيست ي هسابق كميت يها و اعضا ، انترناسيوناليستريوكورد؟ حتي در »هستندكساني  چه

 خواستند و ها مي چه آنزيرا . شهرداري مركزي بفرستد بهمأموريني معهذا، اين جلسه تصميم گرفت  .آميز داشتند احتياط
  .جا بود خواستند، قدرت در آن چه نمي

هاي  ، دادگاهرا رفع حالت اضطراريحال  و درعين كرد؛ شنبه را براي انتخابات تعيينرادر همين فاصله، كميته روز چه
هيئت اعزامي براي پذيرفتن سومين جلسه . نمودجنايات و جرائم سياسي را شامل عفو عمومي  هنظامي را لغو و كلي
از ( كروالُ، و نمالُ، هكورن، نلَتُ، ريِ ميلي، كلمانسو: بودند ازهيئت   اين .شددر ساعت هشت تشكيل اتحاديه شهرداران 

  ).از معاونين( هيِيلئومو  ژاكالر، مورا ؛ و)از شهرداران( موتوو  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 د و كتابي حرف مياو درازگو بو. ها بود گوي آن سخن ـ شهردار

كثيري از  ي هعد. هاي وارد نيست آدم و پاريس در دستوكالت ندارد مركزي  ي كميته. دندولت تعلق دار به ها است؛ توپ
و بشود مسخره  كميته 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. نمايد مجلس را قبول
مرتباً نطق او . »دنپاريس را كسب كن ي هاي مورد مطالبزهز مجلس امكان تأمين نياا  اند كه مصمم ،و شهرداران است

افراد گارد كرد؟ حمله كرد و اول جنگ داخلي را شروع كي   !دنها جرأت كردند از قيام حرف بزن آن! عجب. شد ميقطع 
ان پولش را پرداخته بودند؟ گارد هائي كه خودش گرفتن توپ شبانه و پس ي هيك حمل جز پاسخ دادن به اند، ملي چه كرده

  اري مركزي كرده است؟هردنبال 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 الزام ي 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
يك ژنرال آبروباخته را در رأس ما قرار داده، پاريس را از پايتختي انداخته و . استبرنداشته ري دست مهوموجوديت ج

تحت  كه پاريسِ پايبندي، شجاعت و ايثاري راو هاي ما پوزخند زده،  رنج به. داشته است سعي در ويران كردن تجارت آن
. را هو كرده است ـ ويكتورهوگوو  گاريبالديـ  ها 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 سر اگر 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. ختم جمهوري خوانده شده بود ،آورديم مي
از حد  بيشتحت قوانين آن  خود ماـ  كنيم  ديكتهمورد فرانسه، ما مدعي آن نيستيم كه قوانين آن را  اما در. منقضي است

مأموريت كنيد، مسئله ديگر اين نيست كه بدانيم  مالحظه مي. دهيم تن نمي هاي هم دهاتيرفراندوم  ولي به ـ 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 انتخابات رجوع مي كنيد و همراه ما به ما كمك مي آيا شما به. نمايندگانش را برگزيندرا دعوت كنيم كه اريس پ
 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 سرِ ي ههم ،ند كنيدرا بلها  اينمراقب باشيد، اگر پرچم « :گفت
دست  تر به هاي آرام با گام  رفت پيش. صدا درنيامده است زنگ انقالب اجتماعي هنوز به. كنم بيني مي را پيش 1848ژوئن 

ممكن  ،مند استزيروپشما كه امروز ام قي. پائين بيائيد، ايد مرتفعي كه خود را در آن قرار داده ي هلقُاز آن . آمده است
خود  ، ترديد بهكم قانع باشيد كه به ولي دراين ؛ريدابراي آن مايه بگذ ،هرچه در توان داريد. بخوردفردا 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 بجانب  از

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 

تصميم شان  هاي  فعاليتبعداً مردم در مورد . ما برگزاري انتخابات است ي هوظيف. تر است سادهها  از اينما  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 بدون همكاري آنانتخابات با يا . ي ندارندوزننيز و در مجلس هستند؛ مردمي 
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و اگر  ؛برگزار خواهيم كردانتخابات را ها  ما بدون آن گرنهو. كنيم ها استقبال مي خواهند كرد؟ ما با آغوش باز از آن
  .»ها را خنثي كنيم چگونه آن كه دانيم مي ،سد راه ما شوند ،درصدد برآيند

هاي شما چيست؟  الخره، خواستاب« :گفت كلمانسو. بحث داغ شد. كردندخود پافشاري  برحرفنمايندگان اعزامي 
  ؟»كنيد مجلس براي شوراي شهرداري محدود مي از اضتقا را بهخود  مأموريتآيا شما 
چنين خواستار  خواهيم، بلكه هم مي را ما نه تنها شوراي شهر« :گفت وارلن !»نه! نه«: زيادي از كميته ي 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 اجاره ي هساد و صافگرفتنِ  ناديدهعنوان حكومت قانوني،  هب
  .»معوقه، و ممنوعيت ارتش در قلمرو پاريس، هستيم

 ه،واضح است كه مادام كه كميت. شما را دارم، ولي اوضاع خطرناك است يها ن خواستمن هم همي« :نمالو
نمايندگان  برعكس اگر پاريس دوباره به. هيچ حرفي گوش نخواهد داد مركزي را در اشغال دارد، مجلس به شهرداريِ

  .»از شما ساخته خواهد بود ها كاري بيش نظر من از آن قانوني خود اعتماد كند، به
هيئت  يِو اعضا ،برگزاري انتخابات چنان از حق خود براي كه كميته هم حالي ونيم طول كشيد، در تا ساعت ده بحث

خود را  يچهار نفر از اعضا ،سرانجام توافق كردند كه كميته. كردند كميته دفاع مي از ادعاي خود براي جانشينيِاعزامي 
  .انتخاب شدند *][ژوردو  رنولدآ، روم، نوارلَ. بفرستد 2 هناحي به

، پيرا، كارنو، شلشه، لوئي بالن ؛ها، شهردارها و معاونين نماينده: ليسم روبرو شدنداليبر ي هاكر ـ  جا با تمام عمله در آن
براثر  اما، صميميهوادار  معدوديجا  مردم درآنآرمانِ . ت نفرصدرمجموع حدود ش ؛دوباي، و نترَو، مارهد، كهفلُ، تيرار
متكبر و عصبي  يليبرالاو . ، شهردار ناحيه دو، رياست جلسه را برعهده داشتتيرار. ، بسيار مأيوس داشتعلوماي نام آينده

 ي هكميت مقابلدردر شهادت خود  او .ندياري رسانده بود تروشوفلج شدن پاريس در دست  كه به ، از همان قماشيبود
مثله و ، داد نشان  يعريان بهرا گي خود تمام فرومايليبرال ـ  بورژوازي راديكالدر آن كه  را اين 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،  هها ب مركزي اين است كه با شهرداري ي 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 راديكال ي ههمو خالصه  لوئي بالن، پيرا، تيرار، شولشه

ز طرف حكومت شهرداران كه ا هديااتح: واجد صالحيت وجود دارد مرجع فقط يك. شوند مركزي وارد مذاكره نمي
  .»نمايندگي دارد
ما از طرف گارد ملي . ي موجوديت داردزمرك ي كميته. وارد اين بحث نشويمبيائيد «: ي مركزي كميته نافرستادگ
  ؟»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 چيست ي هولي برنام« :اين سؤال را مطرح كرد رلناو
انتخابات  تواند خود را به ها اين بود كه پاريس نمي ليبرال ي هاستدالل عمد. كردند ميبايست با بيست مهاجم مقابله  مي

دفاع  ها در مقابل حكومت كه آن ،محاصره بودايام اين حرف يادآور  .مجلس باشد ي هدعوت كند، بلكه بايد منتظر اجاز
  .كردند كرنش مي

اين حقي انكارناپذير  .انتخابات را دارند مردم حق دعوت خود به« :تأكيد كردندمركزي  ي كميتهبرعكس، فرستادگان 
حاضر درچنين  درحالما و  ،مورد استفاده قرار گرفته )در طول تاريخ ما و در مواقع مخاطرات بزرگ(است كه بارها 

  .»كند صاف ميراه سلطنت را  ورسايمجلس  راكهچ م؛كني ت ميبحراني حرك
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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 شان هم درحال خروج بودند كه بعضي از معاونين ارانكهم. ز جلسه خارج شدندا نوميدي كامل با آرنولدو  مورو
ترين فرصت  در كوتاهكنيم كه انتخابات را  تالش خود را مي ي هما هم« :ين گفتندوناعشهردارها و م. كردند كه بمانند

 .»خواهيم ما تضمين مي. كنيم بسيار خوب، ولي ما موضع خود را حفظ مي« :ادندپاسخ دكميته فرستادگان  .»داشته باشيم
رفت  داشت مي ژورد. شرط تسليم شود و و شهردارها با لجاجت مدعي شدند كه پاريس بايد بدون قيدمجلس  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  ؛ها يك قسمت از شهرداري مركزي را اشغال كنند 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 شودكمشترك تأ هبا صدور يك بيانياين توافق بود كه الزم 

نمايندگان، شهرداران و معاونين در توافق با « :نهاد كردند پيشكميته فرستادگان . ها از قبل هم شديدتر شد مخالفت
لوئي يك ساعت تمام، . كنند پشت نقاب پنهان خودرا ي هخواستند چهر اين آقايان، برعكس، مي ولي ؛»كميته مركزي

شما « :ها فرياد زد برسر آن لوئي بالن. ها قرار دادند رگبار انواع اهانت را زيركميته فرستادگان  هشولشو  تيرار، بالن
يم، ا طور قانوني انتخاب شده هكه ب  ما، نمايندگاني .]92[ايد ياغي شده مجلسي 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 به ژورد .»صورت ياران شما جلوه كنيم فرانسه به

  .از آن خارج شد ،كه چيزي از اين جلسه حاصل شود و نوميد از آن ؛يردبايد علناً مورد توافق قرار گ ،شود
حتي  ،)اين نخبگان بورژوازي: يعني(ات فرانسه ها و مورخين انقالب چي هاي سابق، مطبوعات تبعيدياين ن او در مي

انقالب يك  بهكردن اين پارس  دهنده، به هاي آزار جدلاين  بهبيائيد « كه اعتراض برنخاست به ،يك صداي خشمگين
هاي  ژاكوبن! رسميت نشناسيم يابد، به 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 شدند 1848مونتانياردهاي  ،و فنا شدند دآن را انكار كردن 1794
هاي خود را باز  ها و قلب چشمبيائيد . نوان يك ملت فنا شدع هر كرد و يكپارچگي ما بملي آن را تحقي حكومت دفاعِ

و امپراطوري بين ما و  1848ژوئن روزهاي ي را كه ئاه ما دره .بيرون بزنيمسرانجام  راه بي كوره از اين بيائيد  ،كنيم
 ي هفرانسه، ما اجازه نخواهيم داد كه نيروهاي زندداشتن مصائب  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 هما كه فرانس د؛گوي پاريس هستي مركزي، كه سخن ي شما، كميته. ها، هستيم چشم پروسي يحل، حتي جلو كردن راه
هاي  شما نيرو و آرمان. 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 الزامات سرسخت آنيات و عواقشناخت آوريد و ما  واال مي

ما اولين  ،اگر مجلس آن را رد كرد. كنيم مي همجلس ارائ به ،كند عايت مييك ميزان ر و حقوق ملت و حقوق سرمايه را به
وقتي فرانسه ببيند كه پاريس . يمشو و خواهان رأي دادن شما مي يمكن كساني خواهيم بود كه انتخابات را برگزار مي

ن نيرومند با ااردو تازهاتحاد  گاه آن ،است تعديل شده در شهرداري خود مستقر ساخته انديشيِ لĤنيروي خود را با م
 فرانسه ترتيب بدين .آمدخواهد وجود  به ـ اين تنها سد ممكن در مقابل سلطنت و روحانيتـ  قديمي هايِ حيثيتان صاح

  .»تسليم خواهد شد ناچار بهنيز  ورساينداي او  خيزد و به پا ميبنيز مانند روزهاي فدراسيون 
 وارلنشد داشت؟  نتظاري ميا درآورند، چه تروشوپاريس را از چنگ  تااند  شجاعت نداشته قدر كه آن ولي از كساني

 ـ اين مجادله پنج ساعت طول كشيده بودـ  خسته و فرسوده. ايستدبر مقابل حمالت هر دو طرف مجبور بود ددست تنها 



 78 

معمول و راست آرام شهرداري مركزي تمام نيرو و ف 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 شهردارازاعو دو معاون  نوالهبشهردار  مارس 20لذا وقتي صبح  ؛داده بود

 يتوافق هوانمود كرد كه ب نوالهبولي  .»ايم ما موافقت نكرده« :دصدا فرياد زدن مركزي يك ي همركزي آمدند، اعضاي كميت
مذاكرات . را مطرح كنند ها شهردارياختيارات تقاضاي روند تا  ميها امروز  نماينده«: گفتادامه در بند است و  معتبر پاي

تعهدات فرستادگان خود  شما بايد به. نتيجه برسد تواند به نمي ،ها واگذار نشود شهردار پاريس به ي هكه ادار ها، درصورتي آن
  .»شود خنثي ميگيرد  شما صورت مينجات براي 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

 .»مجلس هيچ گذشتي نخواهد كرد ،شود
خواهد  مركزي مي ي تشكيل جلسه داده و از كميته 2 هناحي ي هكميت. رسم مي ريوكوردن از آلاهمين  من« :ديگري
اعالم كرد كه او براي تحويل  نوالهبخواستند صحبت كنند كه  ديگران هم مي. »بماند باقي ات درجاي خودبكه تا انتخا

. را تأييد كردها  سوء ظنترين  بينانه تفرعن او بد. و خارج شد ؛نه براي بحث كردن ،گرفتن شهرداري مركزي آمده است
سر  پشت  كميته در .»يانت كنندما خ 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  شهرداري مركزي از آني  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

حرف آخر را زده  هاي خبري پوسترنيز  و بار در دست مردم بود، كه براي نخستين ، رسمي ي هروزنام. ده بودممكن ش غير
  .بودند

و در  .»مارس، برگزار خواهد شد 22آينده،  هانتخابات شوراي شهرداري چهارشنب« :مركزي مقرر كرد كه ي كميته
بزرگ برادري جاي دارد، بدخواهان  ي هكلم آنْ در شعارِ ي كها جمهوري هريمركزي، اين ذُ ي كميته« :اي گفت بيانيه

اين . اند باور كرده بدخواهان هاي تهمت ر جهل بهثا ولي درصدد اقناع مردم شريفي برخواهد آمد كه بر ،كند خودرا عفو مي
زيرا بيان هشناخته نبوداين كميته نا. اند كرده هاي آن را با ذكر نام خود امضا اعضا بيانيه ه، زيرا كليهي نبودرّكميته س ،

گارد ملي مرتكب هيچ ها،  تحريكي  وجود همه ، زيرا باهنظمي نبود بي هاين كميته ماي. استگردان  215 آراء ي 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 تالش كرد ما را  ما تحميل كند، بهرال را نژ
يون را سچه كرد؟ فدراكميته مركزي  ،حمالت اين در پاسخ به. »داريم تو برمي ترسيم و لذا تاج پايتختي را از سرِ تو مي

بسياري از  !افسوس. ستنامي ما از ما گملل عصبانيت ترين ع يكي از بزرگ. بنيان نهاد و اعتدال و گذشت را موعظه كرد
ارزان معروفيت . بار بوده است ها براي ما فاجعه ها معروف بودند، خيلي هم معروف بودند، ولي همين معروفيت آن نام
اكنون كه . وقايع اخير اين را ثابت كرده است .خالي و اندكي بزدلي كافي است توجمالتي اغلب  .آيد دست مي به
مواجه ها  كه اغلب با ناشكيبائي آن ، اين توصيه به رند تاگذا ما احترام مي قدر به كه آن(مردم  ، ما بهايم رسيده نهدفما هب

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 است ي هچه را اراد آن. يابد مان خاتمه مي شود وظيفه مي
 با شود با گردني برافراشته و دهيم كه مي حاكمان خود نشان مي و به ؛گرديم مي صفوف شما باز نام هم به گم ،نام بوديم گم

شما فرود  هاي ساختمان شهرداري مركزيِ ق، از پلهدر اعما وفا و مهربان شما هاي با اطمينان از استقبال فشار دست
رنگ انتشار  و بي كها چند سطر خش اي با كالمي چنين درخشان و بديع، نمايندگان و شهردار  هكنار بياني در .]93[»آمد

و هاي گارد ملي  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 هيجان ورسايدر ها  ن آ
پاريس . تالف مأيوس شده بودئا. ه بودرسيدهم  ها شهرستانپراكندند و خبر پنج يا شش قيام از  تخم وحشت ميها  آن

ه هائي كه خود كاشت گران كه با مين  هاين توطئ. اين آن چيزي نبود كه قولش را داده بودند، و حكومت فراري پيروزمند
 ها شهرستانتمام  يقيناً به كار پي. كردند ميصحبت  بورژ متالشي شدند، بانگ توطئه برداشتند و از پناه بردن به ،ندبود

 ي هماندا هاي و دستهرؤيت  قابل ولي تنها ارتش ؛»استكز رمتم ايورسدر  هنفر 000/40 يارتش « كهتلگراف كرده بود 
شد كه چند  در اين خالصه مي ،ساخته بود وينواآن كاري كه از  ي ههم. گشتند ل ميها وِ كه در خيابان ندسربازاني بود

و  شاتيونهاي  ست نگهباني در جادهپنمايد فاظتحل مجلس را با چند مسلس هاي منتهي به مستقر كند و راه ورس.  
جلسه را با  ،خزيده و رسماً مخالف دفاع بود شهرستان ، كه تمام دوران جنگ را از ترس بهويگرِِ، مجلسرئيس 

رژه  سنگاه نمايندگان  آن. »تواند آن را تخفيف دهد هيچ عذري نمي« :كارانه افتتاح كرد جنايت محكوم كردن اين قيامِ
هم، بدون  هاي پراكنده، بدون پيوند با جمعي، يك رشته طرح دسته هجاي يك بياني به ها 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 يك ديد كلي و بدون مقدمه
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تنها . نمود ود اين گارد واگذار ميخ ي را بهانتخاب رؤساي گارد مل ،ديگريقرارِ كرد و بعد  پاريس را اعالم مي انتخابات
  .كنند مدت شش ماه تمديد ها را به آنرسيد  سرنهاد كرد كه  هاي تجاري معوقه افتاد و پيش كر بدهيف به ريِ يلمي

در . شد و از كيفرخواست رسمي خبري نبود پاريس مي ي هلبي حوال هاي زير جا فقط كلمات آتشين و دشنام تا اين
كه فقط  سهمگيني ي هدر صحن. دست زد پاتكيك  به تروشو. كردتقاضا را كيفرخواست يك نماينده اين  عصر ي هجلس

 هلمويلكامل اين شهر بزرگ را توي دست سردي  خون  جربزه كه با كند، اين آدم بي شتوانست توصيف شكسپير آدمي مي
پاريس  داخل  باري پروس را به دوازدهـ  د كه تقريباً دهها را متهم كر و آنانداخت گردن انقالبيون  گذاشت، خيانت خود را به

ديگري آمد . او بود، برايش دست زد ي هاعطاي تاجي كه شايستبا ، از نفرتشخدمات او و ممنون از و مجلس، . اند آورده
  زداشت كردهاب ،آمد مي اورلئانري كه از ارا در قط رمواونيفبا ملي دو ژنرال  هاي پيش گارد شبِ. تا اين خشم را دامن بزند

شد بدون  ها را نمي آن. ي گرفت، ناشناخته بودضعو دورلبود كه براي جمعيتي كه او را با  شانزيها  يكي از آن. بودند
او خودش را سريعاً . فوراً آزاد شد ،ها بود ، كه همراه آنهتوركولي يك نماينده،  ؛آزاد كرد شانْ جان افتادنِ  خطر به
سفرانش  گام صحبت كردن از همنكه هكرد ها يك داستان پريان تعريف كرد و وانمود  ي نمايندهمجلس رساند، برا 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  سلطنت گرانِ توطئه. از چه قرار خواهد بود ورسايپاريس و ري درگيشد ديد كه  اول مي ي هاز همان جلس
را گرفتند  ير تيها دور  آن. ترين كار، يعني نجات خود از انقالب، شتافتند انجام عاجل رهاكردن موقتي رؤياي خود، بدواً به

كه يك مجلس واقعاً ملي آن را   يا كابينهدرنتيجه . او دادند شكستن پاريس قول حمايت مطلق خود را به  و براي درهم
خود جمعي  گريزِ از وحشتكامالً و وزرايش هنوز  ير تي. مند شد خود كامالً قدرتجرائم  ي هواسط هب ،كشيد محاكمه مي به

، 1848وئن ژ، مثل ها شهرستانراستي، آيا  و به. خود بگيرند زن را به متكبران الف ي هجرأت يافتند قيافكه  درنيامده بودند
اين «توانستند  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 در بيشچقدر مقايسه با آن پاريس 

هاي  ، اكثريت كارمندان پستورسايبا عالمت . تكه يافت مركزي آن را تكه ي مارس كميته 20در . يافته بود ينفاتح
  و  خورد امور مربوط به هامور خيريه، تلگراف، كلي ها، ها، روشنائي، بازار ها، نظافت خيابان ماليات. خود را ترك كرده بودند

البداهه  فيبايست  مي ـ چيز ه همهصخالـ نفري ششصد هزار  و يك ميليونفضوالت يك شهر  ي هتخليچنين  همخوراك و 
. ندبرده بود هم را خود رداريِهصندوق ش ثبت و هر، دفاترِم هاْ بعضي از شهردار. گرفت و بدون تدارك قبلي سامان مي

سعي حتي  ير تي. ]95[ه بودگذاشت ها جا آمبوالنس در ها و بيمار را بدون يك غاز پول در بيمارستان 000/6بهداري ارتش 
  .ها را هم مختل كند گورستان ي هكرد كه سازمان ادار

ه فهميدانگيزش  چيزي ن ناپذير او و قدرت انطباق شگفت والزكه هرگز از پاريس ما، از قدرت ! اين مردك بيچاره
ي از ضبع .ها پرسنل فراهم كرد ي براي شهرداريحنوا ي هكميت. سو مورد حمايت قرار گرفت مركزي از همه ي كميته. بود

ترين خدمات توسط مردمي با  اشتند و مهمذخود را در اختيار گ ي همتوسط تجرب ي هبخش پائيني طبق افراد متعلق به
كاركناني كه در . متداول نشان داد خدمات زود برتري خود را نسبت بهخيلي  كه ،راه شد معمولي روبهدانش و توان 

  .فرار شدند لو رفتند و ناگزير به ،بدهند ورسايها را تحويل  هاي خود باقي مانده بودند تا پول پست
تظار آمد در ان در گونه محلِ هر كار و بي سيصد هزار نفر بي. غلبه كردتر هم  پرمخاطرهمركزي بريك مشكل  ي كميته

، ژوردو  وارلن، مارس 19در . بودند كه در هفت ماه گذشته با آن امرار معاش كرده بودند اي سي سوئيمستمري دريافت 
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ها تحويل داده  آن هائي كه به حساب برطبق صورت. اختيار گرفتند خانه را در اين وزارت ،ماليه ي هادار بهاعزامي نمايندگان 
سازشي كه لحاظ  بهبود و  ورسايها در  ولي كليد ؛بود موجود فرانك پولششصد هزار  و چهار ميليونها  گاوصندوقدر  شد،

رفتند تا از او بخواهند  روتشيلدها نزد  روز بعد آن. ها را بشكنند نمايندگان جرأت نكردند قفلاين  ،آن هنگام در جريان بود
مركزي مسئله  ي همان روز كميته. ل تأمين خواهد شدداشتي فرستاد كه پو ها باز كند و او ياد كه بانك اعتباري براي آن

كه يك ميليون پاسخ دادندها  آن به. بانك فرستاد تا پول را مطالبه كنند ه نماينده بهستري مطرح كرد و  را با فشار بيش
من « :او گفت. قرار گرفت ،رئيس بانك پذيرفته شدند روالنش عصر توسط آقاي شكه در ساعت  ژوردو  وارلنر ااختي در

. واردان دنبال پول باشد  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 بردندزانمايندگان اع .]96[»حساب شهر پاريس تقاضا شده است به

مأمورين  سريعاً بين كمك چند دوست اين مبلغ ولي به ،ناپديد شده بودند كاركنان وزارت ماليه از صبح همان روز
نواحي در  ي هها در هم كزي بگويند كه حوالهرم ي كميته توانستند به نمايندگان مياين در ساعت ده . توزيع شد پرداخت

  .حال توزيع است
مجلس ها و نمايندگان  شهردار. مركزي محكم پاريس را در دست داشت ي كميته .كرد ميبانك با احتياط رفتار 

دهي مقاومت كرده  را مأمور سازمان سهسدريادار هرچندكه  كنند،جمع يا چهارصد نفر  نتوانسته بودند بيش از سيصد
نفرات  .آمدند ميكميته سمت  همه به. ها را برچينند چنان از قدرت خود مطمئن بود كه دستور داد باريكاد كميته آن. بودند

را مجبور او  زيرا اين خطر را داشت كه ؛مل بودزيادي كاكميته پيروزي . ندتسليم كرددژ را و شخصاً خود  ننسوپادگان 
شده او واگذار  بهكه اين مأموريت  هيِوليل. سازدهاي خود را پراكنده  نيرو ،رها شده در جنوبهاي  دژبراي تصرف كند كه 

كه گارد ي دژآخرين  . داد را ايسيو  وانو، نروژم، تربيس ،ايوريهاي  ترتيب اشغال دژ مارس، 20و  19هاي  در روز، بود
  .آمد حساب مي به ورسايچنين كليد  هم ع،طبود كه كليد پاريس و، در آن مق والريانـ  نم، فرستاد جا آن به ملي را

، پس از دستور تخليه، اين دژ براي مارس 18 گاه در شام. شش ساعت خالي مانده بود و مدت سي ناپذير به نفوذاين دژ 
. محبوس بودندجا  آن دردليل شورش  بهداشت كه را  وانسناز افراد نيروي شكاري تعدادي 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 به والريانـ  مون هوقتي خبر تخلي

ها  آنمارس تالش  19در تمام روز . نمود كه اين قلعه ارزش استراتژيك ندارد اعالمرد كرد و جداً ا او اين تقاضا ر. بدهد
در ساعت يك صبح موفق شد قرار داشت، ها  اينخود تحت فشار  ي هنوب ه، كه بوينواانجام، رس. جائي نرسيده بود به هنوز
قبل از  .هنگام ظهر هزار سرباز دژ را اشغال كردند و دريك ستون فوراً اعزام شد . اخذ كند ير تيفرماني از  مارس 20

 هيووليل. كردزها را از سر با راحتي افسران آن بهدژ  ي هفرماندبعد هم . خبري نبود رنتگردان ساعت هشت شب از نفرات 
اني را كه، حتي نام گرد؛ ها را اشغال كرده است دژ ي هگفت كه او همتهيه كرد، مركزي  ي كميتهبراي در گزارشي كه 

 .را در اشغال داشت، ذكر كرد والريانـ  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 «

 ).سپتامبر 4، تحقيق درمورد فاور

 
 .ن بودكامالً روش مارس 21موقعيت در روز 

متوسط  ي هبقطبين  گذشت و روشن افراد با ي هكارگران و هم ي 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 نمي عملي نكنيمرا انتخابات ولي تا  ؛گوئيم آمد مي خوش

ه ها هوار برداشت آن. ها دار برده ي هبورژوازي بزرگ و هم ي هطلبان، هم سلطنت ي ههمبود و ورساي مجلس در 
 .»است انزناهراز اي  مركزي دسته ي يك ياغي و كميتهصرفاً ريس اپ« :ندبود

ها  اين. قرار گرفته بودند راديكال ي هچند نمايند  و بسياري از معاونين ،ها شهردار ي مهه بين ورساي و پاريس
 نيزها  امپراطوري ي ههم د و بهنكن ها را بپا مي انقالب ي هكه هم مقدسي ي ههمان رمشدند؛  شامل ميهاي ليبرال را  بورژوا

ركزي فرياد م ي كميته سرِبرها 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 مي مجلس بهو ! »ها غاصب« :زدند مي

 .ها رساندند گوش ها خود را به اين صدا ي هماندني است، زيرا در اين روز هم ياد روز بهمارس يك  21روز 
با خاطر فرانسه  هاو ب. ز اين هم باالترا ؛دشدن از فرانسه را ندار  صد جداقوجه  هيچ هپاريس ب« :كميته مركزي

كه امروز او را رها  مسلماً نه براي آنتاكرده است،  ـ شان نواقص ها و خيانت ي 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 آنبلكه  ،كند
 .»ما هطور كه من كرد همان ،كن

 انقالب نوين را تفسير ژاررو  هنگلُ، رومها  رسمي كه در اولين مقاله از سلسله مقاالتي كه در آن ي هروزنامو 

  :نوشت مي ،كردند مي
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وز هنها  آن. ، موقعيت را نجات دهندمور عمومياز طريق در دست گرفتن زمام ارسيده كه  ها وقت آن فرا براي آن«
هيچ در تاريخ . فراخواندندهاي رأي  پاي صندوق به را عجله 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 ال كرد كه توان سؤ مي ،غرضانه بيي چنين رفتار

دار نيستند، رچيز برخو كنند و از هيچ توليد ميرا چيز  كارگران، كساني كه همهآيا . بارند بهراني از تهمت، تحقير و توهين اب
فهمد كه اكنون زمان  انجام رسانده است، نمي را بهبورژوازي كه رهائي خود آيا معرض تعدي باشند؟   بايد براي هميشه در

  ؟»دارد وي دريغ مياز را سهم مشروع پرولتاريا كند و  چنان پافشاري مي همرهائي پرولتاريا فرارسيده است؟ پس چرا 
   

. اند هاي پاريس هرگز صرفاً سياسي نمانده انقالب. خورد مي جنبشبود كه بر اي سوسياليستينخستين مهر اين 
سكوت  بههاي اجتماعي را  خواست ي ههمبيان  ـ سپتامبر 4در ـ ايثار كارگران روحيه  چنين هم وشدن بيگانگان   ديكنز

 .كشانده بود
مركزي  ي كميته ي هاين شكو. رسيد مي ها گوش بهبايد ها  كارگران، طبيعتاً صداي آنقدرت گرفتن با انعقاد صلح و 

، 1871مارس  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 به 20افزودن اين  توانستند، با مردم نمي

  ؟»قرار داده بوديم خدمت كشورمان 
هاي  بدهيرسيد  سرعلق كرد، مها را  خانه گرودر  گذاشته شدهگرو مركزي در همان روز، حراج اشياء ي 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  مركزي ي كميته

ما خواستار بقاي . چيز در بهترين حالت است همه .انتخابات نه« :مردم گفتند ها به دگان و شهرداراز سوي ديگر، نماين
اين خواست خواهيم  به ،پاريس بوديم آزادي شهرداري  ي هما خواستار اعاد. اين خواست خواهيم رسيد به، گارد ملي بوديم

و اين خود آورده كرده است  ها را بر آرا آن اتفاق بهمجلس . هاي شما در مجلس مطرح شده است درخواست. رسيد
كنيم كه از شركت در انتخاباتي  در انتظار اين تنها انتخابات قانوني، ما اعالم مي .انتخابات شهرداريتضميني است براي 

  .»نمائيم غيرقانوني بودن آن اعتراض مي و به كنيم  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! روغيك پيام با سه د

  .بودنيز موهوم ها  بسياري از امضا
 ،كه توسط پليس يستات فيگارعمارس مطبو 19از روز . ندكار شد دست به ات بورژوائيعها، مطبو دنبال آن  به
از  ،ها تسليم را تدارك ديده بود آناز طريق  تروشوشريات ليبرال كه ن نيز و ندشد حمايت ميها  خلوت حياط و محراب

كه غارت شده بودند،   هاي دولت و اموال خصوصي ها از صندوق آن. كشيدند هاي فدرال دست نمي گردان پراكني به لجن
كه توسط  ،مركزي ي كميته يسمت محالت مردمي جاري بود، و مداركي عليه اعضا كه به ها از سيل طالي پروسي

پول ولي  ؛كردندپول كشف  ،خواه هم در جنبش هاي جمهوري روزنامه. كردند ، صحبت ميشده بود ها 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 آبروي ما را مي ها اين آدم« :دادند پرولتاريا داد سخن مي
كنندگان  ، در يك اعالميه از انتخابمارس 21جمعي در روز  و دستهنند؛ طغيان كبا يكديگر توافق كردند كه همگي 
  .يكن بدانند لم شهرداري مركزي را كان غيرقانونيِ كه دعوت خواستند

 ي هزور سرنيز ها كه خود دوبار به ژيتيميستشد؟ توسط ل كساني مطرح مي مسئله توسط چهاين ! نغيرقانوني بود
حتي  ،توسط راهزنان دسامبر ،قدرت رسيدند ها به ها كه از طريق باريكاد توسط اورلئانيست ،ما تحميل شدند اجانب به

ها را وضع  قانون ي هها خود هم واژكه بور ائيج در! عجب. وطن برگشته بودند بركت قيام به كه به هائي توسط تبعيدي
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چه رفتاري  بايد  ،است ع شدهضها و قوانين عليه آن ي هكارگران كه هم ؛كنند همواره غيرقانوني عمل مي و نمايند مي
  داشته باشند؟

اين جمع  دو روز تمام. ي ارتجاع را تشجيع كردها پنبه پهلوان، و مطبوعاتمجلس نمايندگان  ،ها ردارهشهاي  لهحم
خيز  و جست هاي شيك به را انباشته بودند، در بولوار لندن هاي تراسو  بروكسلهاي  يام محاصره كافهاكه در  اراذل فراري

نفر از اين كارگران   صدحدود  ،بورسحدود ساعت ده، در ميدان  ، درمارس 21روز . برخاستند و خواهان نظم و كار شدند
 ؛ها راه افتادند در خيابان »باد مجلس زنده«هاي برافراشته و فرياد  و سپس با پرچمزدند  عجيب گرد بازار بورس دور

ها گفت  آن به برژرهميدان،  اين ي فرمانده !»مرگ بر كميته« :زدند فريادوارد شدند و در مقابل ستاد كل  واندومميدان  به
شان را  ها كه شكيبائي فدرال !»كشيد ها را مي شما آن ،هنماينده ن! نه، نه« :ها فرياد زدند آن. شان را بفرستند كه نمايندگان
 جديد ي هپراخانپوشان شورشي با هم براي روز بعد مقابل اُ اين شيك. سازي ميدان كردند پاك بودند، اقدام به از دست داده
  .وعده كردند

از دروغ و دشنام اي  مردم و ارتش، بافته نويس يك پيام به پيش. در همين ساعت مجلس سرگرم كار خود بود
 »چپ«تقاضاي . و شده بوده ،كه در آن عباراتي ناشايسته وجود دارد بود كه تذكر داده ري 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 آن تااز مجلس خواسته بودند  كه او و گروه نلوئي بالي  مصرانه پاسخِ

به ما وقت « :گفت ير تي، قرار دهد ،كرده اعالم در مقابل انتخاباتي كه كميته براي روز بعدگيري را  يك رأيقرار گيرد و 
اين  به ير تي. »ما چيزي نداريم كه از دست بدهيم! وقت« :زدبا تعجب فرياد  كلمانسو .»مبدهيد تا مسئله را مطالعه كني

اي دارد؟ شما در پاريس چه  امتياز دادن چه فايده« :او گفت. درسي داد كه شديداً نيازمند آن بودند خاصيت موجودات بي
 حزبِ نْكنيد كه تصويب يك قانو دهد؟ آيا فكر مي حرف شما گوش مي كسي به داريد؟ در شهرداري مركزي چهوزني 

 ها شهرستانخاص  مصرفرا مأمور كرد تا جهت  ژول فاورگاه  آن ؟»راهزنان را خلع سالح خواهد كرد و حزب ها شكُ دمآ
 نيدن تارِت، با ]م. رئيس مجلس[ گادهتوز  كينه روي دنبالهنيم اين   و  اعتسيك  عرضدر . اين موضوع درازگوئي كند در

ديد، زماني كه  اكتبر مي 31بدون ترديد او دوباره خود را در . لودآ زهر خود آن را به ،رد پاريسگ ي خود به عبارات اديبانه
مطبوعات  ي هاو با قرائت اعالمي. دردناكي براي روح متالطم وي ي همردم او را در اختيار خود داشتند و بخشيدند، خاطر

عنوان شهري  هاز پاريس ب .»شته شده استها نو كش چاقوي آدمتيغ شجاعانه زير «كه اين اعالميه گفت  وشروع كرد 
حق  يورادر اي را  گرانه خونين و غارتهدف فهمم چه  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 ا انجام دادهه چه آن آن

نه هابا شنيدن اين اباطيل ابل. »استعمومي  يمعناي قرار دادن جمهوري باالتر از آرا ماترياليسم ناميد و در سياست به
ولي  .جديد دعوي جدا كردن پاريس از فرانسه را دارندهاي  رتاين دك« :او ادامه داد. غريو تشويق از مجلس برخاست

ها  اين قصد بوده است كه برگرديم تا مصممانه با آن به ،ما پاريس را ترك كرديم گرشورشيان اين را بدانند كه ا بگذاريد
هاي  گردان تامنتظر بودند كه هرآن هائي پرداخت  دهاتيوحشت آن  دامن زدن به گاه به آن!) آفرين! آفرين. (»نبرد كنيم

كشي و  دست اين افراد بيفتد كه قدرت غاصبانه را صرفاً براي خشونت، آدم اگر يكي از شما به« :فدرال بر سرشان بريزند
كه با  آنو سرانجام، پس از  .»ها خواهد بود آن خشم حيوانيدزدي در دست دارند، سرنوشت شما نظير سرنوشت قربانيان 

ديگر « :گفت، رفع و رجوعِ كرد ها پيرامون اعدام ژنرال را رسمي ي هدر روزنام اي مقالههاي  گري مهارتي سبوعانه ناشي
من . گارد ملي ايستادگي كردم خلع سالحفاتح براي طرف هاي  رارصمن سه روز تمام در مقابل ا. نيستمماشات جاي 

از گلوي   آمد، تن پاريس وارد مي ي كه بههر زخم 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 به سسهدريادار . كشيد آسا بيرون مي هاي جنون مجلس هورا
زخم  ،وجد آمده بود هاي وحشيانه به كه از اين تشويق ژول فاور. كرد يد مييبعضي از جمالت سخنران را تأ ،آورد مي

، پاريس در ]م. در كنوانسيون ژيروندي  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 فاورو وقتي  !»رحمانه است كانه است، بياحت
تمام مجلس با غريوي  ،»تنزل نخواهد داد د،كنن پاريس را منكوب مي ملعوناني كهسطح  فرانسه خود را به« :گفت

از ، بله« :افزود سهسو  .»كمك بخواهيم ها از شهرستان« :كه زدندها جيغ  دهاتي. تحسين ازجا برخاست وار به ديوانه
از مجلس درخواست كرد  سن، 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 نه گذشتي در حق پاريس، از خشم بههرگو ي هانديشتنها با ها تسليم كرده بود،  پروسي به

وحشتناك، نمايندگان راديكال پاريس كاري بهتر از اين براي انجام پيدا نكردند كه پيام  ي هز اين صحنپس ا
عقب  مارس 23مركزي مجبور شد انتخابات را تا  ي كميته. آوري صادر كنند و از پاريس بخواهند بردبار باشد اشك

شورش  ها اخطار داد كه تحريك به روزنامه به مارس 22ولي در  بود؛دشمن در دست ها  را تعدادي از شهرداريبيندازد، زي
  .شديداً سركوب خواهد شد

ها در ظهر  آن. انگاشتند ار را الفي توخاليطاين اخ ،گرفته بودند اي جان تازه ژول فاوربازان ارتجاع كه با نطق  گاو
نگار و  پوش، دالل بورس، روزنامه خوش   نفرآدمحدود هزار  ،در ساعت يك. د جمع شدندپراي جديدر ميدان اُمارس  22

ها اين بود كه تحت پوشش  آن ي هنقش. دراه افتادن به !»باد نظم زنده«با فرياد  الپهامپراطوري در خيابان بستگان معروف 
با در اختيار داشتن شهرداري گاه آن ؛ز آن بيرون كنندها را ا آورند و فدرال اشغال در را به واندومميدان  يك تظاهرات آرام ،

دريادار . دادند مي كردند و شهرداري مركزي را مورد تهديد قرار دو نيم مي پاريس را به ،دو هحياو نيمي از ن ،يك هناحي
  .ها بود دنبال آن سسه

خلع  ،ا كه از پست خود جدا افتاده بودندآرام دو گارد ملي ر كنندگانِ ، اين تظاهرنوستَاگ تنسنوو  مقابل خيابان  در
 شدندخط  برداشتند، بهرا خود هاي  تفنگ واندومهاي ميدان  با ديدن اين وضع، فدرال. قرار دادندآزار سالح كردند و مورد 

يابان خسمت  بهدو توپي كه  .ندميدان فقط دويست نفر مستقر بوداين در . شتافتند شان يتپ دنوو 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 ميته در ك ياعضااز ، مالژورنالو  برژره. بگيرند

. ها عالمت داد طبال به رهرژِبِ. الت تهديد باال بردندح ها را به دست چوب ها را محو كرد و صداي آن »ها ها، راهزن ترسو«
هاي عقب  رديف. شد شنيده ميحشيانه هاي و و فريادبراي چند دقيقه فقط صداي طبل . ار تكرار شدطده باري اين اخ

 ،سرانجام. ها شكاف ايجاد كنند صف فدرال كردند در و سعي مي ددادن پيش هل مي هاي جلوي را به كنندگان رديف تظاهر
كشته و  ملي گاردنفر از دو  ؛]97[هاي خود را آتش كردند پانچهت موفق شوند، نمائي دليركه صرفاً با  ايننوميد از شورشيان 

  .مورد اصابت قرار گرفت ران ي هاز ناحي مالژورنل ؛]98[مجروح شدند نفر هفت
دنبال آن  بهو  يك رگبار و فريادي سهمگين. شليك شدخود  به  خود ي مليها گاردي ها تفنگتوان گفت كه  مي

ها  ها، شمشير انچهپتكنار  خلوت، درمعبر در اين . خالي شد الپه در عرض چند ثانيه خيابان پرجمعيت. تر سكوتي هولناك
ي دشمن را هدف  ها سينه كافي بود كه فدرال. 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 هزيرا 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. جسدش خنجري پيدا شد كه از زنجير كوتاهي آويزان بود

  .اصابت كرد ،جنبش ترين فحاشان به ست، يكي از پپاري ژورنال
از  از مملو بورسهاي 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 ـ هاي مرتجع از گروهاننفراتي در ساعت چهار . آشفته از خشم  هاي بر گروه
  . آوردند در اشغال بورس را بهي  محلهشدند و 

 كار پيرا رد كرده بود و  لوئي بالنمجلس تازه قانون شوراي شهرداري . رسيد ورساي بر اين واقعه بهدر ساعت سه خ
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 آن هاي زني  الف ي ههدف هم

اين فكر افتاد كه  به ير تيبار،  براي نخستين. از كار درآمدمركزي 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 تيراندازي هواداران نظم اين ظاهراً . تر بود بخش طمينانااخبار شب 
محكم در شهرداري  ،هاي مرتجع نداگر. كمك آمدند به تعداد بسيار زيادي از افسراني كه تازه از آلمان برگشته بودند،

 ،بيرون راندند الزار سنها را از ايستگاه  فدرال ؛مستقر شدند و شهرداري ششم را هم دوباره اشغال نمودند نهم
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  بودند هحيار شهرداري ندائمي د ي هها مشغول تشكيل يك كميت شهردار. شده بود تشكيل

 .تارتش هم داش
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  هفتمفصل 
 

 كند تسليم مي ها را وادار به مركزي شهردار ي كميته
 

و  ي رسمي در روزنامه اش سوسياليستي ، مقاالتآن هاي بيانيه. آمد اين موقعيت برمياز پس مركزي  ي ميتهك
جمع كرده  اين كميتههاي انقالبي را گرد  گروه ي ههم ـ سرانجام مجلس ـيندگان ها و نما گستاخي شهردار ازطرف ديگر

كميته دستور  به. ]99[خود اضافه كرد ياعضا به ،ها شناخته شده بودند تر براي توده چنين افرادي را كه بيش كميته هم. بود
هاي  هاي نيرومندي در مقابل پست گشت ؛هاي شهرداري مركزي تقويت شدند گردان ؛بندي شد باريكاد واندومميدان 

 .آرامي گذشت شب بههمت اين كميته  بهو  ؛برقرار شد ئُودروو  نيِويويهاي  مرتجعين در بولوار
توان آن را برگزار  ميمارس  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 شما ها و نمايندگانِ يك شهردارتحر ارتجاع به« :پاريس گفت كرد، و به
مردم توهين  نگاراني كه به ي روزنامه كميته اعالم كرد كه همه. »اين مبارزه را بپذيريم و اين مقاومت را درهم بشكنيم

 ها و معاونين وباره اشغال كند و شهردارشش را د هفرستاد تا شهرداري ناحييك گردان  لويلبِاز . كنند، احضار خواهند شد 
. نمايدگزين  يشان، با نمايندگان اعزامي خود جا هاي رغم اعتراض 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 به كلمانسو
ها را متوقف  را، قطمستقر شدندها  روي ريل باتينويلها در  فدرال. بود شا و معاون او خود 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 يكبود  دوشنبه رفته فرانك ليونِيميك . كرد ته روي قحطي حساب ميكميتسليم ارتجاع براي 
رفته بودند، فقط تهديد دريافت اين پول كه براي آوردن يك قسط  ژوردو  وارلنشنبه صبح  پنج. ديگر داده شده بود

قحطي . مدان را شرافتمند ميدش وكه خ دادن مردم، اين است هدف حزبي  گرسنگي« :رئيس بانك نوشتند ها به آن. كردند
 .»پذيريم مي ،آزمائي از ما شده است ما دعوتي را كه براي زور. زند فقط ضايعات را دامن مي ،كند كسي را خلع سالح نمي

 .ندطاعت شدا بانك فرستاد كه ناچار به ، دو گردان بهكند بورسبندان  غداره كه اعتنائي به و كميته بدون آن
در سطح كاره  بيتعداد زيادي افراد . گرفت ديده نميارا نچيز  س هيچپاري اطمينان دادن بهي براحال 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 مي شهر
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كار  از خاتمه دادن به كار پي سِپلي .»خواهد شدن اتيربار ،گير شود هر فردي كه درحال دزدي دست« :چسباند، نوشت
كميته   هبراي اين كار يك اعالمي ؛عاجز مانده بود، كردند ها را پر مي بازاني كه از زمان محاصره هرشب خيابان قمار

ميته ك. ها را داده بود الوقوع آن قريب ي هقول مداخل ژول فاورها بودند و  پروسي مرتجعينْ مترسك بزرگ. ردككفايت 
] م. شهري در شمال پاريس كه ستاد ارتش پروس در آن قرار داشت[ 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 قالبيان«: بسيار پاسخ داده بودمتانت   كميته با

 .جانب نگراني نداشتآن لذا، پاريس از . »، بحث كنيمپيرامون مبادي صلح كه توسط مجلس تصويب شدهنيستيم كه 
را  )مارس 21ز رو ي هجلس ي 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 به شوشهو  النگلواو رياست گارد ملي انتخاب كردند  به
. پرداختند، جلب كنند لي را مياهاي اشغ هاي شهرداري مواجب گارد جا كه در آن بورسميدان  را بههاي ملي  گاردكردند تا 

 البته. وجود آمد به رؤسا تفرقهبين خود حتي . يدننه براي جنگ ،آمدند مين مواجب ها فقط براي گرفت خيلي
، رماندينُد، دوباي، نترَو :ها عبارت بودند از اين. كردند چيز از سر راه خود صحبت مي شان از جارو كردن همه ترين خر كله

ـ  گوودو  نونكدي  نوكران بورژوازي پذيرفته شده و مثل همه ي هرزم  اي كه در آدم بيكاره و كارگر سابق( ونليگُه
كه  خصوص از وقتي هكردند،  ب آشتي فكر مي و به ددادن اف نشان ميطولي بسياري ديگر انع. )گوز بود ندهگُ صفتانْ نوكر

و  ندآمدن بيرون ااز اتحاد شهردار) ژاكالرو  رورد، الونم ،ريِ ميلي(ها  شهرداري و معاونينمجلس بعضي از نمايندگان 
براين گمان كه هنوز مغز  تهياي 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 ندگان شجاعتكه نماي شدند، همان زماني ورسايوارد  مارس 23ها در  آن

در مقابل تريبون  ،كمر بهترين حالت و شال رسمي  ها با تشريفاتي اين. طرف پاريس حركت كنند بهخواستند تا  كمك مي
جواب  تعارف رااين  تالرنورِِ! »زنده باد جمهوري« :فرياد كشيدزمان با كف زدن،  هم »چپ«. حاضر شدندمجلس رئيس 

را  »چپ« هاي گره كرده نمايندگانِ 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 ساده كردند كهتهديد 

اي را كه  ، نامهكه شهردار هم بود اي نماينده  ژيِالريآرنو د همان روز . ج شدند، و از مجلس خار»كنيد فرانسه اهانت مي به
يك جنگ داخلي  ي هما در آستان« :خواند و با اين عبارات آن را لوله كردمجلس از تريبون هيئت از پاريس آورده بود، 

كل  ي هبراي انتخابات فرماندمارس  28فقط يك راه براي اجتناب از آن وجود دارد و آن اين است كه . مهيب قرار داريم
 .ارجاع شد ي مجلس كميته ها به نهاد اين پيش .»آوريل براي انتخابات شوراي شهرداري تعيين شود 3گارد ملي و 

ه بود اعالم كردها  شهرستان به ير تي. بودآرام كرده  ناقبل پاريس را  خبري از شب .خانه برگشتند شهردارها با عصبانيت به
اند و  تحت حفاظت قرار گرفته ،بازداشت شده بودند بولونيكه توسط مردم ـ  لبواتو  وروش، رروهـ اي بناپارتيست كه وزر

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 ب تغييري ناگهاني در لحن روزنامهمتوسط را آزرده خاطر كرد و موج ي هكل طبق

 .داشتند ورسايها را از  ترين كار سرزدن بدها هم ديگر انتظار  رو نهاحتي مي ؛ ومركزي فروكش كرد ي كميته به
 24 هانيدر بي ،مطلع شده بود ليونكميته كه تازه از اعالن كمون در . بهره جستنظر مركزي از اين تغيير  ي كميته

اند، اين را  راه شده ها كه توسط رهبران مرتجع خود گم برخي از گردان« :خود با روشني كامل سخن گفت مارس
اي از شهرداران و نمايندگان مجلس با فراموش كردن  عده. هاي ما شوند انگارند كه سد راه جنبش خود مي ي هوظيف

ادعا . كنيم رسالت خود بر شجاعت شما تكيه مي ا براي انجامم. 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 دست چپ آن بازهم دست. دام بيفتيم اين ايم كه يك بار ديگر هم به ما بيش از آن فريب خورده. ما نبايد تداوم يابد

، ما را ژول فاوردر مجلس، از زبان  .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 به ها شهرستان، اند جنگ داخلي هولناك تهديد كردهيك  به

 .»اند را نثار ما كرده
كميته . [*]دوا و دووال، 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  دائم ي يِهلوليبايست  چنين مي هم
كه از دست  ه بودشد عالوه، حاال معلوم  هب. دبنه از پاريس خارج شوبا سالح و  لوگزامبورگهنگ كامل ارتش مستقر در 

 .بوده استتقصير او  والريانـ  نمرفتن 
ما بايد عمل . اين زمان ديگر زمان پارلمانتاريسم نيست«: فرماندهان اظهار نظري كردند كه نبايد سوء تعبير شود

 .»هيچ كيفري مختل شود خواهد داد كه نظم عمومي بياين شهر بزرگ اجازه ن. خواهد آزاد باشد مي پاريس. كنيم
 ي هبا هرجلس. شد از تعدادشان كاسته ميطور آشكار  و به كه تدريجاً بورساردوي 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  متوسط را دل ي هطبق ورساي تسليم شدن بهمبني بر ها  شهردار ي هبرنام. آزردند ها را مي رو نهاهاي خود مي وير دتن

، سسهـ جا جمع سه ديوانه  در آن. مستقر شده بود هتلدگرانبالهت در  دروازه از سرِ  و  در ستاد كل اين ارتش بي. كرد مي
ترين  مخبط. باختگي مفرط درغلطيده بودند حالت روحيه نفس افراطي به هاز اعتماد بكردند كه  جلسه ميـ  شوشهو  النگلوا

 يشناسائي كامل اختيارات شهرداري، انتخاب ،ردي اعالن كند كه مجلساگردن گرفت كه در پالك ، حتي بهسسهها،  آن
قه و قانوني درمورد هاي تجاري معو اصالح قانون بدهي ،)حتي فرمانده كل آن(ي افسران گارد ملي  همهبودن 

 .گمي ورساي شد در صرفاً موجب سربزرگ 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 داد هبرون بهو ] 100[پا پيش گذاشتكميته 

. حاضر شد لوورساعت سه در شهرداري  ـ [*]پروتوو  ليسبونـ  ماينده از طرف كميتههمراه با دو ن ،و دو توپلويل بِنفر از 
 ها را توپداد راه برايش باز شد، دستور براي يك لحظه ، وقتي هبرونولي . خود گرفتند هاي بورژوا حالت مقاومت به گردان

. انتخابات را برگزار خواهد كردمحض امكان،  به اعالم كرد كه كميته ـ داماَو  لينم ـ  ن شهردارييمعاون بهاو . پيش ببرند
ها بايد قول  پاسخ داد كه آن بايد. اكره تماس گرفتندذم ي هدو جهت كسب اجاز همعاونين، ترسيده، با شهرداري ناحي

دو هر مليِِهاي  گارد. دادند تمعاونين رضاي. مارس پافشاري كرد 30روي تعيين  هبرون. را بدهند آوريل 3انتخابات در 
دو حركت  هطرف شهرداري ناحي آميختن صفوف خود به و با در داستقبال كردن انگيز اردو اين توافق را با فريادهاي شوق

صلح « :گفتند ،ها ببندند كردند راه را بر آن ميكه سعي  بورسهاي ارتش  معدودي از گردان به مارتر نمدر خيابان . كردند
عهده داشت،  شهرداران را به ي هرياست جلس شولشه كه دو هدر شهرداري ناحي. كردند ها راه را باز و آن »برقرار شده است

ولي اكثريت  ؛كردند مي نامه امتناع  آوريل از تأييد موافقت 3تاريخ  كردند و با پافشاري بر ميمقاومت  ووترنو  دوباي
غريو شادي  ،كل گارد ملي ماند ي هفرماند آوريل براي انتخاب 3يرفتند و ذمارس را پ 30ها تاريخ  بزرگي از همكاران آن
شان را كه  هاي كه توپ حاليدر ،هاي بورژوا هاي گارد ن دروداهاي مردمي در مي يرا شد و گاردذاين خبر خوش را پ

ها عبور  و بولوار يِن ويويكشيدند، از خيابان  دنبال مي ها سوار شده بودند، به هاي سبز در دست برآن جوانان با شاخه نو
 .ردندك

يك تعويق . تعويق انداخته بود بار انتخابات را به دواين كميته . توانست اين معامله را بپذيرد مركزي نمي ي كميته
هاي  وانگهي، گردان. و دست ورساي را بازي كنند بچينندها بدهد تا توطئه  شهردار روزه به توانست مهلتي پنج ديگر مي
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دو رفتند تا  هيحشهرداري نا همان شب به آرنولدو  رانويه. اً خسته بودندعد، واقباش داشتن مادهآ مارس 18فدرال كه از 
ها و معاونين كه بسياري از  هردارش. بند است ياپبراي انتخابات  مارس 26تاريخ  چنان به بگويند شهرداري مركزي هم

عهد ن فرصت نداشتند، از اين نقض دردست آو ههدفي جز ب ـ]101[بودند طوركه در اين فاصله اعتراف كرده همانـ ها  آن
گونه  هرچند ساعت . ها نداشته است ريتي جز اشغال شهرداريومأم 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 هكه نتيج بدون آن

خانه فرستاد و تمام شب را  چاپ برداشتن سالح نوشت، آن را به نشدني فراخواني به مهار دوباي. مورد بحث قرار دادند
 .مسلسل براي شهرداري مركزي كرد هها و تهي گردان رؤساي وف فرستادن فرمان بهرمص يشخو وفادارِ نليگُههمراه با 

خيانت ها  آن بهها احساس كردند كه   دهاتي، بودندتدارك مقاومت سرگرم 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

 سهس هو از بيانيخسته ها  مداوم شهردار تها از مداخال  اين .قرار داشتند و درمعرض هرگونه خطر و هرگونه وحشتبودند 
كارانه  ريا ير تيكه  عنواني( بورژوا كند و اين خرده عوام دلبري مي ي هدارد از تود ير 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 اهد سر سلطنتخو مي )داد خودش مي به
 .فرماندهي كل قوا صحبت كردند به مالُيا د نويلژوئَها،  اورلئاناز بركناري او و انتخاب يكي از  ها  اين دهاتي. كند

بر  ير تي .گرددي ها خوانده شود، آفتاب نهاد شهردار شب كه قرار بود در آن پيش ي هبايست در جلس ها مي آن ي هتوطئ
 قيمت به ستاي ممكن ا بعد موكول شود و افزود كه هركالم نسنجيده ين بحث بها دستي كرد و خواست كه ها پيش آن

  .بيرون درز كرد به توطئهي  هلي شايعو ته جلسه را هم آورد؛ و سردر عرض ده دقيقه  يويگرِ. ها خون تمام شود سيالب
در صبح همين روز  .در رود ميدان به بايست از يكي مي ،ها مركزي يا شهردار ي يتهميا ك. شنبه روز آخر بحران بود

مان باقي  كند كه بر تصميم ما را وادار مي 2ه شهرداري ناحي ها به انتقال مسلسل« :مركزي در پالكاردي نوشت ي كميته
پاريس كه گمان كرده بود مصالحه صورت گرفته است و بعد از پنج . »دمارس انجام خواهد ش 26انتخابات در . بمانيم

. شدي خيلي عصبان ،اند ها دوباره جنجال را از سر گرفته ديد شهردار كه مي از اين ،روز تازه يك شب آرام را گذرانده بود
 21ي از كساني كه اعتراض ضحتي بع. ها باز كرده بود صفوف و بسياري از روزنامه ي ههم فكر انتخابات راه خود را به

. مدهرا بف انتخابات توانست اين دعوا برسر تاريخ كس نمي هيچ. از آن اعالن هواداري كردند ،كرده بودند ءرا امضا مارس
نظم كه  انسرباز نفريِ سيصد ـ  صف دويست. بستگي برادرانه تمام شهر را فراگرفته بود ناپذير هم يك جريان مقاومت

 هتل گراند  هكرد تا در متروك را تنها رها مي سسهدميرال آرفت و  ساعت تقليل مي اعت بهس ،انده بودندوفادار م دوباي به
ها ديگر ارتشي  شان را جويا شود، آن يها تصميم نهائ آمد تا از شهردار رانويه 10وقتي در ساعت . اش را صادر كند بيانيه

سرتيپي را  ي هدرج به مالدوك دارتقاء  خبر ورساير مراجعت از دمجلس از نمايندگان تعدادي  كه ؛ و پس از آننداشتند
جا كه  است و از آنخاطره شهردار و معاون ديدند كه جمهوري در مچندين  باالخره .ها داغ شد بحث آن شنيدند،

مايندگان ها، ن توسط شهردارقرار بود نويس يك پوستر تنظيم شد كه  پيش. ان داشتند، تسليم شدندعناتواني خود اذ به
جمعي امضاء شود و اندكي متن را  خواست دست كميته مي. امضا شود آرنولدو  رانويهو از طرف كميته توسط مجلس، 

در . »...كند اند، دعوت مي ها پيوسته آن مركزي كه نمايندگان پاريس، شهرداران و معاونين به ي كميته«: تغيير داد و نوشت
: اين قرار ما نبود؛ ما نوشتيم«: گشتند از جا برخاستند و فرياد زدند بهانه مي ها كه دنبال جا بعضي از شهردار اين

را خود هاي زير خاكستر، اعتراض  خطر روشن كردن آتش، و با وجود »...نمايندگان، شهرداران، معاونين و كميته مركزي
 .اي كوتاه نيامده بود را در هيچ نكته، زي»اند پيوسته«اين كميته  ها به كه آن ولي كميته حق داشت بگويد. ندمنتشر كرد

پراكنده  ،ناچار شد چهار نفري را كه برايش مانده بودند سسهدريادار . ها را خنثي كرد آفرين پاريس دردسر ي 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 به تيرار. كند
من اميدوارم كه درعرض دو يا سه . كنم من دارم ارتش را تجديد سازمان مي. فايده ادامه ندهيد مقاومتي بي به« :كه بود

 .]102[»هفته نيروي كافي براي نجات پاريس داشته باشيم
 بالن لوئي گروهمابقي  .پوگرِو  نلَتُ، كلمانسو، كهفلُ، كروالُ: انتخابات را امضا كردند هواداري از  پيامِ، فقط پنج نماينده

وقتي  ،ها، كه تمام عمر در مناقب انقالب ترانه خوانده بودند 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 مگُ يها ندان تودهزو فر جان بودند؛  گنگ و بيي، كه نگار اريخ و روزنامهت يبونِهاي تر بنويس بين اين ميرزا
در خور ظهورشان در صحنه بود ها اينپيام وداع . خورد چشم مي تفاوت غريبي به سرشار از اراده، ايمان و صراحت لهجه: 

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

ست كه نادري ا يمنال برحذر باشيد، زيرا استثنا  و  از صاحبان مال. دنزن كه فقط حرف مي باشيد كسانيمراقب چنين  هم
. كنند كساني را ارجح بدانيد كه از شما طلب رأي نمي. عنوان برادر خود نگاه كند هكارگر را ب كه مايل باشد صاحب 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 به 18نامي كه كشتي انقالب  ن گماين مردا ،واقع در
و  دهي گارد ملي برگزيده شده بودند ها كه فقط براي سازمان آن. »هاي شهرداري مركزي پائين بيايند افراشته از پله بر
ر مقابل ناشكيبائي مقاومت كنند، شورش را مهار د ندتوانست، بدون رهبر پرتاب شدند سابقه و انقالب بييك رأس  به

اشتباهات  ي هها را درهم بشكنند، از هم نمايند، خدمات عمومي را دوباره برقرار سازند، پاريس را غذا برسانند، دسيسه
 تند،سو مورد حمله و هرلحظه در خطر جنگ داخلي قرار داش كه از هر برداري كنند، و درعين آن ها بهره ورساي و شهردار

 ي هها تجسم گرايش جنبش شده بودند، برنام 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. نام، همگي با تحصيالتي ناقص و بعضي متعصب بودند 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 اين  شان خدماتباشد كه 
طرف ورساي حركت  به بايست مي مارس 20يا  19در  ها كه آنشود  ميگفته . توسط ورساي والريان نمگرفتن  پس
آن چيزي كه  ي ههميعني ، »چپ«با دستگاه اداري، و  احساس خطر احتماالًبا اولين  ها صورت، اين در آن ولي. كردند مي

جا  به اشغال ورساي فقط دشمن را جا. كردند ميفرار  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  قرار داشتند كه بتوانند درعين
  .برجا گذاشت راخلع سالح دشمن  جهتوسائل الزم  ي همركزي براي خلف خود هم ي درهرصورت، كميته
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  هشتمل فص
 

 اعالم كمون

 
ملي پاريس خواهان حمايت  اي از اهالي و گارد بخش قابل مالحظه«

ها،  فرماندار به ريِ تي ي هنام بخش( .»نظم هستندي  اعادهها براي  شهرستان

 ).مارس 27
  

 و ر گرفتعنوان پايتخت فرانسه از س هبرا كمون دوباره نقش خود ـ  پاريس. اين هفته با پيروزي پاريس پايان يافت
 .فرانسه را در مسير درست قرار دادند كارگرانْ ـ 1789از ـ  براي دهمين بار. شد ملي تبديلگام  پيش دوباره به

اين غول  آن را ـبورژوازي  ي هطور كه هشتاد سال سلط ها كشور ما را برهنه كرده بود، همان پروسي ي هسرنيز
 .گذاشته بود وااش  امان راننده به ـ نيرومند را

. درهم شكست ،كرده بود ها مورچهي  طعمه گاليوربسان بسته و زمين  بهرا فرانسه كه  و رنجيري پاريس هزاران بند
ترين اعضاي آن  حيات كل ملت در تك تك كوچك« :گفتو  جريان انداخت فلج آن به يخون را در اعضادوباره 

 .هوري فرانسه شهرداري است، كمون استسلول ارگانيك جم. پادگانيو نه  گونهوحدت كندو ،»موجوديت دارد
دوباره زنده شد و  ،امپراطوري و محاصره] م. كه مسيح او را زنده كرد عهد جديداي در  نام مرده[ الزارِِپاريس، اين 

 ءهاي احيا كمون؛ درحالي كه كرد ز ميازندگي جديدي را آغ شانداختن كفن و دور خويش بند پس از پاره كردن چشم
كساني كه يك ماه پيش . اي جوان بخشيد تمامي پاريس چهره اين زندگي جديد به. روان بودند دنبالش به فرانسه ي 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

حال مثل كسي كه تازه از مرگ يا  پاريس دوباره نفس كشيد، خوش. روزي شاد و آفتابي بود مارس 26شنبه  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 روزنامه ي 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. نمودند بازداشت مي
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يه شهرداري مركزي و اعتراض چند ناراضي روي حمالت عل ،زد را باهم فرياد مي كمونو  پاري ژورنالروزنامه فروش 
 گيري رأي ي هبرگ. نداشتندترسي كه  نداشتند، چونمردم خشم . قرار داشتمركزي  ي هاي كميته ها دركنار پوستر ديوار

 .شده بود شسپوجانشين 
. يت آنصرف نظر از جمع و داد، سه عضو براي هرناحيه پاريس مي ت عضو انجمن شهر بهصفقط ش كار پيقانون 

 ي كميته. ششم هساكنين ناحي 000/45داشتند كه  را يازدهم همان تعداد نمايندهناحيه  ي هسكن 000/150اين روال،  به
و شورا و در ضيك عباال  به نفر 000/10چنين هركسري از  نفر و هم 000/20مركزي تصميم گرفته بود كه براي هر 

 فقط .گرفت ميروش معمول صورت  بق ليست فوريه و بهات مطانتخابا. عضو داشته باشد 90شوراي شهر  ،مجموع
لقي تاصول دموكراتيك  ي هشايستي  تنها شيوهعلني گيري  كرده بود كه در آينده رأياين اميد را ابراز مركزي  ي كميته

تشكيل  هاي طوالني صف نتوانتانس ي هكنندگان محل انتخاب. و رأي علني دادندپذيرفتند محالت مردمي  ي ههم. شود
رايش آ صف كشيدند و با همين باستيلستون  يِها جلو كاله هاي رأي چسبيده به و با پرچم سرخ درپيش و ورقه ددادن
 .ت كردندكهاي خود حر هزطرف حو به

. كشاند گيري رأيهاي   زهوح  و محالت بورژوا را هم بهكرده بود مرتفع را اي  هر دغدغه هاپيوستن و دعوت شهردار
زمان باز شدن  كه از  با وجود اين .رضايت داده بودندآن  االختيار حكومت به كه مقامات تام ات قانوني شد، چوناين انتخاب

رفته ها  شهرستان بهبازيابي سالمتي خويش مرفه براي  ي هبخش بزرگي از جمعيت بيكار ـ  از محاصره پسـ  ها دروازه
 .ي بودتر بيشخيلي تعداد  در مقايسه با انتخابات فوريه كه هفت هزار نفر رأي دادند و هشتاد و دويست ،بودند

 :تلگراف كند ها شهرستان به تا جرأت كرد ير تي كه باوجود اين. آزاد برگزار شد يمردم ي هشايست ي گونه انتخابات به
 ليس وها هيچ پ 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، عهنگلُ  ها رسمي را كه در آن ي هت روزنامرو مقاال نهاهاي مي حتي روزنامه

موريت خود را تعريف كند و حدود أبايد ممجلس  اينقبل از هرچيز « :كردند تفسير چنين داد،  رسي قرار مي مورد بر
اين كار، پس از انجام  .باشدخودش تنظيم منشور  ي هاولين كار آن بايد بحث دربار. 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 متحجرترين افراد را هم تدريج  خورد، به چشم مي در اعمال مأموران رسمي به كهاعتدالي ، احتياط و سادگي. »باشد

نه، فرانسه « :از پشت تريبون فرياد زد ير تيهمان روز  .يافت ها بود كه تخفيف نمي فقط  نفرت ورسائي .داد تأثير قرار مي
 .»، پيروز شونده خواهند كردرا در خون غرقاو كه  هائي لعنتيگذارد  نمي

مستقر جا  آنخود را در ي هشهرداري مركزي آمدند تا نمايندگان برگزيد به» ها لعنتي«نفر از اين  000/200روز بعد 
. ها هاي سرخ دور تفنگ و نوار] م. 1789كاله انقالبيون [ فريژيهاي  كالهبرفراز ها  پرچم ان،زن ها طبل گردان؛ كنند
 ي هاز هم ،پاريس گسترش داده بودند خانه و ملوانان وفادار به ان را سربازان صف، نفرات توپش كه صفوف ليادرح

 در كنار درِ و شهرداريي جلويِ  محوطه نِيادر م. يك رود بزرگ بارِيهزاران جو همانند ؛آمدند وگرِ الميدان  ها به خيابان
هاي  نوار. قرار داشت ،با شال سرخي دور آن ،جمهوري ي هتن در رأس آن نيم. برپا شده بود يك پالتفرم بزرگ ،يمركز

حدود صد گردان  .داد فرانسه مي مانست كه خبر خوش را به آتشيني مي  زبان سرخ عظيم روي جلوخان و برج ناقوس به
ي بزرگ درست  يك كومهجلوي شهرداري  ،زد شان كه در نور خورشيد برق مي هاي سرنيزهاز ميدان را انباشته بودند و 

و كنار  سباستوپلهاي اطراف تا حد بولوار  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  ردگپالتفرم  يها در جلو پرچم. صف كشيده بودندرودخانه 

هاي موزيك  دسته و انداز بود موسيقي طنين ،شد كه ميدان پر مي درحالي. خ داشتندهاي سر ظهور مردم، منگوله ي هنشان به
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 رودخانه ي ههاي كمون سابق در كنار دادند و توپ ها فرمان حمله مي شيپور ؛نواختند را مي »سرود عزيمت«و  يز مارسي
 .غريدند مي

. روي پالتفرم ظاهر شدند ،دوش مز برهاي قر مركزي و كمون، شال ي كميته ياعضا. ها آرام گرفت اگهان صدان
من اجازه دهيد كه از  فقط به. شهروندان، قلب من بيش از آن از شادي سرشار است كه بتوانم نطق كنم« :گفت رانويه

كميته نام كساني را كه انتخاب  ييكي از اعضا .»تشكر كنم ،جهان دادند خاطر سرمشق بزرگي كه به مردم پاريس به
صدا سرود  هزار دويستموزيك با همراهي  ي هآمد و دست صدا در ها براي اداي احترام به طبل. كرد اعالم ،شده بودند

 .»شود كمون اعالم مي ،نام مردم به« :فرياد زد رانويهسكوت،  ي هدر يك فاصل. خواندند يز مارسي
اهتزاز  ها به باال رفتند و پرچم ها ها بر نوك سرنيزه كاله! »باد كمون ندهز« :پاسخ داد تر 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 چشم ي ههم و طپيد ها از شادي مي قلب ي ههم. ندآميخت هم مي انگيز به شگفت يارتعاش

 .ددر نيامده بو حركت گونه به اين هرگز پاريس بهتاكنون  بزرگفدراسيون 
تا از سوي ديگر كرد  سو ميدان را تخليه مي از يكطوري كه  كرد، به را تنظيم ميحركت جمعيت با چابكي  برونل

 ي همجسم يجلو  در. آن وارد شوند ، بهكمون اداي احترام كنند اشتياق داشتند به گيهمو ي كه در بيرون بودند ئها گردان
تا  .كردند هاي خود را بلند مي تفنگ دادند و نفرات هاي خود سالم مي ها با شمشير آمد، افسر ها پائين مي جمهوري پرچم

 .ه بودكردنآخرين دسته عبور هنوز ساعت هفت 
اهرات شركت پاريس بود كه در تظ ي ههم ،واقع  در ،اين« :بگويندا با سرخوردگي نزد او بازگشتند ت ير تيمال ع
اي در كتاب  تازه ي هامروز صفح پاريس«كه درعين هيجان ندا سر دهد كه  تمركزي كامالً حق داش ي و كميته .»داشت

بروند و  ،خزند كه در اطراف ما مي ورسايريد جاسوسان ابگذ. تاريخ گشود و نام قدرتمند خود را در آن ثبت كرد
شكوه   با ي هبگذاريد اين جاسوسان تصوير صحن. جمعيت چه معنائي دارد شان بگويند كه جنبش مشترك تمام اربابان به

 .»ها برگردانند يابند، با خود نزد آن مي  شان را باز مردمي را كه حاكميت
. واحد شبِ 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 فرقه ي هه ده روز تمام گفته بودند، يك كميتطور ك اين، آن
جهاني،  خوني كم ي هدراين زمان .روشنفكري فرانسه قرار داشت معين، استقالل كموني و حيات ي هدر خدمت يك ايد

بازماندگان و را گرفت شكستگي  كشتي يجلو كه نما طبق منديِ ارزش دستي غيبي به .بودمند  نهايت ارزش  اين نيروئي بي
 .از نو شكل بگيرد تواند ميخلقي  تاريخ بود كه در آن هاي بزرگ عطف هاين يكي از آن نقط. داد نجاترا 

اگر  !خواهان جمهوري ؛امپراطوري خواستار عدم تمركز شديد ي هيت بود كه شما در دورن سناگر از سر ح !ها ليبرال
اين  به ؛متي مردم هستيدوحكـ طالب خوداً اگر شما واقع !ها راديكال ؛ايد را درك كرده 1851و دسامبر  1848 شما ژوئن

  .را دريابيدآسا  جزهعفرصت ماين نداي نوين گوش فرا دهيد، 
د س اجنبي نبود كه جآيا در ديدر !ها چشم دشمن سالح نسازيم؟ بورژوا يچه اهميتي دارد؟ چرا جلو! ها اما پروسي

عمل  ها با قاطعيت ن طوفانا، 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 ماسك ي هلعاب ظاهري و همسازي داخلي  ستيز و ناهمآفتاب سرخ 

روي مردم دست بلند  به ـ همگيـ ها  ها، راديكال روحانيون، ليبرال ها، طلب سلطنت ؛1848و  1794، 1791ارند، نظير هم د
 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 ور كه كل علم سياست دولتط درست همان ،شان از بودجه يشخص برداريِ بهره
  .العاده وضعيت فوق

تواند با دقت و احتياط مسير اين مخزن نيروي زنده را  كدام بورژوازي در دنيا پس از چنين مصائب عظيمي مي
  .تعقيب نكرده باشد

، فقط يك است هاي فرانسه ماالمال از بهترين خونايجاد دنيائي نوين و قلبي  قادر به ي 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 شدهاجزاء تمام «

 ).مارس 23گاه  ها، شام شهرستان به يِر تيي  نامه بخشاز ( .»اند پيوسته

 

 ها چگونه بود؟ وضع در شهرستان

 هايامضا بهنگاهي بعد  ،]103[كردند مي  سر ير تيدروغ هاي  خبربا  ،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  دماين آ« :گفتند
كار زيركانه  كه مطبوعات محافظه و نيز در دامي اطالعات نادرستي دريافت كرده بودند  ،پاريس رخ داد ي همحاصر

شان كه در زمان خود  مانند پدران ،هاي مردم را بفهمند نبشتوانستند ج نمي جاكه  و ازآن ؛ افتادند ، شان گسترده بودند براي
ي آلمان كه شاهزادگان آن نسبتي باوارياشهري در [ بورگكُو ] م .نخست وزير معروف انگليس[ پيتدست « نده بودگفت

انند جز تو 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 باشند ها بناپارتيست

كارگران خود را تحت  ،از زمان پيدايش مجلس. اين طنين الزامي بود. شنيده شد ليون اولين پژواك كمون پاريس در
پرچم ي ارتجاع،  تقريباً دلبستهها  ناي از آ و پارهبودند  يهاي ضعيف آدمكه  انجمن شهر ياعضا. كردند نظر احساس مي

اين . ، پائين آوردند»چنان برقرار باشد پرچم مقاومت تا پاي جان نبايد پس از تحقير فرانسه هم«اين بهانه كه  سرخ را به
. ، فريب دهدته بودندست نگهباني گذاشدر اطراف پرچم خود پ ريِ يوتي گينيرنگ ناشيانه نتوانست مردمي را كه در 

حد  ، بهتوماـ  مانكلاز قماش بود چيزي  ،كمي از رذالتش نداشتِ كه خشونتش دست ـ قافسر ساب ،والنتنـ  دار جديدفرمان
  .خبر كرد ، بابود شان تدارك ديده شده اي كه براي خصوص نوع جمهوري در كفايت مردم را از پيش
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. كردند دردي خود را با پاريس پنهان نميهمزنگ بودند و  گوش بهخواهان  ها، جمهوري ، با اولين خبرمارس 19در 
. را گرفتانتقال اخبار كالً جلوي و نمود هاي پاريس را ضبط  آميزي منتشر كرد، روزنامه تحريك هبياني والنتنروز بعد 

بودن  ليونل شجاعت كمون قا بگذاريد حد« :شوراي شهر عصباني شدند و يكي گفت ي ، بعضي از اعضامارس 21روز 
. تشكيل جلسه دادند ير پي سنگارد ملي هنگام ظهر در كاخ  ي ه، هشتصد نمايندمارس 22در روز  .»شيمرا داشته با

جنبش  ،شهروندي كه تازه از پاريس رسيده بود. بحث گذاشته شده بود طرحي دائر برانتخاب بين پاريس و ورساي به
 ،جلسه سرانجام. ي خود از پاريس را اعالم كندكه جلسه فوراً طرفدار دجا را تشريح كرد و بسياري خواستار آن شدن آن

رياست گارد ملي و  هاي شهري، انتصاب شهردار به شهرداري مركزي فرستاد تا خواستار بسط آزادي نمايندگاني را به
 .داو شو تفويض اختيارات فرماندار به

ا هرگونه مقاومتي در مقابل ، ب1848خشگ از بقاياي  كلهيك ، نونهشهردار،  .شوراي شهر تازه جلسه كرده بود
. كنند قل اعتراضا تقاضا كرد كه حد ـ خواه معروف جمهورييك ، نتَسكرِـ  ريِ يوتي گي شهردارِ. ورساي مخالفت كرد
 ،طور ادامه دهند تهديد كرد كه اگر همين نوهن. 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 پيش ءاستعفا
آمدند و همواره با  پي مي در نمايندگان پي. ها را پذيرفت سردي آن  با هنوناز راه رسيدند و  ير پي سن پالهنمايندگان 

اي  در ساعت هشت توده .شدند آماده مي ريِ يوتي يگو  توبرُهاي  در همين حين گردان. شدند برو مي ها رو اعتنائي همان بي
 !»مرگ بر ورساي! باد كمون زنده« :زد را در مقابل شهرداري مركزي پركرده بود كه فرياد مي روتمتراكم ميدان 

  .فراخوان فرماندار پاسخ ندادند هاي ارتجاعي به گردان
هنوز با فرستادگان گارد  هنونسايرين همراه با كه  درحالي ،ساعت نه بخشي از شورا دوباره تشكيل جلسه داددر 

 ،ها باقي نگذاشت يك تفاهم براي آن رسيدن به پس از پاسخي از جانب شهردار كه هيچ اميدي به. 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 او امتناع كرد و وقتي از او خواست. منصوب كردند ليون شهردارِعنوان  را به كريستنمايندگان دور ميز شورا نشستند و  ن
بحث   و  پس از جر. اند كساني تعلق دارد كه آن را آغاز كرده كرد كه رهبري جنبش به اعالمكند، مطرح كه دالئل خود را 

 ـ هلوو  رهپِ، هيبواتي، دوران، كريستنـ كه در رأس آن پنج عضو انجمن شهر  ،مونملي براي كميسيون ك هاي فراوان گارد
او . فرستادند و از او جويا شدند كه طرفدار ورساي هست يا نه والنتننمايندگان دنبال . ، ابراز احساسات كردندقرار 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 گرفتند ي مورد اعالن كمون، انحالل شوراي شهر، بركناري فرماندار و فرمانده در

اين . گزين شود جاي ،مورد توجه بود ژوجهت خدماتش در ارتش  به اش و هم وازهآ خاطر هكه هم ب وتي گاريبالدييريچ
 .دآم اهتزاز در پرچم سرخ دوباره از بالكن به. گرديد برو ها رو شادي آن ي هو با هلهلاطالع مردم رسيد  به ها تصميم

از قول خود عدول نمودند و با اين  ،مارس، پنج عضو شورا كه شب پيش انتخاب شده بودند 23روز بعد،  صبح زود
كمون بايد « :اعالم كردند ها آن. هاي مجاور بروند و شهر ليون خود با دست خالي به كه كار شورشيان را ناگزير كردند

ها و  پايگاه ي هي كه هما اختيار داشتن گارد ملي ، داشتن پليس، و درخود ماليات ي هو ادار عخواستار حق وض ليونبراي 
خواهان  د جمهوريهاي گارد ملي و اتحا نسبتاً ناچيز توسط كميته ي هاين برنام .»شودب ،اختيار  بگيرداستحكامات را در

هاي  د و نهادشو ميل نمي  و  شود، پول دولت ديگر حيف ها سبك مي كمون ماليات وجود 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 مي اجتماعيِ

 ي هكه درمورد تهديد جمهوري و توطئبود نارسا و ناروشنها مطالبي  اين .»ن برودااز مي ـ مسكنتـ بالي زشت جامعه 
 .دمتوسط را برانگيزند، ساكت بو هتوانستند بخش پائيني طبق كه مي هائي تنها اهرم ،روحانيون
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ها و  آوري و توپ ها را جمع ، گلولهه بودكرد را تسخير نشارپِدژ  كه كميسيون. 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 راهدر  كروزاژنرال . دهي بودند كه مخالفين مشغول سازمان حالي بودند، درمحل را ترك كرده  نگهباني

ماندهي گارد رف را به راوب ،هنون. جمع كرد ،پراكنده بودند ليونرا كه در هاي متحركي گاردملوانان 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 شهرشورا ـ خودشـ كه شب پيش  فراموش كردن اين كميسيون با

كميسيون محل را . ساعت چهار از راه رسيدنداعضاي شورا . تشكيل دهد شورا االر معموليِتجلساتش را در همان 
اگر در اين . اشغال كرده بودند ،مراجعين اختصاص داشت ملي بخشي را كه به هاي كه گارد لياها واگذاشت، درح آن به

 شوراْ خواه جمهوري ياعضا ،داشتني ا واهمهكاران  محافظه هاي دلواپسياگر از  داشت ومتوسط رمقي وجود  ي هطبق
 در دوران جنگي بودندكه همان اشراف سوداگرها هنوز  از اين  اي ولي عده. گرفتند جنبش مردمي را در دست مي رهبريِ

كه همواره براي انقياد بودند هاي متكبري  و بقيه همان راديكال. رواي مال و جان خود را داشتندتنها پملي  دفاعِ
تصميمي  كه به بدون اين ،ها مشغول مذاكره بودند كه آن همان حال در. كردند جهد مي ـ رهائي آنو نه ـ كارگر  هطبق

برخورد و ناگهان جلسه را خاتمه شان  حضرت به كهچند بار اعتراض كردند  ،شان سر رفته بود برسند، حضار كه حوصله
 .دمتن پيامي را تنظيم كنن هنوندادند تا بروند با 

شهرداري مركزي  ها را به آن. وارد شدند نسكلَدوگخيابان  پكلو مركزي پاريس به ي هنگام دو نماينده از كميته شب
نام . داد جواب مي »!باد كمون زنده! باد پاريس دهزن«اي نطق كردند كه با فرياد  بردند و از بالكن بزرگ براي توده

 .ن ابراز احساسات مردم شنيده شدامي  باز در ريچيوتي
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 . ندباقي مانده بود ترودر ميدان  كاره افراد بيفقط چند گروه از  مارس 24در . رهبري كنند
هاي پاريس، ليون و ساير  قوياً هرگونه همدلي با قيام« روحانيو  ليبرال، راديكال  ،ليون مهم ي هچهار روزنام. درآمده بود

كه اند  تهديد كرده) ديژوندر  مستقر(كرد كه قواي پروس  اين شايعه را پخش مي كروزا؛ و ژنرال »كردند ها را رد مي شهر
 ،شد تر مي مرور خلوت كميسيون، كه به. د كردنرا اشغال خواه ليونچهار ساعت  و در عرض بيست ،اگر نظم برقرار نشود

بخش  ها آن كرد كه نهاد مي داد، روي آورده بود و پيش تشكيل مي بورسشورا 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. دنگيرب اداري را تحويل

واقع  اين كار در. عمل آورد ها استقبال رسمي به از آنتا اعالن شد، شورا تصميم گرفت  لفوربِاز هاي متحرك  گاردحركت 
 .داعالن جنگ بو

كم خلوت شد و اعضاي  شهرداري مركزي كم. طول كشيدسي از شب پاها تمام عصر درجريان بود و تا  فتگوگ
اختيارات خود را لغو  ،در ساعت چهار صبح، دو عضو كميسيون كه باقي مانده بودند. گرديدند كميسيون ناپديد

يد كه د ليونروز بعد  . دند و شهرداري را ترك نمودندكربركنار  ،نگهباناني را كه مراقب فرماندار بودند ،]104[كردند
 .استاز دست رفته كمونش 

ها  سوسياليستاكتبر كه  31از . زبانه كشيد  نيِاتي تسنشد، در  خاموش مي ليوندر همان شب كه جنبش انقالبي در 
هرگز از  ،شهر يشورا هايِ ها و حتي تهديد رغم مخالفت عليشده بودند، كمون اعالم  موفق بهطور رسمي  هبتقريباً 

 .دشته بودندرخواست آن دست برندا
تقويت  ويرژ الانقالبي خيابان  پكه توسط كلو »گارد ملي ي 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  ،ستند چگونه با مردم مخالفت كننددان شد كه مي هائي تشكيل مي از آن راديكال

  .دشدناين شورا متفقاً خواستار تجديد انتخاب  »اتحاد«و  »كميته«. شوند
 گيري بدون هيچ نتيجه ها راديكالارگان ، ]گر روشن[ ررُكلل ي روزنامه .استقبال كردند مارس 18كارگران با اشتياق از 

مركزي جدا  ي از سوي ديگر، اگر نمايندگان پاريس از كميته. كار جمهوري ساخته است ،مسلط شوداگر مجلس « :نوشت
 ويرژ ال پ، كلومارس 23 روز .راه خود را رفتندراست  مردم .»خوبي داشته باشندبراي اين كار دليل بايد  ،شوند

. ن بگذاردامي موضوع را با همكارانش در شهردار قول داد كه. شهرداري فرستاد تا خواستار كمون شوند نمايندگاني به
 .نمايد شورا را مطرح هاي اعزامي به 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 ، نمايندهمارس 24روز بعد، 
همان روز چون . اين يك شكست بود. گيرد عهده مي ها را بر تصدي كار ،لت دعوت شوندترين مه كه بايد در كوتاه

در ساعت . مجلس را محترم بشمارندي  اوتوريتهبلكه  ،مردم را تشويق كرد كه اعالن كمون نكنند رلهمفرماندار موقت 
، »كميته«. عهده گرفت به ي رانگهباني  وظيفه »!باد كمون زنده«ان از گارد ملي با فرياد وههفت شب، يك گر

ها امتناع كردند و گفتند قول  لااين راديك. ملحق شودي و ت كرد تا در تصرف شهرداري مركزي بهورا دع »اتحاديه«
 .دكيداً رعايت شوا نظم و آرامش كه د و الزم استنماهيتي ناروشن دار ليونجنبش پاريس و  ،شورا كافي است

تصميم  ،ضعف متهم كردن نمايندگان قبلي به ا بودند و بجمع شده  ويرژ ال پكلواين مذاكرات، مردم در زمان با  هم
دو ستون هريك  ،در ساعت ده. ها بروند تا نتوانند كوتاه بيايند گرفتند كه نمايندگان ديگري بفرستند و خود همراه آن

، بسته هپسل دور فرماندار جديد، دست ها به اين نرده. هاي شهرداري مركزي اجتماع كردند نرده يشامل چهارصد نفر جلو
ولي مردم . گران را مهار كند آشوبكه بودمشتاق 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 را ها نرده
اصرار داشت ثابت كند كه كمون اختراع هم فرماندار قبلي . شهردار امتناع كرد. ميسيون مردمي شدندك اً انعقاد يكموقت

ختمان فرمانداري چسبيده اسچون كه  ؛را خبر كند هپسل درفت تا  ،نوميد از متقاعد كردن نمايندگان او. ستها پروسي
 .لشگر ملحق شوند ي ، فرماندهالووايژنرال  حياط بههردو موفق شدند از طريق  اًعدب ،شهرداري بود به

كس حق خروج از شهرداري را  شب اعالم كردند كه هيچ دست آورند، نيمه نمايندگان كه نتوانسته بودند چيزي به
 االرتاي هم وارد  سالح رفتند و عدهجستجوي  بهاي  عده. كنندگان گفتند مراقب باشند تظاهر ها به ندارد و از پشت نرده

نمايندگان كه تازه از عقيم ماندن . آشفتگي سپري شدشب در . آئي ترتيب دادند هم جا يك گرد شدند و در آن مپرود
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 ت، در ساعت هف سرانجام. شهردار امتناع كرد. شدند
 .ها فوراً از شهرداري بيرون رفتند اين اعالميه را براي مردم خواند و آن يا نماينده. گذاشته شود

ستار شب خوا نتيجه از نيمه بي درخشان زدن طبل و فراخوان افتاد كه مردم ي هصرافت ايد به سپهل دموقع در همين 
وارد نمود و  بود، كامالً تخليه شده كه شهرداري بهو او تعدادي از نفرات گارد ملي جانبدار نظم را جمع كرد . آن بودند

او از تعيين تاريخ انتخابات  ،فق صبح مطلع كردارا از تو سپهل دشوراي شهر وقتي . اعالن پيروزي كرد يا طي بيانيه
 .تداده اس وي لشگر را بهياري ول قژنرال كه عالوه، او گفت  به. داري نمود خود

هائي  گروه. هاي مردمي را گردهم آورد گردان مسلح شدن، بار ديگر به فرماندارن فراخواهمين  ،در ساعت يازده صبح
دنبال نفراتش فرستاد كه عبارت  به سپهلد !»باد كمون دهزن« :زدند شهرداري مركزي تشكيل شدكه فرياد مي يدر جلو

شورا . را گرفتها  آندور جمعيت . آمدندتأني م سبك كه با اسرباز پياده و دو اسكادران سواره نظشصت  و دويستاز  ودندب
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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 نها يكي از آنها و در داخل شهرداري دو گروهان ماند كه ت نشان آتش

 .دبو] م. تشكيل شد  و اورلئانيست  طلبِ لژيتيميست جناح سلطنت
شورا كه تعدادشان  حاضرِ ياعضا. قولش عمل كند يئت نمايندگي از شورا خواست كه بهك ههاي ظهر ي نزديكي

رسماً اعالم كرد كه با  سپهلدميل نبودند، ولي  عنوان دستيار بي هبپذيرش دو نماينده از هرگروهان  به ،خيلي كم بود
فرماندار از سنگربندي و . رسيد سر از طرف كميتهالعده  كثيردر ساعت چهار يك هيئت نمايندگي . هرسازشي مخالف است

مجبور  سپهلدو  دباز كردن و راهباال 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 بيجمعيت در بيرون خسته از اين مذاكرات 
را  ليونهنام  ارگري بهكاي در اطراف ميدان شليك شد و  يك گلوله از خانه ،سازي از راه رسيدند لحهسا ي 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
 .تسا جا انجام شده شد حمله از آن اي بودند كه تصور مي لي كه ديگران مشغول تفتيش خانهادرح ،بردند
ي گرفت و ضراه را عو ، امافرار كندكرد كه ل شب پيش سعي ثره را قطع كرد و مصداي تيراندازي مذاك  ماندار بارف

مردم كه . و از بالكن نشان داده شد تاالر انتقال يافت او بهگرديد؛ و با گير  و همراه با معاون دادستان دست شد شناخته
هاي مرتجع هنگام فرار از  ، يكي از گاردناووانت دآقاي . عقيده داشتند او فرمان تيراندازي را داده است، او را هو كردند

ن منتقل ابيمارست گير شد و او را روي همان برانكاردي كه اندكي پيش جسد را به دست ليونهنوان قاتل ع هشهرداري ب
 .دقرار دادند و دور گرداندن ،كرده بود

در را متهم كردند كه  سپهل دبسياري  .شدندها آشفته ر افرادي برن ااالر بزرگ در ميتفرماندار و معاون دادستان در 
مدير معادن در آن زمان تراض كرد و گفت كه اع او. بوده است نباُچيان  معدن محرك تيراندازي بهدوران امپراتوري 

االر باقي تدر ساعت هشت فقط حدود چهل گارد در  .كم خسته شد و متفرق گرديد جمعيت كم. نباُنه  ،بوده آرشامبو
آرام ديد بيرون  را چيز  وقتي همه ،غذا خوردند و رئيس كمون نيز كه در اطاق كناري مستقر شده بودداني اسير دو زن. ماند
امضا شرطي  گفت به سپهل د !»امضا كنيد! كمون! كمون« :زد كه فرياد مي درحالي ،در ساعت نه جمعيت برگشت. رفت
اين . فيونو  ويكتوار: زندانيان در اختيار دو نفر بودند. رده استك تحت اجباراين 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 بهبود كه  كامالً گيج و تبعيدي سابق فرد اخير يك
شليك كرد كه يكي دوستش  خود دو گلوله ي هپانچتازجا پريد و از  ،كه در خواب باشد مثل آن ،جمعيت عصبي شده بود

از پا  سپهل دنشانه رفت و او و  فيونسمت  خود به هب ها خود تفنگ. كردرا كشت و ديگري يك طبال را زخمي  ويكتوار
  .دآزاد شدن نوانتاو دروز بعد او و . امان ماند  ها در از تير فيونمعاون در پناه جسد . آمدند در

 پن گارد ملي و سخنرانان عادي كلواخود را از بين افسر يكه اعضاخالل شب يك كميسيون تشكيل شد   در
هاي انبار  را دراختيار گرفت، گلوله خانه آهن را داد، تلگراف  اين كميسيون دستور اشغال ايستگاه راه. نمود انتخاب ويرژ ال

كمون نه «: ود گفتخ هدر بيانيكميسيون . نموددعوت مارس  29كنندگان را براي  مهمات را ضبط كرد و انتخاب
عبارت است از كسب ها خوش دارند جلوه دهند، بلكه  طوركه خيلي آن ،و نه غارت نه سرقت ،افروزي است عناي آتشم به

حقيقي جمهوري  بنيان كمون. اند زور از ما غصب كرده حقوق و استقاللي كه توسط قوانين امپراطوري و سلطنت به
قرار   فيرميني و رياماريك الهزاران معدنچي ي  در احاطهر اين كندوي صنعت كه د. بودبيانيه  ي همقدم اين كلِ. »است

كميسيون فقط بلد بود چگونه طبل فراخوان را . ها يك كالم براي گفتن پيرامون مسائل اجتماعي پيدا نكردند آنداشت، 
 .دكر پاسخي دريافت نمي ليونآورد كه مانند مورد  صدا در به
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هاي ژنرال و دادستان چسبانده  پهلوي پيام كمون را خواند كه پهلو به هبياني ـ م و كنجكاواآرـ  شهر ،شنبه روز بعد، يك
 ؛ وكرد بناپارتي صحبت مي ي ئهاز توط ،راديكال خوبي شده بودكه   دليل اين  بهكه فرد اخير  بود  درحالياين . شده بود

 ،خانه پناه گرفته بودند شورا كه در سربازي نزد اعضا او. استعفايش را پس بگيردكه خواست  ژنرال از شوراي شهر مي
ها  خواهيد از آن اگر شما مي. دارم پوسشَتا  هزارحدوداً ولي من  ،خواهند بجنگند سربازان من نمي« :ها گفت آن رفت و به

ل با اح عين ولي در .مطرح كردند خود با عمليات نظامي را  ا عدمِ تناسبِشور ياعضا در مقابلْ! »استفاده كنيد، بفرمائيد
 .نمودندمانند ليون از تماس با شهرداري مركزي امتناع  ،»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  روركلاو  »اتحاد« مارس 27در روز 
. فرستاده بودندها را  آن ليونمركزي  ي دو مرد جوان را پذيرفتند كه نمايندگاني از كميته ،ردندك ميي كه هنوز پايدار

. فقط صد نفري باقي مانده بودند مارس 28و صبح  ؛شد ولي شهرداري داشت خالي مي ،كردندمقاومت  ا تشويق بهه آن
 ملي در هاي گارد. از راه رسيدند نيزُونبرماهل  ازِو تعدادي سرب ژو تيراندازان تكهمراه با  الووايدر ساعت شش، ژنرال 

 .دشهرداري رضايت دادن هتخلي به ريزي، جهت احتراز از خوناز طرف او، ها  حزمين گذاشتن سال به اخطارِ پاسخِ
تعريف كردند كه  هاي معمول خود گرفتند و  باد ناسزاكمون را به كارانْ محافظه. هاي متعددي صورت گرفت بازداشت

طور خالص  هكه جنبش ب از اثبات اين اكلرور .]105[بودند هائي هم ديده شده خوار ن قاتالن فرمانداري آدمامي در
 سپهل دسپاري رسمي  كردند و در خاك كارگران خود را مغلوب احساس مي. ايستاد نمي  باز ،بناپارتيست بوده است

  .دش ميده شني ـ خفا ولي در ،صداي بلند چه نه با گرـ  هائي دشنام
 شهردارِو كردند  ها از چهارم سپتامبر شهر را اداره مي سوسياليستبا آن كه . ها شكست خوردند يلتروهم پر وزكرُدر 
 26در روز . شد ، از اعالن كمون صحبتليونبا رسيدن اخبار  مارس 25در 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. هاي زرهي بود نيرو ي ، فرماندهرارژِ
. ورساي و برقراري كمون را اعالم كردومت حكخلع  هدوم .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 با رزهكُ ي فرمانده. حركت ماندند ها مردم بي جا نيز مانند ساير جا ولي در آن

 .دنمو متفرق كرد و شهرداري را تصرف ،كه كنجكاو و منفعل در ميدان ايستاده بود
  .خارج شداز دست كمون  كروزهو  اتين سن، ليون: هاي انقالبي شرق ي كانون عرض چهار روز همه در
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  همدفصل 
 

  ناربونو  تولوز، مارسيكمون در 
  

ها و  انداز برقراري سلطنت، تهديد قالبي، چشم آور و ، صلح شرمير تيفوريه، ظهور مرتجعين، انتصاب  8انتخابات 
باروت  ي كهمارس روي بش 18در اين شهر، خبر . خشم آورده بود را مانند پاريس شديداً به ارسيمغيور  ها شهرِ شكست

را  كانربرـ  روهربا خود خبر معروف مارس  22تر بودند كه روز  ت بيشادر انتظار جزئي همه وجود اين، هنوز با. فرود آمد
 .دآور

بط ضهاي محتاط و من راديكال. فوراً مملو از جمعيت شد ها، يا مارسيهاي حقيقي زندگي پرشور  نوها، اين كان پكلو
، ميوگاستون كرِجا براي  ها درآن آن. آمدند گردهم مي ورادد لامردمي در عناصر . داشتند وآمد ي رفتگارد مل پكلو به

 تاگامبِ .اشترا خوش دپهلو  هاي دو واژه ـ دوربومانند مورد ـ  گاه بي  و  كه گاه زدند دست ميظريف فصيح و سخنران 
ملي رفت، ورساي را محكوم  هاي گارد پكلو فوراً به كرميو. مديون او بود ،در دوران امپراتوريرا،  مارسياز  خود انتخابِ

آن شدت از  به پچه 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 آن ي هگفت به. زدگي برحذر داشت را از شتاب اواما عصباني بود، خبر 

 .دها باش  تيستتواند كار بناپار حتي مينام  افراد گمامضاي  ها با  اين بيانيه. كند ن نميالاع ،روشني مشخص شده باشد به
را داده بود، مسخره ا ه آرامياعالمت شروع ن صاًمشخ جا در آن ير تي پيامكه  مارسياين استدالل ژاكوبني در 

كه با  ير تيپا خواسته بودند يا  هنام كه در مقابل ورساي ب اين مردان گمـ كرد  كسي با بناپارتيسم معاشقه مي چه. نمود مي
 .دز را مي كانروبرتهاد ن و وزرايش الف پيش روهر پوشش دادن به

خود تجديد نظر كرد و  آغازين از سر احساسات در حركت گاستون كرميو ـ دادستانمعاون ـ  بوشهسخنراني  پس از
خواند،  )كه از فرماندار گرفته بود(رسمي پاريس را  ي هجا او روزنام در آن. رفت درادو ال به پهمراه با فرستادگان كلو

چه قيام پاريس  روي آن دست خود را بهورساي چوبحكومت «: تفسير كرد، هيجانات را تسكين داد و سرانجام گفت
بيائيد سوگند ياد كنيم كه . 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
 داري خودجمعيت بازهم  ،افروخته داشت يت برعترين وسائل سعي در تحريك جم فرماندار با ابلهانهكه  ود اينبا وج
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آن  كامالً بيگانه با محيطي كه همين تازگي به هيچ و ولي در سياست ـ بحريه ي ه، افسر برجستكُنييِهدار  دريا. نشان داد
كه كمون را  ـ ها  شهرونديـ هاي ملي  ها با گارد سپتامبر بار 4از  كه يجاعرتهمان ا. رتجاع شداابزار منفعل ، وارد شده بود

. رهبر اين ارتجاع بودهنوز ، با وجود غيبت ريِتيسيپدر جناب  عالي. گير شده بود ها را اخراج كرده بودند، در اعالن و ژزوئيت
دانست كه  قدر قوي مي ، او خود را آنمارس 17در  ير تيمانند . بن آن گذاشتحساب ج به را  شهرماليمت دريادار 

 .دكن اي وارد كوبنده ي هضرب
، )ليبرال رفته بودـ  هاي روحاني ئتالفاكه دنبال تمام  1848از  يا پيرمرد شكسته ،بوريس( با شهرداردريادار هنگام  شب

هاي  ريزي كه جنگ ي خونها يكي از آن كاريكاتور( هزالويلبواسپيوان داو ژنرال  )مذبذب و خجول ،رگيبِ( دادستان
، تشخيص بي يمقدس هگشكودن، خ يژيتيميستل دريادار اين. تمشورت نشس به )پروراند مي وفور آمريكاي جنوبي به

مرد 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 ناپلئونپس از كودتاي  1852در ژانويه  ها اين كميسيون[1851هاي مختلط  كميسيون

شد كه در مناطقي كه تحت حكومت نظامي قرار داشت،  شد و از فرماندار، دادستان و افسران برگزيده تركيب مي
ار نفر محكوم از اين طريق بيست هز. متهمين مجاز نبودند شاهد يا وكيل داشته باشند. كردند مخالفين را محاكمه مي

كفايتي و  كه هم از بي در دوران جنگ توسط مردميبود كه  .]تبعيد شدند كايِنشمال آفريقا و  ها به شدند كه نيمي از آن
نهاد كرد  شورا آورد و پيش ها و مرتجعين را به او شعار كشيش. داخراج ش ليلاز شهر  ،او خشمگين بودند ي ههم از سابق

شك او بيش  بيگرچه . هواداري از ورساي دعوت شوند به سالح، مجهز به تظاهراتيك نجام كه نفرات گارد ملي براي ا
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  گارد مسئول كلنلو شهردار  شده بود با تظاهرات موافقت كرد و بهگم  در سر
 .دببينن

آساي فرماندار در شهر منتشر شده  نظر نبوغ. نواخته شد حسال مارس طبل فراخوان به 23در ساعت هفت صبح روز 
 وركخانه در  شدند و توپ كور دوشاپيترها از ساعت ده وارد  آن. شدند ميهاي مردمي براي تحقق آن آماده  بود و گردان

 كورهم آميختند و در  ساعت دوازده بهدر   ارتش ي ه، نفرات گارد ملي و سربازان همتيراندازان تك. قرار گرفت ميشل سن
با تمام نفرات حاضر ] 106[آندورو  همد لبِهاي  گردان ،هاي هوادار نظم خبري نبود كه از گردان حالي در. گرد آمدند نسلزِبِ

 .شدند
گارد  پكلو. خواهانه انتشار داد تظاهرات را تقبيح كرد و يك پيام جمهوري ،ت شده بودشوراي شهر كه دچار وحش

. دهمدستان امپراتوري از مقامات دولتي ش ي هپاريس و اخراج هم شورا پيوست و خواهان بازگشت مجلس به ملي به
  .، معاون دادستان، استعفا كردبوشه

سخنرانان  !»باد پاريس زنده« :زدند رفتند و فرياد مي مي سو و آن سو اين ها در ميدان به در تمام اين مدت گردان
فرمانداري  را به فرِسينهو  بوشه، گاستون كرميو الوقوع كردند و كلوپ نگران از انفجار قريب 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. دفرمانداري محاصره شده بو. بودند كه از بيرون هياهوي زيادي شنيده شد هيِنيكُبحث 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 آن پنمايندگان كلو. ددر مقابل فرمانداري اجتماع كردن ،پيمائي كرده بودند هرا فريولخيابان 

فرماندار، دو منشي او و  ترتيب ؛ و بدينداخل فرمانداري هجوم برد اي شليك شد و جمعيت به اكره شوند كه گلولهذم
حفظ نظم سفارش  شد، از حقوق پاريس صحبت كرد و بهدر بالكن ظاهر  گاستون كرميو. ندگير كرد را دست اوليويهژنرال 

دستور تشكيل دو  كرميو. ادامه داد و خواستار سالح شد را فرمانداري چنان ورود به ولي هم ،درجمعيت تشويق ك. نمود
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  .شدمسترد شان  هاي فرستاد كه سالح يتنپانام ي هخان قور ها را به ستون را داد و آن
، )فاشك( ماويل، )گرد باربر دوره( نيِتيا، جوب، كرميو: سيون با شش عضو تشكيل شديك كميآشفتگي ن اين ادر مي

گير  نهاد كرد كه زندانياني را كه تازه دست پيش كرميو .)پرداخت رايزني مي به كه وسط جمعيت( الريني ، و)كار تعمير( گايار
اطاق مجاور در دريادار را  .»نگهداريد گانگرونوان ع بهها را  آن«ولي از هرطرف صدا بلند شد كه  ؛آزاد كنند ،شده بودند

 .استعفا دهد ستند كهخوا از او گونه است ـ  اين هاي مردمي جنبشطور كه وسواس غريب  همان و تحت نظر قرار دادند
 :رت استاين صو در متن فرانسه اين جمله به )*([ ]107[)*(امضا كرد ،حال، هرچه را از او خواستند كامالً پريشان هيِنيكُ
دنبال اين جمله،  هب .»كند ريزي گرفته شود، امضا مي خون يل، مانند مرد دليري كه بخواهد جلواح ، كامالً پريشانهيِكني«

چند ماه بعد، او كه از طرف ارتجاع مورد «: انگليسي نيامده است ي هاين جمله هم در متن فرانسوي هست كه در ترجم
  ].»دلي گذاشته شود، با گلوله مغز خود را پريشان كرد حساب بز كه اين استعفا بهترسيد  فحاشي قرار گرفته بود و مي

و چون لزوم تقويت خود را  ؛دادانتشار  ،ها در دستش متمركز است قدرت ي هكه هم مبني برايني ا كميسيون بيانيه
، سكبداويد  شورا  .ندكه هركدام سه نماينده بفرستنمود گارد ملي دعوت  پاز شوراي شهر و كلو ،كرد احساس مي

دو  رويسخواسته  مارسي«: ماليم دادند ي هها يك بياني روز بعد آن. را راژِفول ، وكارتو، بوشه پو كلو ؛گزيد را بر رسيد
از يك حكومت جمهوري كه  مارسي. گيري كند جلو ،انگيخته است هاي ورساي بر نامه از جنگ داخلي كه بخش تا است

 ي هكه با توافق هم شهرستان يون اين سكمي. حمايت خواهد كرد ،شود و در پايتخت مستقر باشدمطابق مقررات تشكيل 
از  ناشي جديدي  يك اوتوريتهكه  تا زمانيو  ،برجمهوري نظارت خواهد كرد ،خواه تشكيل شده است هاي جمهوري گروه

  .»نظارت ادامه خواهد داد اين  د، بهكننرا رسماً از اين وظيفه معاف  ويبق قاعده در پاريس امط يكومتاستقرارِ ح
دزديدند و  چنان سر خود را مي رتجعين همم. دكرده بو خاطر متوسط را آسوده ي هطبق پ،كلو شوراي شهر و اسامي

اي كه خود برايش گذاشته بود، پس از  گذاشتن فرماندار در تله ترسو، با جا سپيوانا. ارتش شبانه شهر را تخليه كرده بود
خاطر همين  مخفي شد كه بعداً به اسپيرنام  يكي از فرماندهان گارد ملي به ي همعشوق ي هرمانداري در خاناشغال ف

هائي ملحق شد كه بدون  سرباز شب دزدانه بيرون آمد و به نيمهاو . ندداد لژيون دونوراو نشان  نظم اخالقي به خدمتش به
متري  لويدر هفده ك بانياُ ي هدهكد كردند، به امنيت ميكه سرمست از پيروزي خود احساس  ممانعت از طرف مردمي

  .رسيده بودند مارسي
افتد،  ها مي هائي كه زود باد در آن براي كله حتي اين پيروزي. قرار گرفت تماماً در دست مردم مارسيترتيب،  اين به

ها همه  آسمان، مزرعه، منش آدم ؛هاي ماليم خبري نيست روشن از سايه »دخورشي شهرِ«در اين  .بازهم زيادي كامل بود
پرچم  مارس 24، در را خوش ندارداين كار دانستند كميسيون  كه مي لياح هاي شهري در گارد. هائي تند و خام دارند رنگ

 فتنگر براي خبر كارتو ي كناره گرفتند؛فرمانداراز خود وظائف  توجه به بي راژِفولو  رويسِد ،رسيد. سرخ بلند كردند
را  جنبش  تاسعي كردند  ويكرمگاستون افتاد كه همراه با  بوشهو  سكبترتيب تمام بار بر دوش  اين به. رفته بودپاريس  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 لكه كامالً د بوشه، مارس 24گاه شام. هديد قرار گرفتندتظن و مورد درمعرض سوء

  .دكار خود برگرد بهكه  اضي شدگارد ملي ر پكلو به كرميوشكايت 
اعالم كند كه تا كميسيون مجبور شد  مارس 25در روز . رسيد گوش مي ها در شهر به اين كشمكش ي هشايع

ولي اين شورا در همان روز خود را تنها قدرت  .»متحد كرده استشهر شوراي 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 پيام دوفوركه تندرو  »چپ«نمايندگان  و دارتياز ها  ليبرالكه  درحالي
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 يئبااُ لشگر به داريِ خزانه. را چپاول كرده بود مارسيادارات  ي هاو هم. كرد ميبرداري   كپي ير تيمو از ژنرال  به مو  اسپيوان
داري  تهشر موقت براي سررئيس ستاد يك  كه نكرده بودند شورا را وادار بوشهو  گاستون كرميواگر . منتقل شده بود

ها در آفريقا  پايگاه آن كه قصد داشتند به كساني چنين هم و ژودر ارتش  گاريبالديپانصد تن نفرات  و هزار؛ منصوب كند
ر راه فرانسه ريخته كه خون خود را د كساني .ماندند راه و حتي بدون سرپناه مي ي هبدون پول و توش و بدون نان ،ندندوبپي

وقتي زمانش فرا « :ها گفت آن در نطقي به گاستون كرميو. دريافت كردند غذا و سرپناه بركت 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 كس عليه آن سالح برنداشت، ولي هيچ هيچ. تر شد انزواي كميسيون آشكار مارس 26در روز 

هواداري از  تظاهرات بهد و امتناع كردن در تابلوي اعالنات خود هاي آن اعالميهنصب ها از  شهردار ي هتقريباً هم. نپيوست
كه  پرچمياهميت كاري براي توضيح  درون فرمانداري هيچهاي آتشينِ  احساساتي. ام ماندناك آرلدر  پرچم سرخ

ن ادر ميو نيز د دنكر كه با كنجكاوي نظاره مي مارسيچشمان مردم  در مقابل و اين پرچم د؛صورت ندادن ،افراشته بودند بر
 .دآويزان بوـ  ل يك معمامثـ صدا از برج ناقوس فرمانداري  حركت و بي بي بار، اين آرامش كسالت

  
در . بودآورده  لرزه در بهرا هم  تولوز مارس 18غرش 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
، خواستند كه نظرش را له يا رتالدوپچند انقالبي از فرماندار، . ندخاسته بود بپا! »باد پاريس زنده«اد با فري مارس 19روز 

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 بود ي 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 خودداري ميخرج دهد و از قطع رابطه با ورساي  هابتكار ب
 دوپرتالديد  ه ميك ير تي. دندخواستار مهمات شنمايند و  سوگند ياد كنند كه از جمهوري دفاع مي تا ملي را وادار كردند

و در وي . فرمانداري منصوب كرد سپتامبري را به 4 ، رئيس پليس سابقِراتريكاد، د ها 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 مارس 22به  21شب 

 .تعقب نشس ژناَ به ،كند طرفداري مي دوپرتالكالً از  سازمان موجود است و گارد ملي بي
 كاپيتال و شهردار خود را به دوپرتالخانه بودكه  گارد ملي در كار تدارك تظاهراتي براي تسخير قور مارس 23در روز 

ح يترج گفت دوپرتالشهردار اعالم كرد كه مراسم مورد نظر نبايد برگزار شود و . درساندن ـ 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 بزرثم ،ه تنها در اين فرمانداري مانده بودك دوپرتاللذا  ؛خود گريختند ي هنوب به

جا عزم  قورخانه رفت و در آن به د؛ها اطمينان بده ژنرال او نهايت تالش را كرد تا به. احترام گارد ملي جلوه كرد ي هشايست
و در  ؛ها فهماند آن دانست، به ه او مشروع ميك يتنها حكومت عنوان را به نام حكومت ورساي اري نظم بهربرق راسخ خود به

از او كمك اي  بيانيهطي  كراتري. او را در مقامش ابقا كند تا توصيه كردند ير تي ها به اين كار چنان موفق بود كه آن
د ملي و گارگارد متحرك افسران  در جمع ،مارس 24روز 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 صاز ش .بود درخواست مجلسهاي مورد  آوري داوطلب هدف اين تجمع جمع

ان زمان بلكه برعكس، در هم ،فرمانداري نيامدند بهنه تنها افسران گارد ملي . ورساي اعالن آمادگي كردند خدمت به
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هاي  چمرجمع شدند و با پ پيتولكادر ميدان دو هزار نفر  ،در ساعت يك. تدارك ديدند كراتريتظاهراتي را عليه 
ها اعالم كرد كه  يكي از آن. ها را در فرمانداري پذيرفت افسران آن الْترپدوراه افتادند و  طرف فرمانداري به برافراشته به

ها اعالن كمون  آن ،با پاريس صلح نكند ير تياند تا عليه آن بجنگند و اگر  بلكه آماده ،كنند نه فقط از مجلس حمايت نمي
رم گافسران كه دل !»باد پاريس زنده! باد كمون زنده« :االر بلند شدت ي هبا اداي اين اسم فرياد از چهار گوش. خواهند كرد
ها  خود در رأس آنكه خواستند  التدوپرودند و از را صادر كردند، كمون را اعالم نم كراتريقرار بازداشت  ،شده بودند

افسران . يار غيررسمي رؤساي كمون عمل كندتعنوان دس هنهاد نمود كه ب او سعي كرد شانه خالي كند و پيش. بگيرد قرار
او براي  مليهاي  جا گارد در آنو بيايد فرمانداري ميدان  بهتا او را تشويق كردند سخت ناراحت شدند، كوتاهي كه از اين 

 .راه افتادند به كاپيتولطرف  و به نمودندابراز احساسات 
نوبت  ها مقام رياست را به آن. رسيدند نظر مي هاالر بزرگ، بسيار مضطرب بت ورود به ي هرهبران از همان لحظ

در مقابل اين  تالدوپرشانه خالي كردند؛ و  صدا و سر كه همگي بينمودند، نهاد  شهردار و ساير اعضاي انجمن شهر پيش به
كمون « :گفت اين بيانيه مي. كه از بالكن بزرگ قرائت شدتهيه 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 تقسيم تولوز

براي اين كمون  ي مردم توده .»كند كه مجلس را منحل نمايد را دعوت مي ير تيقاي آ ياني كند ودرم شهر بزرگ پا
 .دندباور داشت، ابراز احساسات كر »ها دهاتي«از جانب اكثريت مجلس  ير تيو مظلوميت  »چپ«نمايندگان  آبكي كه به

شد  ا دو يا سه استثنا از كساني تشكيل مين يك كميسيون اجرائي تعيين كردند كه بااز افسر يا عصر همان روز عده
خود را  اين كميسيون همِ. آن حضور نداشتنددر هاي اصلي جنبش  يك از شخصيت  بودند و هيچ اهل 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  مارس 26روز و خود تكان بخورند  ي هخان نكردند از قورها جرأت  ژنرال

يورش برد و خانه  قور بهقصد داشت  ـ در پاسخـ  گارد ملي. ملحق شدند و طي پيامي از اهالي خواستند دورشان جمع شوند
 د وولي كميسيون ترجيح داد مذاكره كن. شده بودند كاپيتول ي روانهي جمع دستهطور  و بههم از پيش  فوبورگمردم 

يك فرماندار  كراتريجاي  شرطي كه حكومت به بهالبته  ،انحالل است ر بهضخانه فرستاد كه كميسيون حا قور پيغامي به
ت مذاكرا. حال خود رها كند ، به)بودي و اين حرف درست( را كه كاري نكرده است رتالدوپخواه انتخاب كند و  جمهوري

راه شده  به  چيز رو 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 سواره قرار داشت،ها  اين كوتاهيدر جريان خوبي  هكه ب كراتري
م اسواره نظ 200در ساعت يك، ارتش ورساي مركب از . خانه رفت، مذاكرات را قطع كرد و فرمان حركت داد قور هب ؛شد
جدا  فوبورگرا اشغال كرد تا شهر را از  سيپريان سنپل  دستهيك . گون، عمليات خود را شروع كرد هم اسرباز ن 600و 

حركت  كاپيتولجانب  ها به و قاضي كراتري، نانسوتيبا  سوم همراه ي هفرمانداري رفت و دست طرف سازد، ديگري به
 .دكردن

 ي هفاصل ها نفرات و شش توپ خود را در يك خط به ورسائي. ها و ايوان را پر كردند ها، پنجره طحدود سيصد نفر حيا
رس  را در تيرخود  ي هخان نظام و توپ مباالتي پياده اين ترتيب با بي حدوداً شصت متري ساختمان مستقر كردند و به

 كراتري. ولي چيزي عايدشان نشد ،قدم مذاكره شدند قاضي اول و دادستان كل پيش. هاي شورشيان قرار دادند تفنگ
توانست هم  مشقي مي ي هگلول يك 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 هيندازد، بهراس ب ها را به چي ها و هم توپ سرباز
خواهان  كه انجمن جمهوريموجب درگيري شود، چند نفر كه شجاعت  هنوز امكان داشت. گريخته بودند كاپيتولاز 
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تر بود و  ري از اين هم آسانتسخير فرماندا. را نجات داد كراترينشيني متقاعد نمود و  عقب ها را به مداخله كرد، گارد
در آن  هازجمل سرهم كردند و يا كميسيون اجرائي روز بعد بيانيه ياعضا. همان شب در آن مستقر گرديد كراتري

 .ردشهرداري منصوب ك ها را به يكي از آن كراتري. خواهان معافيت خود از مجازات شدند
قيام  ها را به كه آن پاخاسته بودند، از طرف كسانيب »باد پاريس دهزن«كه با فرياد  تولوزكارگران سخاوتمند  گونه، اين به

سراسر  ،شد پيروز مي تولوزبار بود، زيرا اگر  براي پاريس اين شكستي مصيبت. رها شدنددرميان مخمصه كشانده بودند، 
 .دكر مي پيرويآن از سرمشق جنوب 
  

حال   و  اين شهر قديمي با شور. پديدار شد ناربونام در قيكم داشتند، ها  بشناين ج ي همرد انديشه و عمل كه هم
جا در مقابل  در دوران جنگ، هيچ. باشد مي اودشهرستان  ي هكار رومي مركز حقيقي دموكراسي در حوز و پشت گاليك

ز هنورا  ناربونملي  هاي گارد  هاي همين دليل تفنگ به. جا صورت نگرفت اعتراضي شديدتر از اين گامبتاهاي  كوتاهي
 18با رسيدن خبر . ها پيش مسلح شده بودند از مدت ناركاسكدر 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 پاريس ناربونمارس، 
رفيق  بش را بهنفروتن هم بود، رهبري ج سختي كه درعين سر نديژُ. كار شد ، فوراً دست بهنديژُو شخصيتي محكم، 

در زمان جنگ،  گامبتاترين طرفداران  حرارت و يكي از پر اوددموكراسي در  ي ه، رهبر شناخته شدماركو دوران تبعيد خود
شهر، او  ير دپارتمان مركزد نديژُخطر انداختن خود و هراسان از انرژي  ، اين وكيل مكار، از بيم بهماركو. نهاد كرد پيش
انجمن شهر را  ياعضا كه جا وارد شد و در آغاز فكر كرد آن به مارس 23در  نديژُ. تشويق كرد ناربون رفتن به را به

از احضار شورا، مردم كه كامالً شكيبائي خود را از دست  ـ نالرِـ  ولي با امتناع شهردار. دكنتبديل كمون اعضاي اصلي  به
هائي كه توسط شهرداري  كزي حمله بردند و با مسلح كردن خود با تفنگرشهرداري م به مارس 24در عصر داده بودند، 

را در اتحاد با كمون  ناربوناو در بالكن ظاهر شد، كمون . مستقر كردند جا و دوستانش را در آن نديژُ ،شد نگاهداري مي
پادگان را با خود همراه كند و كه سعي كرد  رنالروز بعد . تاتخاذ اقدامات دفاعي پرداخ له بهصپاريس اعالم كرد و بالفا

ها را  سان خواهران پاريسي خود، سرباز هويژه زنان، ب هولي مردم ب. پديدار شدندي شهرداري مركز يچند گروهان هم جلو
 برنارد سنهاي  خانه و در سرباز ندرفتنفرات مابقي . روگان گرفته شدندگ يك ستوان و يك سرگرد به. خلع سالح كردند

گير  مردم او را دست مارس 26بود، در روز  مخالفت زدن به صدد دامن چنان در هم رنالچون . 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 جلو نديژُ؛ و كردند

رغم  ليع جا آن  زور وارد قورخانه شد و سربازان به حدست آوردن سال بهبراي . نمود خانه مستقر فآهن و تلگرا 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 به نديژُمجاور وارد شدند و 
. خاسته دراز كند بپا مارسيو  ليونسوي  ياري به خواست دست او مي. كنند كش مي خيلي زود فرو ،هم پيوند نداشته باشند

 توركودو گروهان از  مارس 28بود كه در روز  هيزيِبِ او عازم حركت به. او قول كمك داده بودند به ستو  هيِزيبِجا  تا همين
مجبور شد  نديژُبعد  بهاز اين لحظه . رسيدند نارپينيپِو  تولوز، يِهلينپمها سربازاني از  دنبال آن هو اندكي بعد ب ندوارد شد

ها  لفدرا هاي نگهباني را تقويت كرد و به تر كنند، پست ها را بيش دستور داد ارتفاع باريكاد. دفاع كند خود را مصروف همِ
  .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 مي وع برضاين مو بعداً به
جز  هب ها شهرستانهاي  جنبش ي ههم ،وقتي هنوز پاريس از پيروزي سرخوش بودمارس  28در روز . نداي بود لحظه

 .ندجارو شده بود ناربونو  مارسي
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  يازدهمفصل 
 

 تشوراي كمون مردد اس
  

، ميدان شهرداري ندجديد در تاالر شوراي شهرداري تشكيل جلسه داداالنتخاب كمون  اعضاي جديدكه  وقتي
 .جوش بود و مركزي هنوز در جنب

و حدود شصت انقالبي از ] 109[، چند راديكال]108[رنگ معاون ليبرال از هرو  هاي رأي شانزده شهردار از صندوق
 .]110[بيرون آمد هرنوع

 زاينده جانشينِ چيز بايد گفته شود و سرانجام حقيقت اخير انتخاب شدند؟ همه ي هچه پيش آمد كه اين دست
تواند از  هست كه ميچيزي  .جا زده بود »انقالبي«مكتب قديمي رومانتيك گردد كه خود را خاصيت  بو و  بيگوئي  تملق

 .تعبير يا فراموش كردن علل آن سوء: باشدتر  وخيم خود شكست
كنندگان  ، انتخابكرديك طرف  ولي نبايد همه را بارِ ؛استشدگان  تر بر دوش انتخاب البته بيش ،مسئوليتسنگيني 

ده ااي انتخابات كمون خود آمبر« :مردم گفته بود به مارس 19 ي هشنب مركزي در يك ي كميته. هم در آن سهيم بودند
كه ي ئوكالخواستند بدهند و  ي را كه ميوكالتموضوع  تا داشتندوقت 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 بودهود دور نگخمحل سكونت نواحي از را 

 .ببرند گزينش را پيش
يك قانون اساسي  ي ارائه ي هزيرا مسئل ؛تر نبوده است از اين ضروريوكال در هيچ زماني  وكالتتصريح موضوع 

چنين نيازمند مرداني  پاريس هرگز اين. قابل قبول باشد نيز تمام فرانسهبراي  بايست مي كهمطرح بود پاريس  بهكموني 
 .و هم نبرد دمذاكره كنن بتوانند حال هم روشن و اهل عمل نبوده است كه درعين

احتياط دعوت  فقط چند نفري مردم را به. نبوده استتر  از اين كم هيچ انتخاباتي وجود اين، هرگز مباحثات مقدماتيِ با
بار حتي تازه انقالب كرده بودند تا گريبان  ادتاً در مسائل انتخاباتي بيش از حد دغدغه دارند و اينكه ع كردند؛ مردمي مي
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  .شان نجات دهند خودرا از دست نمايندگان
كلي   عنوان طرحِ هتوانست ب جا منتشر كرد كه مي هبسيار ب ي هحاوي چندين نكتاي  گانه بيانيه نواحي بيست ي هكميت

رسمي، سعي كردند توجه پاريس  هاي در روزنام ، از طريق مقالهي امور داخله ادارهدو نماينده در . گيردمورد استفاده قرار 
دو يا سه ناحيه نوعي تنها . كلي براي پاريس تنظيم نكرد اي  حتي يك مجمع هم برنامه. اهميت رأيش جلب كنند را به

 .دندشرحِ وظائف وكال تنظيم كر
يا هنگام  ريودكُرودر  و كه خواستار كمون شده بودندكساني . ها رأي دادند اسم مه، بهيك برنا جاي رأي دادن به به

بعضي  حتي وها خواسته شود، انتخاب شدند؛  كه هيچ توضيح ديگري از آن بدون آن، دمحاصره خودي نشان داده بودن
 ي نام كميته گم يهشت نفر از اعضاهفت يا تنها  .انتخاب شدند دوبار ـ اكتبر 31 اشتباهاترغم  عليـ  فلورانمانند 

مركزي تصميم گرفته بود كه  ي البته اين درست است كه كميته. ، 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  ها مورد هيچ جا كانديدا در هيچ. داد نداشتند، ميدان مي از زندگي عمليشناختي و هيچ سر برآوردند حاصره دوران م
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

 .نوين ينظم گذاري نه بنيان ،نظر فقط نمايش دادن است
هاي عمومي تعلق داشتند تا  آئي هم گرد تر به شان بيش سوم چهار كارگر انتخاب شدند كه يك و فقط بيست

صاحبان مشاغل آزاد  حاصطال متوسط و به ي هن طبقاساير نمايندگان مردم از مي. انترناسيونال يا جوامع كارگري به
ها، سواي تعدادي  اين. دعاوي بودند و وكيل گپزشاين دسته زده نفر از تعداد دوا ـ انتخاب شدند )ها و ناشران دار حساب(

و ي سياس كارگران از مكانيسم ي هاندازهمان  با وجود شخصيت قوي خود، به ـ كار و چه تازهمجرب چه ـ  حاذققعاً او افراد
كه هركدام فرمول خاص خود  كه از مردان بزرگيبود مركزي در اين  ي سالمت كميته .بودنداطالع  بيبورژوازي اداري 

نتيجه  مشاهير و در ها، نيمه گروه محافل دوستانه،عكس، شوراي كمون پر بود از  بر. را داشته باشند، پيراسته بود
 .انتها هاي بي ها و رقابت آزمائي زور

ها،  اكثريت آنه شهرداري مركزي فرستاد ك افرادي را به دهندگان انقالبي رأي توجهيِ زدگي و بي ، شتابترتيب بدين
آن  اي كه به ها را در مبارزه كه آن بدون وظائف مشخصي؛ و    نده بودولي بدون مداقه انتخاب شد اغلب 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  يح مياين غفلت را تصح ـ شك بيـ  مرور زمان و تجربه 

مارس غيرقابل جبران  26انتخابات . نباشند پا مسلح تا آماده و سر در اين حالْها اگر  واي بر آنو ، دهم دچار ترديد نشدن
 .بود

مركزي  ي كميته هافتتاح جلسدر . ر داشتندوحض ،اول فقط شصت نفر از كساني كه انتخاب شده بودند ي هدر جلس
 .نطق افتتاحيه را ايراد كرد ،اخوت هبا روحي داري ، سرمايهسلهبِرئيس سني، . شورا تبريك بگويد آمد تا به

هاي  كمون ي هرهائي كمون پاريس رهائي هم« :تعريف كرد چنين زياد اين انقالب جوان راسرخوشي او با 
هايش در  اين مثل بناي عظيمي است كه پايه. ايد ي ضربه زدهجمهور اند كه شما به مخالفان شما گفته. ري استوجمه

 1871جمهوري . ملت را متمركز كندقواي  ي خواست همه سربازي بود كه مي 1793جمهوري . 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، آنذاز اين محدوده قدم بيرون نگ اگر. پردازد است، مي مليچه  هرآن ؛ و حكومت بهيا همنطق
پيرمردي بود كه  ي هلوحان اين توهم ساده .»خوشنود و سرافراز خواهد بود اين انقالبتشويق و كف زدن براي از 
روي در شكل، باز  نهااين برنامه، با اين حد از مي. ا پشت سر داشتسياسي طوالني رزندگي يك  ي هتجربهرصورت  به
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هاي  نواحال  ولي در عين. تر از ناقوس مرگ بورژوازي بزرگ نبود طور كه در همين جلسه نشان داده شد، چيزي كم همان
 .رسيد گوش مي بههم  ناسازي

 راريت. اعالن كند واستند خود را واجد اختيار تامدست زدند و از كمون خ اي پايه بينهادهاي  پيش ها به ها و گيج خشن
صرفاً  ي هگيري استفاده كرد و گفت كه وكالت او فقط جنب از اين فرصت براي كناره ،اب شده بودخخودش انت هناحياز 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 باشيد ي هكنم، كاش در وظيف را تقديم شما مي ام هاي صميمانه رزوآ من« :نمود وداع

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 يكنندگان خود پرتاب م طرف انتخاب به ،براي او صادر شده بود

وقتي شما وارد شهرداري « :در تريبون ورساي گفتكه او  با وجود اين. را تقاضا كردنداو  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 هبهان ؛ گرچهرأي دهدخود سري بودن مذاكرات  شورا بهكه  باعث شدشك اين حادثه  بي
. گذاشت يجا ، تأثير بدي بر1792- 1793هاي كمون  اين تصميم، با نقض بهترين سنت. كمون يك پارلمان نيست

ها پر شد از  ، روزنامهطبيعي جلسات سري ي هنتيج داد و دو هفته بعد، وقتي كه در يك توطئه را ميظاهرِ شورا  كه به چون
. رسمي نبود هولي علني بودن هرگز چيزي جز درج گزارشي كوتاه در روزنام. نظر رسيد به هاي 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. براي امور مختلف تقسيم كردتخصصي  يها كميسيون وز بعد، شورا خود را بهر

هاي ديگري براي دارائي، دادگستري، تندرستي عمومي، ارزاق، كار و مبادله، امور خارجه، خدمات عمومي و  كميسيون
كه  يانوو  دوا، تريدون، هرژبر، فليكس پيا، دووال، لفرانسهكميسيون اجرائي مركب بود از . پرورش تعيين شد  و  آموزش

 .كميسيون نظامي هم تعلق داشتند به دوا، و هرژبر، دووالها  از بين آن
خبر كه  ـ ي كه خيلي زود فراموش شدئرأـ كمون را داشته باشد  يبود كه تمام مصوبات بايد امضاتصويب شده تازه 

 :ها گفت گوي آن نخس. پس از نيم ساعت انتظار داخل شدندها  آن. گرديد مركزي اعالن ي ورود نمايندگان كميته
نامه  ما وظائفي را كه اساس. شما تقديم كند مركزي آمده است تا اختيارات انقالبي خود را به ي شهروندان، كميته«

 .»گيريم مي تعيين كرده از سربرايمان 
بايست  ميال ال امور، حواهالي و يگانه مسئ ي هشورا، تنها نمايند. خود را تأكيد كند ي هشورا اوتوريتوقت آن بود كه 

را تحمل نكند كه مسلماً همواره موضع برتري را كه زماني  يا زيستي با كميته ها را جذب كرده باشد و هم قدرت ي ههم
قبل خود با تصويب ي  جلسهشورا در . دست آورد بهآن را دوباره  تاتالش كند  كه خاطر دارد و ممكن است به ،داشته است

قول  بهبخواهد كه بايست از آن  بود و حاال ميادا كرده ري است، حق اين كميته را كه كميته افتخار پاريس و جمهو اين
توسل مزني  اتهام جاي تصميمي مقتدرانه در اين جهت به هباما . نمايد خود را خاتمه يافته اعالم ي هعمل كند و وظيفخود 

  .شد
 ،شان قدرت نبود اگر هدف. ادآوري كردپس از انتخابات را ي ي مركزي ي از اعضاي شورا قرارِ انحاللِ كميتهيك
 برنوو  ژوردكميته دفاع كردند كه با مخالفت موجوديت از  سلهبِو  وارلن. وجود نداشت شان سازمانبقاي براي  لزومي

. مقاومت برخاستند به اين ضعفمقابل  در ،شدند قاطع تسليم مي ي هيك جمل ا نمايندگان كميته كه احياناً ب. رو شدب رو
انحالل اين سازمان . بودحرف آخر هنوز زده نشده . كه جمهوري را نجات داد سيوني استااين همان فدر« :گفتندها  آن

اتحاد بين شما و گارد  ي هلقحاين كميته . مركزي مدعي شراكت در حكومت نيست ي كميته. شكستن قدرت شماست
بزرگ گارد  ي همشاور خانواد: شويم كه بوديم يما دوباره همان چيزي م. ماند باقي مي ،ملي، اين دست راست انقالب
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  .»ملي
مده آ دست اي به كه نتيجه درازا كشيد و نمايندگان كميته بدون آن مذاكرات به. الفارق حسابي مؤثر افتاد قياس معاين 

  .خارج شدند، باشد
را مطرح  گيري اجباري زسربالغو نهاد  سك كوكي از جا پريد و پيشومثل عرو بدون مقدمه  فليكس پيادراين هنگام، 

  .كرد
و  ؛اكتبر از شهرداري مركزي جيم شده بود 31طوركه در  همان ،مارس او دزدانه از مجلس بيرون آمده بود 3 روز

. انقالب پيوسته بود از همان روز اول به لوزسكلدكه  ليادرحاز جا نجنبيد، و مارس ا 18در . رفت  چند روز بعد از زندان در
ها  مغرورترين آدم به«طبل بزند كه  اي انتخابات آمد تا در مقابل كميته ي هپيروزي ماند و در آستانظر منت فليكس پيا

دهم انتخاب شده  هرأي از ناحي 000/12او كه با حدود . »كند دهد و نوابغ را دچار احساس حقارت مي درس تواضع مي
  .شغال كندا ش را در شهرداري مركزيا رفت تا كرسي حاال مي ،بود

ن انبوه امي در. 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 :رت بوده است از، كار او عبااند اجتماعي پيچيده
ها با اندكي لعاب  ها و ترميم آن هاي مونتانيار ساخته كاري آوري، قطعات ادبي پيرامون وقايع روز و دست استدعا، ياد

؛ چراكه هاي بناپارتيست بود خوشنودي پليس و روزنامه هتيز او ماي  و  هاي تند امپراطوري بيانيه ي هدر دور. دوستانه انسان
اي معني از آن بيرون  عملي يا ذره يا ها بتوانند نكته كه آن بدون آنشد،  طرف مردم پرتاب مي هبهاي پوسيده  لقمه همانند
نه حسابي در پشت صح نْروي س ي هديوانپريشان و مرد . حالت مستي و برانگيختگي، خالي از تصنع نبوداين . بكشند

او با . صميميت داشتستائي  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. رسيد تصويب ها با حرارت آن را تحسين كردند و فوراً به رومانتيك ،وقتي طرح خود را خواند
نمود، ازجمله  پاريس منتشر معرفي خود بهاي كه جهت  بيانيهصرفاً در بود و  ها نكرده اين قبيل چيز به يا شارهكمون هيچ ا

دمات عمومي و خمانده، از سرگيري  هاي عقب خانه، فردا در مورد بدهي گيري در مورد كرايه امروز تصميم« :گفت
امور كشوري  ناگهان بهو حاال  .»ها هستند ات ما ايناولين اقدام ؛ها، و تجديد سازمان گارد ملي سازي آن شفاف

  .شب مجلس مؤسسانو  صبح كمون. پرداخت مي
كلي خود را مطرح  ي هجسورانه برنام ؛گفتند بايد مي ، اين راملي تبديل كنند خواستند انقالب را از كموني به اگر مي

، بدون اعالميه ي تصادفي و بالبداهه مصوبهولي اين . كردند مي تثابفرانسه را براي خود كردند و ضرورت اين اقدام  مي
مورد امور از احتراز از پارلمانتاريسم  ي هبهان به. نشدهم  بررسيحتي الزامات اين ؟ چه معني داشتگيري بعدي  پيو قبلي 

  .گذشتند شتاببحث با 
ورساي فقط مهلت . كرد را تصويب 1871ي  ژوئيهو  1870مانده بين اكتبر  هاي عقب ، شورا بخشودگي كرايهبعد
اين دليل درست بخشيدكه مالكين هم بايد سهم خود را از  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 ها كه پيش از آن هم از سوي كميته 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 ن شد؛ بهنگرفت و كميسيون ديگري تعيي
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نشينند، بدون آن كه توصيه و نظري  ها فرو هاي شهرستان روز معلق ماند و شورا اجازه داده بود تا قيام 22ها  شهرستان
  .ها داده باشد آن به

 اي قدرت جديد نه نظر خيلي روشني دارد و نه آگاهيانداخت كه  اين فكر مي ها پاريس را به نظمي ها و بي اين تخطي
ها و معاونين  مارس شهردار 20اگر توافق . بخش ليبرال كمون از اين بهانه براي بيرون رفتن استفاده كرد. از موقعيت

ا هم ه اين. ايستادند ي نمايندگي خود مي صميمانه بود و اگر نگران سرنوشت پاريس بودند، شجاعانه پاي وظيفه منتخب
انتخاب خود اعتراض نكرده  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 تر كساني بودند كه از همان آغاز حقيرانه در از همه ناپسند. »كشم مي

  .نكردند
جاي  22كرد،  ها رسيدگي مي اعتبارنامه مارس، كه كمون به 30هاي مضاعف در روز  و انتخاب] 111[ها استعفاي آن

ترين  يكي از هوشمند مجارستاني ـ فرانكلهاي جمهوري فرانسه  بهترين سنت كمون با وفاداري به. خالي باقي گذاشت
هشتمِ آراء مقرر در  شش نامزد يك. عضويت پذيرفت را كه از ناحيه سيزدهم انتخاب شده بود، به ـ اعضاي انترناسيونال

هائي تعلق داشتند  ناحيه ها به شورا اين مورد را ناديده گرفت، زيرا اين نامزد. را كسب نكرده بودند 1848خابات قانون انت
  .شدند تر مي روز خالي به شد و روز نشين را شامل مي كه محالت مرتجع

جديدي نبار دادند و ا ادامه مي را ورساي چنان مهاجرت به هم ،نظم كه دوبار چوب اين اوضاع را خورده بودندهواداران 
داد كه  چيز خبر از آن مي همه. خود گرفته بود شهر حالتي جنگي به. كردند جا ذخيره مي آنها در  ها و الفزني از كينه
سررسيد اداري  ي همارس، در آستان 31در . پاريس را از فرانسه جدا كرده بودپيشاپيش   ير تي. الوقوع است قريب درگيري

مركزي داده بود، پس از  ي ي كميته ، نمايندهتيسز ، با نقض قول شرفي كه بهرامپانكل،  ي هانخ ، مدير پستآوريل
 .فرستاد پس مقصد پاريس را راسالت بهم ههاي باري را حذف كرد و كلي قطار ير تيو ناپديد شد ريختن خدمات پستي  بهم

كه  ، جائيداردمجلس در ورساي جلسه « :ردها تلگراف ك فرماندار او به. در اول آوريل رسماً اعالن جنگ دادوي 
توانند  شهروندان نيك ميپس . حال اتمام است در ،كنون فرانسه داشته است اي كه تهائ شارتيكي از بهترين دهي  سازمان
همان  ي هالفزني مزوراناين  .»ولي كوتاه خواهد بود ،بار تأسفالبته كه  باشند اميدوار  درگيريپايان  و بهدلگرم 

همان  ،»ها ترين ارتشيكي از به«اين . باز زده بود ها سر دهي ارتش درمقابل پروسي كه از سازمان است اي وازيبورژ
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

  .اشت، تقويت شده بودتنها نيروئي كه نوعي انسجام د گروهبان شهري،و 
ورساي  سفر بهاز بودند و شبيخون هاي مردمي خواستار  روزنامه. نداشت باورهم اين ارتش را موجوديت پاريس حتي 

خشم كاله و  اب فليكس پيابود كه در آن  وانژور ي روزنامه تر آتشه از همه دو. كردند ميصحبت گردش صورت يك  به
ديگر پنجم و ششم ! بيچاره ورساي. آوردورساي فشار  به«كرد كه  تشويق ميمون را او ك. داد تكان مي خود را ولهزنگ

آوريل  2شنبه  صبح يك .»كافي بودند اش شاهبازداشت تنهائي براي  هاي كمون به آورد كه زن خاطر نمي را به 1789اكتبر 
سته شده بود كه با آري يا نه اها خو نديروز در ورساي سربازان كه از آ« :خبر داد پاريس عضو كميسيون اجرائي بههمين 

 !»دادندنه  پاسخِ ،طرف پاريس حركت كنند كه آيا مايلند بهجواب بدهند اين سؤال  به
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  دوازدهمفصل 
 

 و رانند عقب ميها را  ها قراول ورسائي
 كنند اسرا را كشتار مي

 

هاي  كنند و گلوله آتش مي قبلي اخطاربدون و  آوريل، ساعت يك، بدون هشدار 2ها درست در همان روز،  ورسائي
 .كنند شليك ميداخل پاريس  توپ را به

را كه  وواكوربما . كردند تبادل آتش مي پوتوو  شاتيونهاي مقدم ما در  ها با پست آن نظامِ چندين روز بودكه سواره
در روز دوم، ساعت ده . كردرا خيلي نگران هاي مجلس  دهاتياين كار . شراف دارد، اشغال كرديمورساي ا ي هبرجاد

نظام از  ششصد يا هفتصد سواره .رسيدند رژِبِتقاطع  نفر به 000/10صبح، 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 پشتي گاليفهبريگاد 

ندكرد ديدباني ميها خيلي خوب  گردان  اين ولي. داشتيم ژرمن سن ي هدركنار جادتمام،  اد نيمهكبارييك ناه در پ 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 پو باريكاد را زير آتش تو وواكوربها كه پادگان  هنگام ظهر، ورسائي
خودش مجبور شد بيايد و  وينوا .فرار گذاشتند پا بهها و افسران خود در جاده،  گذاشتن توپ ها با جا هاي افراد ما، آن گلوله

چپ پيچيد  وانان بهنظام مل را از سمت راست دور زد و پياده وربوواك صف 130گردان ، در همين زمان. ها بپيوندد فراري به
شان با پاريس قطع  ترسيدند كه ارتباط تر بودند و مي لي كمخيها كه از لحاظ تعداد  فدرال. حركت كرد پوتوو از طريق 

گذاشتن دوازده كشته و تعدادي  با جا ،كرد ها را دنبال مي آن هاي توپ كه گلوله اليحرا تخليه كردند و در كوربووا ،شود
رحمانه  ها را بي ي پانزده ساله را گرفتند، آن از جمله يك بچه و ها پنج نفر ژاندارم. عقب نشستند ينويخيابان  اسير به
 .مواضع خود برگشت ت، ارتش بهابا ختم اين عملي. تيرباران كردند والريان نمپاي  زدند وكتك 
 مارس 28از روز . ده باشدش حملهكرد كه  گمان نميكس  هيچ. آمد جوش در و جنب پاريس به ي هصداي توپ هم  با

ي تفاهم سوء اًنهايتو يا جشن تولد است صداي يك  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

ها دوباره برپا شد، در  باريكاد .كندوئي از زنبوران هراسان شبيه بود پاريس به. ها را تكان داد محله ي ههمانفجار وحشت 
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در ساعت  .كشيدند رنتو  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 مي 000/80سه، 

  .زدند ها حرف مي پيشاپيش آن
. اند هطلب حمله كرد گران سلطنت توطئه« :ها چسباند ديوار اي را به ميسيون اجرائي تشكيل جلسه داد و بيانيهك
كارانه از اين شهر  در مقابل اين تجاوزات جنايتما اين است كه  ي هوظيف. اند ها حمله كرده ما آنرفتار رغم ماليمت  علي

هيجان   و  شور« :گفتند ها مي آن. از حمله هواداري كردند داُو  برژره، دوال، فرماندهان در كميسيونْ. بزرگ دفاع كنيم
. حمله كنيمما بايد  تواند بكند؟ نفر چه مي 000/100ورساي در مقابل . نظير است مردم غيرقابل مقاومت و بي

. مواجه بود صبح خودآن روز اي ه زني ها و الف گري با پرخاشكه  فليكس پياويژه  مخالفت كردند، به انش مكارانه
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  پاتكدر فكر يك  مارس 29كه از روز  دووال. شد ن نفراتو خواستار برگشت ؛»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

صلي از رت مفوتصميم گرفت كه فرماندهان نظامي ص ـ يعني اكثريتـ شورا  سرانجام، چهار عضو غيرنظاميِ. بود فرانسهلُ
در امور مسئول  ي هعنوان نمايند هرا ب كلوزرههمان شب كميسيون . كنندتهيه نقل  و ها، مهمات و وسائل حمل نفرات، توپ

حمايت دوستان بركت  بهاين مقام را بود، اقدام  موسوم به حزب عضوكه  داُ .انتخاب كرد داُ  جنگ مشتركاً با مربوط به
  .دست آورد خود بهقديمي 

 هماين كار مغاير با  اي ها دستور رسمي در هرصورت آن. حركت شدند ي هها آماد ژنرال كميسيونْ اكثريترغم  علي
 ،»...ايد كنيد كه آماده نهايت، اگر شما فكر مي در« :طور تمام كرد كه حتي حرفش را اين فليكس پيا. دريافت نكرده بودند

او  ي هانداز ت آماده است و ساير همكارانش هم بهصشِ  ضرب همواره براي نشان دادن يك فلورانديدند كه  ها مي آن
رؤساي  ها به آن. ها تبعيت خواهد كرد كه گارد ملي از آنطمئن بودند خود م ي هاوتوريت جو هستند و با توجه به ماجرا
 واگرامو ميدان  اندوموبايست در ميدان  راست مي ي ههاي كران گردان .ها بپردازند آرايش ستون بهها پيغام دادند كه  لژيون

  .مارسو ميدان  ايتاليچپ 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  جائي به جاين ا

وجود  سنراست  ي هنفر در كران 000/20ب حدود ش نيمه ،وجود اين با. سو رفتند كه خسته شدند سو و آن اين سرگردان به
  .چپ ي هدر كران 000/17داشت 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. شد عبادت عمومي

زبان  به يا لمهككس در شورا  هيچ ،ر كرده بوداز حمله، از آمادگي نظامي كه گوش پاريس را كَ. راندذاز تصويب بگهم 
  .درمورد ميدان نبرد بحث نكردفرماندهان نظامي كس با  هيچ ـنياورد 

زمان دو  انجام شود و هم يرمسير اين بود كه نمايش قدرتي در  گرديد،ابالغ  كلوزره كه بهاين فرماندهان  ي هنقش
در جناح راست عمل كند  فلورانبا معاونت  ژرهرِبِشد كه قرار . برند ورساي حمله به شاتيونفالت و  ندمستون از طريق 

هاي  هاي مجرب و آدم طرحي ساده و باوجود كادر. باشد دووالو  داُ ي هعهد هاي مركز و چپ به و فرماندهي ستون
فاقد رهبر و گارد ملي از كادر عاري بود   رسام 18ها از  تر گردان ولي بيش. سهولت قابل اجرا ها به تونمحكم در رأس س

ها  آن. ميدان نبرد نبرده بودند هرگز حتي يك گردان را هم بهداشتند، عهده  نفر را به 000/40كه مسئوليت فرماندهاني و 
ها را  نسهاي مهمات و آمبوال گاريها،  آوري توپ طرز جمع ؛دادند ار ترين اقدامات احتياطي را مورد غفلت قر حتي ابتدائي

آلودي كه تا مغز استخوان نفوذ  و نفرات را در هواي سرد مه ؛كردند تنظيم دستور كار روزانه را فراموش مي ؛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 است پاتككردند كه  حتي يك خشاب گلوله هم نداشتند و گمان مي

جانب ما  صف همگي دارند به سربازانِ« :انتشار داده بوداي  اعالميه ـ ستاد كل گارد مليمحلِ ـ  واندومميدان  اين، از از
  .»خواهد بجنگد كس نمي هيچ جز افسران ارشد«كرد كه  و اعالم مي ،»آيند مي

نفرات  الزم بود به. رسيد نوييپل  عراده توپ بههشت نفر و فقط ده هزار با حدود  برژره ح 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

خوشي در حال باال  كردند و با سر حركت مياز وسط جاده قراول،  صف، بدون پيش بهدسته دسته ها  گردان. كت كردندحر
. 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 واندوممركزي، در ميدان  ي كمون و كميته يبسياري از اعضا. ايم تسخير كرده ما را والريان ـ  مون
. نخواهد كرد آتش والريانـ   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  فقط دو يا سه توپ داشت كه خيلي هم بد نشانه 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 دند كه بهكر
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 ودفقط ستون ن. پاريس برگشتند شدند و به
اكثر هزار نفري با خود آورده  رسيد، حد اَنييِري  جادهاز  فلوراناندكي بعد . رسيدند ير هاي كوچك به گروه شدن به

هاي  سواررسيد،  نزُلمم روي كرد و به شپي فلورانوجود اين  با. بقيه در پاريس و يا در راه عقب كشيده بودند .]112[بود
  .رفتند 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 گلوله ير ،ژونشري  ههاي مستقر روي تپ گسيل شد و توپل يواوژب

دست شد،  ميشماري  تعداد انگشتبر مشتمل كه فقط پيشاهنگ پاريس . كردند ها دفاع مي از جناحچپ در  گاليفهاد گبري
. برساند انجام به ،نشيني خود را كه از ساعت يك شروع كرده بود امكان دهد عقب رژرهب اي زد تا به مقاومت سرسختانه به
يداري كرده اپ يرسرسختي در   كه با يافراد دليراز تعدادي . جا سرپل را مستحكم كرد عقب نشست و در آن نويي بهاو 

  .نظام قرار گرفتند و چند اسير دادند جا مورد تعقيب سواره رساندند كه در آن اَنييِر پلِ با دشواري زياد خود را به ،بودند
. آمد ها در ژاندارم ي همحاصر به ،اي كه همراه با چند افسر در اشغال داشت گير شد و خانه فلغا يردر  فلوران

او سر  آلودي به خشم ي هبا شمشير چنان ضرب مارهدشد تا از خود دفاع كند، افسر دسته، كاپيتان  كه او آماده مي درحالي
پوش جمع  جا بانوان شيك ورساي بردند و در آن بهجسد را در يك گاري انداختند و . وارد كرد كه مغزش بيرون ريخت

  .محبوب انقالب و دل چنين بود پايان اين مرد دريا. ت ببرندذشدند تا از صحنه ل
حوالي ساعت هفت او . گذرانده بود شاتيونفالت شب را با شش يا هفت هزار نفر در  دووال عليه سمت چپ در منتها

را متفرق كرد و افسري را براي  لبارِ دوژنرال  پيش رفت، پست مقدمِ تربيسـ  تيپ يك 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 بود هوبليكيلوشناسائي 

 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. تا چند ساعت پايداري كردندها  آن. داد ها سرمشق مي آن حفاظ در ميان جاده به بي



 117 

 شاتيونها هم كم آمده بود و مجبور شد بفرستد از  حتي گلوله براي تفنگ. خانه نداشت توپ دووالولي  ،دشمن كافي بود
  .بياورند

نظمي، خود را از هرسو در  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 و ورود، تقاضا نمودندپس از ، والودقاصدان . انگاشتند محاصره مي

و  ژارداد گ، در معرض هجوم بريرها شدهبخت، كامالً  نگون والود. دنشيني دا يك افسر حتي فرمان عقب. نه مهمات
  .عقب نشست شاتيونفالت  ش بها او با سربازان. قرار داشت ،نفردرمجموع هشت هزار ، لهپتيپ تمامي 

رك را ت مارسميدان  آوريالو  رانويهصبح با  هنفر در ساعت سده هزار . تر نبود اقبال  هاي ما در مركز خوش تالش
يكم  و شصت ي هدر ساعت شش دست. سربازان دستور حركت داده بودند و تمام ستاد جنگي او به داُژنرال . كرده بودند

نشيني كنند كه قوياً در اشغال  عقب ندم مجبور شدند بها خيلي زود ه اين. شد ها دفاع مي رسيد كه توسط ژاندارم مولينو به
ها توپ داشت،  كه پاريس صد حالي در. مسلسل مسلح بود ها سنگر گرفته و به الدر ويو اد ورسائي قرار داشت گيك بري

خسته از ها  آن. ها فقط براي هشت دور تيراندازي خوراك داشت ها فقط هشت توپ داشتند و هريك از آن فدرال
سوار  ايسيدژِ را در ها  جستجوي توپ رفت و آن به رانويه. عقب نشستند مولينو 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 بوديم ي هما در هم

در  والودو  فلورانپيوستن  هم از به ند،تدانس را نمي خود كه حتي نام فرماندهان  پرسنلي جا به بي ي هكه   تكي اجرائي
 باوجود !]113[»سوي ورساي به« :شش بار فرياد زد ِرژُوانطلب شده بود در  كه دوباره جنگ فليكس پيا .خبر داد كورببوا

 ليزه شانزههاي سرخ در  پرچمدر پشت نفره از زنان   سيصدي  دستهيك . كش نكرد هاي صبح اشتياق مردم فرو فرار
  .ورساي خبر دادند به فلورانهاي عصر از ورود  روزنامه. عليه دشمن شدندقيام دند و خواستار حركت كر

پاريس  ها به دروازه ي هها در صفوف طوالني از هم گارد. انگيز كشف شد حقيقت غم ي بيرون پاريسها ر سنگرد
توپي كه  ي هچند گلول. بود شاتيونت فالهاي مستقر در  گارد گشتند 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 مي والود ،بعضي از نفرات

 :گفت مي ـ وقفه بيـ تمام شب  ،ف بودحر كه معموالً آدمي كم او. شماري از نفرات ماند انگشت ي هدر حلق ، فقطمصمم
  .»كنم نشيني نمي من عقب«

 پلهژنرال . محاصره شد پله ژنرالِ تيپو  دروژااد گو دهات مجاور آن توسط بريفالت روز بعد ساعت هشت، اين 
ني را كه در ها فوراً سربازا ورسائي. ها تسليم شدند پاريسي .»خواهد بود جانتان در امان ،تسليم شويد« :ها گفت آن به

شان  كه افسران درحالي  اسرا را در ميان دو رديف نيروهاي شكاري. جنگيدند گرفتند و تيرباران كردند ها مي صفوف فدرال
كل  ي با فرمانده بيسترـ  پتيدر . ورساي فرستادند هاي پاره در رأس كاروان قرار داشتند، به هاي برهنه و حمايل با سر
او يادآوري  را به پلهاو دستور داد كه افسران تيرباران شوند، ولي رئيس اسكورت قول ژنرال . دند، برخورد كروينواستاد، 

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 ر آنخود را كنا منروژگاه رئيس داوطلبان  آن. »هستم دووالمن رئيس ستاد «

او ابا  و رفقايش از پاسخ دادن به دووال. »شان كنيد تيرباران«افسرانش كرد و گفت  بعد رو به. »انگيزي هستيد نفرت
خود را هاي  سينه. »باغبان دووال«كردند، گودالي را تميز نمودند و كنار ديواري ايستادند كه روي آن نوشته شده بود 

عنوان  هند و برا كَ والودهاي  پوتين سوار   يك اسب. در راه آن جان دادند !»باد كمون زنده« :برهنه كردند و با فرياد
چنگ آورد او را بهآلود  خون ي هيق فيگاروسردبير و  ،]114[ردغنيمت با خود ب.  
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 3 روز بعد، ؛شروع شده بود آوريل 2ين جنگ در ا. را آغاز كردجنگ داخلي را با كشتار اس ارتش نظم ترتيب،  اين به
 ؛داد ،گير شده بودند دستاي  خانه در قهوه كه هنگام صرف غذارا دستور تيرباران سه فدرال  شاتودر  گاليفهژنرال ، آوريل

. اند رساندهقتل  ها سربازان مرا به آن. جنگ توسط راهزنان پاريس اعالم شده است« :اي منتشر كرد منشانه دد هو 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 ن زن خرجش را ميگرا بازيشد، خراب   خانهزماني كه تجملي داشت و از  پر

اي برجسته بود،  نوش دربار امپراطور چهره  و  هاي عيش هاي همسرش كه در بزم داشت، در عرض چند سال براثر دلربائي
  .نيست »مردم شريف«داران  اين پرچماز تر  چيز آموزنده در اين جنگ داخلي هيچ. رسيد فرماندهي بريگاد به

تمامي . را تماشا كنند اتيونشاسراي شتافتند تا در ورساي  پاريسخيابان  به »مردم شريف«  اين پرشماري از وجف
هاي خشمگين با  آمده بودند تا مانند گراز ـ بانيابانوان محافل اعياني و زنان خي ،ها كارمندان، قرتيـ  مهاجرين پاريس

سوي  هب! ها مرگ بر آدمكش« :بردارند شان را بكشند و فرياد كاله  و  تها را بزنند، كُ عصا و چتر آفتابي فدرال و مشت
كه  براي آن. گير شده بود دست والودوجود داشت كه با  كلوليزه رِادان  جغرافي »ها آدمكش«ن اين ادر مي !»گيوتين

. چندين بار توقف كرد ،ها ارممقر ژاند قبل از بردن اسرا به ،نشانند، اسكورت فرصت داشته باشند كه خوب خشم خود را فرو
  .منتقل كردند برست ي حمل دام به هاي ويژه جا در واگن انداختند و از آن ساتوريهاي  ها را در اسكله آن

شخصيتي رياكار [فالستافِ اين . سهيم كنددام  ي هرا در اين طعمها  شهرستانمردم شريف  ي هخواست هم مي كار يپ
 اين ازتر  مايه هائي فرو رهههرگز چ« :رو در تلگراف خود نوشت آبله] م. ي چهارم، شكسپيرهانر ي و خودنما در نمايشنامه

  .»مردم شريف تالقي نكرده است ي هبا نگاه آزرد چنين اين مايه فرو انفريب عوام
ي وضعيت روحي عال« :فرماندارانش نوشته بود به ير تي، والريان ـ  مونو  شاتوهاي  همان شب پيش، پس از اعدام

دانند كه  همه مي. »اند معجزه كرده ها شَسپو«و » در ورشو نظم برقرار است«آن روس  ي هانگيز جمل تكرار نفرت ؛»است
ها  فرانسوي ختن خونري گز رمن ه« :زبان آورد را بهكالم زيبا اين نه بورژوازي فرانسه، بلكه دختري از مردم بود كه اين 

 .»شوداست تنم ر به كه 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 همان خورشيدي كه شاهد سنگين شدن كفه
را  شهرستان، صدا درآورد بهزنگ بيداري را  مارس 26در روز ستيوان اچرت زدن بود كه درحال كميسيون فلج هنوز 

 مارس 27خود لرزيد و روز  شوراي شهر بر. منتشر كرد ير تيسبك  به يا اضطراري قرار داد و بيانيهوضعيت در 
كميسيون كه ند نشهرداري اعزام شدند تا اعالم ك فوراً به بوشهو  گاستون كرميو. نمايندگانش را از فرمانداري خارج كرد

 .رسي كند مهلت خواست تا بر شورا .گيري كنددر مقابل شورا كنارهحاضر است 
 بوشه. بيرون بيايد ،نبوددفاع گشت تا از اين موضعي كه ديگر قابل  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 خواه هاي جمهوري دانستند كه فرماندار ها مي آن! بار يك جنبش بزرگ پايان رقت. خواه تسليم كند جمهوري

 همو  مورواَ، ِكالندكه واگذار كرده بود  بوشه كار تهيه متن تلگراف را بهباخته،  كميسيون، فرسوده و روحيه. 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 را مورد ترديد قرار داد ـها  آناعتبار رسي كند و  ها را بر اختيارات آن
كرد و  اشتياق ساعات اول را بيدار   و  پيروز همان شور نام جادوئي پاريسِ. كميسيون شد يموجب عصبانيت اعضاكه 

گارد  پخود باقي بماند و كلونظر 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، راديكال دلْ بز لِابورژوازي ليبر. مه يافته استشان خات مأموريتكميسيون اطالع دادند كه  به
 .رو شوند  در  ع رواكشيدند و مردم تنها ماندند تا با ارتج

اي مافوق كميسيون  اتوريته ، بهكالند، ي پاريس فرستادهاين سه  رينِِت حرارت پر. جنبش بود ي هاين دومين مرحل
در  ،هاي او با پليس امپراتوري خبر داشتند رس روهاي او را شنيدند و از س ونسرد كه حرفخواهان خ جمهوري. تبديل شد

گيري و  كار معركه بازي بود كه به حقهواقع  بهاو . ديدند را پنهان مي بناپارتيستوجود اين قلدر شديداً جاهل و خشن يك 
اين شارالتان در  با وجود. خبر بود چيز بي از همه چون ،نشست آمد و در مقابل هيچ چيز عقب نمي هاي خيالي مي لودگي
حل شب پيش باقي  هنوز برهمان راه ،ديگري پيدا كند ي هتوانست چار كه نمي ويكرم .وخامت گرائيد بهوضعيت  رهبري
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 ي هعهد و مسئوليت وقايع را به گيري آماده است شوراي شهر نوشت كه كميسيون براي كناره بهمارس  28در روز . بود
روي  نهادر مظان ميبيش 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 هتوريتگيري او كميسيون را از هرگونه او كناره

 .حال اسير و مسئول را بازي كند اي درعين سركرده شگفتجا نقش  فرمانداري برگرداند تا در آن متوسل شد و او را به
شورا باز هم ساكت . تكرار كردنهاد خود را  كميسيون پيش مارس 29پاسخ نداد و در  ويكرم ي هنام شوراي شهر به

ها را در  و تصميم گرفتند گردانتجمع كردند 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 بهمارس 30روز  .گرفت دو قدرت دراين ها بين  ز اين زمان نوعي جنگ بيانيها
مختاري كمون و  خواستار خود يا طي بيانيهكميسيون . هاي ارتجاعي پاسخ داد كردگان گردان اي از جانب سر اعالميه

ني حكومت اعالم كرد و از او وقان ي هكل فرمانداري را نمايند بالفاصله پس از آن، شورا دبير. شد ها فرمانداري يالغا
 يعضابسياري از ا. پناه برد ناكور ال ي كشتي هعرش و به زدگوشي  كر خودرا بهكل  دبير. مقام خود برگردد بهتا  نموددعوت 

ترين  كه كم بدون آن ،ترين مرتجعين شناس زيرا سر ؛برگرد  و  برو بزدلي بي ـاين 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 وتاه، معاون او، و كگيبردادستان  ،كارمند
ابالي بود  قدر ال كميسيون حتي آن. داري كرده است، آزاد شد خود 1851هاي مختلط  معلوم شد از عضويت در كميسيون

باقي طور  همانبود، گذاشته  جا استيوانبود كه   هائي شكاريدر دست  كه ري رااكه يك پست نگهباني نزديك فرماند
 ناررُلُيك روز قايق گشتي . دماغ بود چنان آرام، شاد و سر 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 به ريِِنبياكَهايش را در  آمد تا توپ
  .ناو جنگي بپيوندد به و رودبگاه جديد  بندر بههايش را جمع كند و  لنگر

اين . را ندارد و درنتيجه هيچ اقدام دفاعي صورت نداد  آن كس جرأت حمله به استنباط كميسيون اين بود كه هيچ
كند و تعداد زيادي از نفرات مسلح  ،شرف بودرا كه بر شهر م گارد ال ده  دام نوترهاي  توانست بلندي راحتي مي هب كميسيون
چيز را  نهاد كرده بودند كه همه پيش جنگي آخرين عمليات اي از افسرانِ خصوص كه عده هب ؛خدمت بگيرد را به گاريبالدي

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 به يا راشتن پرچم سياه، صدور بيانيهبراف به
شكاري را خائن بزرگ اعالم كرد و يك گروهبان سابق  استيوان نمائي هم براي خود كالند. ليبر مناسب، اكتفا كردنداك
تا زمان آغاز كار او، « :گفت حال مي نيع در ،اري كه در اين مورد صادر شدقر. نمود جاي او منصوب را به هيِلسيپِِنام  به

. گردد مي اول آوريل بر معني به بي ي هتاريخ اين مضحك .»مانند مي استيوانچنان تحت فرماندهي ژنرال  سربازان هم
شما ژنرال كدام « :سؤال شد كالندوقتي از  .حق مطلب را ادا كردخود در مقابل دادگاه نظامي  ي ههنگام محاكم پليسيه

صبح . درواقع، او هرگز هيچ قشوني را فرماندهي نكرد .»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 مارس 24روز 
  .صد مدافع داشتحدود شب فرمانداري فقط  آمد و نيمه گير مي با دشواري نفرها  اقبت از پستبراي مر .شد نمي

نفرات آماده بودند و . خواستند آن را امتحان كنند هاي ثروتمند مي وارد كردن يك ضربه آسان بود و بعضي از بورژوا
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همين حين  در. ري تسخير شوداگير و فرماند شب كميسيون دست نيمهقرار بود . كار مورد توافق قرار گرفته بود ي هنقش
ژنرال فرمانده . گسيل شد بانياُ يك افسر به. جا باشد دم آن  كه سپيده طوري هب ،كرد طرف شهر حركت مي به استيوان

ما مثل « :قاصد گفتند ها به آن. نمود حقيقي اين امتناع را فاش ي هولي دستيارش انگيز ،احتياط امتناع كرد ي هبهان به
  .»گرديم آن بر دوباره به انخواهيم 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، بانياُچنين كاري با ارتش 
 و ناكور الهاي  ملوان با در رابطه  استيوانولي . تري از خود نشان داد شكاري، شجاعت نظامي بيشششم  ، هنگهنگ

  .كرد ميحالي كميسيون تكيه  بيهرچيز بر بيش از   ،نظم كه با او در ارتباط مستمر بودند نفرات گارد مليِ
انحالل شوراي  به اين كميسيون ؛نمايندگاني از گارد ملي موضع خود را تقويت كند لحاقميسيون سعي كرد با اك

ممكن بود  ،شد مارس اتخاذ مي 24اين اقدام اگر در . كرد اي سوم آوريل دعوتكنندگان را بر شهر رأي داد و انتخاب
  .آب بود بر ي ولي در دوم آوريل خشت كند؛راه  به چيز را رو همه

در . فرستاد باش هاي ارتجاعي دستور آماده براي سركردگان گردان استيوانبا رسيدن خبر از ورساي،  نوامبر 3در روز 
كميسيون . اند حال حركت در بانياُدهند كه سربازان بفرمانداري خبر  آمدند تا به گاريبالدين افسراساعت يازده شب، 

نيم تصميم گرفتند كه  و ساعت يك .»ها هستيم پذيرفتن آن ي هاريد بيايند، ما آمادذبگ« :قديمي خود را ساز كرد ي هنغم
آهن  در ايستگاه راه تيرانداز تكحدود صد . حاضر شدند اي در فرمانداري لي ساعت چهار عدهارا بزنند و حو باش آمادهطبل 

  .جا نبود خانه در آن بار توپ فكر قراردادن يك آتش بهكه كميسيون حتي  ليادرح ،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 صف بورس يجلو نكور الهاي  ملوان. شدند
رغم دفاع  علي تيراندازان تك. نپل الو  نكاستلَآهن، ميدان  ايستگاه راه ـدر سه نقطه حاضر شدند  استيوانسربازان 

در مقابل را آهن  ها رئيس فدراليست راه ئيورسا. 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 بهاين كودك كه  ، درحالياش تيرباران كردند شانزده سالهپسر 

 لسپلنادو  نپل الهاي  ستون. وي شكسته فرار كندزبا يك بافقط توانست ، فونل معاون ايستگاه. جاي پدرش بكشند هب
  .صفوف مقدم خود را تا سيصد متري فرمانداري پيش بردند

ها  دنبال آن راه افتادند و به به هيِسيلپِو  كرميو. فرستاد استيوانسفيري نزد  ،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« :پرسيد كرميو. طرف نمايندگان آمد هب ،وويلنُ، هنگ ششم سوار ي هدفرمان

سخنراني كرد  و با احساسات شروع به ؟»روي مردم آتش كنيد شما جرأت داريد به! يچ« :فرياد زد كرميو .»مينبرقرار ك
رده ب استيوانخواستند كه نزد  گان كميسيوننمايند. دهند مي نظام فرمان حركت يادهپ ها تهديد كردند كه به سائيركه و
هنگام . ي فرمانداري وقت داد ها پنج دقيقه براي تخليه آن ولي بعداً به ،ها صحبت كرد او ابتدا از بازداشت كردن آن. شوند

 يا تازه ي هدست. بودند درگير اشتند،ها د سالح آن  لعخ كه سعي در ينظام را ديدكه با جمعيت  سربازان پياده كرميوبازگشت، 
 ،استيوانيك افسر آلماني از نفرات . ندسربازان وارد كرد و فشار شديدي به ندرسيد پيش سر از مردم با پرچمي سياه در

  .نشيني دادند فرمان عقب ،ولي سركردگان ورسائي كه تزلزل سربازان خود را ديدند ،را بازداشت كرد هليسيِپِ
داري كرده بود و ميدان  نظام از حركت خود  سپاه پيادهدو . ندشوند، دست زد ها متفرق مي آن ندكه گمان كردمردم 

و  رومهاي  نظام از خيابان  نفرات پياده ي هكل و ناگهان، حوالي ساعت ده، سر. موفقيتمردم مطمئن از فرمانداري پر بود از 
الجمع شدندها  آندور و كشيدند مردم فرياد ، بردند شان را باال هاي تفنگقنداق ها  بسياري از آن كه وقتي. پيدا شد نيرم .

ها  فدرال افراد او به. نقش زمين شد شاي در مغز كرد با گلوله ميحمله با سرنيزه  افسري كه گروهان خود را تشويق به
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ها را تا فرمانداري تعقيب  آننظام هم   رات پيادهنفاسارات درآمدند؛  بهجا  فرمانداري پناه بردند و در آن حمله كردند كه به
از  ،آتش گشوده بودند تَناننيوراي رفرِِ ي هو خان بناپارت كورم كه از انظ ي نظم و نفرات پياده هاي مليِ رگبار گارد .كردند
  .ندشد ها پاسخ داده مي توسط فدرالو هاي فرمانداري  پنجره
ها كه در ساختمان مستحكم  آن .خبري نبود ها 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 به  خواست نمي ركُ ساكره ي ولي فرمانده. تمام شودها  آنهاي  تا گلولهماند منتظر تفنگ بر دوش 

 تا از ساعت يازده دستور داده بود. صدا بود سروهرچيز، تر از  خواهان خون و باالاو  .اين اولين نبرد او بود. اكتفا كند
ولي  ،هم آتش كرد نيكال سندژِ . متري بمباران كنند تقريباً پانصدي  فاصلهدر  ،گارد ال د  دام نوترفرمانداري را از رأس 

افتاد  مي تربناپا كور هاي اشرافيِ روي خانه ي داشت،تر كمبرد  گارد ال د  دام نوترهاي  از گلوله شهاي توپ ي  گلولهجاكه  آناز
در ساعت سه، فرمانداري پرچم . كشت ،كرد ها تيراندازي مي سر سرباز كه از پشت نيز قهرمان را و يك گارد نظمِ

. كرد ها اصرار  شرط آن  و  قيد ، ولي او بر تسليم بيفرستادندسفيري نزد او . ادامه داد آتش به استيوان. بس را باال برد آتش
مدافعين كه . ها را زخمي كرده بود و بسياري از فدراله ريخت ختمان فرواتوپ بر س ي هدر ساعت پنج، بيش از سيصد گلول

 استيوانولي  ،آتش را متوقف كرده بودها پيش  تاز مدفرمانداري . كم محل را ترك كردند كم ،شوند ديدند پشتيباني نمي
در . داد باران ادامه   گلوله چنان به رسيدن شب هم قدر زياد بود كه او تا فرا ترس اين حيوان آن. كرد هنوز آن را بمباران مي

  .م بردندمدافعينش  هجو ي هفرمانداري تهي از هم شجاعانه به مانيانيم لهو  كورون النيم، ملوانان  و ساعت هفت
وجود  با. همان روز اسير شده بودندهائي 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 يك افسر زندانيان را ورانداز مي جا 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 را داغان مي
گيري  هاي بسياري كه از بيم دست زخمي ي هاضاف به ،ستتر ا پنجاه نفر بيش و ولي از صد ؛هاي مردم معلوم نيست كشته

 نيكال سن دژ و  ديف چاتوهاي  دخمه بيش از نهصد نفر به. ها سي كشته و پنجاه زخمي داشتند ورسائي. مخفي شدند
او داوطلبانه خود را تسليم كساني كرد كه دنبالش . گير شد ها دست در قبرستان يهودي يجلو كرميو. انداخته شدند

، البته، كالند. دلير را هم گرفتند نيِاتي. ها اعتقاد داشت قاضي باوري خود باقي بود و هنوز به گشتند، كامالً در خوش يم
  .زده بودبيرون خوب موقعي 

ولي از صفوف . مندانه وارد شد مرتجعين، پيروز ي هآميز و وحشيان ن ابراز احساسات جنونامي در استيوان فوريه 5روز 
 ي هپنجر اندازي شد و مردم به يتان تيرپيك كا به لئورِف سندر ميدان . دفرياد عليه قاتلين بلند ش و   داد عقبي جمعيت

  .سنگ پرت كردند ،شده بود اي كه از آن براي ملوانان ابراز احساسات  خانه
  .لوبين را بكوبديافت تا مغ ، صداي خود را بازكورون الو روز بعد از درگيري، شوراي شهر هنگام مراجعتش از د

 استيوانو كردند  ها دوباره در آن خدائي مي زوئيتگرديد كه ژار رشد، نظمي سبعانه برقخلع سالح گارد ملي 
گارد ملي  پكلو. گرفت ميمورد تشويق قرار  !»زنده باد قلب مقدس! زنده باد عيسي«هاي  و با فريادرفت  سو مي همه به

تنها گذاشتن مردم چقدر  كه بار ديگر ديدند يكشده قير حهاي توهين و ت الگير گرديد و راديك دست بوشهشد، بسته 
  .هزينه دارد

  
شماري   انگشت«اي منتشر كردند كه در آن از  مارس، فرماندار و دادستان كل بيانيه 30در . هم منكوب شد ناربون

را ها  شهرستانهاي  نبشج، خود را ناجيان حقيقي جمهوري معرفي كردند و شكست شده بودصحبت  »فكنا تفرقه
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است كه ما اين پرچم سرخ را كه از خون آن آيا اين دليلي بر« :در پوستري پاسخ داد نيژود. نمودندجا تلگراف  همه به
  ؟»مان رنگين است، پائين بياوريم شهداي
و  اده شدو پس از آن براي نبرد آم. »اين كه تا ابد در مظلوميت زندگي كنند، رضا دهند ريد ديگران بهابگذ«
رو را كندند و  هاي پياده قدم، سنگ ها، مثل هميشه پيش زن. بندي كرد شهرداري مركزي را باريكاد هاي منتهي به خيابان
اين . فرستادند ديژونرا نزد دوستش  ماركومقامات، هراسان از مقاومت جدي، . ها را روي هم انباشتند خانه ي هاساسي

كساني  نام دادستان كل به شهرداري مركزي قدم گذاشت تا به به ليموخواه اهل  هوريهمراه با دو جم يكاركاسون بروتوسِ
چهار ساعت وقت دادند تا خودش را  و بيست ديژون ها به آن. نهاد نمايد عفو تمام و كمال پيش ،كه ساختمان را تخليه كنند

عجله رفت تا مقامات  با ماركو. ناع كردندشوراي خود را تشكيل داد و همگي از فرار امت ي هجلس ديژون. مرز برساند به
  .گسيل شد ناربون فوراً به نتززِِژنرال  .]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[هاتوركوصبح يك دسته از  هدر ساعت س
ولي با  ؛ها را برچيدند باريكاد ،داشتندخود  بهها را  ها كه انتظار پيوستن آن فدرال. رسيد پنابان هاي خي باريكاد يجلو ]م

اي اعالم كرد  طي بيانيه زنتزساعت 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« :وشتاو ن فوراً به ديژون. شود كه بزودي بمباران از سر گرفته مي

 ،دهم كه اگر شهر را بمباران كنيد، من دستور تيرباران سه اسيري را كه در اختيار دارم شما اخطار مي به. پاسخ دهمك سب
حركت  مايل به تنها سربازاني كهالبته 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، ميشهرداري 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 مي ي هكشتار هم ها به م گروگانولي اعدا ؛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 شرائط را كه يكي از قاصد

آن  به ديژون. شدحاضر در مقابل حياط شهرداري  ها كورتوبا اه ركل شخصاً همدادستان در اين هنگام . بيرون بروند
در اعتراض گفت همين  ديژونميان آورد،  بهو وقتي از گذشت صحبت كرد  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 استار گروگاننمود و خو

وانگهي، از شهرداري مركزي در مقابل بمباراني كه . اين مذاكرات دفاع را عميقاً تضعيف كرده بود ي ههم
ه زندگيش ك اين دستور داد ساختمان را تخليه و مصمم به ديژون. كاري ساخته نبود ،توانست شهر را زير ضرب بگيرد مي

. دش، او را با خود بردنا رغم مقاومت 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 اشياء شهرداري را ها آن. دها آمدند، شهرداري خالي بو توركووقتي 

  .ودندخود آويخته ب مسروقه را به
دادستان نوشت كه بايد  فرار نشد و به حاضر به ديژون. هاي زيادي صادر شد قرار بازداشت ،رغم قول عفو عمومي علي

 .دقيام بكشان ممكن بود جنبش را نجات دهد و سراسر جنوب را به تولوزچنين آدمي در . گير كند او را دست
  

حركت  توانست بي مركز فرانسه نمي اين پايتخت انقالبيِ. ديدخود  به آوريل نور اميدي 4ساز  در روز سرنوشت ليموژ
را  يا  نامه هاي دمكرات را جمع كرد و تقدير نيرو ي ههم »خلق ي هجامع«مارس،  23در . هاي پاريس باشد گر تالش نظاره

اكيداً از  »معهجا«وقتي ورساي تقاضاي داوطلب كرد، . ، از تصويب گذراندمارس 18خاطر رفتارش در  هاز ارتش پاريس ب
جوامع كارگري اندكي پس از اعالم كمون يك . جنگ داخلي جلوگيري كند كه از چنين تحريكي به  شوراي شهر خواست
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. بفرستد ليموژ پاريس فرستادند تا از اصول آن جويا شوند و تقاضا كنند كه كمون يك كميسر به هيئت نمايندگي به
ولي هرگز . خواهند كردآن اقدام  بهين كار ممكن نيست و در اولين فرصت حال حاضر ا كمون پاسخ دادند كه در ياعضا

ر را تشويق كرد تا هشوراي ش »جامعه«. كار شود ئي دست بهتنها بهمجبور شد  »خلق ي هجامع«لذا، . كسي را نفرستادند
 ،جز معدودي هشورا كه ب. دتظاهرات عليه ورساي منجر خواهد ش كه اين كار به ارتش را برگزار كند و اطمينان داشت سانِ

، با آوريل 4صبح روز . آوريل پخش شد 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 ديوار ي هتلگرام پيروزمندانخواندن 

سربازان . مردم بپيوندند كه به دكردن 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 كه دوره شده و بسيار هيجان

   .جا مخفي گرديدند برده شدند و در آن »خلق
پوش كه با سربازان تحت فرمان خود سواره در  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 در ي هاصرمح ، بهزد شهر گشت مي

ن در شهرداري تشكيل دادند يك عضو شوراي شهر اي كه افسرا در جلسه. مسلح در ميدان شهرداري حاضر بود
شد  دار عهده كواساككاپيتان . از هرطرف بلند شد ولي صدا ،شهردار مخالفت كرد. نهاد كرد كه كمون اعالم شود پيش
دند هاي خود را پرسي ساير افسران نظر گروهان. انتقال سربازان را متوقف كند ي هآهن برود تا قطار آماد ايستگاه راه كه به

سر دو  ها كه در لباس رسمي خود، پشت 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 در يعضو شورا جلو

. گيري از قيام آماده شود براي جلو تا دادپيغام  هلبيكلنل  حال به د و درعينها را دا آن يژنرال دستور آزاد. شده بودند
 كارِ كار آن را اشغال كردند و دست به محافظه هايِ رغم مقاومت گارد شهرداري رفتند و علي به تورنيها از ميدان  فدرال

افسران را از آغاز جنگ  دي از شهروندانْو تعدارسيدند  سر نپريزُخيابان طريق چند سرباز از . پاكردن باريكاد شدند بر
با حدود پنجاه سرباز زرهي وارد ميدان  هيلبكلنل  ،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 به ميشل سن
كه ساير  ، درحاليردب ير پي سنتا ميدان را خود  م كرد و سوارِر شاسب. برداشت يواب دادند و كلنل زخم مهلكها ج 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 گروهاني روز بعد نفرات. كردند هنگام متفرق شدند و فرمانداري را رها  شب

  .ها مجبور شدند مخفي شوند ها شروع شد و خيلي گيري دست. و بيرون آمدند را رها شده يافتند
 .محو شدندخاموش،  فشانِ اطراف يك آتش ي ههاي بزرگ يكي پس از ديگري نظير حفر گونه، شورش شهر اين به

جا  كارگران كه در همه. قدرت نشان دادند ي هن و فاقد قابليت اداراسازم جا خود را كامالً بي در همه ها شهرستاننقالبيون ا
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  سلطهسال هشتاد . سخاوتمندي و غرور را نشان دادند
پرستي  بار ديگر بر فرسودگي و خود ها كناره گرفتند، يك ها كه يا با كارگران جنگيدند و يا از آن كه راديكال آن حال
 .دروشطبقات باال بف كه همواره آماده است تا كارگران را بهگواهي دادند متوسط  ي هطبق
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جهد او ديگر نه . عهده گرفت تنها مبارزه براي كل فرانسه را به  روزه، پاريس دوباره دست بس هفتاد پس از يك آتش
 .شد، پيروزيش مانند پيروزي در ميدان جنگ عقيم نبود اگر پيروز مي. ملت بود نبنياخود بلكه براي  ،صرفاً براي سرزمين

سره  خورد، آزادي يك شكست مياگر  .پرداختند عظيم بازسازي ساختمان جامعه مي كارِ بهگرفتند و  جاني دوباره ميدم مر
  .غلطيد مي درقعر گور  بهيك نسل كامل كرد و  تبديل مي ي مهلك ها ربقع هايش را به كرد، بورژوازي شالق افول مي

او . الوقوع روحيه باخته نشد قريب يي از جنگ داخلا انهبرادر  هسخاوتمندي و با چنين روحيهمه  اينو پاريس با 
جنگم، من خانواده  من نمي«گويد  كه بورژوا مي درحالي. آورد خروش مي و  شور  آورانش را به رزمفشرد كه  مي پايآرماني بر

  .»جنگم هايم مي من براي بچه«گويد  ، كارگر مي»دارم
مزد  به نگاران قلم  اخبار رسمي و روزنامه. ، پاريس يك تنِ واحد شده استاين طرف مارس به 18براي سومين بار، از 

جمعي و  هاي دسته ها، بازداشت ي آفات اروپا را ساخته بودند و داستان سرقت در ورساي، از اين شهر تصوير بازار مكاره
هاي شريف، ديگر در  ها، زن ائيبراساس تبليغات ورس. كردند انتها را با جزئيات و اسم و رسم تعريف مي هاي بي عياشي

ي حاجات يك ميليون و پانصد هزار نفر آدمِ اسيرِ ستمِ بيست  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 عادي خود ميصورت 
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 ه سبعيت ورسائيك گرفت، درحالي ندرت مورد توجه قرار مي اولين اعمال شورا به
هاي  لي، اين انساند كمدند، با ديدن اين آرامش، اين يآ ياين شهر م كه سرشار از خشم عليه پاريس به اشخاصي

كه مرگ قي  الريانوـ  نمو ،طرف در آن ـشور راي په نو اين گردا !»اد كمونب هزند« :دندز يي كه فرياد ما هزخم خورد
  .گرفتند اميا را وه يپاريس عرض چند ساعت بيماريِرد ـردندك يمردمي كه برادرانه زندگي م ،رفط نو در اي ؛ردك يم

چنين  ها شورشيك از  ماكد. بود ـ  تر از همه، اميدالبله، با ـ كورانه و اميد كورين نوعي تب ايمان، سرسپردگي ا
سنگي كه از كف  ودند كه پشت چند تختهصرفاً مشتي مردان دست از جان شسته نب ها ؟ 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



 126 

شامل  ، ازجملهاي دژ منطقه 5توپ و  200/1تفنگ،  000/200نفر،  000/60كم  مسلح بود و دست 1793از كمون 
. كه بر تمام شهر مشرف بود، مهمات كافي براي چندين سال و ميلياردها پول دراختيار داشت پانتئونو  ويلبل، ماترـ  مون

در شهرداري مركزي يك نفر هم نبود كه الف داشتن . انقالبي ي هغريزقدري براي پيروزي چه چيز ديگري الزم است؟ 
  .آن را نزند
. كردند آميز مخالفت مي اين شبيخون جنونبلند با صداي  ري بابسيا. طوفاني بود ،نبرد هنگام درآوريل  3 ي هجلس

تقصيرها  ي ههم ،توضيح خواسته شد اووقتي از ؛ و خارج شد  از كميسيون ،اند ش دادها كه فريب ، خشمگين از اينفرانسهل
. كه بايد منتظر خبرها ماند ها پرداختند و گفتند دفاع از آن بهفرماندهان دوستان اين  .انداختفرماندهان نظامي گردن  را به

اي از  استفاده جبران چنين سوء. ها باقي نگذاشت بار از راه رسيد و جاي ترديدي براي آن لي نكشيد كه اخبار فاجعهوط
بايست  مي همديگران . بودند پرداختهداوطلبانه با جان خود اين تاوان را  والودو  فلوران. ممكن بود با تاوانقدرت فقط 

بندي  سرهم ها يديوانگگونه  اينبار براي هميشه  گرفتند، يك ها آرام مي اين ترتيب، مرده به. كردند ميپيروي ها  از آن
  .شد تثبيت مي نيز ترين افراد فرماناو اقتدار و اعتبار كمون نزد ن ،شد مي

ه بودند، تحت رژيم ها مبارزه كرد بسياري از آن. ا نبودنده بندي يگونه پا ري اهل ايناهاي درون شهرد ولي آدم
وانگهي، آيا . سر برده و انقالب را با دوستان خود يكي گرفته بودند 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. باشد ها قرار نداشته عمليات آن

  .فرماندهان نظامي تعرض كنند بهنكردند و جرأت امر بودند اين  ي متوجهها  ترديد، آن بي. گرفتند  ميكناره ايست خود ب يم
ر كميسيون اجرائي اكتفا كردند و مراتب را در دها  تعويض آن به اما. ردندك يها را بركنار م بايست آن كم مي دست

ها  نه قصد طرد آن. ها را در هدايت عمليات نظامي كامالً آزاد بگذارد آن كه كمون مايل بود« :كمال احترام ابالغ نمودند
كار درآمده از  بار مرگاي  فاجعهها  كفايتي آن فكري و بي بياين درحالي است كه  .»شان تضعيف اوتوريته نه و در كار بود

آينده براي هائي  اين گذشت با قول. داد مينجات  ،خيانت كرده باشندمبادا ظن كه  ها را از اين سوء شان آن فقط جهل. بود
  .شد برجسته مي

هاي جنگي برعليه  نقشه از ي پرئها از همان روزهاي اول با دست او .بود كلوزرهشخص آينده اين منظور از 
  .ستوه آورده بود دوائر حكومتي را بهمركزي و  ي كميتهام فرماندهي، در جستجوي مق شهردارها،

نوان ع هآوريل او را ب 2 يون اجرائي متوسل شد كه در ساعت هفت بعد از ظهرِسكمي لذا به. او نكرد كميته اعتنائي به
در همان لحظه . دخود مشغول شو ي هانجام وظيف مسئول جنگ منصوب كرد، با اين فرمان كه بالفاصله به ي هنمايند
هان فرصت داد تا دفرمان پست خود نرود، به بهتر ديد سرِ كلوزره. درحال نواختن بود شبيخون مهلكبراي همان ها  طبل

 1871هاي  ليستاسوسي .نمايدا محكوم ها ر آن ي هخود را خراب كنند و روز بعد در مقابل شورا ظاهر شد تا رفتار بچگان
كه در مقابل نداشت   درواقع، هيچ اعتباري جز مدالياو . ور دفاع از انقالب خود كردندنويس نظامي را مأم اين جزوه

  .بازي را ايفا كرده بودند در سه قيام نقش عروسك خيمه شب هائي كه برده بود؛ سوسياليست 1848هاي  سوسياليست
تازه تصميم گرفته بود كه  شورا. مسئول خطا بود ي هفكر انتخاب يك نمايندصرف اين انتخاب ناپسند و اصوالً 

ها عقل سليم  گردان ي هادار چنين هم يم 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 مي ي هبهترين نمايند

كمكي احتياج  ا و مواضعِقرارگاهدفاع از دژها، . دارد را در نظر دفاعيتعيين كند كه چه نوع ، شورا نتوانست وانگهي
گونه سربازي را  گارد ملي قابليت اين. تفنگ ي عالوه داشت؛ اين جنگي بود با كلنگ، به افسران مجرب سرباز وهزاران  به

 ؛كافي بود دژهاي جنوب را منفجر كرد .شد ناپذير مي اين گارد شكستها  بنديبرعكس، در پشت سنگر. نداشت



 127 

ـ  تبوو  پانتئون ،مارترـ  نمرا حصار و دومين و سومين ؛ را شديداً مسلح ساخت ها بنديسنگر ؛را مستحكم نمود نشوم
يك از اين دو روش را در نظر  هيچنه تنها شورا . نكردني شود نيافتني يا حفظ ايجاد كرد تا پاريس براي دشمن دست

اعتبار  ها بازي كنند و سرانجام يكي را با ديگري بي نمايندگان مسئول خود اجازه داد با هر دوي آن كه بهبل ،نگرفت
  .نمايند

اين كميته  ؟مركزي را منحل نكردند ي چرا كميته ،خواستند تمركز ايجاد كنند مسئول مي ي هاگر با تعيين يك نمايند
كميته در  اين .گفت مينمود و سخن  ميتر و بهتر عمل  بود، جسورانهاز شورا كه آن را از شهرداري مركزي بيرون كرده 

 :اي صادقانه منتشر كرد آوريل بيانيه 5جا در  از آن. گاهش مستقر شده بودزادخانه و نزديك  ، پشت گمركالنترپوخيابان 
. استثمار و توليدبين  ،كار اي است بين انگلي زيستن و 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 حيواناتي گردند،مند  خود بهره

و  ؛ها را آموزش دهيد و مراقبت كنيد، ابزار لذت در آغوش اشرافيت پول نشوند تان است آن گونه كه دلخواه آننيستيد 
  !»باالخره، اگر خواهان حاكميت عدل هستيد، كارگران، هوشيار باشيد، بپاخيزيد

ن انقالب قدرت گونه  قدرت سياسي نيست، ولي در زما ديگري اعالم كرد كه مدعي هيچ هالبته، كميته در بياني
دانست كمون را چگونه تعريف كند و  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 بي ي هنام تصويبدو كل بضاعت آن عبارت بود از 
 ،هاي شهري رده بود و با كنار زدن نماي سياسي در پشت مبارزه براي آزادياجتماعي پيدا ك ي هرا مطرح كرد كه جنب

  .لتاريا را نشان دادوپر ي 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 هار بانجام اين ك. نمايدمنحل ساختن خود  آن را مجبور به
اعتراض  ولي شورا به. موجوديت داشت مورو گوي مبرز آن، بركت چهار يا پنج عضو و سخن تضعيف شده بود و فقط به

وال خود را بهترين شكل ممكن ر ع بهاتا اوضگذاشت اكتفا كرد و طبق معمول  آوريل كميته 5روز  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 آرام دوالو  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 ر اينسه روز پيش د
. دندان در مقابل دندانو مقابل چشم   دهند، چشم در ها هم جواب مي آن؛ اند راه انداخته ها را به خوار ها جنگ آدم ورسائي

مقرر كرد شورا . تري خواهند گرفت م احتماالً انتقام سهمگينزد، شايع بود كه مرد 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

انيه از و بيبرابر 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 . بودها  هاي آن ذهنگر تشويش  ها نمايان در قرائت اين تفاوت
كه بدون هيچ  ير تيدادند و  سر »انزجار«هاي بورژوا البته فرياد  روزنامه. استرا ترسانده ورساي هاي خود  تصميم
مرتجعين از هرقماش . خنديدند ها همه در دل مي آنامر، واقع  در. سبعيت كمون را محكوم نمود ،كرد اعدام مياي  مصوبه

  .ها بود كه از پاريس فرار كرده بودند مدت
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كمون  ياعضا .]116[ها را فدا كند لزوم، آنصورت در ،بودحاضر ها مانده بودند كه ورساي  ريزه در پاريس فقط خرده
 يغيره را جلو وبانك، ثبت و مستغالت، صندوق رهن و كارگشائي  :هاي واقعي خود گروگان ي هدر خشم كودكان

خطر انداختن حتي يك  هبدون ب. هاي بورژوازي را در چنگ داشت شد بيضه ها مي از طريق اين. شان نديده بودند چشم
  .»كنار بيائيد يا بميريد« :ها بگويد آن كمون فقط كافي بود به ،نفر

مركزي با دادن امكان فرار  ي كميته. ي نبودند كه جرأت اين كار را داشته باشندئها مارس آدم 26دل  كمن منتخبي
با دست را قيام خود  شورشيان جدي ي 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. دان خزانه شروع كرده: يعني حساس دشمن ي هگذاشتن روي نقط
صندوق پول  ولي در مقابلِ ؛لغو كرد ،ورساي بوددر هاي مذهبي را كه  آئين ي هاين شورا بودج. زد  باز اين كار سر

  .زانو خم كرد ،بورژوازي بزرگ كه زير دستش بود
بانك مديران . خنديد ،همه خون شد باعث ريختن آنغفلتي كه  شد به اگر مي ـكمدي بزرگ آمد  ي هصحن ،آن در پي

ها خواب  آن. كردند و هرروز انتظار اعدام صندوق خود را داشتند مرگ زندگي مي هاي محكوم به مارس مثل آدم 19از 
 مارس 23در  .و يك سپاه ارتش الزم بودگاري دويست  كم  براي اين كار دست. ديدند ورساي را هم نمي انتقال آن به

او كه از همان اولين . ، جانشين او شدئوكلپ د اش معاونو  ؛، ديگر تاب نياورد و فرار كردروالن، ر عامل بانكمدي
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 طال 11 ؛ميليون اوراق قرضه 166 ؛ميليون سفته 899 ؛بانكي ي هميليون حوال 166 ؛]117[ميليون سكه

ميليون  180يارد و ميل 2مجموع  يعني در ؛دار سپرده ميليون سهام دولتي و ساير اوراق بها 900 ؛ميليون جواهرات سپرده
ميليارد  3ين، كمون ابنابر. دار نياز داشت كه انجام آن كار آساني بود امضاي صندوق ميليون اسكناس فقط به 800 :فرانك

. و كارمندان ارشد ورساي را بخرد تمام فرماندهان توانست زير دست خود داشت كه يك ميلياردش نقد بود و با آن مي
هاي خيابان  صندوق آن در گاو ي هليون اوراق سپرده و دو ميليارد پول در گردش كه پشتوانمي 90گروگان هم عنوان  به
  .جا داشت ريِوريلي ال

كارمند خود را  430براي پذيرفتن او  وكئپل د. ر شدضاين معبد حا يكمون، جلو ي هنمايندپير،  ي هسلبِمارس  29در 
شد با  ن صفوف اين جنگجويان عبور داده مياكه از مي سلهبِ .خشاب مسلح بودند هاي بي تفنگ جمع كرده بود كه به

با نخوت پاسخ  وكئلپ د. بانك استدعا كرد كه لطف كند و ترتيب پرداخت حقوق نفرات گارد ملي را بدهدمدير تواضع از 
براي بانك مدير ريزي يك  اگر كمون براي احتراز از خون« :گفت سلهبِ. ميان آورد صحبت به شفاع از خوددر دداد و 

اگر آن نماينده شما ! ولي يك نماينده !گزر، همدير« :هميد، گفتفكه منظور طرف خود را  وكئلپد .»...منصوب كند
من كمك كنيد تا اين  به سلهبِآقاي  دبيائي«خود گرفت كه  و حالتي احساساتي به. »تفاهمي برسيم باشيد ما ممكن است به

  .»فرانسه است هسرماي كشور شما، هاين سرماي. ميرا نجات ده
آن اعتقاد  هم به شكميسيون اجرائي شتافت و درس خود را چون خود به ،كه عميقاً تحت تأثير قرار گرفته بود سلهبِ
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 پول ي ههم آن دست بزنيد اگر به. تجارت
انقالب خود قرار داده  ي هبرنام ي هلوحركه استادشان حذف بانك را در س هاي شورا با فراموش كردن اين پرودنيشد و 

 از شهرداري مركزي تر پا قرص و افعيني پرداري مد اين دژ سرمايه ،در خود ورساي هم. پير حمايت كردند ي هسلبِبود، از 
كميسيون اجرائي دل آن را نداشت اما  ،»بانك را اشغال كنيماقل  بيائيد ال« :كرد نهاد مي اگر برفرض كسي پيش. نداشت
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داد، ترين دفتر جاي  ، او را در نزديكتاين مرد نيك را با آغوش باز پذيرف وكئلپد. اكتفا كرد بسله مأموريت دادن به و به
  .راحت نفس كشيد به بار گروگان خود تبديل كرد و ديگر ها هم در بانك بخوابد، او را به حتي او را قانع كرد كه شب

، در مقابل ضعيف شهرداري مركزي خود را در مقابل عوامل شبيخونمجمع اول،  ي هاين ترتيب، از همان هفت به
، سطحي جنگي  دبيرخانههاي خود و تعيين نماينده براي  ، در مصوبهضعيف ، در مقابل بانكضعيف مركزي ي كميته

كه در شورا  ئيها راديكال. هاي پراكنده نشان داد غرق در بحث و بدون هيچ نقشه، بدون هيچ برنامه، بدون هيچ ديد كلي
  .تعفا دادندايفاي نقش شهيد نبودند، اس 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 حادثه تسرباز راستين انقالب هرجا كه دس

 .آورد خلل نمي تا 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 ترسو 3هزيمت 
ها  ساير دژ ،كه قدري لطمه ديدند وانوو  ايسيهاي  دژغير از . ي كافي وجود داشت اندازه ها تسليحات به دژ ديگر براي

كه مورد  شنيدندرا هفت سانتيمتري هاي زيباي  اين توپصداي ها خيلي زود  پاريسيي  ههم .دست نخورده بودند
چهارم روز ها عصر  ورسائي بودندكه چنانها  اين توپ گيري و قدرت ؛ دقت نشانه]119[ندقرار گرفته بود تروشومهري  بي
صداي از  فلوريـ  والو  كالمار، لينووم لِ. هاي حافظ دژها نيرو قرار داده شد در سنگر. مجبور شدند شاتيونه فالت تخلي به

 .بندي شد باريكاد نويي و پلِرا اشغال كرديم  كوربوواما دوباره  راستسمت در . آمد لرزه در بهشليك 
 والريانـ  مون، آوريل 6صبح . را تسخير كند نوييدستور يافت كه  وينوا .داديم ميادامه ورساي تهديد  بهجا  ما از اين

ها  فدرال ،پس از شش ساعت بمباران. آتش گشود نوييروي  به ،مسلح شده بودسانتيمتري  24هاي  توپ كه تازه به
مورد پشتيباني كه  را درحالياين باريكاد ها  ورسائي. موضع گرفتند نويي پلِ وسيعِ ها را تخليه كردند و پشت باريكاد تقاطع
  .بمباران كردندقرار داشت،  مايوـ  پورت
. قرار داشت والريانـ  مونمعرض آتش  ، فقط چند توپ داشت كه از باال دراستاي شده  كه افسانه مايوـ  پورتين ا

همه نيرو  ها به شجاعت آن. حفظ كنند رادفاع  بالكه اين موضع  فتمرداني را ياچنان 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  خستين جنگدليري پاريسي بزودي در ن

و ي ظهور آورد  منصه اي را به عمليات قهرمانانهآوريل  3هراس . داده نشدخرج  بهها  مقابل پروسي  اين همه غيرت در
كار  راي اينب. دكنبرگزار   اي هشايست  كسپاريمدافعان كمون مراسم خابراي اين خواست  كمون شادمانه با الهام از آن مي

آن منتقل شده  ها به كه كشته بوژونبيمارستان  شماري به ، جمعيت بي2در ساعت  آوريل 6 روز. مردم متوسل شد به
شي هاي دلخرا 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 مي بود،پرچم سرخ  سياه و مزين بهي  هابوت پوشيده با پارچت 35هريك حاوي 
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 سكلوزلد. كردند مي آرامي حركت  هاي بزرگ به در بولوار ]م. پاريسن جويا انتقام[ وانژر دپاريي  دسته ها و يچ ها شيپور آن
ها بستگان  سر آن  پشت. رفتند داران راه مي هاي برهنه در رأس عزا هاي قرمز و سر  كمون با شال يو پنج نفر از اعضا

هاي  گل ، باار مرد، زن و كودكهز ان هزار. دادند هاي فردا تسلي مي هاي امروز را بيوه بيوه ؛قربانيان در حركت بودند
فاصله، نواي آرام موسيقي مثل بغضي  به  فاصله. داشتند مي طبل گام بري  هبا صداي خفموقر ساكت و  ،يقه بر ناميرا

. 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 يها م زن

آيا بازهم خواهند گفت كه ! چه مردم قابل تحسيني« :با شيفتگي فرياد زد لسكلوزد. ها نبوده است قلب چنينِ اين يگانگيِ
جا اين مرد درحال  در آن. جمعي حركت كرديم طرف گور دسته هب زرالشپِدر . »ناراضي هستيم يشماري 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 نطق خواهم براي شما نمي

ي  هقربانيان، عدالت براي شهر بزرگي كه پس از پنج ماه محاصره و خيانت حكومتش در حق او، هنوز آيندي  هخانواد
لي بيائيد سوگند ياد و ؛يمينگر ،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 . را بمباران كردند نوييها باريكاد و خيابان  روز بعد ورسائي

وقف شد ها مت نيم آتش ورسائي و حوالي ساعت چهار. ببرند هاي 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. بود دانسسوي  هنگام حركت بهدر  گونالر بومونگيري  مسئول غافل ـ نسبِـ 

  .جلو بروند نوييپارك قديمي 
پاسخ داده آن  به نويياز طرف رسمي اي براي روزنامه  طي نامه هرِبژبود كه جدي قدر  رو آن از دست دادن اين در

براي عضويت در ستاد  ژودر جريان جنگ  بالدييگاركرد، كه صوب او منجاي  را به بروسكيمد لپكميسيون اجرائي . بود
ها توسط  رئيس آنگيري  دست بهشان  هاي كشمكشاعتراض كردند و برژره اعضاي ستاد . كل خود از او دعوت كرده بود

وعي جديد ن ي اين فرمانده نسبت بهخود گارد ملي . ظن قرار گرفته بود شورا منجر شد كه از پيش هم مورد سوء
 يا افسانهبود، غلط در مورد او  شاطالعاتچون  پاريس معرفي كند و  كميسيون ناچار شد او را به. اعتمادي نشان داد بي
  .افسانه طولي نكشيداز اين  بروسكيمدبرخورداري . كردبندي  هم سرنفع او  به

 ـ آرام  آرامـ كردند كه در گرماگرم آتش  را توقيف  رفته  و  نقش با يونيفرمي رنگ مردي ريز نوييهاي  فدرال همان روز
 ـ گوياـ شجاعت سرد و شاهد ها  آن ،حرارت فرانسوي وار و پر جاي دليري ترقه هب. بود بروسكيمداو . پائيد ها را مي قراول

خود را  اين افسر قابل خيلي زود. چند ساعت قلب افراد خود را تسخير كردپس از جديد رئيس . ي بودندي اسالو آگاهانه ان
 ريِنياَها را در  ورسائي ،لرِوورمهمراه با  مارترـ  نومبا دو گردان از  [*]دومبروسكيهنگام،   ، شبآوريل 9در . نشان داد

را از  نوييو 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 است كوربوا به ريانيي  هحمله كرد كه بر جاد نكُبِدژ ر همين زمان برادرش به د. پهلو بمباران كرد

 ؛عقب رانده شدند يبار نحو فضيحت نفراتش بهبگيرد، سعي كرد دوباره اين محل را پس آوريل  13به  12در شب  وينوا
  .گريختند كوربووا دو پا هم قرض كردند و به ،داشتند كه دو پا

 ،درخشان كار يك نفر بودي  هاين حمل. آمد بود كار ا، سرويس ستاد كل تا اين حد نماندخبر  يس از اين موفقيت بيپار
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 ميهركس توپ يا نيرو .شد ار ميك كند، شخصاً دست بهنوعي خطر  برآن بود كه به
  .كرد طلب مي ،كلوزرهكل قوا،  ي هدرفت و آن را از فرمان مركزي مي رداريهش مركزي، به ي 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 مويعني  ،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
ار داشت، كه وفور در اختي توپ بهي  هكه پاريس باروت و گلول :شد و اين مطلب درحالي مطرح مي. كرد سرزنش مي

ما ناگزير ي  هوقف دراثر آتش بي شاتيون هايِ ، كه ورسائيحفظ شوندخانه سرگرم و  بايست با توپ سربازان جوان آن مي
  .را نجات دهد نوييتوانست  باران مداوم مي جا شوند، و فقط يك توپ به بودند هرشب جا

را خدمت اجباري و خلع سالح ياغيان را مقرر كرد، ولي اين شو. تر از او نبود براي دفاع خردمندخود شورا در اقدامات 
و همسران شورا براي . فراهم نكرد هم يك نفر يا صد تفنگ اضافيحتي 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 رزمندگان را باال ميروحيه عالي بود كه  يها اقدامات اين. ندي پذيرفتزفر ها را به سالگي مقرر كرد و يتيم

دارندگان اين حق  به دومبروسكيو  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 مي چند هزار فرانك در يك نوبت داده

  .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 يكار م 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 شوراي جنگ و دادگاه 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 نيرو دومبروسكيكه  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 در هويليِ نژُي  ه جزير شبهتمامي و  رينياَ، نويينفر براي حفظ  500/2زحمت  او به
 17باران كردند و صبح  را توپ نكُبِِاين سربازان دژ آوريل،  17تا  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 آن ريِنياَ به ،بودندپس از آن، كساني كه زنده مانده 

پل را مستحكم  را برقرار كنند و اين سر جا شتافتند و موفق شدند دوباره اندكي نظم آن و چند مرد مقاوم به يتزولاوكُ
روز بعد . جنگ فقط چند گروهان براي او فرستاد ي هخان دبيرتقاضاي نيروي تقويتي كرد و  دومبروسكي. نمايند
چند گردان پس از يك . را كوبيدند يريناَ، 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 ،ه خسته و فرسودهجاناني  همبارز
ها فشار زيادي وارد  در ساعت پنج عصر ورسائي. دست آورد نفر به 300فقط  ،پشت تلگراف فرستادكه   رغم تلگراف علي

  .نظمي از آن عبور كردند رساندند و با بي يايقق پلِ ، خود را به نشيني عقبو بيمناك از هاي خسته  كردند و فدرال
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سختي  سرين ا. دپاريس از آن تكان خور. راه انداختند صداي زياد به و نشيني سر هاي ارتجاع پيرامون اين عقب روزنامه
تفاهم  اي آن را تماماً ناشي از نوعي سوء تا آن زمان عده. كرد ها را باز مي بين تدريج چشم خوش هها ب نبردي  هوحشيان

چه بسيار بودند كساني در پاريس كه تا زمان آخرين كشتار . 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 بودنداو  ير تيهاي  هنوز از درك نقشه

رداري پاريس هآن را بقاي جمهوري و اختيارات آن و شناسائي حقوق و امتيازات شي  هامرا تشكيل داده، برن »سنديكائي
اي منتشر  دانان، مهندسين و دانشجويان بيانيه معلمين، پزشگان، حقوق لكُزِِكارتيه ددر همان روز در . قرار داده بودند

گروه مشابهي . ها شدند سيون كمونمختار و فدرا ، 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 داد ير 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
اي از سران لژ فراماسوني  پاره. »سلطنت را ديده استي  هاي براي اعاد پرداخته از پيشي  نقشه ،مجلس تارِرف در 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 رهغي  و نوالهب، كوربون، كهفلُازقبيل  ـ باالخره، تعدادي از شهرداران و معاونين 

حاال خواستار قبول جمهوري،  ؛ و خواهان براي حقوق پاريس را بپا كردند جمهوريه ديابا طمطراق تمام ليگ اتح ،بودند
كه   هائي آن چيزي  ههم ؛ يعني،گارد ملي بودند اري مراقبت از شهر بهصحكومت برخود و تفويض انح حق پاريس به

  .قرار گرفته بودا ه آوريل مورد مخالفت آن 25تا  9و از  كمون خواسته بود
  .تثبيت جمهوري و حقوق پاريس: همه در دو نكته توافق داشتند. هاي ديگري هم در كار شكل گرفتن بود گروه

ن نمايندگا. خواه آن را پذيرفتند هاي جمهوري هاي كمون اين برنامه را منعكس كردند و روزنامه تقريباً تمام روزنامه
شمئزاز پاريسكه موجب ا فقط براي آنآخرين 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 مي ششاندن خشگي قلب و كوچكي مغزكار پو كه به گير و احساساتي با آن جمالت نفس

كه  هائي اما در مورد آن... قرار نداده استچرا  و  چون ل جمهوري را مورد صكنون ا اكثريت تا ييك از اعضا هيچ«
افزودن بالي نفاق  و با 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 كلمه براي اولين آشتي كلمه به ير تي كه حرفي استهمان  درست اين

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 قدرتقسم شرفم 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 گان نمايند .»تر تر دريافت خواهد كرد و نه چيزي كم چيزي بيش

و نمايندگان  ،بخوانند و حتي با يك ماده از آن هم رسماً مخالفت نكردآن را گذاشت تا  ير تي. كرد صحبت مي بس 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 به ير تيد كه بودنراه نيفتاده  بهها هنوز  آن
تر از  شود كه كممنحصر هائي  رهش از تريبون باال رفت و تقاضا كرد كه اين حق به ير تي .شتافت، برخوردار كرده بود

در «او اصرار كرد و اعالم نمود كه  .»ديگر تصويب شده است« :ها در پاسخ او فرياد زدند آن. نفر جمعيت دارند 000/20
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 سمي راره آورد و يك اعالمي صدا در شيپور را به »ليگ حقوق پاريس«، مه 10در روز 
اگر . پيش رود... تجديد انتخابات كمون با بايد. دست بردارد ،مارس رخ داد 18كه در  قعياتياديده گرفتن وااز ن بايد

ها بپا خواهد  هاي مشروع ناشنوا بماند، كامالً معلوم باشد كه تمام پاريس براي دفاع از آن اين تقاضا حكومت ورساي به
پاريس خلع سالح بايد « :ي سابقش را ساز كرد نغمه ير تيورساي رفتند و  روز بعد، نمايندگان ليگ به .]121[»تخواس
كساني خواهد شد كه خلع ه شامل همبخشودگي « :او گفت. نه از عفو و شنودببس  نه حرفي از آتش نخواست و »شود

. هزار نفر باز بگذارد دن بود كه دست خودش را در مورد چناين براي آ .»تنكُلُو  توماـ  كلمانمگر قاتالن  ،سالح شوند
ژ لُنمايندگان  همان روز به. مارس خود برگردانده شود 18مقام  با سرخريد پيروزي، دوباره به خواست خالصه، او مي

ت سركوب شورشيان است و نه استعفاي قدر ،شود چه خواسته مي آن. تالش خود را متوجه كمون كنيد« :گفت ماسوني
تشبيه كرد كه  دشت ماراتون پاريس را به ،رسمي ورسايه امنبراي تسهيل كار اين سركوب، روز بعد، روز .»قانوني
، سؤال كرد كه آيا حكومت برونهكه يك نماينده،  ، پس از آنمه 13روز . اند اي راهزن و قاتل آن را اشغال كرده دسته

  .تأخير انداخت ؤال در مجلس را يك ماه بهقصد صلح با پاريس را دارد يا نه، مجلس طرح اين س
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 معلوم تيرارتوسط  بورسها را كامالً آزاد گذاشت و فقط تجمعي را كه در  خبر بود، آن مذاكرات بي
ايد كه اگر  شما گفته« :خودش قرار دهدمه  10مورخ   هرا در مقابل اعالمي »...ليگ«اين اكتفا كرد كه  شورا به .قدغن كرد
كه اين امر  و براي آن .»است، بپا خيزيد كردهگوشي  ورساي كر. پاريس بپا خواهد خاستي  ههم كند،گوشي  ورساي كر

 .درسمي خود منتشر كره دهندگان را در روزنام شتيوفاداري گزارش آ 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 براي دومين بار 
شد كه  اعالم نميمامي پاريس، چشم ت يجلوترين نحو و  مسلم بهجويان،  ها و شكست آشتي بمباران، خشم ورسائي

 يفاعاستيا ف و عر مرگ، انتخاب مضاثدر اـ آوريل  16اي  دوره ميانانتخابات  گاه شورشي است؟اردومعناي يك  كمون به
در زير حاال ديگر . آوريل زائل شده بود 26توهم . ي قيام را آشكار كردعواققواي  ـ كرسي خالي مانده بود 31نمايندگان 

هاي رأي  صندوق مردم را به ثبع ههاي سنديكائي نيز ب هاي كمون و نمايندگان اطاق روزنامه. شد ري ميگي رأيآتش، 
اين بار فقط  ،مارس در اين نواحي حضور پيدا كرده بودند 26اي كه در انتخابات  دهنده رأي 000/146از . خواندند فرامي
بار  رأي اين 000/51جاي  هب ،بودندخالي گذاشته سي خود را كر در نواحي شهر كه شورا از يئضاعاآن . نفر آمدند 000/61
 .رأي دريافت كردند 000/16

ب ايل طي پيامي خطآور 6كميسيون اجرائي در . حاال بود يا هرگزيا فرانسه براي ها  آن ي هزمان توضيح برنام
اين  به كند؛ اين كميسيون تنها حاي مطر برنامهكه  بدون آنولي  ،تراض كرده بودعافتراهاي ورساي ا بهها  شهرستان به

و  »تندروچپ «، خصومت ير تي ي هخواهان جمهوريافاضات . جنگد فرانسه مي ي هپاريس براي همبگويد اكتفا نمود كه 
 19در . در جريان قرار گيرند ها 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 دقيقكار خود و يا  ،برنامه بودتنظيم كه مأمور  وني، كميسيآوريل
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 پاراگراف هدر تهي لوزسكلديم برنامه تنها ظمسئول تنكميسيون از پنج عضو . شد نمي

 .، بودنيير د پينگار،  يك روزنامه
تكوين يافته بود، اقتباس كرد و در  وكسالو نخستين تجمعاتآزاد را كه در فوران احساسات  شهرِ او رؤياي پاريس

اي جدابافته  تافته بايست به ، پاريس ميگزار اين قانون مطابق نظرِ. صورت يك قانون درآورد هب »فرياد مردم«صفحات 
 :زنجير فرانسه بگويد هاي در كمون پرافتخار خود به ي هلقها را بر سر خود بگذارد و از اوج  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  الميه بهعهاي فراواني از آن در ا شورا را برده بود و رگهاعضاي دادي از عت دلِ ،جذاب ي هاين نقش. »دهم يم
 .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، وضع ي هتصويب بودج :از است عبارت حقوق ذاتي كمون. بسط يافته باشد
هاي كمون، انتخاب و حق  وردهآفر ي هپرورش خود، ادار و ي، پليس داخلي و آموزشئدهي دستگاه قضا محلي، سازمان

شهر  اعدهي دف قيده و آزادي كار، سازمانع تضمين مطلق آزادي فرد، آزادي. بر قضات و كارمندان كموننظارت دائمي 
پاريس ... تاحق انجمن و مطبوع ي هدالناع مال آزادانه وعو گارد ملي، مسئوليت انحصاري كمون براي نظارت و تأمين ا

هاي  كمون ي هنمايندگي همهيئت كه در دستگاه اداري متمركز وسيع، يعني  شرط آن به. خواهد چيزي بيش از اين نمي
 .»ه شودعمل ديد متحده، تبلور و اجراي همين اصل در

. كرد ها را تصريح نمي 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 ندارند 600ها بيش از  رانسه كه نيمي از آنهاي ف سفلي و نه دهم كمون بريتانيخودمختاري در 
كند و  ترين حقوق انساني را نقض مي هم ابتدائيپاريس  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 ن و مقيد بهسازما ف، بييضع. كور براي انعقاد يك قرارداد اجتماعي مناسب نيستند و نگهزاران گُ! نه

ها در  قيام ي هشكست هم. توانند نجات يابند و مردم شهرها تحت هدايت پاريس 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 لطنت و پارلمانتاريسم بهكه تا امروز توسط امپراتوري، س
چنان كه توسط پاريس  وحدت سياسي آن«افزود  ولي وقتي مي. ديبلع كرد كه فرانسه را مي سرطاني را آشكار مي ،»است

داد كه هيچ چيز از  ، نشان مي»ابتكارات محلي هكلي ي 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 جا، ادامه مي هسبك يك پيام و گاهي اوقات ب اعالميه به
با ابتكار انقالب كموني كه ... بيند خود احياي فكري، اخالقي، اداري و اقتصادي آن را تدارك مي يها با مبارزات و رنج

مشخصي وجود چيز هيج  ها عبارت ايني  همهدر  اما. »گشايد دوران جديدي را مي ،شد مارس شروع 18در  مردميِ
كمون آينده  ـ »ملت چه ملي است به آن ،كمون چه كموني است به آن«ـمارس  28چرا نبايد با اقتباس از فرمول . نداشت

شهروندان  براي قدر محدود كه  آن حيات سياسي بدهد و آن باشد كه به يعكافي وس ي هانداز كنيم كه بهنرا طوري تعريف 
 هاي با جمعيت كمونچرا نبايد  ؛شان را با هم پيوند دهند ليت اجتماعاياسهولت فع هبرا فراهم كند كه  امكان اين خود
ح نسازيم و نگوئيم كه روشني حقوق كموني آن را مطر تعريف نكنيم و به مونكـ  كانتون نفر را 000/20تا   000/15
حتي از اتحاد شهرهاي بزرگ براي كسب حقوق خود صحبت نويسندگان اعالميه  ها جزئي از فرانسه هستند؟ ي آن همه

رغم بعضي نظرات  علي ـ موارد غيرعملي يا مبهم، ناقص و در پارهـ  آن صورتي كه بود اين برنامه به. نكردند
  .بكندها  شهرستانروشن شدن ذهن  توانست كمك زيادي به نمي سخاوتمندانه،

 ،در شور اولولي . گذاشت ميبحث  بايست آن را به ترديد، شورا مي بي. نويس نبود چيزي جز يك پيشاعالميه اين 
هاي تجاري  بدهي ي 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 هبرنام ،شد اي نگذاشت كه اگر پيروز مي اعالميه ي همطالعيك جلسه هم براي  ،معوقه كرد
  .اش بود نامه وصيت

و با درعرض چند روز پراكنده گرديد  اش مبتال شد كه ميكروب يبيماري جديد اوضاع، شورا بهشدن تر  براي وخيم
بين شدند و هردو دسته آمدند تا در  ن خوردهها موجب پيدايش اخالقيو رمانتيك. ديبلوغ كامل رس انتخابات تكميلي به

  .خشخاش بگذارند مته بهجديد  يها رسي اعتبارنامهبر
 آوريل 16گر انتخابات روز  گزارش. آوريل اعتبار شش انتخاب را با اكثريت نسبي تأييد كرده بود 30در ا شور

. اخالقيون خشمگين شدند. شوندعالم اهستند، منتخب نامزدهائي را كه واجد اكثريت مطلق  هنهاد كرد كه كلي پيش
  .»است ارد كردهوآراء عمومي  يك حكومت بهتاكنون اي خواهد بود كه  اين بدترين ضربه«ها گفتند  آن

اي نداده  نتيجه نواحي ترين ناحيه ازخودگذشتهسه انتخابات  .شد مردم را مدام را براي انتخابات دعوت كرد نميولي 
در صفوف  انتخابات كه در هنگام چون ؛از بهترين نفرات خود محروم بود ـ سيزدهم هناحي 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 است فرصت مناسبيي خويش محروم است و پراكنده، آيا  از سركرده گردانْ كه زماني

  قواعد؟ مطابق 
بايست با  پاريس مي. هواداران افراطي قانونيت جلسه داشتندغيرقانوني  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
ورساي بودند، خودداري كرده  هاي اطراف پاريس كه خواستار حمله به ، از مسلح كردن كمونردك مي ايه را ممنوعهمس

  .براي منزوي كردن پاريس اقدامي مؤثرتر از اين انجام نداد ير تي. بود
 معتبر اعالم تنها بيست انتخاب. ويب شدصوشش رأي در مقابل سيزده رأي ت استنتاجات گزارش با بيست

ها  انتخاب ي هيا هم. رأي رد شد 500/2ا 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 ، بهودندبرخوردار بعمومي هاي  حمايت تجمعاز 
، ژارر. امتناع كردنداز قبول كرسي خود ، بودندآورده دست  يك هشتم آرا را بهاين دليل كه فقط  به ،شده بودتأييد شورا 

تا او را با گذاشت ، ]م. كند بررسي ميرا  امپراطوري 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 هولي 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  يكسفل

درصدد ترك پاريس برآمده بود، استعفاي خود از عضويت  آوريل يك، از ]م. رابلهاثر  پانتاگروئلعياش و ترسوي كتاب 
نظام ورساي  وقتي سواره. ش در ورساي ضروري استروشورا فرستاد و اعالم كرد كه حض در كميسيون اجرائي را به

يكي براي  ،حال دو نقاب بر چهره زد ولي درعين د؛را زيادي پرخطر كرد، او بزرگواري كرد و ماناز پاريس خروج 
وحشي اقدامات  ي هيك گرب خروشِِ و  ي شورا، او با جوشرّدر جلسات س. 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 ا تشويق ميقهرآميز ر
خواست در  مياگر مثالً . دو چهره داشتهم خودش  ي هدر روزنام !»طرف ورساي نه به ،طرف صندوق رأي به«گفت  مي

فليكس «كرد  امضا مي ،خواست مجامله كند اگر مي. »روانژ ولُ«كرد  امضا ميرا طلب كند، ها  روزنامهاي توقيف  مقاله
اين راه را  ژارراستعفاي . دوباره او را دچار وحشت كرد و از نو درصدد پيدا كردن راه گريزي برآمد رينياَ شكست. »پيا
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را نقض كرده  كمون قانون« :او نوشت. جلو داد استعفاي خود را دزدانه فليكس پيادرپناه اين نام پاك، . روي او گشود به
ن امي كمون پاي حرمت آن را به 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 شوددزدانه  بوردوجا هم مانند مجلس  ه بود كه از اينحساب كردطور  ايناو 

تقاضا شده بود، محكوم  فليكس پيارا كه بارها و بارها توسط  هاي مرتجع توقيف تعدادي از روزنامه» وانژر«. شورا شد
 :ديگري .»عفا درحكم خيانت استتاسلي قو بهجا  در اين« :يك عضو. بازي را محكوم كرد دوزه اين دو ورمورل .كرد

. شد فليكس پياگيري  عضو سومي رسماً خواستار دست .»را ترك كندآن نبايد وقتي مقام آدمي خطير و شريف است، «
و  .»كرد كنندگان 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« :كرد اضافه لسكلوزد
رغم  علي ؟ بله، اعضائي هستند كهاند موافق ،شود جا انجام مي چه در اين كنيد كه همه با آن آيا گمان مي. بكشد
بمانم و اگر خودم   ام در پست تصميم گرفتهشخصاً من . نداند و تا آخر هم خواهند ما هدشود، مان هائي كه نثار ما مي دشنام

  .»افتند زمين مي هاي شهرداري به ما آخرين كساني نخواهيم بود كه در سنگرها يا روي پله ،پيروزي را نبينيم
ي تحسين  بند و چنين شايسته كس تا اين اندازه پاي هيج. با ابراز احساسات ممتد روبرو شد جسورانهاين سخنان 

ابالي و تنبل و  جدي، كاري و آمال وااليش، او را بيش از هركس ديگري از اكثر همكارانِ ال دلسكلوزِعادات . ودنب
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  مردم خيلي زيان بار خواهد بود تا به ش براي هدفا گيري او بگويند كناره كافي بود كه به
  .كرد، بايستد بلكه مرگ كه آينده را بارور مي ـ دانست آن را غيرممكن مي فليكس پيااو هم مانند  نه پيروزي ـ

كرد كه عليه  ورمورلي خود را متوجه  بپرد، حمله دِلسكلوز كرد به سو رها شده بود و جرات نمي كه از همه فليكس 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  جمع اش ي پليس عليه كرد كه او شواهدي را كه اداره ادعا مي» وانژر«ي  در روزنامه پيا فليكس
نسبت دادن . معني كرم است به  vermدر زبان فرانسه[» كرم«را  ورمورل خرگوشان تيزپاْ ي 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 خرگوش ظاهراً به به پيا
او در مجلس مؤسسان . رواداري نهفته بودهاي زبان چا هاي ادبي، لودگي زير نقاب ظرافت. گونه بود ي بحث او اين شيوه

در اين جمع كه كارگراني . خواند» ي سرگين طوبره«را  تريدوندر 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 به فليكس 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«: در پست خودش بماند

تر را انتخاب كرد و  اين يوناني خطر كمشدت تحت نظر و از جانب شورا در تهديد بازداشت قرار داشت،  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 ورساي با مشاهده
. 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 معايبش از حمايت كامل برخوردار مي  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 بافراست 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 هرروز بيشافراد اليق  باشد؛ و اين درحالي بود كه كمبود پرسنل و نياز به

. نه كميسيون اجرائي طرز فرمان دادن را بلد بود و نه افراد تحت فرمان آن طرز اطاعت را. رود كاري پيش نمي كه هيچ
ئيات ترين جز داشت و در هرلحظه در ساده مي كرد، آن را در دست خود نگه كه اختيارات را تفويض مي عين آن شورا در

  .آوريل را 3ي  كرد كه حمله طور هدايت مي حكومت، دستگاه اداري و دفاع را همان. كرد كارها مداخله مي
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  هفدهمفصل 
 

 مهاي متخاص زنان كمون و ارتش
 

باشد تا بتواند آن داشته  شآدم بايد خود اين آتش را در جان. پوشاند ميها را  نارسائيباشكوه پاريس هنوز اين  ي هشعل
بار جلوه  رنگ و كسالت م خود بييسرغم رومانتيس ، علي»كمونار«هاي  ، روزنامهاين آتشدر كنار . ا توصيف نمايدر

عازم نبرد است يا از  هنفر  صد يردانگُ ،هاي ساكت در بولوار و ها در خيابان :پردازي محقرانه بود گرچه صحنه ؛كردند مي
ولي اين درام انقالب . و ديگر هيچ همين ـ  زند ، عابري كه دست ميان استها رو دنبال آن بهكه   زني ؛گردد مي برنبرد 

 ].م .نويس يوناني قبل از ميالد، نمايشنامه 525ـ456[ آشيلاست، ساده و عظيم مثل درامي از 
گندمي،  جو هايوميا مرداني با   جوان  نفرات همراه ، بهرز گرفتهپ ِ اي حمايل نقره و نظامي ي هتن نيمآلود با  ، گردفرمانده

 .]124[پاي پدر در حركت به اغلب پا انپسر، 1871هاي مارس  و يتيم 1848رزمندگان 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 دوفو   پسر يدوماها،  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  گرم ي هبارزتواند شريكي در م 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 عمضا يپرولتاريا قدرت. بايد در مقابل بورژوازي قرار دادرا انگيز  اين برابري شگفت. باشد
ها  يك ايراد كرد كه باعث شد آن ههاي بورژواي ناحي گردان مارس، يك فدرال اين سخنان پرمغز را خطاب به 24در 
ولي زنان ما  ،ريزند زنان شما همه اشك مي. توانيد دوام بياوريد حرف مرا باور كنيد، شما نمي«: دبر زمين بگذارن حسال

 .»كنند زاري نمي
 ،ردب رخت و غذايش را برايش مي. كند نبرد تشويق مي برعكس، او را به ؛]125[دارد نمي او شوهرش را باز

. رنددا مي بر حسالها  جاي آن شان به خواهند گشت؛ همسرانن بر بسياري 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 آتش شاتيونفالت ها در  آن

آشپز زن  ، سرزالش ، شهروندندمآوريل، در  3در . چناني، برزمين افتادند هاي آن پوش زنان كارگر نه تن ي هلباس ساد
 .ها مراقبت كرد ، 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«: ندهاي آتشيني منتشر كرد نيهامركزي تشكيل دادند، بي ي كميته

بدان كه تنها راه نجات كساني  ؟"مان چه اهميتي دارد قرار باشد كساني را كه دوست دارم از دست بدهم، پيروزي هدف
د را در اختيار وخها  آن. ها افزايش يافت هاي آن كميته .»گير مبارزه كني رشان داري اين است كه خود را د كه دوست

 فتند،ر خود طفره مي ي ههائي كه از انجام وظيف هاي خطرناك كردند و از ترسو كمون گذاشتند، تقاضاي سالح و پست
ي  خانه دبيرمسئول در  ي هخود مفهوم كمون را توضيح داد و نمايندشيواي با قلم  ئوره لدآنخانم  .]126[داشتندگاليه 

زاده،  يك زن جوان روس، اشراف. بهره گيرد »سوزد مقدسي كه در قلب زنان مي ي هاز شعل«جنگ را فراخواند تا 
اي كه در انقالب  كرده زن زيبا و تحصيل[انقالب بوداين  ريكورِمرواني دت، دميتريفنام  كرده، زيبا و ثروتمند به تحصيل

. ، تجسم يافت7 هيحزگاري در نا، آمولوئيز 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 صدا ي هزمزم و چشمان محتضر به. نجات دهند
 .زد مي

ها  نفر از آن 660ها پس از پيروزي  ورسائي. جنگيدند مي، كودكان همراه مردان و زنان كاريآوردي در فدا در اين هم
ها  آن. ها در دوران محاصره خدمت كردند هزاران نفر از آن. ازبين رفتندهاي 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 جنون هائي از قهرمانيِ باز صحنه حفاظ، در فضايِ بي. چهارده ساله بودند  هاي سيزده بچه پسر

 .]127[گذاشتند
مناطقي [ ننسودر  دنيـ  سنو  سوهاي  شهرداري. ي حصار آن روشني افكنداور پاريس به ي هپرتو اين شعل

. هاي شهري و برقراري جمهوري شوند ها اعتراض كنند و خواستار آزادي بمباران تا به ددنمتحد ش] م. پاريس ي درحومه
 .هم احساس شدها  شهرستانحتي در اين شعله گرماي 
آوريل  3خنديدند كه در  مي ير 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«: آوريل 4و در روز  ،»سرنوشت قيام استاين روز تعيين «: گفت مي
در ورساي وسائل غيرقابل مقاومتي در دست تدارك « :آوريل 11روز  ،»اين روز تعيين كننده است«: آوريل 7روز  
كننده و وسائل  هاي تعيين موفقيت همه رغم اين هو ب .»كننده هستيم تعيين ي هما منتظر لحظ« آوريل 12و روز   ،»است

پشت حصار هاي  هاي آن درمقابل خانه تنها پيروزي. هاي مقدم ما متوقف بود ساي هنوز در پسترناپذير، ارتش و مقاومت
 .ها بود و حومه

پر بود  لواولُو  ريِنياَ. شد اثر آتش انفجار روشن مي مدام بر رنتخيابان  وگراند آرمه ، خيابان مايوـ  پورتمناطق مجاور 
 ي هگلول 500/1اين نقاط روزي  ها فقط به ورسائي. كشيدند هاي خود گرسنگي مي در زيرزمين نويياز ويرانه و ساكنان 

كار  ،شود اگر صداي شليك چند توپ شنيده مي« :نوشت فرمانداران خود مي به ير تيوجود اين  و با. كردند توپ پرتاب مي
كه جرأت  لياح در. كنند ما بباورانند كه دارند جنگ مي كنند به شي است كه سعي ميبلكه كار چند شور ،حكومت نيست

 .»نشان دادن خود را هم ندارند
كه بين دو آتش گرفتار شده  نوييهاي  ولي براي بمباران شده ،پاريس كمك كرد ي همردم بمباران شد كمون به

حقوق  پاريس  ي هها و جامع فراماسون .طبوعات بلند شدم ي 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 نمايندگان اعزامي با زحمت زياد . درمياني كردند پا
. ن كردها تعيي شده  خود را براي پذيرفتن بمباران يز اعضااشورا پنج نفر . هشت ساعت عمليات نظامي را معلق كنند

ها پاريس را ترك  آن 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 بودند يريناَتا  مايوـ  پورتها از  ، از ساعت نه صبح توپآوريل 25در روز 
كه عميقاً متأثر شده  حالي در. هاي توپ انبوهي از خاك، سنگ و قطعات گلوله: ندرفت مايو ـ  پورتهاي خيابان و  ويرانه
 نوييساكت ايستادند و بعد در سراسر  ،خود تكيه داده بودندي  پرآوازههاي  توپ هائي كه به چي مقابل توپ در ،بودند

درخشان آفتاب  ي هود را در اشعخ ي هشكست هاي درهم اين شهر كوچك كه زماني چنان دلربا بود، خانه. پراكنده شدند
ها  فدرال سربازان صف و ديگري به مورد توافق، دو ديواره وجود داشت، يكي متعلق بهي  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  به روئي  با خوشها،  پاريسي. هاي ترسيده تحت نظر قرار داشتند با نگاهخود افسران ط توسبودند، 

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 مي
هاي پاريسي  طرف خانم كه سرنيزه را به را گرفت و درحالي شا 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 زد رفته بود،نشانه 
. لي شدخيابان خا. آمد صدا در زنگ ساعت پنج به ،كه كشتاري صورت گرفته باشد بدون آنبا اين حال . شدندگير  دست

نحوي جادوئي  هآورد كه گوئي ب مايوـ  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 تيژنرال  ي هبخشي از نقشـ  بودختمان ادر دست س پيش خانه كه دو هفته وپهاي ت بار جانب از آتش اين
 .داشت بر

ارتش . هنوز دنبالش بود دانسهاي  نامي قرار داد كه بد يماكماهونها را تحت فرماندهي آن  سرباز ي ههم مه 6او در 
گونه  دادند كه توان هيچ ها تشكيل مي هاي ذخيره ندهما ها را ته آن ي هنفر بود كه بخش عمد 000/46بالغ بر در اين زمان 

 بيسماركرا فرستاده بود تا پيش  ژول فاورآوري سرباز  و گرد عملياتبراي تقويت  ير تي. عمليات جدي را نداشتند
ر اجازه دادند كه د ير تي متحد خود، تر صلح آزاد كردند و به اسير را با شرائط سخت 000/60ها  پروسي. التماس كند

تجاوز  000/40بايست از اين تعداد نمي اساس مبادي صلح كه بر در حالي ،سرباز مستقر كند 000/130اطراف 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 رتحت ف بود كه رزروكي هم يو  بودند از اسراي آزاد شده از آلمان ـنشانلَك
با  ير تي. نفرشان رزمي بودند 000/130گير افزايش يافت كه ب جيره 000/170اين رقم به . بودندنفر  000/110 بالغ بر

، سخت تحت دمناسب داشتن ها خوراك و لباس سرباز. مهارت نشان داد از خود قعاًاو ها در مقابل پاريس قرار دادن آن
نيست شدن افسراني كه نفرت خود را از اين  آميزي از سر به موارد اسرار. دوباره برقرار شده بود طباضكنترل 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 توپ هاي رسمي زني رغم الف علي. گذاشتند فرار مي مقاومت جدي پا به

 .بايست با آتش غلبه كرد بر پاريس فقط مي. را مرهون آن بودند رينياَو  دوربوواهاي  موفقيت
از بار نيمي  ولي اين بود؛ه احاطه شد  سرنيزه ابمعناي اخص كلمه،  بهپاريس بار هم  اين ،اول ي همحاصرنظير دوران 

شرق و شمال را هاي  دژ، دنيـ  سنتا  مارندايره از  ارتش آلمان با تشكيل يك نيم. بودند نيمي فرانسويو خارجي ها  آن
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اين . شتاختيار دا را در والريانـ  مونو فقط  ستب دايره را مي ژورژ نس وويلنُتا  دني سنارتش ورساي از . شتدر اشغال دا
و  وانو، مونروژ، تربيس ،ايوريپنج دژ در آن زمان ها  فدرال. كمون حمله كند توانست به از غرب و جنوب مي ارتش فقط

هاي  با دهكدهچنين  همبا يكديگر و  ها ي آن واسطه بههاي مقدم  و پستها  سنگر كهداشتند در اختيار را براي دفاع  ايسي
 .ندكرد ميبرقرار تماس  ـ توئننسو  يريناَ، نوييـ  عمده

دفاع  ايسيبود كه توسط دژ  ژور دو نپوئَ هاويز ،ها در سمت جنوب غربي ورسائيبا  همقابلحصار در پذير  آسيب ي هنقط
كرد،  متصل مي سن و خندقي كه آن را به ايسيي  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 وپهاي ت تحت پوشش بود و تحت فرماندهيِ قايق
 بِزانسنو  ليون، دوئه، شربورگ، تولُنشكن كه از  توپ حصار ي عراده 293اين ارتفاعات را با  يِر تي. مشرف بود شَتيون

كه متصدي اين عمليات بود، فوراً  سيسهل ژنرا. از همان آغاز متزلزل شد ايسيدژ  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 مي وانوو دژ  ايسياين بود كه دژ  يِر تيي  نقشه
ي ما از طريق  از حمله جلوگيري نوييتا  سنتوانتنها هدف عمليات از . داخل پاريس لشگركشي كرد شد به كه از آن مي

 .بود كورببوا
 ها و كدام نقشه را قرار داد؟ در مقابل، كمون چه نيرو

افسر رزرو حكايت  500/3نفر و  000/100ي خدمت و  افسر گارد مليِ آماده 000/4نفر و  000/96آمار از 
نستند كه چطور كار را سامان دا اگر مي. شود نفر را شامل مي 450/3شش مدعي بود كه  و سپاه آزاد سي]. 128[داشت

ولي ضعف شورا و دشواري نظارت و . اختيار داشت نفر در 000/60شد  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 كه انيسك  كنترل، به

دليل فقدان نظم،  اين ترتيب، به به. داخل پاريس محدود كنند كار بستند كه خدمت خود را به تمهيداتي به ها خيلي. بگريزند
هرگز توسط بيش از پانزده يا شانزده هزار نفر نگهداري  ايوريتا  سنتواني  هاي واقعي خيلي ضعيف ماندند و جبهه نيرو
 .شد نمي

ها يا سواري افسران و  ها و گاري اسب براي كشيدن توپ 500فقط . نظام فقط روي كاغذ وجود داشت سواره
نفر  500هرگز بيش از . اي ماند ي مهندسي در وضعيت نطفه هاي دقيق، دايره رغم مصوبه علي. ها وجود داشت نويس پيغام
كه در اختيار  دويست عراده توپي و  از هزار . چي حكايت داشت توپ 500/2ها 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 كرد 000/5يا  000/4را دست باال با  نوييو  لُولوا، اَنييِر هاي پل دمبروسكي

مه، حتي پس  22آوريل تا  15آهن دراختيار داشت كه از  پوش راه توپ و دو واگن زره ي عراده 30 اَنييرو  كليشيخود در 
استحكامات . ي توپ دراختيار داشت عراده 10تنها  لُولواكردند؛ و در  پاريس، در طول خط حركت مي ها به از ورود ورسائي

 .او را در پوشش داشت  نوييدر  مايوـ  پورتداد و  او ياري مي شمال به
داراي  ايسيدژ . ها ده تا يازده هزار فدرال وجود داشت سنگرها و  ، در دژها، دهكدهايوريتا  ايسيي چپ، از  در كرانه

كمك چهار لكوموتيو  به 73و  72هاي  پايگاه. ها از كار افتاده بودند سوم آن توپ بود كه دو ي نفر و پنجاه عراده 600
دار كه  هاي توپ قدر زير پل قاي. كردند او ياري مي مستقر شده بود، اندكي به ژور يو پوئَنپوش كه روي پل معلق  زره

پيش بروند  شاتيونكردند تا  گشودند و حتي جرأت مي آتش مي بريمبريونو  سور، برُفويروي  دوباره مسلح شده بودند، به
 وانودژ  را به ايسيكه دژ  ، و خندقيول لُ، مولينو ايسيي  دار دژ و قلعه چند صد تفنگ. توپ ببندند را به مدن حفاظْ و بي

نفر  500ي  رس قرار داشت، با كمك دليرانه در تير ايسيكه مانند دژ  وانوهاي دژ  تالش. را اشغال نمودندكرد  متصل مي
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هاي حصارِ پاريس خيلي كم از آن دژ  پايگاه. گرفت توپ مورد پشتيباني قرار مي ي عراده 20جمعي خود و حدود  ابواب
 .پشتيباني كردند

سمت  توپ به 20نفر و  500با  بيستردژ . كرد پشتيباني مي وانوط از دژ توپ فق 15تا  10نفر و  350با  منروژدژ 
با  برويِر اُت: سه كانون تقويتي قابل مالحظه از اين دژ حفاظت كردند. كرد كه از ديد آن پنهان بودند هائي آتش مي هدف
در . هويتزرنفر و چند توپ  300با  ويلژوئيفتوپ، و  14نفر و حدود  700با  مولَن ساكهعراده توپ،  20نفر و  500

در اشغال  ـ اَرنُيو  كَشان، ژانتييي هاي اطراف ـ دهكده. توپ داشت 40نفر و حدود  500 ايورياليه سمت چپ،  دژ  منتهي
 .فدرال بود 500/2تا  000/2

سپرده شده بود،  ـ [*]سسيليا الـ  گاريبالديدستياري يكي از افسران  با  اُد هاي جنوب كه ابتدا به فرماندهي اسمي دژ
 وانوو  ايسيهاي  بر سنگر ايسيبايست از ستاد خود در  او مي. افتاد لوار، افسر ارتش اَلساتيان وِتزِلدست  آوريل به 20در 

شدند، هركاري را كه  ها كه مرتباً تعويض مي در عمل، فرماندهان اين دژ. كرد ها نظارت مي چنين دفاع دژ و هم
 .دادند م ميشان بود، انجا دلخواه به

او . ، يكي از بهترين افسران قيام لهستان تفويض شدوربلوسكيژنرال  به اركُيتا  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«: افسران فرمانده هرگز جز يك فرمان دريافت نكردندي اين  همه

 .يك شوراي جنگ تشكيل ندادند هيچ[*] روسلنه  كلوزرهنه . اي دركار نبود شد، هرگز چنين نقشه مربوط مي
ندرت  به. كنترلي بركارشان وجود داشت كرد و نه ها رسيدگي مي آن حال خود رها شده بودند؛ نه كسي به نفرات هم به

ها بيست  بعضي از گردان. آمد تمام فشار برافراد معيني وارد مي. شد نفرات زير آتش امدادرساني مي به ـ 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  هاي شپش گرفته 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. بين برد مباالتي خيلي زود هرگونه انضباطي را از اين بي

جنگ در  كردند تا به ها پست خود را ترك مي كردند، بعضي از آن افسران هم همين كار را مي. رفتند خدمت درمي
شديد مجازات  ها را خيلي 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 اگر مي

اين شورا همواره از راكد بودن . اده مستقل خود بودنشان دادن ار تر از روز اول قادر به ولي شورا حاال حتي كم. دادند مي
كه  آوريل، كميسيون نظامي با اعالم اين 26در . جريان بيندازد ها را به دانست چگونه آن ها شكوه داشت؛ ولي نمي كار

ان گارد ها را مأمور تجديد سازم مركزي و رؤساي هنگ ي ها، كميته اند؛ شهرداري ها روي كاغذ مانده ها و فرمان مصوبه
ها  دهي پاريس براساس حوزه 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 مي ي 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 هاي گرو كه قرار بود مجاناً به 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 نمي بيش دورانديشي و در اواخر آوريل هيچ ناظر كم
هاي فرعي و هزاران  ها، كميته ها، كميته كله زدن با دفتر و هائي جهت سر ازخودگذشته نيروي خود را براي ابداع روش

در . آورنددست  نمودند تا يك توپ به كردند و اغلب يك روز تمام صرف مي مستهلك مي ي مدعيِ رقيب اداره
خواستند و تا  چيز جز غذا و گلوله نمي 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 منهدم ميشان  ي شليك داشت، روزنه مي بر

هاي  ها و قهرماني ي اين ازخودگذشتگي همه. كردند گير مي شان غافل هاي گاه دلير، بدون حفاظ، سربازانِ صف را در كمين
 .نفذ نشت كندها م رفت، مثل بخار يك موتور كه از صد حدر مي كننده بيهوده به خيره
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  هيجدهمفصل 
 

 كار كمون
  

 9آوريل 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. و انتخاب شدندها در همان روز از ن كميسيون
ي شهرداري مركزي، هم در كميسيون و هم در شهرداري خودش  حال هم در جلسات روزمره عين توانست در يك نفر مي

ي خود كرده بود  اري ناحيه مربوطهجاكه شورا هريك از اعضاي خود را مسئول همان دستگاه ادحضور داشته باشد؟ ازآن
20عهده داشتند و اكثراً در روز  ها را به آن و عمالً كار چندين كميسيون بر دوش نمايندگاني بود كه از همان آغاز رياست 

نظري ي شرح وقايع،  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 هاي مسئول دايره هيئت: نيت نياز داشتند حسن دو هيئت نمايندگي صرفاً به
كه مايل بود پاريس را گرسنگي  با آن ير 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 وانست مانع عرضهت ، نمي]131[بدهد
 ـ ماليه، جنگ، نجات عمومي و امور خارجه چهار نمايندگي مسؤل ـ. هاي شهري لطمه نخورد مانده بودند، سرويس

بايست اصول فلسفي  مي ـ ري و كار و مبادلهآموزش و پرورش، دادگست سه نماينده ديگر ـ. هاي ويژه نياز داشتند قابليت به
 .قشر زيرين طبقه متوسط تعلق داشتند كه كارگر بود، به فرانكلجز  ي نمايندگان به همه. داشتند اين انقالب را در نظر مي

ِ بيش از حد متواضع را وارلَنناپذير خود  خستگي هاي تمركز يافت كه با پرگوئي ژوردكميسيون ماليه در شخص 
فرانك براي  000/675اين كميسيون عبارت از اين بود كه هر روز صبح  ي محوله به وظيفه. لشعاع قرار داده بودا تحت
 124داري،  هاي خزانه در گاوصندوق 000/658/4عالوه بر . ها  تهيه شود نفر و تأمين توان جنگي آن 000/25  تغذيه

خواست در  توانست يا نمي نمي ژوردولي . ي ماليه پيدا شد دارهصورت سهام و ساير اوراق بهادار در ا مليون فرانك هم به
از  (ها  ي اداره رو، او ناچار بود كه روي درآمد همه ي خود را پرنمايد؛ ازاين ها مذاكره كند و از اين طريق خزانه مورد آن

ها و  ، صندوق شهرداريهاي مستقيم، ثبت اسناد و تمبر، بازارها، دخانيات العمل قبيل پست و تلگراف، عوارض، حق
هم از  000/290/7شهر پرداخت و حتي  فرانك بدهي خود را به 000/400/9كم  بانك كم. دست بگذارد)  خدمات راه آهن
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در طي همين دوران . زحمت فراهم شد به 000/000/26آوريل،  30مارس تا  20اين ترتيب بين  به. حساب خودش داد
، 000/446/1ها درمجموع  ي شهرداري ، همه000/813/1فرمانداري . دريافت كرد 000/000/20تنهائي  ي جنگ به اداره

، خارجه 000/1، آموزش و پرورش فقط 000/50، تجارت 500/5، دادگستري 000/29بحريه  ،000/103داخله 
ي ي مل 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 كردند 882/24انجمن 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 سرويس 000/696/16بود كه 

 .درآمد عوارض تحويل شد
چهارم  ها تحت سرپرستي كارگران و يا كارمندان جزء سابق قرار داشتند و همگي تقريباً با يك اكثر اين سرويس

. يابد سازمان مي رويس را كامالً بيس ـ كارگر تراشكار، تايز ي پست ـ مدير دايره. كردند تعداد نفرات معمولي خود كار مي
ها خالي  ها و غيره مفقود و صندوق اند، تمبرها مخفي يا ربوده شده بودند؛ مدارك، مهرها، كارت ها بسته دفاتر پست بخش

ج ورساي مراجعه كنند، واال اخرا داد كه به كارمندان دستور مي ها به هائي بر در و ديوار كريدورها و حياط يادداشت. بود
دهي  كه كارمندان جزء كه از پيش خبر نداشتند، براي سازمان وقتي. با سرعت و نيرو وارد عمل شد تايزولي . 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 ه سوسياليست نيز بودند، بهبعضي از كارمندان ك. راه آمدند كم به كم
ها در پاريس  آوري و توزيع نامه ها گشوده شد و درعرض بيست و چهار ساعت جمع پست بخش. ها سپرده شد سرمنشي به

در  دنيـ  سنهاي  صندوق مقصدشان شهرستان بود، از طريق مأمورين مبتكر به كه  هائي نامه. تجديدسازمان گرديد
ها براي هرگونه ابتكار شخصي بازگذاشته شده  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[سنجش و امتحان تعيين شود
. تمبرهاي پستي را توليد كرد ـ ترين اعضاي انترناسيونال آلياژساز و يكي از فعالـ  كامليناخانه تحت مديريت  ضراب
. كردند؛ ولي سرانجام ساكت شدند بتدا مدير و كارمندان اصلي مجادله ميي كل پست، ا خانه هم مانند اداره در ضراب

اي  ي حرفه جاكه هركس تجربه اين محل را دليرانه در دست گرفت، كار را ادامه داد و ازآن با حمايت چند دوست كاملينا
هاي طالي  نك كه شمشبا. هاي كار صورت گرفت ها و هم در روش گرفت، اصالحاتي هم در ماشين كار مي خود را به

هاي پنج  صورت سكه فرانك طال تحويل دهد كه بالفاصله به 000/110خود 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. ماليه وابسته بود ي دايره ي مددكاري عمومي هم به دايره
اي از پزشگان و مسئوالن خدمات،  پاره. ترتيبي تحويل گرفته بود، تجديد سازمان كرد فضائل، اين اداره را كه دركمال بي

گدائي  ها به ز افراد تحت سرپرستي آنكاران فرار كرده و بسياري ا مدير و خدمت ايسيدر . ها را رها كرده بودند بيمارستان
كردند و در همين حال  ها مجروحين ما را جلوي در معطل مي بعضي از كاركنان بيمارستان. ها افتاده بودند در خيابان

چيز را مرتب كرد و  همه ترايهاردولي . هاي افتخارآميزشان شرمگين كنند ها را از زخم نمودند آن خواهران رباني سعي مي
اين . دوستان خود را يافتند و كمون را ستودند اين طرف بيماران و معلولين در وجود نگهبانانْ به 1792دومين بار از  براي

ي  دست يك افسر ورسائي كشته شد، گزارش بسيار جامعي درباره به  پانتئنمه 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 ليسا زنجير ميحكومت و ك حذف دفتر خيريه كه فقرا را به
 .ي كمون تشكيل شود در هرناحيه يك دفتر مددكاري تحت مديريت كميته

 كُمبوو  فيِِهسرويس عوارض توسط . شد اداره مي آگوست فُنتنِزيركانه توسط  ي تلگراف، ثبت اسناد و امالك اداره
، و ]133[تجديدسازمان كرد و با استادي آن را اداره نمود دبكي ملي كه  خانه چاپ. يس گرديدسره از نو تأس يك
جوئي  بورژوازي بزرگ اختصاص داشت، با مهارت و صرفه ي ماليه كه معموالً به دايره چنين ساير دواير مرتبط به هم

اين فهرست كامل . راه شدند دان جزء روبهتوسط كارگران و كارمن ـ فرانك نرسيد 000/6حداكثر  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 ،در مقايسه با دايره ماليه، دايره جنگ
ها را  آن. كردند از نبود امدادرساني شكوه مي اي اي تقاضاي مهمات و آذوقه داشتند و عده خانه را پركرده بودند، عده وزارت

، شخصيتي قدري تودار، هانري پرودمچنان در بند عقل سليم بود و توسط كلنل  فرستادند كه هم پس مي واندومميدان  به
جا مستقر شده بود؛ سخت در جنب و جوش بود  درآن كلوزرهمركزي كه توسط  ي ي زيرين، كميته در طبقه. شد اداره مي

تهيه  گرفت، خود را به ي مسئول جنگ را مي هاي نماينده كرد، غلط انتها مي وقت و توان خود را مصروف جلسات بيو 
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، به 28ه در خانه ك ي توپ كميته. دهد كه درمورد عمليات نظامي نظر مي
هاي ميدان مارس را دراختيار داشت و  اين اداره توپ. ها جار و جنجال راه انداخته بود جنگ بر سر محل استقرار توپ

حتي  و يا ]134[خانه هائي براي ايجاد يك پارك مركزي براي توپ تالش. را مونمارترهاي  خانه توپ ي توپ كميته
ها باقي ماند؛  ي آخر در كنار سنگربندي هاي دوربرد تا لحظه توپ. نتيجه ماند هاي توپ موجود بي دانستن تعداد عراده

سانتيمتري در اختيار داشتند و مهمات  12و  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 رشتهسر. 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  ا بدون روش و عليج آدم كله شقي سپرده شد كه همه آوريل گذاشته شده بود، به 9كرد و قرار آن براي  مي

اصلِ ثابت، بدون  گونه همين سبك، بدون هيچ هاي ديگر به تمام سرويس. شد كار مي خود دست به هاي 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 ت داشت مياي هرچه دوس كنسرت بدون رهبر هرنوازنده
رغم اين تصور  مركزي علي ي كميته. توانست هماهنگي را دوباره برقرار كند 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
اعضاي اين كميته از زمان برقراري كمون تاحد زيادي تجديد شده . 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 ـ هاي ي انتخابات واسطه بودند و به
چشمي با  ش را از هما اهميت ي هاين كميته در وضعيت كنوني خود هم ].135[ايجاد شده بود خيال افراد الابالي و بي

. كرد ترين فشاري فوراً جاخالي مي آن را در انحصار خود گرفته بود، با كم برالرخانه كه  ي توپ كميته. كرد كمون اخذ مي
 .جنگ وابسته بودندي مسئول  طرز كار نماينده ها يكسره به داري و ساير سرويس سررشته

صادر  ـ گاه ماليخوليائي و گاه آمرانه 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 فالن و بهمانكني؟  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  يك هفته بعد دنبال همين كميته مي عزلت گزيند و النترپوكند تا در خيابان  خانه بيرون مي از وزارت
هاي جعلي در مورد  نامه تودلِباناز  كه] 136[اين آدم تا سرحد بيشرمي خودبين. گرداند ي جنگ برمي  خانه دبير به

بر تمام هرگز گذراند، با تك هاي خارجي مي نشيني با خبرنگاران روزنامه داد و وقت خود را با هم هاي دفاع نشان مي نقشه
براي كمون تقريباً يك ماه طول كشيد تا . 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 ساله 28جوان : دش روسلاميدهاي بسياري متوجه رئيس ستاد او 

ها  برخاسته و از چنگ پروسي بازِنمخالفت با  به مدساين سروانِ مهندسي در ارتش . افشاند وحشي انقالب خود را مي
. جا معطل بود در آنمارس هنوز  18سرهنگ مهندسي منصوب كرده بود و تا  به نوِراو را در اردوي  گامبتا. گريخته بود

پاريس رساند  با عجله خود را به. ي خودش را ديد چنين آينده ي فرانسه و هم در پاريس آينده. وجد آورد مارس او را به 18
 3او آدمي متكبر بود، خيلي زود سوء 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 به ژِرالدن شارلو  مالونعضو شورا،  دو. آوريل بازداشت شد
چاپلوسي از  مركزي صاحب قدرت است، به ي با اين خيال كه كميته روسل. رياست ستاد كل پذيرفته شد از طريق او به

. كرد محبوبيت دارند رفت كه گمان مي هائي مي آدمگيرد و دنبال  داد كه از آن رهنمود مي آن پرداخت، و چنين جلوه مي
خانه را مجذوب كرد؛ ولي  گرفت، دبير خود مي بزرگ كه به هاي ي آدم ، و قيافهشسردي او، زبان فني و روشني بيان

. دشدن مشوش او مي   كردند، متوجه ظاهر نااستوار و عالئم غيرقابل ترديدي از روحيه تر بررسي مي كه او را دقيق كساني
 كلوزرهحالي  ي او براي عموم مردم كه از بي مĤبانه اي باب روز شده بود و رفتار كنسول اين افسر جوان انقالبي تا اندازه

 .نمود آيند نمي دلزده شده بودند، ناخوش
ود حال خ ها را به ي سرويس آوريل رئيس ستاد كل بود، همه 5او كه از . كرد چيز اين شيفتگي را توجيه نمي ولي هيچ

بود كه هرروز صبح  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 ملي كه بايد  كميسيون امنيت. 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 ريگو اگر. دووالود؛ ولي تحت نظارت شديد ي غيرنظامي خود در فرمانداري تعيين كرده ب نماينده

خطاي نابخشودني شورا اين بود كه او را در . رفت راه خطا نمي زنده بود به دووالآمد و مادام كه  ستوان خوبي از كار مي
، فره ناي معدودي ـاستث دوستانش به. هاي مقدم بود تر از پست ترين اشتباه در آن خطرناك رأس سرويسي قرار داد كه كم

انجام   نحوي كودكانه ترين وظائف را به هوا بودند و حساس همگي مثل خود او جوان و سر به ـ و دو يا سه نفر ديگر رِنيار
دراين . كرد ي او را دنبال مي داشت، صرفاً نمونه نظارت مي ريگوبايست بر  كه مي كميسيون نجات عمومي. دادند مي

كه نگهباني و مسئوليت جان  بردند و ظاهراً از اين سر مي ي خود به رچيز در محفل دوستانهها پيش از ه كميته، آن
 .عهده گرفته بودند، غافل ماندند نفر را به 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 همه ريگوكه سوءظن  گران بدون آن توطئه. رسيدند فروش مي ا بهه شدند، عصر در خيابان مي

ها انجام  جاي آن هميشه الزم بود كسي اين كار را به. ها هرگز خود چيزي كشف نكردند آن. ها رخنه كرده بودند سرويس
تيباني شديد نيروهاي كمكي از گارد ملي انجام هاي نظامي در طول روز و با پش كشي ها را مانند لشگر بازداشت .دهد
ي وابسته  ها فقط توانسته بودند روي چهار يا پنج روحاني برجسته ها، آن پس از تصويب قرار در مورد گروگان. دادند مي
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؛ مادلن؛ كشيش كليساي الگاردالبدل او  بناپارتيست تمام عيار؛ علي ـ داربواـ  گاليكاسقف اعظم : كليسا دست بگذارند به
مداري از نزديكان ناپلئون سوم كه در كودتا با او همكاري كرد و در دوران  تاجر و سياست[عباپوش مرنيِ ، نوعي دگري

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 به ژِكهو ] 137[رئيس دادگاه پژوهش بنژانحسن تصادف 

 ].138[انداخت
تعدادي از . كاران بود پرداختند، مايه نجات جنايت گريِ قابل سرزنش كه مردم بهاي آن را با خون خود مي اين الابالي

هاي  ه زن تيره روز كه در قفسس: ها عبارت بود از پرده برداشتند؛ كشفيات آن پيكپوسنفرات گارد ملي از اسرار دير 
نحوي غريب تفتيش عقايد  كه به هائي ها و قالب 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. نداده بود، گفت كه او ده سال در اين قفس بوده است عقلش را از دست

فرمانداري . تعدادي اسكلت زن كشف كرده بودند سن لورانبعضي از ساكنان ناحيه دهم در كليساي ] 140[بفرستد الزار
 .جائي نرسيد يك تحقيق نمايشي دست زد كه به صرفاً به

خود را آشكار ساخت، اصالت اين انقالب مردمي تا اين حد در  دوستي ي انسان ها ايده ي اين لغزش ان همهولي در مي
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 [شومتو  شاليهكالمي قابل تحسين درخور . »كند يتيمان مراقبت مي ي درماندگان نان دارد و از همه ي همه

نام ترتيب  هاي بي گزارش ستوه آمده بود، اعالم كرد كه به هها ب فرمانداري كه از كثرت گزارش]. م. 1789رهبران انقالب 
مصالح عمومي، كه  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 كشي كينه به
نهاد شد كه  پيش ير تي حتي به. هاي خارجي را بپذيرند گران روزنامه دوستان خود مالقات داشته باشند؛ و گزارش

براي انجام اين . مبادله كنند بالنكيرا تنها با  الگاردو  بوژيان، دگرياي نظير اسقف اعظم  هاي برجسته گروگان
زندان  عدم موفقيت بهي كمون سوگند خورد كه درصورت  كه نزد اسقف اعظم و نماينده پس از آن ژنرالـ  ويكارمذاكرات 
كه هواداران  جنبش خواهد داد، درحالي يك سر به بالنكيفكر كرد كه  ير تيولي . ي ورساي شد گردد، روانه خود برمي

ها يا  گاليك[جان درنَبرد گاليكي 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 از روحانيون فرانسوي بودند كه به ها آن دسته اولترامانتاين

ها  آن گذاشت و هم با خرجي اندك يك شهيد به جا مي ها به هم ثروتي هنگفت براي آن: متضمن سودي مضاعف بود
شكني تنبيه نكرد و  خاطر اين پيمان م را بهشورا اسقف اعظ ].141[در ورساي ماند الگاردمخالفت كرد و  ير تي. داد مي

و  پيكپوسهاي خاطي  راهبه. هرگز حتي در ايام نوميدي اولويت زنان فراموش نشد. چند روز بعد خواهرش را آزاد نمود
 .منتقل شدند، در بخش مخصوصي از ساختمان محبوس گرديدند سن الزار هائي كه به ساير مذهبي

ي  نوبه شورا به. ها انسانيت خود را نشان دادند دادگستري هم در بهبود وضعيت زندانهاي مسئول  فرمانداري و هيئت
ي دادگستري ابالغ شود  نماينده خود در تالش براي تضمين آزادي فردي مقرر كرد كه هرگونه بازداشتي بايد بالفاصله به

راثر اطالعات غلط چند نفر را كه شايع بود كه افراد گارد ملي ب پس از آن. و هيچ تفتيشي بدون جواز قانوني صورت نگيرد
ند، بازداشت كردند، شورا در روزنامه رسمي اعالم كرد كه هرگونه عمل خودسرانه اخراج و تعقيب فوري ا 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 به گوستاو شُاديكميسر پليس كه . شورا فوراً دستور داد كه پول مسترد شودمجاز است؛ 
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براي جلوگيري از هرگونه . شورا كميسر را بركنار كرد. گير كرد، پول زنداني را هم ضبط نموده بود ژانويه دست 22
كليه  حال به ها را صادر كرد؛ و درعين علت بازداشت آن سوءاستفاده از قدرت، شورا دستور تحقيق در وضعيت زندانيان و

استعفاي خود را فرستاد كه پذيرفته شد؛ زيرا او ديگر  ريگوبا اين كار . ي مالقات با زندانيان را داد اعضاي خود اجازه
هاي  وزنامههاي او ستون ر شيرينكاري. مجبور شده بود كه او را توبيخ كند دلسكلوزكرد 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 سفله. اند داشته اين افسانه را زنده نگه فيگاروئيمورخين . ودندنم كُش معرفي مي كردند، آدم مي
گيري  دست 000/50كرد و براي  هاي سفيدمهرِ امپراطوري سر خم مي و نامه 1851گيري دسامبر  دست 000/30مقابل 

تعداد . كند وحه سرائي ميكه توسط كمون صورت گرفت، ن بازداشتي 900يا  800زد، هنوز براي  ماه مه كف مي
ها فقط  ها فقط براي چند روز و خيلي ها در طول اين دو ماه منازعه هرگز از اين رقم تجاوز نكرد و دوسوم آن 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 به ير يتهاي  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 داشت ي هنسبت هيئت نمايندگي جنگ در مرتب رسا انتخاب شده بود و از لحاظ اهميت فقط بهيك عنوان نا

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. شتندجا تفنگ دا مارسي كه بعضاً خلع سالح شده بودند، درهمه

هاي ارسالي براي  شد و از اين طريق نيروهاي كمكي و توپ هاي راه آهن اشغال مي گرفت، ايستگاه نيرومندي صورت مي
  .شد ورساي توقيف مي

لوك و بدون اوتوريته را محل، بدون حسن س 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. ردندك نهاد خدمت مي عبث پيش به

  .فرانك اختصاص داده شده بود 000/100قيام فقط  ساختن و برانگيختن فرانسه به
 دو پيام. ي كوتاه و گويائي از انقالب پاريس بود يكي خالصه. هيئت نمايندگي فقط تعداد كمي بيانيه منتشر كرد

نوشته شده بود، براي دهقانان كامالً قاب فهم  آندره 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 اين بذر نيك بارِ بالون آزادي بود كه با يك مكانيسم خيلي حساب شده گاه به

  !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 كارگر كه با اشتياق چشم به
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 شجاعانه عليه افتراهاي مطبوعات بورژوائي مبارزه مي
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كموني صرف برخي از اين نشريات آخرين امكانات خود را در دفاع از . ولي كاري نكرد. اين مددكاران ارزشمند دراز كند
  . داد مدافعانش براثر كمبود نان از پا درآيند كردند كه اجازه مي

در محافظت . مقابله كند ير تيي  توانست با زيركي محيالنه اين هيئت نمايندگي، بدون تجربه و بدون امكانات نمي
خانه فرستاد، ولي كاري  ضراب به خانه را 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  آن كم وصيت بايست دست هاي اين قرن را بيان كند؛ و اگر قرار بودكه بميرد، مي كه آرزو شده بود، تكليف داشت
كه درعرض اين چهل سال از طرف  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
اضاي را كه از ديرباز مورد تق  اي از اصالحاتي ي مسئول دادگستري بود، بايد خالصه كه نماينده داني حقوق

ي انقالب پرولتاريائي بود كه اشرافيت نظام قضائي ما و مباني  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 هاي غير از اوتوريت 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  اشتنام كمون صورت گرفته بود، اولويت د كه به اين امر براي انقالبي. مكند ميليون ثروت ملي را مي
اعم از مدني، (گونه دعاوي  همه  منصفه هاي 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 ط و منشي زائد ميكه چگونه كارگشا، ضاب

گرفتند ـ  كرد كه حقوقي ثابت مي ها، افسران ضابط و نُظار مي تر همِ خود را مصروف انتصاب منشي مسئول بيش
ه اصل ضرورت وجود چنين مأموريني را چنين اين عيب را نيز داشت ك هوده در زمان جنگ كه هم انتصاباتي بسيار بي

مقرر شد كه در هنگام بازداشت اشخاص در . چيز مترقي از اين كار حاصل نشد 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» ق عرايضصندو «شده به

كنند، پرتوي  همه جنايت را استتار مي اگر كمون براين مؤسسات كه آن. نام و شرح وضعيت بيماران خود را ارسال كنند
  .دندولي اين مصوبات هرگز اجرا نش. شد انداخته بود، بشريت مديون آن مي

سن هاي  و اسكلت پيكپوس ي هبود 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 به لوران

جانب كمون  خواهان فرانسه را به راي يك روز هم كه شده كليه جمهوريحتي اين فرصت را هم از دست داد كه الاقل ب
مصونيت از مجازات زندگي  اين شخص ثروتمند، دلير و گستاخ همواره با اطمينان به. ها بود در اختيار آن ژِكر. جذب كند

فقط انقالب . كند ال نميمكزيك مجازاتي اعم كرده بود، زيرا قانونيت بورژوائي هرگز براي جناياتي نظير لشگركشي به
كه مدعي بود فريب امپراطوري را  ژِكر. تر از تحت تعقيب قرار دادن او نبود 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 جلوي چشم جهانيان، از طريق او مي انتخاب شده بودند،

- 1867[ ميرامونشد كه چگونه زن امپراتور،  ترتيب نشان داده مي بدين. روحانيت را برمال و مشت دزدان را باز كرد
ر قرار گرفت و پس از شكست كه درخدمت سياست ناپلئون سوم در اين كشو تبارِ مكزيكي ، مارشال فرانسوي1831
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چه قصدي و  راه انداختند، به توطئه را به مورنيو ] م. دست حكومت جمهوري تيرباران شد به ميلين 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 به ريتويلروبروي  كنكورد

  .هم غفلت شد ژِكرحتي از بازجوئي . »كند فقط انقالب عدالت را اجرا مي«: گفتند زدند و مي ، دست مي قربانيان ابدي
همه  رين صفحات كمون را رقم بزند، زيرا پس از ايننمايندگي مسئول آموزش و پرورش متعهد بود كه يكي از زيبات

اين نماينده يك رساله، . كرد سال مطالعه و آزمايش اين مسأله بايد حاضر و آماده از يك مغز واقعاً انقالبي تراوش مي
تر و كه اين نماينده دك با آن. نفعش شهادت دهد يك طرح، يك پيام و يا يك سطر برجاي نگذاشته است كه در آينده به

كساني كه  ها بردارد و به 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 بود 6ه در كارش عبارت از اعالن افتتاح يك مدرس
  .ها وارد پاريس شدند، تعيين گرديد 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 كتاب گاستينو. بو  اليزه رِكلو

هاي خصوصي  خانه هاي عمومي براي خود كتاب امتياز از مجموعه اي صاحب شرمانه كه عده اين رويه بي ترتيب به بدين
ب عضويت شورا انتخا آوريل به 16، كه در كوربهفدراسيون هنرمندان تحت سرپرستي . دادند، خاتمه داده شد ترتيب مي

  .ها پرداختند كار افتتاح و نظارت موزه شد، به
. ماند ها نبود، هيچ خبري از نظرات اين انقالب پيرامون آموزش و پرورش برجا نمي 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
شهرداري ناحيه چهار . كرد ها را تأمين مي شهرداري ناحيه بيستم پوشاك و خوراك بچه. مانده را بيرون راندند اقيب

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 پرورش كموني آينده برآن بنا مي هستند كه آموزش و اي ها اصول اخالقي همگاني؛ اين

جسمي،  كه همواره از واقعيات ـ ها درآينده منحصراً از روش علمي، يعني روشي معلمين مدارس و پرورشگاه«: اعالم كرد
ي كامل  برنامه بود يك توانست كم هاي مبهم نمي ولي اين فورمول. »كند، استفاده خواهد كرد آغاز مي ـ معنوي و فكري

  .را جبران كند
كه منحصراً   هدف اين هيئت. »كار و مبادله«گويد؟ هيئت نمايندگي مسئول  كسي از جانب مردم سخن مي ولي چه

هاي عمومي  كليه اصالحاتي كه بايد در سرويس ي مطالعه«: هاي انقالبي تركيب شده بود، عبارت بود از از سوسياليست
شان صورت بگيرد، تجديدنظر در مجموعه قوانين تجاري و  كاران و زنان كارگر با صاحب كمون و يا در روابط مردان

اين هيئت قصد داشت مدارك . »هاي مستقيم و غيرمستقيم و تهيه آمار كار حقوق گمركي، تجديدنظر در كليه ماليات
  .مايدكمون تسليم شود، از خود شهروندان جمع آوري ن بايست به الزم براي لوايحي را كه مي

دفاتري براي . ، 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 ين هيئت اليحها. حال بهداشتي واخالقي شد ـ اقدامي درعين
  .شان رهاشده بود، حمايت كرد كه توسط صاحبان فراري هائي كارگاه ي مربوط به كرد و ازمصوبه گذاشتن از دستمزدها تهيه

كن بود اين عنوان اخير را كه مم كساني. گرداند قربانيان جنگ و نيازمندان برمي ها اشياء گروي را مجاناً به طرح آن
گزارش هيئت با اين . ي دين درعرض پنج سال، تحويل بگيرند 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 ن پرتاب ميبيرو كه از كار 

  .»سرمايه محافظت كند
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 ن بهانهتري ها اغلب با فئودالي داد، اين جريمه
  .و هم شاكي بود

ها  خودشان به ـ ها محروميت پس از قرن ها را ـ توده هاي رها شده، مالكيت حاصل از كارِ  كارگاه ي مربوط به مصوبه
هاي رها شده را كه  د آمار و صورت كارگاههاي سنديكائي، قرار بو يك كميسيون تحقيق، منصوبِ اطاق. بازگرداند

ي خود خلع مالكيت  خلع مالكيت كنندگان بنوبه«اين ترتيب  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 هرچه استثمار كار در دست كند؛ تر مي نزديك
، ناچار خواهد بود با اين معدود 1789ي جوان  ي آگاه و متحد، مانند فرانسه ي توليدكننده بزودي طبقه. شوند تر مي منضبط

  .سياليست، همانا انحصارگر استترين انقالبي سو 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 مصوبه ـ 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 به عالوه براين 

مارس جز اين، كارِ مثبت ديگري نكرده بود، با صرف تشكيل كميسيون كار و مبادله بازهم بيش  18اگر انقالب . داد مي
  .ن توجه كرده بودكارگرا سو به اين به 1789مه  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 هست كه بهقدر نابينا  متأسفانه كمون آن
ي كار را مشخص  كرد كه تخمين مخارج بايد هزينه اين نماينده مسئول تقاضا مي. »دهد چنين استثماري ترجيح مي به

يد از طريق داوري بين كمسياريا، اطاق هاي كارگري باشد، و قيمت قراردادها با كرده و در سفارشات ارجحيت با تعاوني
خود،   هاي نمايندگي ي هيئت ي ماليِ همه شورا براي نظارت براداره. 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 مرتكب اختالس يا دزدي شده باشند، بهكاراني كه  مقاطعه

همگي مرتكب يك . هاي نمايندگي در حد وظائف خود نبودند هاي نمايندگيِ كار، مابقيِ هيئت خالصه، سواي هيئت
افشاي  ديوان محاسبات براي: را در دست خود داشتند 1789هاي بوژوازي از  مدت دو ماه بايگاني ها به آن. خطا شدند

هاي ننگين قدرت  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  ود داشت و ديپلوماتوج 1848و  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

ر ها فقط در دو يا سه نوبت مداركي منتش آن. و ناپلئون سوم را در مقابل چشم مردم آشكار كنند 1848سلطنت ژوئيه، 
  .خواب رفتند ها به 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 اجازه ژِكرنگاران كه به دانان، دكترها و روزنامه ها با ديدن اين حقوق راديكال
متوسل » بناپارتيسم«ي  كلمه كردند و باز براي حل اين معما به را باور نمي مجال بسته بودن داده بودند، چنين غفلتي

براي شرافت نمايندگان مسئول هم كه شده، بايد اين . شد اي كه با هزاران دليل تكذيب مي اتهام احمقانه. شدند مي
ي  لت تا حد زيادي زادهاين غف. 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 عمومي ي  تشكيل كميته
  

عالوه، او در مقابل  به. شناخت هاي ارتش خود را هم مي هاي كمون كامالً آشنا بود، ولي ضعف با نارسائي ير 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 حاصل خود مي هاي بي نهادها و طرح طلبان كه مرتباً بر پيش پذيرفتن آشتي
 شولشه،وردست سابق  سسه،چنين  خبيث و هم ژِراردنپرداز تا  نيك و خيال كُنسيدرانكردند، از  همه پادرمياني مي

. ي مردم شده بود ها مايه خنده اين برخورد. جويانه عوض كرده بود اي آشتي مارس خود را با نقشه 24د ي نبر كه نقشه
طوركلي از نظرها  ، به»پا خواهد خاست ي پاريس به همه«پس از اعالميه پرطمطراق خود » ي حقوق پاريس جامعه«

. حملي آبرومندانه براي خروج از مخمصه هستندها در جستجوي م كامالً معلوم بود كه اين راديكال. ناپديد شده بود
ها  ي فراماسون كردند تا كردار شجاعانه پا مي گَرد و خاكي بود كه به ـ درواقع ها در پايان آوريل ـ ي آن حركات متظاهرانه

 .ديده نشود
ا كه اخيراً توسط ه ورساي رفته بودند، از قانون شهرداري بس به ها كه براي تقاضاي آتش آوريل، فراماسون 21در 

ترين قانوني است كه ما در هشتاد سال اخير  اين ليبرال! چي«: پاسخ داد ير تي. مجلس تصويب شده بود، گله كردند
هاي پدران ما رجوع  ديوانگي خواهيد به شما مي! آه«؟ »چه 1791خواهيم، اما نهادهاي كموني  عذر مي«. »ايم داشته
هائي خراب و كساني كشته خواهند  خانه جا  در آن«؟ »كه پاريس را قرباني كنيديد ا پس درنهايت شما مصمم«؟ »كنيد

 .ها اين پاسخ مشمئزكننده را برديوارهاي پاريس چسباندند فراماسون. »شود شد، ولي قانون اجرا مي
شان را  هاي پرچمنهاد كردند كه بروند و  ها پيش گرد هم آمدند و تعدادي از آن شَتلهآوريل در  26ها در روز  فراماسون

آينده از نمايندگي مجلس استعفا داده  كه با نگاهي به فلوكه. 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 به كلمانسوو  لوكروابود، همراه با 

شهرداري مركزي رفتند؛ و شورا  در پيِ پرچم خود به رانويهنهاد  پيش ها به فراماسون ].143[شد پرشور درون طاالر گم
عمل نبودند، از اين  ها مايل به اگر در ابتدا فراماسون«: گفت تيريفوكها،  گوي آن سخن. پذيرفت حياط افتخارها را در  آن

. ضر نيست حرف سازش را بشنود، در دست داشته باشندكه ورساي حا خواستند دليل محكمي داير براين جهت بود كه مي
آن اصابت  اگر حتي يك گلوله به. اند تا پرچم خود را برفراز استحكامات بيرون پاريس نصب كنند ها آماده اما امروز آن
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رو اين بيانات با كف زدن شديد روب. »دشمن مشترك هجوم خواهند برد ها با همان حرارت خود شما به كند، فراماسون
نام كمون تقديم كرد كه گرد پرچم پيچيده شد و هيئتي از كمون برادران را تا معبد  شال قرمز خود را به ژول واله. شد

 .بدرقه كرد كادهدر 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
رغم تعدادي فراماسون مرتجع كه  ، محل اجتماع كليه لُژها را پركرده بود و عليكاروسلهاي  ح زود ورودياز صب

گرد  كاروسلنمايندگي از پنجاه و پنج لژ ماسوني در  برادر به 000/10پوسترهاي مخالف بلند كرده بودند، در ساعت ده 
. سوي شهرداري مركزي هدايت كردند ها به و صفوف گردان ها را از ميان انبوه جمعيت شش عضو شورا آن. آمده بودند

ها افسران ارشد، استادان  دنبال آن به. نواخت هاي رسمي و تشريفاتي مي 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 

پرچمي كه در . كردند كه گرد شصت و پنج پرچم جمع شده بودند كه پيش از آن هرگز در مالء عام ظاهر نشده بود مي
يكديگر را دوست «بود كه با حروف قرمز عبارت برادرانه و انقالبي  ونسنپيمايان قرار داشت، پرچم سفيد  جلوي راه

 .ق ويژه قرار گرفتنداي از زنان مورد تشوي دسته. نقش بسته بود» بداريد
پلكان شهرداري مركزي برده شد و اعضاي شورا در بالكني كه  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 به افتخار
شد، اين فريادهاي  ي متوسط كه تحت لواي پرغرور جمهوري با پرولتاريا همدست مي بقههاي سرخ، اين ط 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 شدن اشك قطع شد، خيلي از او بليغاي كه با سرازير  ي پير با چند كلمه بِسله. هاي اديبانه مبالغه كرد گوئي نقيضه

، را كه در سال پرسوِرانساو داده شود تا اولين كسي باشد كه پرچم لُژ خود،  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 كند 1790

بگذاريد اين هم پرچم شما را همراهي كند، بگذاريد از اين پس هيچ دستي نتواند ما را رو در روي هم قرار «: داد و گفت
اين اولين پرچمي خواهد بود كه در مقابل «: گفت ونسنپرچم  و سخنران هيئت، اشك در چشم، با اشاره به. »دهد

اگر . ما بپيونديد، بيائيد و ما را درآغوش بگيريد سربازان مام وطن به: تها خواهيم گف آن ما به. شود صفوف دشمن بلند مي
 .»هاي جنگ ملحق شويم گروهان موفق نشديم، بايد برويم و به

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 نها را اي رفت و بيانيه فراماسون

ها را ناگزير  آن والريانـ  نهاي مو ي توپ گلوله. رسيد ليزه شانزهتقاطع  هاي شديد به و بولوارها، در ميان كف زدن باستيل
  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 كند بينوـ  پورتتا  مايوـ  پورتترين مواضع از  ها را در خطرناك سفيدان رفت تا پرچم

 .ها آتش را متوقف كردند اهتزاز درآمد، ورسائي برفراز پست مقدم به مايوـ  پورت
ها  كه پرچم مراهي چند عضو شورا كه توسط همكاران خود انتخاب شدند، درحاليه هها ب نمايندگان فراماسون

ها با افسري برخورد  در مقابل باريكادهاي ورسائي كوربِوواسر پل . پيش رفتند نوييها قرار داشت، تا خيابان  پيشاپيش آن
ها هدف تظاهرات خود را توضيح دادند  سيپاري. برد كه خودش هم فراماسون بود مونتودونها را نزد ژنرال  كردند كه آن

سه نماينده انتخاب شد و . ورساي بفرستند نهاد كرد كه هيئتي را به ژنرال پيش. بس كردند و تقاضاي يك آتش
هم تعهد كرده بود كه  دومبروسكيحاكم بود،  نوييتا  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
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حوصله، عصبي،  ها را پذيرفت؛ ولي خود را بي ظاهراً خيلي لطف كرده بود كه آن ير تي. روز بعد نمايندگان برگشتند
هاي خود  ها هم مصمم شدند با نشان سونفراما. 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 خواهان شهرستان اتحاد جمهوري«بعدازظهر همان روز 

 كه اعتماد شهرداري مركزي را جلب كرده باشد، تالش خود را مصروف جنبش پيوسته بود، بدون آن كه كامالً به يِر ميلي
اين  ها از لحاظ نفرات و امكانات چه كمكي به 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 گزارش 000/35شهر بزرگ كردند؟ از 
ها  آن هاي خود  را روشن كند و براي  شهري شد كه هم متعهد مي ها هرگروه از شهرستاني. در پاريس متولد شده بودند

ها  پيامي براي شهرستان جمع شدند تا به لوورها در حياط  گروه ي آوريل، همه 30در . نامه، بيانيه و نماينده بفرستد بخش
يوند خود را با كار تا پ«شهرداري مركزي رفتند  به يِر ميليها  نفر و در رأس آن 000/15رأي دهند و در كل حدود 

 .»كمون تجديد كنند ي پرستانه وطن
 .تخليه شده بود ايسيدژ : پيمائي هنوز در جريان بود كه شايعه شومي منتشر شد راه

گير كرده بودند  را غافل مولينوآوريل  27به  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 گلوله 60روز بعد . رسي بود قابل دست ايسيكه از طريق آن پارك 

هاي ما  دالورانه پاسخ داد، ولي سنگر ايسي. را اشغال كردند ها دار و بارو هاي توپ ، قايقمونروژ، وانوكه ديگران  درحالي
ها پارك  آوريل بمباران دوبرابر شد و گلوله 29در . داشتندشد، در شرايط بدي قرار  ها حاضر مي بايست در آن مي وتزلكه 

گير ساختند  ها را غافل باري را متوقف كردند و در آرامش شبانه فدرال ها آتش در ساعت يازده شب ورسائي. را شخم زدند
افت نكرده بود، آوريل، ساعت پنج صبح، دژ كه هيچ اخطاري در مورد اين واقعه دري 30در . ها را اشغال نمودند و خندق

، سراسيمه دنبال نيروهاي كمكي فرستاد، ولي چيزي مژيفرمانده، . 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 به مژي. ندتيرانداز دچار وحشت شد تك
هاي متفاوت  تعدادي از افراد با درك. ي نفرات هزيمت كردند كوب شده بودند كه همان شب ازجا كنده شدند و عمده ميخ

ها اخطار داد كه  آن افسر ورسائي به درطول روز يك. هاي خود بمانند از وظيفه اين را يك امر شرافتي كردند كه در پست
  .ها حتي پاسخ هم ندادند ولي آن. شوند درعرض يك ربع ساعت تسليم شوند واال كشته مي

ها با  آن. وارد شدند ايسي آوري شده بودند، به با چند گروهان كه باعجله جمع السيسلياو  كلوزرهدر ساعت سه، 
در مدخل . ها در ساعت شش دوباره دژ را اشغال كردند ون راندند و فدرالها را از پارك بير آرايش جنگ و گريز ورسائي

برخورد كردند كه آماده بود خودش و  دوفورنام  هاي باروت و فشنگ با كودكي به دژ و كنار يك گاري مملو از جعبه
تري آوردند و ما  يشقواي تقويتي ب[*] ترَنكهو  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 با اولين شايعه تخليه، نفرات گارد ملي به

كميسيون  .رسد مجازات مي كميسيون دادن هرگونه فرمان تخليه را انكار كرد و قول داد كه اگر خائني در كار باشد، به
شايعات غريبي در مورد او پخش شد و او بدون برجا . گير كرد برگشته بود، دست ايسيرا 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 بشكنند والريانـ  مونبايست  قول خودش مي بود كه به روتروكادها در  همان استتار توپ

هائي  ها را احمق هاي انگليسي آن حساب همكاران خود بگذارد و در روزنامه هايش را به كفايتي سقوط كمون، سعي كرد بي
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چيز را  گيري او همه داد و ادعا كرد كه دست رفتارهائي رذيالنه نسبت دلسكلوزآدمي 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 كميته ايسيوحشت 
ي نجات عمومي را مطرح كند تا  يك كميته تقاضاي تشكيل» پردازي بدون جمله«ـ ازجا برخاست تا  ميوـ  1848سفيدان 

وقتي براي ارائه دالئل خود تحت فشار قرار گرفت، موقرانه پاسخ داد كه . 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

راه خود را  هريك از نمايندگانِ مسئولْ: ي كميسيون اجرائي اول ناتوان بود همان اندازه اجرائي دوم نيز بهكميسيون 
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 فوق 1789ـ1794كه در جريان انقالب  همين نام است اي به كميته اشاره به[ها چه مفهومي داشت گول
ژاك ، شومتي نجات ملي اوليه  ؟ اين كميته با اين انقالب پرولتري و اين شهرداري مركزي كه كميته]م. تشكيل شد

قالب هاي شورا دركي صرفاً سطحي از تاريخ ان ولي رومانتيك. خواند و بهترين دوستان مردم را از آن رانده بود، نمي رو
شان نبود كه بر بحث در اين مورد اصرار  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 بههاي عاريتي از انقالب را  روش

در . نهاد كردند ي اجرائي را پيش ؛ و يك كميته»كند دلخواه خود نقض  نباشد كه چيزي را كه ديروز بنا گذاشته امروز به
 .اين مورد هم اختالف نظر وجود داشت

 48. مخالف عنوان نجات عمومي را برگزيد 28موافق در مقابل  34ل ماه مه، در او. موازنه را تغيير داد ايسيقضيه 
اي صرفاً با هدف ايجاد يك ارگان نيرومند و  عده. نفر رأي مخالف دادند 23نفر در مورد كل اليحه رأي موافق و 

ي مدعي شدند كه از خواست ا عده. ها دليل رأي خود را بيان كردند خيلي. كميته رأي داده بودند نظر از عنوان آن به صرف
، ميوديگران، نظير . »تن ترسوها و خائنين را بلرزانند«ها خواسته بودند  بعضي. اند دهندگان خود پيروي كرده آور رأي الزام

كرد، براي باز يافتن شهرت  احساس حقارت مي ميوكه 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 طي بودن، شديداً از اين پيشافرا 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: وست ندارمهاي قديمي مستعمل، مضحك و متروك را د جاكه من لباس آن

اعتقاد  بال دفعو  طلسمهاي  تر از واژه بيش نجاتي  واژه كه به چون«: لونگه. »اند ها كرده مردم زيادي وقت صرف واژه
موجد ديكتاتوري ها،   قول آن طور جمعي با تأسيس كميته مخالفت كردند؛ زيرا، به هفده نفر به. »دهم ندارم، رأي نه مي

شورا چنان حاكم ماند كه هشت روز . 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 
اين دليل ديگري براي . »بينم اي گذاشت، نمي هائي را كه بشود در چنين كميته من آدم«: با يقين گفت تريدون. دباشن

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. ذاشتندتفاهم برسند، دست روي دست گ به ـ گرفتن يك ارگان

  .»دانيم ما امتناع را تنها برخورد شايسته، منطقي و سياسي مي... فايده و مهلك است بگماريم كه از نظر ما بي
  ،ويهـنار  .ده شدرأي دا 37فقط  .بار آورد دون اوتوريته بهـدرتي بـود، قـاعتبار شده ب اين ترتيب از پيش بي كه به يئرأ
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تنها آدم واقعاً . توانست آسوده باشد خاطر هشدار دهندگان مي. انتخاب شدند فليكس پياو  شارل ژرالدين، ميله، آرنو.آ 
 .ي خود بود ي مهرباني كورانه دل، بنده ي درستكار و گرم رانويهفعال در اين ميان، 

اين . هميدند كه در شهرداري مركزي يك اقليت وجود داردف ها و دژها تازه مي دوستان كمون و سربازان دلير سنگر
استثناي حدود  اين اقليت كه به. هايش را برداشت اقليت درست در همان زماني ابراز وجود كرد كه ورساي هم استتار توپ

اين . شد، هرگز قادر نشد خود را با موقعيت تطبيق دهد ترين اعضاي شورا تشكيل مي ترين و كاري ده عضو، از روشن
شان،  طول عمر حكومت 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 [ مدوسااي اصول خود را مانند سر  عده. نما بود كه در اكثريت دم خوابقدر آ احتماالً در اقليت همان. انداختند

عنوان  سرش را از بدن جدا كرد و به پرسياسهيئت ديو درآمد و  قرار گرفت و به آتنادر اساطير يونان كه مورد خشم 
ها  آن. كردند هم هيچ گذشتي نميخاطر انقالب  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. رفت اي خود از بين اوتوريته
ها آمده بود، ولي او خود از  سوي آن دعوت به بي تريدون ].145[ي واقعي را از اكثريت جدا كنند ي افراد ارزنده همه

هاي توخالي  دند و نظرات مشخص را در مقابل الفزنيش ديگران نزديك مي ها بايد به آن. العاده برخوردار بود ذهنيتي فوق
 .هاي خشن اكتفا كردند اعتراض گذشت و سرسخت ماندند و به ها بي 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  دلسكلوز. كرد نزاع تبديل مي ها را به آن فليكس 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 به فليكس 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 وفادارترين اعضاي آن هيچ قبحي نداشت؛ تا آن حدكه از هركس كه غرور ابلهانه تهمت بستن به
هرچه از  توانست با جسارت كامل دروغ بگويد، افتراهاي زشت از خودش دربياورد، او مي. شد كرد، خشمگين مي مي

ديگر  بيائيد هم«: يك همكار بگويد و بعد ناگهان با حالتي احساساتي آغوش باز كند و فرياد بزند آيد به دهنش بيرون مي
. امپراطوري فروخته است ها، به اورلئانيست اش را، پس از عرضه به كرد كه روزنامه را متهم مي ورمورلاو 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! ي من است بچه

كمون راه يافت و  يق اجتماعات عمومي بهمغزي كه از طر لوحي و تهي اين ساده. مارس نيز كار او است 18دهيم، 
هايش  رغم تالش كه اين آدم هنگام عضويت در كميسيون اجرائي اول از خود نشان داد و علي 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 به يافته راه

مردم  ها به شان بدانند كه اگر آن بگذار مردم اين را هم در كنار خطاهاي.  تفرقه در شورا مهلك و مادر شكست بود
، پيير لروها جسد  آن. يافت رفتند، اين تفرقه خاتمه مي هاي شخصي حقير فراتر مي انديشيدند و اگر از اين نزاع مي

ياد  كه بهـ  برِآتخريب كليساي  دستورها  آن. دفاع كرده بود، مشايعت نمودند 1848في را كه از شورشيان ژوئن فيلسو
را دادند و از وضع زندانيان  ـ انقالب بود كه اهانتي به چنين بناي طلب مغفرت ـ و هم ـ حق مجازات شده بود كه به خائني

ي لوايح سوسياليستي  همه. مفتخر كردند دووالنام  ؛ و ميدان ايتاليا را بهبودند، غافل نماندند بنيوسياسي كه هنوز در 
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در شورا اخراج دو عضو . ها با هم اختالف داشتند، همگي سوسياليست بودند زيرا گرچه آن. اتفاق آرا تصويب شد به
ي  خطر جرأت نكرد كلمهكس حتي در اوج  و هيچ ].146[خاطر جرايمي كه قبالً مرتكب شده بودند، فقط يك رأي آورد به

 .زبان آورد تسليم را به
 
  



 162 

  

  

  مبيستفصل 
 

 شود مي كلوزِرهجانشين  روسل
  

در همان شب . ي مسئول جنگ انتخاب كند نماينده عنوان بهرا  روسلآخرين كاركميسيون اجرائي دوم اين بود كه 
ناپذير  گو كرد و قول داد پاريس را رخنه باز هاي معروف را او فوراً آمد، جريان محاصره. نددنبال او فرستاد) آوريل 30(

من اين «: شورا نوشت او بالفاصله به. المجلس تصويب شد 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 را ميتمام جوانب اين شرايط  روسل
ي مركزي، افسران، نيروهاي بالفعل و خصوصيات  او با اعضاي شورا و كميته. پاريس از امكانات نظامي آن مطلع بود

  .عهده گرفته بود، آشنائي داشت شان را به سربازاني كه رهبري
رفيقِ عزيزِ «. ي ناسازي سرداد اخطار داده بود، نغمه ايسيافسر ورسائي كه براي تسليم دژ  به در آغاز كار، در پاسخ

آور شما را  دهم پيغام اي براي ما بفرستيد، من مي خود اجازه دهيد چنين اخطارهاي گستاخانه كه شما به من، اولين باري
كه  مسلماً كسي. هاست بند ي غداره دسته ي سر فقط شايسته گوئي وقيحانه اين هرزه. »رفيقِ ارادتمند شما. باران كنند تير

ارادتمند و عزيز خودش   را با الفاظ رفيق گاليفهكند و دستيار  كرد كه يك سرباز معصوم را تيرباران مي تهديد مي
  .نواخت، باقلب بزرگ پاريس و جنگ داخلي آن بيگانه بود مي

هاي هوادار  يكي از روزنامه[ پِردوشنكرد كه  او تصور مي. شناخت ينم روسلتر از  كس پاريس و گارد ملي را كم هيچ
ژاك توسط  1794و  1790هاي  بين سال 1789هواداري از انقالب  اي گرفته بود كه به كمون كه اسم خود را از روزنامه

ار دادن گارد ملي در مقام وزارت نرسيده بود كه از قر هنوز به. گوي واقعي كارگران است سخن] م. شد منتشر مي ابِرت
هائي كه خود منصوب  ها را با كلنل ها را تجزيه كند و آن خواست لژيون او مي. ها صحبت كرد ها و بمباران فراري پادگان

آن تعلق داشتند، اعتراض كردند و  ها به مركزي كه رؤساي لژيون ي 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 كرد روسلت نمودند كه شورا شكاي ها به گردان

تشريح نمود كه شورا گمان كرد كه با آدمي حسابي طرف است و تحت تأثير  پيائيهاي  پردازي چنان متفاوت با سخن
ي  مثل كميسيون اجرائي نتوانست يك نقشه كردن گارد ملي بود و شورا هم 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

از باريكادها و سه پايگاه او دستور ساختن حصار دومي . او درمورد موقعيت نظامي هيچ گزارشي تسليم نكرد
او . ها نساخت را صادر كرد، ولي هرگز شخصاً خود را درگير اجراي آن پانتئونو  تروكادرو، مونمارترفرماندهي در 

ي چپ بسط داد، ولي سه روز بعد دوباره آن را محدود  كليه سربازان و دژهاي كرانه را به وروبلوسكيفرماندهي ژنرال 
او . هاي الزم را براي فرماندهي عالي واجد نبود يك از قابليت واگذار نمود كه هيچ سسيليا 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 هرگز به
را كه از  ايسيدژ  ـ برخالف دستور رسمي ه منصوب كرد كه او ـفرماندهي نيروي دوم ذخير درست در همان زماني به

  .كرد ش قرار داشت، رها ا 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. را از آهن فرش كرده بودهاي ما  اي سنگر هاي خوشه كوبيد و گلوله مي
ايستگاه تقريباً بدون . حمله كردند ايسيو دژ  كالمارآهن  ايستگاه راه زدند، به ي شبانه دست مي گيرانه عمليات غافل به

، دژ مجدداً خود را در همان مه 2در صبح . وجب فتح كنند را ناچار شدند وجب به ايسيدرگيري تسخير شد، ولي دژ 
اندازان  تير طول روز تك در. ها بود هم در دست سرباز ايسيي  حتي يك بخش از دهكده. موقعيت سه روز پيش ديد

ي جنگ رفت تا  دبيرخانه كرد، به عبث تقاضاي نيروي كمكي مي كه به اُد. نيزه بيرون راندند ضرب سر ها را به پاريس آن
دژ برنگشت و فرماندهي را  به اُدشد، ولي  وتزلگزين  جاي سسيليا ال. ماند بركنار نشود، او نمي زِلوِتاعالم كند كه اگر 

  .رئيس ستاد خود واگذاشت به
اين . تر شد مركزي جسور ي جريان دارد و كميته كلوزِرهروال دوران  چيز به مه معلوم شد كه همه 3اين ترتيب از  به

تدريج  جلساتش كه به. داشت مي شده بود، زيرا كميسيون جنگ آن را بركنار نگاه سايه رانده  كميته بيش از پيش به
  .تر كننده داشت ـ حدود ده نفر و گاهي حتي كم شد، خيلي كم شركت تر مي محتوي تر و بي مغشوش

ساي توافق رؤ مه با 3در . ي مركزي بخشيد كميته ها دوباره اندكي اوتوريته و جرأت به عليه لژيون روسلاقدام 
از اين امر بو برد و دستور داد  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 آنـ  فليكس پيارف جا از ط شهرداري مركزي رفتند و در آن به

ها  ي سرويس همه. گيرد كاري صورت نمي  ي جنگ هيچ در دبيرخانه«: ها گفتند آن. پذيرفته شدند ـ بگذارند، متأثر شده بود
ي مسئول، عمليات را رهبري  يندهنما. عهده بگيرد ها را بر آن است كه خود تصدي آن مركزي بر ي كميته. ترتيب است بي

شورا تسليم  اين نظر را قبول كرد و آن را به فليكس 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 پذيرفت ي كرد كه با صدور قراري همكاريِ كميتهنجات عمومي محول 
  .كرد ها، كميسيون جنگ باز با كميته محاجه مي ي اين رغم همه علي. ها خبر داد رؤساي سپاه به

بد متوجه گذر زمان ها خسته و با فرماندهي  آن. هاي دفتري بهاي گراني پرداختند انقالب نفرات ما براي اين خرده
مه در  4به  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 مي 500كه در آن وهله  ساكه مولنريز  شن
ها با  سرباز. ها را قصابي كردند نفر از آن 50ريز شدند و  هاي نگهباني وارد خاك ها پس از گرفتن پست ورسائي
. اسير گريختند 200پاره 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  - ! مسلم معلوم نشده است طور حقيقت امر به. دادن اسم شب متهم شد لو پنجم به و كاپيتان سپاه پنجاه
  .مورد  تحقيق نكرد

 200ها  كه آن منتشر نموداين صورت  را در اطالعيه تمسخرآميزي به ]147[»ضرب شصت شيرين«خبر اين  ير تي
كه  ئياسرا. »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  كشي مي وقت ژرمن 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 گرميولي اين سر. هاي توپ تماشا كنند گلوله
بار  را هزار ماتو هاي شان كنند و جان كندن ها تف كنند، متلك باران آن ها را كتك بزنند، به توانستند آن مي ژرمن سن

   تجديد كنند؟
  .انگيز بود تر نفرت مراتب كم ي سربازان به سبعيت صرفاً ددمنشانه

بعضي . كنند ها دزد يا پروسي هستند و اسراي خود را شكنجه مي روزان بيچاره قوياً عقيده داشتند كه فدرال تيره اين
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 حتي خود بهكردند و برخي  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 آشفتگي شديد عليه پاريس مي بر

چهار نفر از گارد ملي كه توسط ، ژوئيفـ  ويل، نزديك اپينـ  بِلآوريل در  25در . دادند هاي صحرائي را مي اعدام
ها درحال انتقال  سرباز. زمين گذاشتند هاي خود را به سالح مقابل 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  ترين پايگاه بكشانند كه يكي از آن 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

كرد؛ ولي هشدار  داد، شورا را خشمگين مي ها بود خبر مي خورده كه در انتظار شكست  ين عالئم شوم كه از سرنوشتيا
اغلب با يك  روسل، كه پيا. جريان نينداخت چيز را به هيچ روسل. يافت نظمي هم افزايش مي همراه با خطر، بي. داد نمي

ها  رومانتيك به پيا. ايستاد نمي ي او باز از متزلزل كردن اوتوريته كلمه ساكتش كرده بود، از او واهمه داشت و هرگز
 8در  پيا. »روسلي  حاال نقشه تروشو ي پس از نقشه! بينيد، بله، او يك خائن است، يك سزاري اين آدم را مي«: گفت مي

. يف اسمي باقي گذاشتفقط وظا روسلمنتقل شود و براي  وروبلوسكيژنرال  مه دستور داد كه رهبري عمليات نظامي به
ي نجات عمومي رفت و آن كميته را مجبور كرد كه اين قرار را لغو  كميته كار همان شب به با اطالع از اين روسل
ي  از كميته روسلروز بعد . فرستاد وروبلوسكي اوامر را به روسلبدون مطلع ساختن  فليكس پيامه،  4در  ].151[نمايد

تحت اين شرايط «: او گفت. ريخت، شكوه كرد هم مي چيز را به آوري كه همه ي زيان هخاطر اين مداخل نجات عمومي به
. و خواستار علني بودن جلسات شد، چون او را همواره در مذاكرات خصوصي پذيرفته بودند» توانم مسئول باشم من نمي

دادن نوعي امتحان  كه او را بهاين سرگرم كردند  كه او را مجبور كنند طرحش را تحويل دهد، خود را به جاي اين به
با زرنگي بسيار خود را  روسل. اش چيست دقيانوسي از او پرسيد كه سوابق دموكراتي  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
دانم نظم نوين سوسياليسم  من نمي. فرانسه خيانت كرده است، متنفرم اين شكل وقيحانه به اكنون به ي كه هما 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 ه، بلكه مستقيماً از او ميسؤالي را كه شخصاً انتخاب كرده بود، نه از طريق رئيس جلس
  .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

راي ها پيش وضعيف را سنجيده و دريافته بود كه ب شد، صاحب مغزي قوي بود از مدت چنان كه گمان مي اگر او، آن
الساعه ميدان نبردي پيدا كرده بود، دفاع  هاي جديد الزم است، براي اين سربازانِ خلق سابقه تاكتيك ي بي اين مبارزه

ولي او . ها ايستاده بود منتظر ورسائي والريانـ  مونو  تروكادرو، مارترـ  مونهاي  داخلي را سازمان داده بود و برفراز بلندي
، او سرباز بود؛ اما در عمق وجود خود فقط يك سرباز كتابي بود و صرفاً در كالم و سبك ديد 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
  .خته شودري ايسيو  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 آميزه ايسيتر،  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 خندق فرو رفته بود و با درشكه مي در آب 3رها 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  كامبرونتجديد كردند و از زبان ها دوباره اخطار تسليم خود را  مه، ورسائي 3در . هاي ما را كشته بود چي توپ
 ريستهاي دلير مهندس  بختانه دژ در دست رها كرده بود، خالي مانده بود؛ ولي خوش اُدرياست ستاد كل نيز كه . شنيدند

ها  كنار آن هائي كه در فدرال ها و به آن انگيز به افتخار اين دفاع شگفت. ماند 11گردان چهاردهم ناحيه  ي فرمانده ژوليانو 
  :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  چهارم مه
شود،  يروهاي تقويتي كه هر روز وعده داده مين. شود هاي ما تمام مي سانتيمتريِ بهترين توپ 7هاي  بزودي گلوله

ها  ها استقبال بدي كرده بود و گفته بود كه حق دارد آن او از آن. رفته بودند روسل دو رئيس گردان نزد . شان نيست پيداي
سرنيزه از  جواب داد كه يك دژ با روسل . ها وضعيت ما را توضيح دادند آن. باران كند شان تير خاطر رها كردن پست را به

ها پرچم خود را روي  فراماسون. با وجود اين قول قواي كمكي داده است. نقل قول كرد كارنوكند 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. شب يك آمبوالنس بزرگ رسيدام. انباشته از جسد است
  .سر آن گلوله پاشيدند ها بر ، ورسائيايسيبه

هاي جبهه  توپ. هاي شليك تير ما ديگر وجود ندارند روزنه. شود پنجم مه ـ آتش دشمن يك لحظه هم قطع نمي
او . آمده است روسل . كنيم هاي توپ هفت سانتيمتري دريافت مي ده گاري گلولهدر ساعت دو ما . دهند هنوز پاسخ مي

هاي پايگاه  توپ كه به] م. هاي تحت سرپرستي كمون يتيم[» هاي گمشده بچه«. ها نگاه كرد كار ورسائي 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 مي 5شماره 

 60ها  سنگر ورسائي. اند اند، تخليه شده خانه قرار گرفته هاي ما كه هدف توپ ي سنگر همه. متر كلفتي جسد چيده شده است
مده عمل آ به احتماليِ امشب ي هاحتياطات الزم براي حمل. آورند ها مرتب فشار مي آن. هاي دور دژ فاصله دارد متر با خندق

ايم تا فوراً دشمن را در  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  نيآشپزِ ز. كند بار شش خشابِ خود را روي ما خالي مي طور منظم هرپنج دقيقه يك به فلوريبار  ششم مه ـ آتش
ها  زخمي در چهار روز گذشته سه زن براي رسيدگي به. 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 رفته ها ترين آتش زير شديد
  .توان حفظ كرد سنگر را نميامشب . خوريم فقط گوشت اسب مي

ها جز دو يا سه تا  ي توپ همه. ندا حفاظ ها كامالً بي 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



 166 

  

  

  كمبيست و يفصل 
 

 روسل بمباران پاريس و فرار 

 
. ي نسل حاضر درحال وقوع است ترين رسوائي در حافظه بزرگ«

از بيانيه حكومت دفاع ملي در مورد بمباران (.»پاريس زير بمباران است

 ).ها پروسي
  

مجلس  خطاب به  ير تي( »ايم كوفته  هم ما يك بخش كامل از پاريس را در«

  . ).1871اوت  5ي  ملي، جلسه
  

چرا جلسات خود را در . مركزي برگرديم ي هاي شورا و كميته حال بايد اين فضاي قهرماني را ترك كنيم تا به نزاع
بار نيرومند خود را  كه تازه استتار آتش مونترتورهاي توپ  گلوله ؟]152[دادند و جلوي چشم مردم تشكيل نمي موئت ال

مقابل دشمن مشترك متحد كند؛ ولي اين حمله در  ها را در توانست آن يبرداشته بود و برخورد جدي مردم، بدون ترديد م
  .ها شكاف ايجاد كرد صفوف آن

. ، را آغاز كردندژور دو پوئنتا  60حصار پاريس، از پايگاه شماره  در صبح هشتم مه، هفتاد توپ دريائي حمله به
درعرض . را پوشانده بود گُرنلي  محله برتويبار  آتشهاي  رسيد و گلوله مي ژاول د ك ديگر به كالمارهاي  ي توپ گلوله

  .غيرقابل سكونت شده بود پسيچند ساعت نيمي از 
هاي كمون مسلماً  چنان كه آدم ها، حكومت، آن پاريسي«. هاي خود كرد هاي توپ اي را همراه گلوله بيانيه ير تي

حكومت . خالي خواهد كرد... هاي خود را توپحكومت . شما خواهند گفت، هرگز پاريس را بمباران نخواهند كرد به
كه سربازان از حصار عبور كنند، شما دور  محض آن فهميد كه به 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 صورت 18در 
رغم كميسيون  مركزي شكوه كرد كه علي ي 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 تها دس ي كار جنگ، در همه
توجيه  به روسل با متهم كردن  فليكس پيا. نامد يا كمون مركزي مي ي ها پرسيدند كه آيا حكومت خود را كميته آن. است

وظائفش نگهدارد، تقصير  ي مركزي را در محدوده ي فاقد آن توان و فراست است كه كميته روسل  اگر «. خود پرداخت
كه مدام حتي در مسائل صرفاً نظامي مداخله  اين به پياكردن  با متهم روسل  دوستان . »نجات عمومي نيست ي كميته

 عهده داشت، كه فرماندهي آن منطقه را به وروبلوسكياين بود كه  ساكه مولنگير شدن  دليل غافل. كند، پاسخ دادند مي
من هرگز چنين . اين درست نيست«: گفت پيا. را دريافت كرده بود ايسي فرمان رسميِ دائر بر رفتن به فليكس 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 ، وراو آن را در دست گرفت. ارائه كردند

ي جنگ را  گير كنند يا اداره را منحل و اعضايش را دست  بايست آن مركزي معطوف شد ـ آيا مي ي كميته بحث دوباره به
مه را تأكيد  3ي  اكنده مفاد قطعنامههاي پر 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 درهمين لحظه، صحنه

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 شب كه وارد وزارت. ها را خوانده بود ي آن نقشه روسل . 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 آن روسل  شدند و 
. گستاخي نيست نيازي به«: كه چندان اهميتي بدهند، جواب دادند ها بدون آن ؟ آن»جاست براي تيرباران شما اينجوخه 

جوخه  آرام گرفت، كنار پنجره رفت و به روسل  . »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 ود را بركميك اثر خـ  اين نمايش تراژي. فرمان مراجعت داد

ها گفت  آن كه از مباحثه خسته شده بود، به روسل  . چرا قرار دادند و غيرعملي بودن آن را ثابت كردند 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 دهمكنكوردنفر بياوريد ميدان  000/12فردا، ساعت يازده، براي من . بدهيد
ب ها تعهد كردند كه اين تعداد نفر را پيدا كنند و تمام ش رؤساي لژيون. حمله كند كالمارآهن  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 بود ايسيكه 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
گريختند، جمعاً زير  هرسو مي هاي توپ به اثر گلوله در اين هنگام نفرات كه بر. توانند پايداري كنند ديگر نمي رسيدند كه

و  ژوليان، ريست. ها را كشت شليك شد، شانزده نفر از آن ير 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 فوق ي ، 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  ي جنگ و كميته خانه مه، دبير 9سراسر آن شب و تمام صبح . حصار سنگر گرفتند

  .دژ نداشتند
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 روسل  . صف كشيده بودند كنكوردطول ميدان  درخواست كرده بود، در روسل  هائي كه  مه، حوالي ظهر، گردان 9در 
اين تعداد نفر براي «: ها گفت رؤساي لژيون صفوف اول نينداخته بود كه خطاب به اسب وارد شد و هنوز نگاهي به سوار بر

قلمش . مطلع شد ايسيدژ   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 نفرات آن رها شد، فرود مي ايسيپرچم سه رنگ از فراز دژ «را برداشت و نوشت 

ي نجات عمومي دستور داد تا از اين دو خط ده هزار نسخه در پاريس چسبانده شود،  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«: كردپس از آن استعفاي خود را تسليم 
خانه  ي مركزيِ توپ كميته. عهده داشته باشم برد، بر كس فرمان نمي كنند و هيچ كه همه مذاكره مي فرماندهي را درجائي

 ي كميته. رفته استكمون مذاكره كرده، ولي در هيچ موردي تصميم نگ. 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 است ايسيدژ  دادم، به ترين نيروي نظامي در اختيار داشتم او را گوشمالي مي كم
كه قول داده  000/12جاي  گفت به كنكوردر نادرست روايت كرد و در مورد سان ميدان نحوي بسيا 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 ههاي مسخر دغدغه. مركزي مديريت را متوقف كرد ي 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 

داده نكته جواب او  بايست صراحتاً نكته به او قصد داشت از اين طريق حيثيت نظامي خود را پاك كند، ولي مي
كامالً آشنائي داشتيد، چرا پذيرفتيد؟ چرا در اول آوريل هنگام ورود » 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 ساعت گلوگاه دژي كه بازرسي ساعت به

  كاري صورت نگرفته است؟ هيچ پانتئونو  مونمارترچرا در 
ها مرتكب خطائي  روزنامه هاي خود به شورا اطالع داده بود، ولي با فرستادن نامه ا بههاي خود ر احتماالً ايراد روسل  

رزمنده را دلسرد كرده بود، تخم وحشت پراكنده، مردان  000/8تر از دو ساعت  كارِ خود، در كم او با اين. نابخشودني شد
واقع شدند كه   زماني همه درست در همان  ها  دشمن خبر داده بود؛ و اين دار كرده، ضعف دفاع را به را لكه ايسيدلير 

  .باليدند خود مي به ايسيخاطر گرفتن  ها به ورسائي
كه آوازخوانان چند توپي را كه در دژ پيدا شده بود با  براي سربازاني ماكماهونو  ير تي. كردند جا همه شادي مي در آن

حياط مرمر آمد تا اين فرزندان مردم  آورد و به ت تعليق درحال مجلس جلسات خود را به. راني كردند آوردند، سخن خود مي
من وقتي اين فرزندان «: يك ماه بعد از پشت تريبون گفت ير تي. كردند، تشويق كنند كه خود را فاتح گمان مي

ميرند،  يبخشند، براي شما و براي ما م 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 ناشايست  ترتيبي رغم بي علي. كرد متهم مي ريگو! 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 با دلسكلوز
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من اميدوار بودم كه فرانسه توسط پاريس و اروپا توسط فرانسه . ي شماست همه اب من بهخط. فروافتاده است ايسي
هاي خود  ي خصومت امروز همه. باشد نجات كشور مي كه قادر به اي انقالبي است كمون آبستن قدرت غريزه. نجات يابد

اين كميته . آورده نكرده است ما را بري نجات عمومي انتظارات  كميته. ما بايد كشور را نجات دهيم. را كنار بگذاريد
جاي اقدامات  انتصابات فردي به چه كاري مشغول كرده است؟ به خودش را به. جاي محرك، خود يك مانع بوده است به

جا يك نفر را داشتيم،  ما در آن. كند منصوب مي بيسترسمت حاكم دژ  ، خود اين شهروند را بهميهامضاي  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[ازيك سرب

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 دبيرخانه ي ي گذشته چه كرده است؟ كميته 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
اقل اين دژ  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 مي وانژري  تر وقت خود را در دفتر روزنامه بيش فليكس پيا! بود وانويا  ايسي
ي  ابهامِ حوزه نجات عمومي سعي كرد با اشاره به ي كميته يكي از اعضاي. كرد دراز خالي مي و  هاي دور  مقاله

ها  ي كميسيون قبال همه نامه در  تصويب 3ي  او پاسخ داده شد كه ماده به. هاي اين كميته از آن دفاع كند صالحيت
ي  ك نمايندهها تصميم گرفتند كه كميته را فوراً تجديد كنند، ي سرانجام پس از ساعت. كميته اختيار كامل داده است به

بار در هفته  ي جنگ منصوب نمايند، يك بيانيه تنظيم كنند، كه جز در موارد اضطراري، فقط سه 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 به لسكلوزد. ابندمنظماً در نواحي خاص خود حضور ي
اكثريت براي كرسي رياست . ي جديد تشكيل شد ي دومي براي انتخاب اعضاي كميته همان شب ساعت ده، جلسه

. اح كردافتت روسل  او جلسه را با تقاضاي بازداشت . آشفته بود، رأي داد كه از حمالت بعداز ظهر شديداً بر فليكس پيا آن به
گوسفند قربانيِ تمام  را به روسل  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 مياو از طرف وي بعيد  ي رو در رو به جرأت حمله

قدرت نظامي  قدر ما در كنوانسيون، به هاي عالي دانيد كه چگونه، مانند سرمشق شما جوانيد و نمي. حرف مرا باور كنيد
هم اين بود  ك رؤيا داشتند و آنها فقط ي 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 هيچ روسل  عمل . نبود پياغضب  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. دنداشتند، محكوم بو
 .دريافت كرد

رسيد حق شورا براي  نظر مي كه به ژوردو  دلسكلوزاقليت كه با انتخاب . انتخاب اعضاي كميته پرداختند پس از آن به
ده بود، تصميم گرفت در انتخابات شركت كند و خواستار جائي ي مسئول را قبول دارند، اندكي مطمئن ش تعيين نماينده

ولي . ي اختالفات و احياي وحدت در مقابل ورساي اين فرصتي عالي بود براي رفع همه. در ليست اكثريت شد
صورت مرتجعيني حقيقي  ها همكاران اقليتي خود را به موجب شد كه رومانتيك فليكس پياي  هاي مزورانه العمل عكس

. اندك خود را در تاالر شورا تنها ديدند  اعضاي اقليت اندك. آمد حالت تعليق در پس از سخنراني او جلسه به. كنند نگاه
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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 اقليت تقاضا كرد تا بهيكي از اعضاي 
: سرش فرياد زد بر مالونكرد 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، افزود ي ، 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 ناچار بود مكافات آئينمبارزه خيلي دير بود و اقليت  ولي حاال ديگر براي وارد شدن به

رياست  به دلسكلوزجا كه برگزيدن  از آن. اُدو  دلسكلوز، گاملون، آرنو، رانويه: ليست اكثريت كامالً تأييد شد. بدهد
كه اقليت  گيري دومي صورت گرفت  ي نجات عمومي خأل ايجاد كرده بود، دو روز بعد رأي ي جنگ در كميته دبيرخانه

، يكي از بيورهاستفاده از پيروزي خود مرتكب اين عمل ناشايست شد كه  اكثريت با سوء. نهاد كرد را پيش وارلن
 .ترين اعضا را ترجيح دهد ارزش بي

خوب «: دوستانش گفت ضمن ترك كرسي خود به فليكس پيا. اجالس شورا در ساعت يك صبح خاتمه يافت
رسيدن «؟ اين منتخبِ شريف كه كامالً غرق در كارِ ]157[»بردم قضيه را خوب پيش  نظر شما شان رسيديم؟ به خدمت

و همان شب، . تسخير شده يا نه ايسيهمكارانش بود، فراموش كرده بود تا بررسي كند و ببيند كه آيا دژ » خدمت به
اين اشتباه است كه پرچم «: اندها اين بيانيه را چسب شش ساعت پس از تخليه، شهرداري مركزي بر در شهرداري و بيست

در  تروشوهاي  حرف اين انكار به. »ها آن را اشغال نكرده و نخواهند كرد ورسائي. در اهتزاز نيست ايسيرنگ برفراز دژ  سه
 .مانند بود مدس

 خاطر پوستر فرستاده بود و او را به روسل  دنبال  مركزي به ي در شهرداري مركزي، كميته  درجريان اين طوفان
چه خطر  هر. ام بود وظيفه«: تندي از خود دفاع نمود او با . هاي چاپ شده سرزنش كرد ظهر و تعداد غيرمعمول نسخه از بعد

چنين كاري دست نزده  به ساكه 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. شُور كردپس از رفتن او كميته مدتي طوالني . بود

 روسل  كميته خيلي جدي رأي داد كه وجود ديكتاتور الزامي است و اين ديكتاتور هم بايد . اين نظر در كميته تفوق داشت
فكر فرو رفته است و سرانجام  د كه بهكميته آمد، وانمود كر او به. دنبال او رفت جديت به نفري با  يك هيئت پنج. باشد

اي از  وقتي عده. »ام من استعفايم را داده. ي مسئول نيستم من ديگر نماينده. ديگر خيلي دير شده است«: اعالم كرد
، ژوهانار، آوريال، تريدون، دلسكلوز در دفترش كميسيون جنگ ـ. ها را سرزنش كرد و رفت دست او عصباني شدند، آن

 .را ديد كه تازه رسيده بودند ـ ارلنو وآرنولد 
چه اين تصميم ناعادالنه است،  خيلي آرام گوش داد؛ و گفت كه گر روسل  . مأموريت خودشان را توضيح داد دلسكلوز

او . ها كه مستمراً پاپيچ او بوده و ضعف شورا پرداخت توصيف وضعيت نظامي، انواع رقابت گاه به آن. شود آن تسليم مي به
امكانات ما . هم شكستن آن را در فرصت مناسب مركزي را بلد بوده و نه طرز در ي 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
انم در مقابل تاريخ، بدون نظر موافق و حمايت كمون، مسئوليت تو 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. »عهده بگيرم هاي الزم را به اي سركوب پاره
او قرار  هاي كميسيون كه شديداً تحت تاثير استدالل. ترين حريفان خود غلبه كند  باعث شد دوبار در شورا بر مصمم

او را هاي  حرف كه شورا  ، قبل از آنروسل  داشت  تواند در مورد باز گفت كه نمي دلسكلوز. 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 او را به گذاشتند كه صبح روز بعد ژوهانار
 .رفت تا شورا را از ورود خودشان مطلع كند ژوهانار

ترسيدند كه مبادا صداي او  خود مطمئن نبودند و مي اكثر اعضا كه به. بودند روسلهاي  اي خواهان شنيدن حرف عده
را ذكر  كلوزرهاو مخالف اصل انصاف است و مورد  ايه ه داشتند كه استماع حرففضاي شورا را عوض كند، عقيد

. عدالتي ديگري را توجيه كند تواند بي عدالتي مي داشت شد؛ گوئي يك بي هايش باز كردند كه بدون استماع حرف مي
  .رد شد روسل  پذيرش 

با  ژراردنكمون چه تصميمي گرفته است؟ «: پرسيد آوريال. 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 داد روسل  . »ي خود را با وجدان انجام داده است نگهبان شما وظيفه«: گفت روسل   به

دهم كه قصد  تو قول شرف مي عنوان يك سرباز به ، من بهآوريالوانگهي، شهروند . خاطر من باشد كاري به طاين احتيا
  .»فرار ندارم

چون جوابي . كه از پست نگهباني خود خيلي خسته شده بود، پيش از آن از شورا تقاضاي مرخصي كرده بود آوريال
هنوز از  ژراردنزيرا  ي نجات بگذارد ـ ا تحت نظر يك عضو كميتهتواند زنداني خود ر دريافت نكرد، با اين فكر كه مي

طلب از جنگ  اين جوان جاه. رفته بودند ژراردنو  روسل  وقتي برگشت . شورا مراجعه كرد 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 نكند پياس زد كه توان حد مي
و انتشار پوستر  ايسيرها كردن دژ . درون صفوف ما خزيده است خيانت به«: اي اضطراري هشدار داد بود، در بيانيه

دنبال آن قرار بوده يك قيام  به. اول اين نمايش بودي  كه آن را تسليم كردند، پرده گاني ي خبر آن توسط سفله رذيالنه
ي سياه  هاي اين توطئه تمام سرنخ. هاي ما، واقع شود زمان تسليم يكي از دروازه طلبانه در ميان صفوف ما و هم سلطنت

بيدن ي كو 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 . سردي و دقت نياز بود 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
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  بيست و دومفصل 
 

 عليه كمون  توطئه
  

گشايان خائن و دالالن توطئه شده بود؛ متقلبين معمولي و  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 مانداري و بيها هيچ قدرتي جز ضعف فر 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 م بهوجود آمده، قادري كه در تبعيد به دهند و ما چه از طريق اطالعات خصوصي، چه از طريق فرصتي مي
  .ان رخنه كنيم نابكار

هاي پاريس يا  هاي ورساي وضع شد و در ازاي گشودن تعدادي از دروازه خانه از اواخر مارس، عوارضي بركليه وزارت
كلنل . بندي شده بود بيش طبقه و ها كم آن ي 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 أمور سازمان، مكوربنستاد، 
چنين چند نفر از دوستان  نهاد خدمت كرد كه پذيرفته شد و او هم او پيش ، بهسير سن، افسر مشق سابق شَرپانتيهكلنل 

هاي مخفي تشكيل دهند تا در  ها خواسته شده بود كه گردان از آن. را معرفي كرد گاليمارـو  دمه، دوروشونزديك خود ـ
هاي استراتژيك شهر را  خوانده شدند، بخش هاي خط مقدم فرا سنگر ها به 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 گرفت شارپانتيهاو 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 گاهچي با دست توپ 150نفر و 
چند صد هزار  دوروشوي  با واسطه دومالَنو  شارپانتيهها الزم بود و  شور آن و عين حال، البته پول براي حفظ شوق در

  .ها اخذ كردند فرانك از ورسائي
. ، رقيب مهيبي پيدا كردندكايِن، افسر دريائي سابق و حاكم موقت بوفون د مر لُها در وجود  در اواخر مارس، آن

كرد كه مقاومت را  نهاد مي ناميد، وي پيش را مسخره مي آن  بوفونها، فكري كه  گيري بورژوا جاي كوبيدن برطبل يار به
 ير تي ي او كه با ديدگاه  نقشه. نداندازند، فلج كن 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، . او اختيارات تام داد كامالً تطابق داشت، با نظر مساعد ورساي روبرو شد كه به
  .دستياري برگزيد را به لژيون شولشه،، افسر سابق النيه

، كلنل سپاه آزاد در زمان جنگ كه آرونشونآلساتيان هاي تازي ديگري هم داشت ـ  ها، دستگاه سگ اين بر  عالوه
ها توسط انگلستان مسترد و  كه بعد فرانزينيسرقت متهم كردند؛  او را به توركنار شد و در  توسط افراد خود بر

ود نفس خ به بركت اعتماد  ي جنگ معرفي كرد و به خانه دبير ، كه با جسارت خود را بهمونتو دِ بارالبرداري متهم شد،  كاله به
 ژول سيموناي كه از حمايت  ، كشيش مأمورِ ناوگان نامعلوم و ناشناختهآبه سلينيرياست لژيون هفتم منصوب شد؛  به

اين . دابن گانيهو  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 پذيرفتند، صرفاً با اين نظر بود كه پاريس و جمهوري را از دست آدم 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 در الژييهـ  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 به دومرسانـ  ترونسن

لب يكي در قفا و پنهان از ديگري جريان داشت، در هاي رنگارنگ را كه اغ هاي اين توطئه نخ كرد و سر سرپرستي مي
  . دست داشت

من «: نوشت مي الژييهـ  سن د بريير. دادند ها همديگر را لو مي اين رجاله. ها مدام با هم درگيري داشتند در نتيجه اين
مشكوكم كه مبادا  او من شديداً به. را تحت نظر داشته باشد دوفون مر لِخواهم كه آقاي  از آقاي وزير داخله مي

در مقابل گزارش . »هاي او شده است تر صرف پرداخت بدهي پولي كه او دريافت كرده است، بيش. بناپارتيست باشد
كنند  مالقات مي پترها اغلب در پاتق  آن. مشكوكم الژييهـ  سن د برييرو  شارپانتيه، دومالنآقايان  من به«: گفت ديگري مي

ها  آن. كنند تقليد مي] رابلهپرست در كتابي از  شخصيتي شهوت[ پانتاگوروئلزرگ رهائي از هدف ب جاي پرداختن به و به
  ].158[»مانند ها مي اورلئانيست 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 در گويهي جنگ كه در آن  دبيرخانه
رياست لژيون هفدهم رسانده و  مركزي خود را به ي زدن كميته  كار كردند كه با دور مولهنام  ، روي شخصي بهالروك

در اختيارشان قرار گرفته بود، خانه  ، كه از طرف وزارتپيگيهخانه، كاپيتان  يك افسر توپ. حدي آن را فلج كرده بود تا
هيچ ميني كار گذاشته نشده «: ها توانست در هشتم مه گزار بدهد 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

ويژه تسهيل  ها را به مباالتي مسئولين نيز كار آن آوردن اطالعات را بلد بودند و بي دست ها راه به ردند، آنك 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، علي ريگوكه 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 كه دوبار دست لوليه. سرويس امنيت عمومي را بهبود نبخشيد

دانه در كه شهرت داشت بيست سال مأمور پليس وزارت داخله بوده است، آزا دومرانـ  ترونسن. زد كمون حرف مي
هرروز براي  مونمارتركاران ساختمانِ استحكامات  مقاطعه. رفت و سوژه خود را كامالً زير نظر داشت ها راه مي خيابان

كردن اين  دار خراب  دست نخورده ماند ـ عهده برِآكليساي . 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  نبناي استغفار ترتيبي داد كه اي

  .را برمال نمود وِسهي  توطئه دومبروسكيو 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 به ـ شا در اوج ديوانگيـ  سسهاو با حمايت دريادار . دومبروسكيدن نهاد خري بار با پيش

دار و بيست هزار فرانك براي مخارج اضطراري پيدا كند و با يكي از  دستياران  راه اندازد، سهام به شركت تجاري 
ها در لندن استخدام شد،  در ميان تبعيدي كه بعداً توسط حكومت ورساي براي جاسوسي هوتزينجرنام  به دومبروسكي

هاي تحت فرمان خود را تسليم كند، ورساي يك  دروازه دومبروسكياو گفت كه اگر ژنرال  به وِسه. ارتباط برقرار نمايد
يك يا دو سپاه  نهاد نمود كه به ي امنيت ملي را خبر كرد و پيش فوراً كميته دومبروسكي. دهد او مي ميليون فرانك به

كميته . بكوبند  هم اند، در هائي كه در كمين نشسته ها را توسط گردان گاه آن رتش ورساي امكان ورود بدهند و آنا
 وِسههمراه  هوتزينجر]. 160[دستور دادكه مذاكرات را ادامه دهد دومبروسكي اين خطر بدهد، ولي به خواست تن به نمي

داده شده  دومبروسكي هائي كه به رد كه جهت تضمين اجراي قولنهاد ك او پيش را ديد كه به سسهورساي رفت و  به
 ي برود و كميته واندومميدان  شبي مخفيانه به سسهحتي قرار بود ژنرال . عنوان گروگان تسليم كند است، خود را به

اين بالهت جديد  او را از هيلر سن بارتلميامنيت عمومي كه از پيش در جريان قرار داشت در تدارك بازداشت او بود كه 
هاي  اين سرگرمي اولين روز. گيري را رها كرد كم اميد گرفتن شهر از طريق غافل كم ير تي بعد،  از آن به. حذر داشت بر

 الپورترا 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 علي ير تي بدهد،  ـ رئيس لژيون شانزدهمـ 

باش درآمد و ژنرال  حالت آماده مه، تمام ارتش فعال و بخشي از ذخيره به 3در طول شب ]. 161[ي كامل ريخته بود نقشه
هاي بسته  دروازه ي پائين جمع شدند و به مقابل درياچه بلونيه د بوآها در  نيمه شب، سرباز. رفت سور براي خواب به ير تي 

سروان سپاه  ـ  وريو تحت فرمان  پاسيها توسط يك گروهان ارتجاعي كه در  قرار بود اين دروازه. چشم دوختند
ان گر ولي اين توطئه. ـ تشكيل شده بود، باز شود كرد ، عمل ميالوينيه ي خود، عنوان جانشين فرمانده هشتم كه به و سي

ها را بگيرد فرماني  بايست جاي فدرال كه مي را درجريان بگذارند؛ و چون گروهاني الوينيههوشمند 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 ر بيهوده، سپيدهها، پس از چند ساعت انتظا سرباز. نشدند
  .ولي دوباره خيلي سريع آزاد گرديد

دوباره  ير تي. مه تضمين كرد 13به  12را براي شب  دوفينو  اوتويهاي  تسليم دروازه  با اقتباس همين نقشه فونبو
ها را  ي بود تا آن اعزام شدند؛ درحالي كه ارتش آماده دژور پوئنسمت  ه بهراه انداخت و چندين دست ي دستگاه را به همه

. گرد شد عقب مه ارتش مجبور به 3و مثل ] 162[آب گرديد بر گران نقش هاي توطئه ولي در آخرين لحظه نقشه. دنبال كند
  .خبر بود، از اين يكي اطالع داشت ي نجات عمومي كه از تالش قبلي كامالً بي كميته
هاي ملي نظم هنگام ورود ارتش  رنگ كه قرار بود گارد هاي سه بند كميته تازه روي بازو. روز بعد بازداشت شد نيهال

كردند،  از دادن دستمزد دختراني كه برايش كار مي  كرد ها را درست مي ، زني كه آنلگرو. بندند، دست گذاشته بود بازو  به
شهرداري  كرده بود كار براي كمون انجام شده است براي دستمزد خود بهها كه گمان  يكي از آن. غفلت نموده بود

مخفي شدند و  الروكو  بوفون. دست آوردند و همدستانش را به بوفونرد  لگرودر تحقيق از . مركزي رفت
افرادش را در او را تشويق كرد كه  كوربن. تاز ميدان ماند يكه شارپانتيهاين ترتيب،  به. ورساي رفت به دومرسونـ  ترونسن

ي كاملي را برايش ترسيم كرد كه مطابق آن بالفاصله پس از ورود  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 مي 000/20آوردن  خدمت در د، از بهگردان 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 بااين وجود، در برخورد با گزارش. 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 بيستل فص
 

  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
رتش داشت، نه توپ كرد؟ او نه ا اي بايد برفرانسه حكومت مي چه مانده بود و با چه وسيله ير تيمارس براي  19در 

ي متوسط كه  اگر آن قشر پائيني طبقه. 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 ي يك گردان هم درتوانست حت نمي ير تيكرد،  مي
. شماري آدم دادن سرباز و توپ جهت كوبيدن پاريس چه بود؟ فقط يك كلمه و انگشت ها به كردن آن ها و وادار شهرستان

  .واهخ ي حزب جمهوري شده ها، رهبران شناخته  آن كلمه، جمهوري بود و آن آدم
هاي خود احتراز داشتند، اما  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 وارد ير تي
ما در مقابله با «: بند داشتند ي مقامات شهرستاني يك ترجيع ها همه شاز همان اولين خيز]. 165[خود تبديل كرد

  ].166[»كنيم ها از جمهوري دفاع مي بندي دسته
قهرمانان . خواند خواهانه نمي با اين افاضات جمهوري ير تيي  ها و گذشته البته اين هم حرفي بود، ولي رأي دهاتي

كامالً براين امر آگاه بود و  ير تي. وان حافظان امنيت مورد قبول نبودندعن ها هم به پيشين دفاع ملي حتي براي شهرستان
ها هنوز  هاي شهرستان چشم دموكرات ها در حيثيت آن. ها، افراد مجرب برگشته از تبعيد متوسل شد ترينِ پاك پاك به

شان قرار  ت جمهوري در دستگفت كه سرنوش ها مي آن ديد و به ها را مي ها آن در ضيافت ير تي. دست نخورده مانده بود
ديگر ] 167[مارس 22گفت كه از  ها تملق مي 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 ديگر از پاريس برنامه و فرستادگاني قابل به

  .برافروخته بودند، فروبميرد
خواه،  مركب از سرشناسان جمهوري ليلآوريل شوراي شهرداري  5روز . ختها را برانگي آوريل اندكي آن 3بمباران 

 اَومر  سنت. پيام مشابهي داد ليونشوراي شهر . خواست كه برجمهوري تأكيد كند ير تياز سازش سخن گفت و از 
ه براي اعتقادات و جان همراه شهروندان قهرماني است ك با دل «اعالم كرد كه  ترواشهر . ورساي فرستاد نمايندگاني به

اين مبارزه  از حكومت و مجلس دعوت كرد كه با قبول نهادهاي جمهوري به مكون.  »رزمند ي خود مي خواهانه جمهوري
هاي مشابهي منتشر  ي شرقي، بيست استان پيامپيرينهو  ژِر، هرو، ساووآ، لوآر، آردش، ووكلوز، وار، درِم. خاتمه دهند

خواه طرد شده  هاي جمهوري كه توسط بورژوا هاوركارگران . كمون را اعالم كردند ن خود بهپيوست روآنكارگران . كردند
آهن رفتند تا مانع  ايستگاه راه مرد، زن و بچه به 600 گُرِنوبلآوريل، در  16در . بودند، گروهي مستقل تشكيل دادند

باد  زنده«ردم در پشت پرچم سرخ با فرياد م نيمآوريل، در شهر  18در روز . ارسال سرباز و مهمات براي ورساي شوند
. آرام بود نا بوردوآوريل  18و  17، 16هاي  در روز. پيمائي كردند در شهر راه» !بر ورساي مرگ! باد پاريس زنده! كمون

د مردم فريا. 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( پوييو در  لوآرـ  سورـ  شاريته، در )شر
حمل  فوآدر . پرچم سرخ مدام در اهتزاز بود آرييِِژدر . آمدند  پيِ جنبش آوريل از  19در  موآرـ  سورـ  فلوريمارس و  18در 

ها  آهن مسلسل كارمندان راه پِريگودر . سعي كردند قطار مهمات را از خط خارج نمايند واريلدر . ها را متوقف كردند توپ
  .را ضبط كردند

بندي خود  او بر پاي. معرفي كردند ير تي خود را به ليونآوريل پنج نماينده از طرف شوراي شهرداري  15در 
گفت كه اگر او  در توجيه رفتار خود مي. مجلس مؤسسان تبديل نشود جمهوري تأكيد كرد و سوگند خورد كه مجلس به به

وري مصالح همين جمه خواهد با توجه به اين دليل است كه مي گزيند به مي خواهان بر كارمندان خود را بيرون از جمهوري
هاي شهرداري  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 آماده  000/30كان خوردن كند جرأت ت 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 دموكرات آدام، شولشه، لوئي بالن: »چپ تندرو«ست، نزد پيشوايان اين نمايندگان پس از مقام ريا
پذيرفتند كه خواست  كردند و مي چه لطف مي جنابان، گر اين عالي. گذاشتند صحه مي ير تيهاي  برجسته رفتند كه برگفته

پس از آن كه . دانستند نامشروع مي ـ 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 پدر لوئي بالن ،]169[دنيا آمده است به 1871مارس  19
گران بناپارتيست و  در پاريس با چه كساني طرف هستند؟ اگر از دسيسه«: پرسيد لوئي بالن. غسل تعميد يافته است

از مشتي افراد متعصب، احمق و  اند كنند عبارت جا براي تسخير قدرت تالش مي كه در آن پروسي صحبت نكنيم، افرادي
: ؟ اكثريت نمايندگان»ا ما در پاريس نبوديمحق بود آي اگر پاريس بر«ها برآشفتند كه  ي راديكال و همه]. 170[»باز حقه

شنيدند كه اين جوانان هم  عالوه مي آمده بودند و به اين ستارگان درخشان بار دانان، پزشگان و تجار كه با احترام به حقوق
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ا هم ه 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 بيوروانژدر  فليكس پياهاي  بندي كنند و تهديد جمع

؟ حتي »شما چه گفتيم خوب، ما به«. برنده شده بودند» چپ«كردند، نمايندگان  وقتي دوباره از ورساي عبور مي. كردند
  .كنندگان خود اردنگي زد انتخاب هم به برناردـ  مارتن

ها ايمان  آن باور كنند و هنوز به» چپ«اين خيانت آشكار از ناحيه  ستند بهتوان در پاريس هنوز كساني بودند كه نمي
كند، شما در ورساي چه  كه ورساي پاريس را بمباران مي درحالي«: پرسيد ها مي در اواخر آوريل پيامي از آن. داشتند

دهيد؟ اگر بر ماندن در ميان  ياي م كُشند چه وجهه كنندگان شما را مي بودن در ميان همكاراني كه انتخاب كنيد؟ به مي
اجازه  ير تي شما به! عجب. ها تبديل نشويد 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  ريبون باال نمي، و شما از ت»برسانند

! شود در پاريس قتل، تجاوز و سرقت حاكم است، و شما ساكتيد ها تصريح مي اند كه در آن آميز غرق كرده مقاالت بهتان
رحمانه  هاي بي توانيد از اين اعدام شما نمي. رسانند ميقتل ن هايش اسرا را به شود كه ژاندارم مدعي مي ير تي! عجب

كنند،  ها مخفي مي ها حقيقتي را كه دشمنان كمون از آن شهرستان از تريبون باال برويد و به. خبر باشيد و ساكتيد بي
  ؟ »مگر دشمنان ما دشمنان شما هم نيستند. بگوئيد

آي «: خود فرياد زد تارتوفيبا سبك  لوئي بالن. دانستند يراه گريز از آن را م» چپ«هاي  ثمر كه ترسو پيامي بي
و كساني در مجلس كه مايلند . ميرند كشند و مي ديگر را مي مردم هم! غرند ها مي توپ! انگيز درگيري نفرت! جنگ داخلي

انجام عملي،  اند كه خود را از اين شكنجه بار بدهند، محكوم به آميز اين مشكلِ خون جان خود را براي ديدن حلِ صلح
آوري ديده  شرم» چپِ«از زمان تولد مجلس در فرانسه چنين . »زبان آوردن كالمي عاجز ببينند برآوردن فريادي و به

ولگد، دشنام و تُف هم نتوانست اعتراضي از اين نمايندگان مفلوك پاريس  ي اسرا زير باران مشت منظره. نشده بود
، النگلوا، آدام، گرِپو، شولشه، لوئي بالن. توضيح خواست اپينـ  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  ژِرونت، و غيره؛ و امثال بريسون
  .ديدند مجدد خود را مي ي پاريس، خواب انتخاب انگارانه كاري سهل با آگاهي كامل از فراموش

كارگران . موفق شد ـ ها آن  ولي نه رفع نگراني 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 خود را صدتا
  .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 انگيزترين مجريان كار و يكي از نفرت] بود 1791ضداعتصاب 

 گانْاي كه توسط محكومينِ تحت رژيمِ آزاديِ مشروط و بيگان اين ديكتاتوري«دار كمون،  دستور داد تا نويسندگان هوا
، »كند زور اسلحه، اعالم مي 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  با اين كار اميدوار بود تا در جريان انتخابات شهرداري ورساي. ، دست بگذارد»خون دشمنانش دراز كند آغشته به
  .شد، ايجاد وحشت كند آوريل برگزار مي 30

عليه پاريس  1849و انتخابات  1848ها كه در ژوئن  اين شهرستان. خواهان برنده بودند جا جمهوري در همه
واقع در ( تييردر شهر . ند با مجلس مبارزه كنندخواست صد نفري هم داوطلب نفرستادند و فقط مي 1871برخاستند، در 

، نمور، سوپدر . خانه را گرفتند مردم ساختمان شهرداري را اشغال كردند، پرچم سرخ بلند كردند و تلگراف) دمـ  دـ  پوي
جلوي شهرداري  دبودها يك درخت يا كمونار) لوارهواقع در ( دورديودر . اغتشاشاتي رخ داد بلو فونتن، در ناحيه الندوـ  شاتو

هاي حاوي پيام كمون  پرچم سرخ بلند كردند و پوستر مونتارژيها 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   اـ  سنواقع در ( ولوميهكدر . زانو بزند و عذر بخواهد
  .گرفت
كه مردم پرچم سرخ را ] 171[گيوتييرجا غالب بود، جز در  رنگ در اين مارس پرچم سه 24از . قيام برخاست به ليون 

شناسائي حقوق پاريس و انتخاب يك مجلس مؤسسان  ساختمان شهرداري خواستار شورا هنگام بازگشت به. نگهداشتند
هاي خود را  ها و تقاضا كه شورا پيام درحالي. فرماندهي گارد ملي برگمارد ، را بهبوراتيراندازان،  شده بود و يك افسر از تك

هر تسليم كرد كه شوراي ش اي به گارد ملي برنامه. آرامي شد خوش نا داد، گارد ملي دوباره دست افزايش مي ير تي خطاب به
وقتي . ورساي با آن مواجه شدند، اختالف را دامن زد مخالفتي كه نمايندگان اعزامي به. شورا رسماً آن را رد نمود

ها مصوب مجلس  آوريل اعالم شد، عنصر انقالبي براين عقيده بود كه  قانون شهرداري 30ها براي  انتخابات كمون
ي اعزامي از پاريس از شهردار  دو نماينده. رات مجلس مؤسسان برخوردار نيستيكن است، زيرا مجلس از اختيا لم كان

، دوباره درصحنه گاسپار بالنسپتامبر،  28گران جنجال  و يكي از بازي. تعويق بيندازد خواستند كه انتخابات را به هنون
ولي . پا كردند صداي زياد به و يت سرها كه همواره خط بناپارتيسم را زيرنظر دارند، در مورد اين شخص راديكال. ظاهر شد

 27در روز . تن كرد كله بود و صرفاً در دوران تبعيد بود كه اونيفرم امپراطوري به 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 رأي 29ي علني  جلسه و در
شهروندان مسلح . صدا درآمد به گيوتييرهاي فراخوان در  آوريل، روز انتخابات، از ساعت شش صبح طبل 30در روز 

ديگر  ليون شهر«: هاي رأي را بيرون بردند، در مدخل تاالر نگهبان گذاشتند و يك بيانيه منتشر و نصب شد صندوق
. اند طي توافقي يك كميسيون موقت برگزيده ليونانقالبيون . گر خفه كردن خواهر قهرمانش پاريس باشد تواند نظاره ينم

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 . »تبديل كنند تلي از ويرانه ي قتل پاريس و جمهوري را بدهد، به اجازه

و معاونش كه سعي كردند مداخله كنند، گوش نداد و يك كميسيون انقالبي در  كريستنحرف شهردار  كسي به. بود
  .شهرداري مستقر شد

صف  بروس ددر حياط  2ها حوالي ساعت  آن. هاي خود ملحق شوند گردان فرمان داد كه به گيوتييرفرماندهان  به بورا
ها  آن جمعيت. خواست سرباز ورساي باشد 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 بود 22كه در 
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در . ديدند را مي استيوانخواب  كروزاو  والنتنكه  الوقت داشتند؛ حال آن و شوراي او مانند ماه پيش قصد دفع هنون
ها خواست  جمعيت داخل صفوف سربازان شد و از آن. وارد شد گيوتييرهشتم صف از طريق پل  و سپاه سي 5ت ساع

مشغول تحكيم وضعيت  گيوتييردر همين حين  .پادگان برگردانند تيراندازي نكنند و افسران ناچار شدند افراد خود را به
. را مسدود كرد رو گراندي شهرداري ادامه داشت،  تا زاويه موندـ  نوووهاي  يك باريكاد بزرگ كه از انبار. دفاعي خود بود

  .پا شد به شابرولسطح با خيابان  و باريكاد سومي هم روا 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 آن كروزا، تنوالن. بودند
و ميدان شهرداري را تخليه كرد،  بروس دنظام حياط  سواره. پاسخ چند گلوله شليك شد و فرماندار را زخمي كرد

. كنندگان آن را رها كردند گشوده شد و اشغالهاي آن خيلي زود  در. سوي ساختمان آتش گشودند كه دو توپ به درحالي
شايع شد كه پنج شورشي كه در . سربازها پس از كشتن نگهباني كه تا آخرين لحظه در پست خود مانده بود، وارد شدند

  .ي او شليك شد، كشته شدند هائي كه از تپانچه گير شدند، توسط يك افسر ورسائي و با گلوله داخل شهرداري غافل
اشتباه حدود صد نفر از افراد خود  ها در تاريكي شب به هاي مجاور ادامه يافت و سرباز رطول شب در خياباندرگيري د

  .چيز تمام شده بود در ساعت سه صبح، ديگر همه. تر بود ها كم تلفات كمونار. را كشتند
 گيوتييربسته شدن . نده كرده بودندشهرداري حمله برده و اوراق انتخابات را پراك اي از شهروندان به عده روژـ  كروادر 

  .ها خاتمه داد مقاومت آن به
استفاده كردند، ولي اهالي از جمع شدن گرد فاتحين  گيوتييرهاي  ها از اين پيروزي براي خلع سالح گردان ورسائي

دانستند،  مييكن  لم آوريل را كان 30طلب انتخاب شده بودند، ولي چون همه انتخابات  چند سلطنت. خودداري نمودند
هواداري از پاريس  جنبش به. 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 اولين تريبون بوردوي  روزنامه. كردند ها را تشجيع مي آنرو  مطبوعات پيش. باشند
هاي شهري و تحكيم  جنگ داخلي، تأمين آزادي منظور خاتمه دادن به شهرهاي فرانسه به  اي از كليه تشكيل كنگره

ها خواست تا  ي شهرداري از همهي مشابهي منتشر كرد و  هم برنامه ليونشوراي شهر . جمهوري را مطرح كند
در  هروي  ليبرتهي  روزنامه. ديدار كردند مونپليهدر  هروي  هاي عمده مه، شوراهاي شهر 4در . بفرستند ليون 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 اي تحركات ناهماهنگ چند هفتهمشترك داشت ج
ها  يافتند، ورساي كه بين پاريس و شهرستان ها گروهي از افراد درحد اين موقعيت را مي كردند ـ اگر آن خود را درك مي

وضوح خطر را حس كرده بود،  كه از پيش و به ير تي. شودخواه تسليم  ي جمهوري فرانسه شد به آمد، ناچار مي گرفتار مي 
: مه نوشت 8ي رسمي در روز  روزنامه. ها را غدغن كرد رفتار يك حكومت نيرومند را درپيش گرفت و قوياً كنگره

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 به كار پي. »نار قدرت منظمِ ناشي از آراء عمومي تشكيل شوددرك

. »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 ردهاي كل و فرمانداران دستور يافتند كه از هرگونه گ دادستان

  .بازداشت شدند بوردو سر راه خود به
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ها  ئيبوردوسكوت كردند و  بوردوي  دهندگان كنگره سازمان. ها چيزي بيش از اين الزم نبود براي ترساندن راديكال
. ورساي نوشتند از متنفذين محلي بوده است، به ها صرفاً انعقاد مجلسي اين مضمون كه قصد آن اي به ي ملتمسانه نامه
نمايندگان هيجده استان اجازه داد تا ايرادات  ها صرف نظر كرد و حتي به هدف خود رسيده بود از تعقيب آن كه به ير تي

ول ها را رد كند، مسئ 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
  .گذاشته و منتظر پايان جنگ داخلي نشسته بود دردي دست روي دست كردند، با بي مي

خود  1792آوردن آزادي و بازيافتن نقش بزرگ  چنگ ها فرصت نادر براي به 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  كه با حمايت از تالش ها كارگران را رها كردند، حال آن آوريل آن 5مارس تا  19از . ني، فرسوده شده استحيات مد
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 به ير پي روبساز  تاريخِ اين طبقه. شان ديدند ي دشمنان مايه خنده
پرستي، با  ها، از رشوه گرفته تا وطن ي سالح با استفاده از همه. كامالً بر اوضاع مسلط بود ير تيمه  10گونه در  بدين

در مذاكره با هاي خودماني و نيشدار  گوئي، با واژه دروغ هايش به هاي خود و وادار كردن روزنامه دروغ گفتن در تلگرام
ها براي سازش  ، او موفق شده بود كه تمام تالش»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 آسوده فرانكفورتاو تازه صلح . را خنثي كند
  .پاريس را درمقابل خود داشت

هاي اول دوباره داشت جان  هاي روز ظن سوء. ها را سر برده بود ي روستائي پنج هفته محاصره حوصله. ش بودوقت
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 آسوده ير تيگزارشي از يك مصاحبه را منتشر كرده بود كه در آن 
ي  فاصله هائي در  گشودن سنگر«: او چكشي جواب داد. پاريس متهم كرد تأخير در ورود به را به ير تيتريبون رساند و  به

اين  ه، راست دوباره بهم 12روز بعد، . »جا وارد شويم آن خواهيم به كه ما نمي اين معني نيست فقط ششصد متري پاريس به
اگر شورشيان دست از مخاصمه «گفته است كه  بوردوشهردار  به ير 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 مظلوم ير تيدر برد؟  ا از چنگ مجلس بهها ر بخواهد بعضي از پاريسي

من ناچارم فرمان اَعمال خطيري را بدهم . حرمتي است اين بي. شود ام خراب مي كنيد كه من در تبعيدم و خانه انتخاب مي
روستائيان رو كرد و با نيشخند  رفت، به در آخر از كوره  در. »من بايد رأي اعتماد داشته باشم. كنم و اين كار را هم مي

ها بايد هشت روز ديگر  آن. احتياطي هستند كه زيادي عجله دارند 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
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  وچهارم بيستفصل 
 

  كاردر ي جديد  كميته
  

تغيير نكرده بود و دو  نوييو  سنتوانمه، موقعيت نظامي ما در درون خط بين  10ي جديد در  هنگام ظهور كميته
بار نيرومند  آتش. رفت ميوخامت  سو موقعيت رو به آن به موئت الطرف در يك سطح درمقابل هم قرار داشتند، ولي از 

استحكامات  هاي خود داشتند و به ي توپ رس گلوله را در تير پسي، والريانـ  مونو  مودونهاي  بار چنين آتش و هم مونترِتو
نيروهاي جنگ و گريزشان  روي . گسترده بود سنتا  بولونيها از  هاي ورسائي سنگر. رساندند ما شديداً آسيب مي

ي اين دژ اخير را  را اشغال كردند و سعي داشتند رابطه وانوهاي بين دژ ايسي و دژ  آوردند، سنگر مي فشار ايسيي  دهكده
. شد گفت كه مسلح نيستند مي وانوتا دژ  موئت الاستحكامات از . چنان برجا بود غفلت دفاع ما هم. قطع نمايند مونروژبا 

 .كردند را تحمل مي فلوريـ  والو  المارك، 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
 .خر، الي آ»خزيده بود

كشيد و دچار تنگي نفس بود، كامالً حق داشت كه  زور خود را مي او كه به. اي صادر كرد شخصاً بيانيه دلسكلوز
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 ش است تصور ميمان در پي شكوهي را كه براي فرزندان با ي آينده

  .»گيرم مارس را دربرمي 18اشتياق انقالب  نداريم، باز با 
كند  كميته مركزي اعالم مي«. مركزي هم مشغول تنظيم يك بيانيه است ي خانه ديد كه كميته وزارت هنگام ورود به

اين كميته . اين خوبي آن را آغاز كرده است، شكست بخورد مارس كه به 18ب داند كه نگذارد انقال ي خود مي كه وظيفه
خواهان را  مناقشات خاتمه دهد، بد ي همه كميته مصمم است كه به. هم خواهد شكست استثنا هرگونه مقاومتي را در بال

زدن و  بيش از  ر از شورا حرفت 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 همه وانودژ . جبرانِ خسارات ناشي از يك سانحه الزم آمد از همان شب اولْ
از اين امر  سكيوروبلووقتي . اش آن را تخليه كرد بود، حاال روي آن متمركز شده بود، ديگر قابل دفاع نبود و فرمانده

از  105و  187هاي  مه در رأس گردان 11به  10كه 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 در وروبلوسكيصبح 

هاي دلير ما نشان دادند كه اگر خوب فرماندهي  يك بار ديگر فدرال. تعدادي اسير گرفت و دژ را دوباره تسخير نمود
 .ها ساخته است هائي از آن شوند، چه كار

كه  ايسيي  و تمامي دهكده دزوازوي طالب ديني  مدرسه ها به آن. را ازسرگرفتند ها بمباران طول روز ورسائي در
. تَلي از آوار تبديل شده بود، دست يافتند هاي حاوي پيكرات پتاسيم به هاي توپ و نارنجك خيابان اصلي آن براثر گلوله

 برونه. حمله كردند ايسيي طالب ديني  مدرسه مه به 13گير كردند و روز  را غافل وانومه دبيرستان  13به  12در شب 
دنبال اين عضو دلير شورا، كه  به روسل. دفاعِ اين دهكده، خود را فرسود طي پنج روز تالش براي دادن اندك نظمي به

آيا . تقريباً از دست رفته است ايسيموقعيت در «: او گفت حاشيه رانده شده بود، فرستاد و به هاي محفلي به اثر حسادت بر
فقط چهار (دنبال توپ  ساختن باريكاد پرداخت و به اين كار همت گماشت، به به برونه؟ »گيريد عهده مي دفاع آن را به شما

يك روز پايداري كرده بودند،  و نفري كه چهل 000/2هاي جديد براي ياري رساندن به  و گردان) عراده موجود بود
ي ديني را  ها كاري صورت دهد، و مدرسه او سعي كرد با اين. ادندفقط دويست يا سيصد نفر براي او فرست .]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 آن دلسكلوزي جنگ رفت كه  خانه دبير هاي دهكده تشكيل داد و شب به خانه

 .جنگ حضور داشته باشد
و  وروبلوسكي، دومبروسكيدر اين جلسه . اين اولين و تنها شوراي جنگي است كه در دوران كمون تشكيل شد

تر  كه عملي وروبلوسكي. نفر صحبت كرد 000/100آوري  حرارت زياد از گرد با دومبروسكي. هم حضور داشتند سسيليا ال
پس . هاي جنوب متمركز شود رود، عليه سنگر حدر مي به نوييهائي كه در  ي تالش نهاد نمود كه همه كرد، پيش فكر مي

لذا مجبور شد در جستجوي . رسيد، جلسه ديگر تمام شده بود برونهوقتي . اي حاصل نشد از مذاكرات طوالني هيچ نتيجه
هاي  ي ورساي گردان دم دروازه. برگشت ايسي اره بهشهرداري مركزي برود و بعد از راهي كه آمده بود، دوب به دلسكلوز

خواستند  حرف رؤساي خود دهكده را تخليه كرده بودند و مي گوشي به ها با كر اين. طرف استحكامات ديد خود را در آن 
او . ر او شدندبيرون برود كه مانع عبو وانوي  شد و سعي نمود از دروازهپلِ معلق پائين آوردن مانع  برونه. شهر برگردند به
هر دري  آوري افراد به دنبال گرد 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 ورسائي 150زد تا باالخره در ساعت چهار صبح با 
اي كه  مباالتي مجرمانه تلخي از بي جا شهادت داد و به در آن برونه. حاكمه شدنددر دادگاه نظامي م ايسيافسران . است

 .در پاسخ، بازداشت شد. دفاع را فلج كرده است، شكوه كرد
. 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 تگي خود را بهبس فقط تعهد و دل دلسكلوز
موفق  ـ رؤسايش ي پس از رفتن همه برآن رياست داشت كه با بقاي خود ـ پرودومنفوذ ستاد كل قرار داشت كه هنوز 

سارت پيدا كرده بود، در مركزي كه از انفعال شورا ج ي كميته. شده بود كاري كند كه وجودش ضروري تصور شود
ها را در معرض كنترل  كه آن داد، بدون آن 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 مانتيكعمومي شكايت كردند كه رو

 .ها منتشر شد مركزي بين لژيون ي ي انشقاق بين شورا و كميته شايعه
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باري  گاه آتش به كه ديگر فقط گاه وانومه دژ  14به  13در شب . كردند روي مي چنان پيش ي خود هم ها بنوبه ورسائي
سو قطع شده بود، از طريق  شان از همه نفرات كه ارتباط. د، كامالً خاموش شد و ديگر نتوانست آتش را از سر بگيردكر مي

باز در ورساي موجي از تشويق و . ي دژ را اشغال كردند مانده ها باقي نشيني كردند و ورسائي عقب مونروژهاي  سنگالخ
 .تجليل بلند شد

ـ  اردو زده بودند ليسبونو  سسيليا النفر تحت فرماندهي  000/2جائي كه ـ  وانو پِتيتي چپ تا  مه ما از كرانه 16در 
از اين پس دشمن . مان دفع شد بگيريم، ولي حمله را پس  ايسيي  ما تالش كرديم دهكده. حتي يك فدرال نداشتيم

آتش او كه مدتي . ود، مسلح كندشهر ب را كه روبه ايسيهاي 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 به دلسكلوز. دفاع از داخل شهر رسيده بود فكر كردن به درواقع وقت. 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. فتندگر كار مي نظامي واگذار كرد كه كارگران ساختماني را به

سانتيم دستمزد  50فرانك و  3كارگران ساختماني  ي مسئول به كه نماينده در جائي. كرد تصميمات ديگران تالقي مي
يم سانت 75فرانك و  3ها دستمزد  ي رسمي براي آن ي نجات عمومي در همان ستون روزنامه كرد، كميته نهاد مي پيش

  .شد قائل مي
داشتن كارت شناسائي  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  مه چند گردان پس از محاصره 12

اين كار را دست  چه هولناك بود وقتي كه مردم. اعتبار كردند ي نجات عمومي در اين ميان مأمور خود را بي كميته
  .ي كمون خوانده بود 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 كميساريا رلنواي رسمي و  از روزنامه لونگهكميسيون نجات عمومي، 

اي تهيه كردند و آن را  بار كه مسئوليت خود را انكار كنند، بيانيه ها با اين فكر تأسف آن. جنگ نيز سرخورده شده بود
. جلسه نيامدند پنج نفر، به استثناي چهار يا اعضاي اكثريت كه از پيش خبردار شده بودند، به. مه آوردند 15ي روز  جلسه به

. ها فرستاد ي بعد بماند، اعالميه خود را براي روزنامه 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 كثريت با رأي خود بيا. داده است
شود، ما مدعي اين  خود ما مربوط مي جائي كه به تا. ها را تقبل كند ي مسئوليت جنبش انقالبي اين تعهد را دارد كه همه

پنهان  بدون آن كه خود را در پشت يك ديكتاتوري مافوقْ گو باشيم ـ هاي خود پاسخ تنهائي براي كار حق هستيم كه به
تمام مسائل ديگر تفوق دارد، اوقات فراغت  جنگ بر ي با اين اعتقاد كه مسأله. 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. كالً نابخشودني بود اين خطائي فاحش و

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 د و حاكميت مردم را در اوضاعكر اين تمركز قدرت كامالً تصادفي بود، وضعيت نبرد آن را ايجاب مي
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نهاد  كردند و بعد خود چيز بهتري پيش تر اين بود كه علناً اعمال كميته را رد مي  موقرانه. گذاشت دست نخورده مي
اري شهرد ي گونه اين ، منطقي بود كه با ترك »ي جنگ برتمام مسائل ديگر تفوق داشت مسأله«جاكه  از آن. نمودند مي

ها در ناحيه  شورا نفرستاده بودند كه آن 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 گفتند ليريكاعضاي اقليت ناحيه چهار در تئاتر . ندهاي خود برگرد سر پست

دهد  روز نشان مي به كند و روز مردم باشد كه مستمراً تجلي مي ي كه كمون صرفاً بايد عامل اجراي اراده ها اين است آن
گزاري مستقيم  ت بود و انقالب را صرفاً با قانونشك اين اصل درس بي. »كه براي تأمين پيروزي انقالب چه بايد كرد

اين «ي آتش آيا  ميانه گزاري بود؟ و در كرد، هنگام قانون ولي آيا اين زمان كه توپ حكومت مي. 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 ي پيرامون اين بيانيه سرهاي ورسائ روزنامه
هنگام . اي با اين همه عضو نداشت شورا هرگز جلسه. مه حضور پيدا كردند 17ي روز  متوجه اشتباه خود شدند و در جلسه

 مونتو د بارال. ادي كه از طرف يك خائن طرح شد، پرداختنه پيش شورا ابتدا به. جواب حاضر داده شد 66حضور و غياب 
تشويق  به اوربن. اند يك پرستار زن آمبوالنس كمون را تيرباران كرده وانوهاي  اندكي پيش اعالم كرده بود كه ورسائي

پاريس و پنج ي  كار پنج گروگان در داخله تالفي اين كه توانسته بود دوستيِ او را جلب كند، تقاضا كرد كه به مونتو
بالفاصله پس از اين حادثه يك عضو اكثريت، . 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 داد فرانكل. خواند ژيروندن ثابت كرد و گرم كه شد حريفان خود را

اال تفاوتي را كه بين ما  خيزيد، و رويد و صبح از خواب برمي رختخواب مي شب به 1793 مونيتوري  روزنامه
: مضا كرده بود، گفتكه بيانيه را ا واله. 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 به ميوشهروند . ها متوجه دشمن شود ي نيرو چنين خواستار شد كه همه او هم

. ها تقاضاي قرائت بيانيه را كرد جهت برافروختن آتش خشم آن فليكس پيابالفاصله . اكثريت از آشتي صحبت كرد
كنند، ما  خود را نفي مي ي 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 را به نبايد آن
  .خورد هم اقليت تنظيم شده بود، به خورنده به كه با كلماتي بر ميوي  برنامه

منفجر شده  رپخيابان سازي  ي مهمات با اين خبر كه كارخانه بيوره. 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 مي مارسحال انفجار از ميدان  هاي در ور و گلوله هاي شعله چوب
هاي باروت را از  هاي حاوي گلوله و بشكه هاي كمون گاري نشان اگر آتش. نفر زخمي شدند ريخت و چهل 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
  .رده شدي نظام ب 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  دلسكلوزاي خبر داد كه چهار نفر در حبس هستند و  ي نجات عمومي طي بيانيه كميته

تر هم وظيفه و هم مصلحت شورا بود كه اين  چه اين بيش ه نشد، گرديگر چيزي از آن شنيد. دادگاه نظامي احاله شود به
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زناني كه معموالً ساعت هفت كارخانه را . كرد يك تحقيق جدي احتماالً وجود جنايتي را فاش مي. قضيه را روشن كند
. استه استديناميت خو كوربناز  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 به 1805اين ستون كه در [»است واندوماين 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 اين ستون شب پيش با 
داد  اين خواست مردمي، انساني و عميق كه نشان مي. ]175[تصويب رسيد آوريل به 12در  ،]174[كامالً شايع شده بود

تداركات نسبتاً . گذر پروس پيروزي زود اي بود به حال ضربه عين ها شود، در جنگ طبقات بايد جانشين جنگ ملت
تمر در تطميع كارگران ميلي مهندس و تالش مس خاطر بي داشت، به فرانك خرج بر 000/15ي 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 مرتجعين وقوع انواع فاجعه. بودند

تر از پايه اره كرده بود؛ يك كانال  طور افقي از اندكي باال او آن را به. شود قطعه مي خود قطعه آمدن ستون در حال فرود 
  .كرد گسترده بود، تسهيل ميپه  الرا كه در جهت خيابان  ـ بر بستري از هيمه، شن و پِهِن عقب ـ دار سقوط به شيب

ميدان از نفرات . چرخيد ن نصب شده بود، مينوك ستون بسته بود، دور يك فولي كه در مدخل خيابا طنابي كه به
آتشه اين  كه زماني هوادار دو فريو  ژول سيمونغياب  در . ها از تماشاچيان كنجكاو پر بود ها و بام گارد ملي و پنجره

او كه  هشده بود، تبريك گفت و اين كار را ب كورنه، كه تازه جانشين فررئيس پليس جديد،  به بيزوآنـ  گلهعمليات بودند، 
نواختند و  مي مارسييزهاي 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. اثر شكستن فولي يك نفر زخمي شد در 
ها نصب  ن ظاهر شد، پرچم سه رنگي را مدتي تكان داد و بعد آن را روي نردهربع يك افسر روي بالك و در ساعت پنج. شد
اندك ستون  جا شد و اندك به پنج دقيقه فولي دوباره چرخيد و چند دقيقه بعد انتهاي ستون كمي جا و در ساعت پنج. كرد
كُش  ي زمين غلطيد و بازوي پدرسر بناپارت رو. 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 ويرانه
  .محراب نوع بشر تبديل شده بود، در اهتزاز درآمد وز بهآن ر

ها  جاي اعضاي حاضر شورا مانع آن 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 مانند مادران در دوران امپراطوري اول، شايد مادران ايام ما هم نتوانند بدون گريستن به. داشتند
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  بيست و پنجمفصل 
 

 مرگ ي 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 آن كس كه در حيات تو آن تب آتشين تاريخ عصر جديد را دم زده است، كه در بولوار
هاي تو ترانه سرداده و چند هفته بعد در پشت  كه بر بامداد انقالب ت گريسته است،ا نشين است و در محالت فقير

هاي  تواند از زير سنگ سنگ تو صداي شهيدان راه انديشه 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 مردم از آمريكا به

  .شدند سوي آن كشيده مي ها هم به دل حتي بز. ينندچشم بب را به ـ ها پرولتر
هنگام . جا آمد اين به ـ جرأت هاي كم ترين اهالي شهرستان از كم جرأت هاي ماه مه يكي از دوستان ما ـ در اولين روز

: پرسيد مي او از ما. كرد جائي در جهنم هبوط مي او را بدرقه كرده بودند، انگار كه به عيالش اشك در چشم و عزيمت، اهل
  ؟ »اين همه شايعه كه پراكنده شده تا چه حد حقيقت دارد«

هاي  ي روزنامه فروش فرياد كَركننده. شروع كرديم باستيلاز . »بيا و تمام زواياي تاريك اين دهليز را بگرد«: گفتيم
 الفرانشي  كمون، ال، وانژورِِ فليكس پيا، دوپپلِِ ژول واله كري، دوشن پِر، درد روشفور مو: ها را پر كرده است گرد خيابان دوره

هاي خود آن را خفه كرده  نگاران شورا با رقابت كه روزنامه تر مشتري داشت، چون ي رسمي كم روزنامه. موشار د پيلُريو 
امروز  اگر. 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 بي دني پييرها  وقت جاي او، خيلي ايم؛ ولي به داشته باشيم، شانس آورده والهاي از  صبح مقاله
در  فليكس پياي  مقاله. است 000/60تر از  چند كه تيراژش بيش بار بخر، هر را فقط يك دوشن پِر. كند فرسائي مي قلم

اين . گو و جاهل ندارد پردازان ياوه بورژوازي هيچ دستياري بهتر از اين سخن. ير ادبي بگيري خوبي از تخد را نمونه وانژور
هاي  در آن جوانان و مسن ژرژ دوشنزند و  گاهي در آن قلم مي يِر ميلياي تئوريك است كه  ، نشريهكمون اليكي، 

آيد تا با  سي ديگر بهتر جور ميدهد كه با شخصيت ك 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 نينداز درد موها گوش نده و  حرف رومانتيك به. شخصيت خودش
  .ها پرتاب نمود سوي ورسائي هاي سهمگيني به مارس حمايت كرد و تير 18

ي زيبائي نشان  خواهران الهه مثل سه ژول فاورو  كار پي ،ير تي. ها كاريكاتور هم هست فروشي هاي روزنامه در دكه
آبي، كه دارد از تاج امپراطوري  هاي سبز مايل به اين ماهي با پولك. اند هم چسبيده هاي گنده به شوند كه با شكم داده مي

خيلي  تاو شُديگوسگيري  كه از زمان دست سييِكل، ليگارگان  الوِنير. است گاليفه د ماركيسازد،  يك تختخواب مي
هاي  خيلي از روزنامه. اند انبار شده گير و دست نخورده، روي هم تل ، دليانكي رتاليي  روزنامه الونيتهگر شده و  پرخاش

نظر  فروش كه آدم مرموزي هم به اند و جوانك روزنامه ولي باوجود اين از بين نرفته. اند مرتجع توسط كمون توقيف شده
  .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 قتل و غارت يا حتي يك سطر آزارنده مي به

  .س از شكست پاريس هستندجمعي پ هاي دسته تيرباران
ي  همه. شويم شز ال پِرها وارد گورستان  روند، دنبال كنيم؛ و همراه آن باال مي رِكت الكشي را كه از خيابان  بيا نعش

ي  كمون افتخار پرداختن هزينه. شوند گاه بزرگ دفن مي دهند با مراسم در اين آرام كساني كه براي پاريس جان مي
گُرداني  ي تابوت كه توسط رفقاي هم پرچم سرخ كمون در چهار گوشه. خود اختصاص داده است را به ها مراسم تدفين آن

اين هم زني كه . پيوندند كنندگان مي جمع تشييع خورد و همواره تعدادي از عابرين هم به چشم مي شود، به او مشايعت مي
سرِ قبر او نه از تأسف، بلكه از اميد و . ركت استيك عضو شورا دنبال تابوت در ح. كند جسد همسر خود را همراهي مي

خاطر بسپاريد و با  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  عبور مي باستيلاز ميدان . كه پاريس هيچ دستي در آن نداشت و خود قرباني شد، پرچم سياه زده است

ن را يك حتي جش. 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 يادگاري بخر به: زنند فرياد مي
 گاريبالديهاي محاصره و ورود  تفنگ خود تكيه كرده و تصوير آيد، به گر مييك گاردي كه از سن. مجروحين باشد

 .كند چرخان نگاه مي را روي تصوير ديژُن به
 سپتامبر 4از 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 ملي ميي  خانه هاي سرخ برفراز آن و كتاب بورس با پرچم به
هاي  هائي كه تابلو تاالر. رسيم مي لووري  موزه هاي آن هميشه شلوغ است، به كه غرفه رويالـ  پالهعبور از  با. خوانند مي

گويند كه كمون  ائي ميهاي ورس 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  واندوميك باريكاد عظيم مدخل ميدان  كاستيگليونسمت راست، در خيابان  در. رويم پائين مي ريولياز خيابان 
هاي  حريه و از چپ تا باغبسته شده است كه از راست تا وزارت ب فلورانتن سنبا 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 روزنه تويلري
هاي پايان كار  كاري ها مشغول انجام نازك كارگر. نمايد كند، ميدان را از اين قرارگاه جدا مي حيات زيرزميني را هويدا مي

. كشند مي هم  كنند و كساني هم چهره در بسياري از عابران كنجكاوانه نگاه مي. ها هستند در كنارهو گذاشتن چمن 
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هاي  با پرچم استراسبورگي  رخ مغرور مجسمه نيم. رساند مي كنكوردميدان  مهارت تعبيه شده است، ما را به داالني كه با
ي  هاي گل پژمرده گيرند، تاج ين هستند كه فرانسه را ناديده ميا 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 مي شانزِليزهخط طوالني و خلوت خيابان . شويم ي نبرد وارد مي منطقه به

ها تا كاخ صنعت كه كاركنان كمون از  اين گلوله. شود كنند، قطع مي شليك مي ربوآكوو  والريانـ  مونهائي كه از  توپ
گران  از گردش. شود پديدار مي تريونف دـ  آركدست حجم عظيم  از دور. رسد كنند، مي خزائن آن شجاعانه دفاع مي

هاي توپ  گلوله. زا شده است برد مرگي خط مقدم ن اندازه تقريباً به اتوآلهاي نخستين ديگر خبري نيست، زيرا ميدان  روز
جلوي طاقي اصلي، . كرد پوش كرده بود، متالشي مي ها زره در مقابل پروسي ژول 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 ديوار كشيده
  .بلندي دارد والريان ـ  مونارتفاي   ها سوار كنند كه تقريباً به ا قطعاتي را روي سكوشوند ت مي

، آرمه گراندي بين خيابان  در زاويه راست در فاصله. كنيم حركت مي شانزِليزهدر امتداد  اونوره سن فوبوراز طريق 
هاي كمون  طور كه آدم آن« ير تيبينيد كه  مي. يك خانه هم سالم نمانده است اگرام، حصار موقت و خيابان وترنخيابان 

راني  متن سخن. ويران آويزان است هائي از يك پوستر از ديواري نيمه تكه. »كند گويند، پاريس را بمباران نمي مرتب مي
 لسيسيدوم، پادشاه  فرديناد[جو با زيركي آن را منتشر كرده است هاي آشتي كه يكي از گروه  ستبمباعليه شاه  ير تي

 1848هاي  بورژوا به ير تي]. م. معروف شد »بمباشاه « به 1848كه پس از بمباران قيام مردم در ) 1810ـ5918(
ساعت يك  48مدت  ي شما از شنيدن اين خبر كه به همه. گذرد چه مي پالمردانيد كه در  جنابان مي شما عالي«: گفت مي

كسي صورت گرفت؟ آيا اين دشمني خارجي  اين كار توسط چه. يدا خود لرزيده شهر بزرگ بمباران شده است از ترس بر
كه آن شهر  اما براي چه؟ براي اين. زد كرد؟ نه آقايان، اين كار از حكومت خودي سر بود كه حقوق جنگ را اعمال مي

ان هشت ساعت بمبار و حقوق خود چهل ي 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. برويم پِريربولوار  به ترنفرصتي داريم تا از سمت چپ خيابان 
كرد،  ي آواري كه جاي آن را مشخص مي قع تودهوا 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
وازه سه روبروي در. 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 چپ روشا، درسمت راست، پنج توپ تحت فرمان كاپيتان يِز مارسي التوپ تحت فرمان كاپيتان 
اين پست بوده است، در اين جو  ي ي گذشته فرمانده كه در پنج هفته منتره. قرار دارد مارتنتحت فرمان كاپيتان 

اين سو پرتاب  ي توپ به بيش از هشتصد گلوله بِِكُنو  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 ت، بيسبوناوانتوري 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
تماالً اند و اح 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 مي مونتره. گيرانه دست بزنند حمالت غافل بازهم سعي خواهند كرد كه به
وارد  مايوـ  پورتها از طريق  جاست، ورسائي ي امنيت عمومي بنويسد كه تا وقتي او در آن كميته الف زده باشد، به

  .نخواهند شد
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روي . ولي دوست ما بايد شاهد تمام عظمت پاريس باشد. ستقبال مرگ رفتن استا به موئت السوي  گامي به هر
. دهد تكان مي بولونيسمت جنگل  ، يك افسر دارد كاله كپي خود را بهموئت الي  هاي موقت نزديك دروازه حصار
ها  هاي درون سنگر يورسائ ي لفظي به است كه خود را با حمله دومبروسكياين . 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 مي ايسي مارا به ژنرالْ. 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 رنگ پريده به بِلوِدر 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 به دومبروسكي. ي توپ از وسط پست نگهباني او رد شده است گلوله
هايش  رغم پيغام علي. گونه بود ـ كامالً قَدري شجاعت او اين. »جا بميري، دليلي براي ترسيدن نداري كه در آن

ن افراط گفت، ولي در تكرار آ دانست و اين را مي بازي را باخته مي. نيروي تقويتي دريافت نكرد ي 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 آيا اين انقالب همه. توجيه كنم

  اند، قدرداني كنند؟ آن خيانت كرده نسه بههاي فرا حكومت ي همه
. دهد ما نشان مي هاي موقت تقريباً رها شده را به كند و حصار همراهي ميسن تا  پسيما 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 يك بيانكوري  بار ورسائيِ جزيره آتش. اند پوش واژگون شده هاي زره موتيوو لكو

ي  رسد، خدمه مي موقع سر كش به يك يدك. كنند ، را درست جلوي چشم ما غرق ميلستوكها،  دهند و يكي از آن مي
  .رود باال مي سنكند، در  را دنبال مي آن ژينادارد 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 كنيم پسيمجروحين خود در  برويم و به. كند تر جلوه مي  مرگ ظالمانه درميان آرامش طبيعت. اند گرفته فرا

: دهد دكتر پاسخ مي. پرسد ها را مي كند و از حال زخمي ديدار مي دماركه، دارد از آمبوالنس دكتر سهلفرانعضو شورا، 
حين  ام كه در توانم پيروزي آرمان شما را آرزو كنم، ولي من هرگز مجروحيني نديده من عقايد شما را قبول ندارم و نمي«

. »دهم ها نسبت مي استواري اعتقادات آن اين شجاعت را بهمن . سردي خود را حفظ كنند عمل تا اين حد آرامش و خون
پرسند كه كي قادر خواهند بود خدمت خود را از سر  ها با نگراني از ما مي اكثر آن. كنيم از بيماران بستري ديدار مي بعد

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. زن و فرزندانش تحويل داده است به
ورساي ارتش كمون را تشكيل  ي گفته هستند كه به اي 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 بر مارساز طريق ميدان 
هاي موقت و چند قدمي  حصارمتري  500/1ي نظام، در  درمقابل مدرسه. جا حفظ كرد ها را در اين است تا بتوان گردان

ي جنگ، اين مركز  سمت راست 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 انشقاق، را رد مي

، كه شالي قرمز با مارتدختري قدبلند و جذاب، . ها هستند گاه كردن رخنه هاي شن براي پر كيسهزن مشغول دوختن 
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هايِ شاد  با ترانه ،هاي طوالنيِ كار ساعت. كند اند، دور كمر بسته، كار را تقسيم مي او داده اي را كه رفقايش به حاشيه نقره
كنند؛ هشت سانتيم براي هركيسه،  تمام مبلغ را دريافت ميها  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 مي سني  كنيم در كناره نوعي احساس آسودگي مي كه براثر سكوتي كاملْ 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  هاي رسيده را باز مي نامه بومون د اليآقاي . بر كرسي رياست نشسته است بِلونه

  .رسمي كمون پيدا كنيم ي توانيم گزارش آن را در روزنامه مي. فرار كرده است ژرمن 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 تهديد و يا يك توهين به
ده است و نفع مجروحين ترتيب دا ي مفصلي به برنامه ليريك. شوند ها دارند باز مي تئاتر. ديگر شب شده است

دهد  ي مخصوصي را مي ما قول برنامه ي آينده به براي دوشنبه اپرا. اي ديگري در دست تهيه دارد هم برنامه كميكـ  اپرا
ها را رها كرده است، خودشان تئاتر  كه مديرشان آن گتههنرمندان . را بشنويم گوسكتوانيم سرود انقالبي  كه در آن مي

برويم سراغ . هرشب تماشاچيان زيادي دارند بِياسمانو  كميكـ  آمبيگو، فرانسهـ  تئاتر، اتلهش، ژيمناز. كنند را اداره مي
  .شاهد نبوده است 1793تر، از آن قبيل كه پاريس از  هاي جدي نمايش

هاي  زمزمه دشان نيكال سنو  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 ها پنهان مي جاكه تقريباً در سايه غرفه ديگر، آن
نوازد و مردم همراه آن  مي يِز مارسياُرگ سرود . سرخ دارد روشن، ميزِ قرائت روبروي منبر است كه آن هم پوشش

پردازد كه  اي آتشين مي ايراد خطبه 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 به پژواك

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 دارند باتينيولها در  آن. كنند گاهي تقاضاي سخن گفتن مي

  .يابند جا منبعي از نيرو و شجاعت مي ها در آن لي خيليشود، و ندرت نظر مشخصي حاصل مي آلود به هاي تب آئي هم گرد
در سالن ورودي شهروندان همراه با . برسيم تويلريكنسرت  موقع به تازه ساعت نه است و هنوز امكان داريم كه به

مال از هاي عظيم را جمعيتي موقر و شاد ماال 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 دار بناپارتجائي كه  طَپد، درست همان مي مارِشوولي قلب جشن در سالن . نوازند مي
موسيقي مبتذل  ، آثار هنري بزرگروسيني، ميِربير، موزار. خواند را مي» ها زاتمجا«قطعاتي از  آگار مادمازلنشستند، 

ها در  نور شاد چراغ. شود درون باغ منتشر مي هاي موزون به ي بزرگ مياني نغمه از پنجره. اند امپراطوري را كنار زده
ها  زير داربست. كند آميزي مي ا رنگگوش ر هاي بازي رقصد و فواره ها مي درخشد، در ميان درخت ي سبز چمن مي زمينه

رسميت  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 تيره ترينف 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 اي جنگ داخلي قرار ميدر ور
همين اآلن  شولشه. شنويم خانه مي در ساعت يازده وقتي مردم درحال برگشتن هستند، صدائي از طرف نماز

  .دجا آزاد كر او را از همان ريگواند 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 شرم كافه 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 ناگهان يك دسته از گارد ملي سر. قرار است بر

و  الزار سن ها به گيرد زن رسيدگي كوتاهي صورت مي. پذيرد ها را مي سر پست است، آن جا كه در آن رانويه. كنيم مي
  .ها سنگر ها با بيل و كلنگ به افسر

رزمد،  گريد، مي انديشد، مي ايد كه مي شما اين پاريس را ديده. دوست من اين است پاريس راهزنان. ساعت يك صبح
تر  هايش كه در طول روز آزادند، آيا در سكوت شب كم خيابان. قبال رذالت در گير 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
درآورند با دستمزدي مضحك  ها توانستند ميليارد ها كه مي بينيد كه عياشي غالب باشد؟ اين فدرال است، و در كجا مي

بار منكوب شده  سو هفت اين به 1789آيا باالخره تو اين پاريس را كه از . كنند نسبت دستمزد معمولي خود گذران مي به
اش كجاست؟ در مقابل خودت  پرسي برنامه است و همواره آماده است تا براي نجات فرانسه قيام كند، پذيرفتي؟ مي

ها، اين  آتش، اين انفجار قهرماني و  هاي موقت در دود  اين حصار. نه در شهرداري مركزي مذبذبدنبال اين برنامه بگرد 
ستايند و  ي كارگران جهان كه نبرد ما را مي دست در دست هم دارند، همه ها كه  زنان و اين مردان از تمام حرفه

ي مشترك ما و اين  ها همه انديشه اند؛ آيا اين هيكي كرد ها كه عليه ما دست به ي بورژوا ي پادشاهان، همه چنين همه هم
كنند؟ واي  كنيم، با بانگ رسا بيان نمي ي اجتماعي مبارزه مي ي ما براي برابري، آزاديِ كار و ظهور يك جامعه را كه همه

ما باقي اي براي ش 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 روحانيت را خفه كند؟ برو و به
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 قدر بلند كه از خالل غوغاي آن هاي ادواري حكومت كنند؛ برو و با صدائي آن توانند با قصابي مي
خاست و  خواهد  و احشاء مشتعل آن بر آرمان پاريس از امعا. بخشد ي انقالب را غنا مي مزرعه خون 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 دشمن وارد پاريس مي

 
خود  دوئهژنرال . همين اآلن شكاف برداشته است كلو سني  دروازه«

��4اران  :& �� 9%( .»را درون اين شكاف پرتاب كرده است&;٢١ �( 

  

عنوان حكومت فرانسه  مه جمهوري را به 16در . كرد آرائي مي مجلس براي نبرد صف. شد ي بزرگ نزديك مي حمله
هاي  بار مه، ارتش آتش 17روز . رأي انجام دعا و نيايش عمومي را تصويب نمود 420رأي از  417رد كرد و با 

هاي پشت جبهه  بار آتش. مستقر كرد ايسيو  ژور دو پوئن، كلو سن، اوتوي، موئت الهاي  شكن خود را مقابل دروازه حصار
را  مارتر مونگورستان  برِكون شاتوهاي  توپ. دادند ادامه مي پسيو مشوش كردن  ژور دو پوئنكوبيدن حصار  چنان به هم

  .هاي توپ بود پنج ناحيه شهر ما زير گلوله. رسيدند پيير 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 ورسائي 18گاه  امش
كه از دير خود  دومينيكنرهبانان  . جلوگيري كنيم بِرويرـ  اُتسوي  ها به ولي ما موفق شديم از حركت آن. گير كردند غافل

  .منتقل گرديدند بيستردژ  بهگير شدند و  دادند، دست دشمن عالمت مي به
گاه  گاه 73و  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 دروازه مايوـ  پرتتا  ژور دو پوئناز . كردند پرتاب مي ايسيهائي روي دهكده و دژ  گلوله
 و بولوار اَنييرو  بينوهاي  چند باريكاد در دروازه. شود بلونيها در جنگل  ها پاسخ دهد و مانع كار آن وپ ورسائيصد ت به

ـ  تروكادروو ديگري در  رويال، و دو خندق يكي در خيابان كاستيگليونو خيابان  ميدان كنكورد، دو قرارگاه در ايتاليا
هيچ كاري در ايستگاه . هفته براي دفاع داخل شهر انجام داده بود 7ن ي كاري بود كه شورا در عرض اي ها همه اين

مه در آن دو يا سه توپ آتش گشوده بودند تا فقط چند نفر از افراد  14ـ كه در روز  مونمارتر بوتو  پانتئون، پارناس مون
كاو  و سنگر بيهوده كندحدود دوازده كارگر ساختماني در يك  تويلريدر صحن . خودي را بكشند ـ صورت نگرفته بود

، اوژنـ  پرنسكار در  آدم بي 500/1كه  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 ميليون 000/100
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ها شده  ها و دسيسه ها، نزاع تمام انرژي ما مصروف رقابت. برديم سر مي خبري و رخوت شديد به در بي نجات دهد؛ ولي ما
افزود  هاي رومانتيك خود مي ي نجات عمومي برشمار بيانيه كميته. افتاده مشغول بود پا  جزئيات و امور پيش شورا به. بود

اين . فكر تسخير قدرتي بود كه قابليت اعمال آن را نداشت به ي مركزي فقط كميته. داد كه كسي را تحت تأثير قرار نمي
خود مطمئن بودند كه  ي اعضاي كميته چنان از سلطه. ي جنگ اعالم كرد خانه مه خود را كفيل دبير 19كميته 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

  .تصميم در راستاي تهيه كارت شناسائي اتخاذ شده بود
وريل ما چهار از آغاز آ. هائي بيش نبودند وانهادگي، درواقع ويرانه خود هاي ما، در حالت پراكندگي و به بهترين گردان

 وانو پتيتا  موئت النفر از  000/2 نوييتا  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 خانه پسيهاي مأمور  گردان. نفر باقي مانده بود 000/4شايد 
، دقيقاً در 70تا  36هاي  در پايگاه. شان زده بود ها غيب بسياري از افسران اين گردان. مستقر بودند هاي موقت حصار
  .ها هم غايب بودند قراول. چي هم حضور نداشت ي حمله، حتي بيست توپ نقطه

ق كرده بوديم؛ هاي موقت را اورا 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 خسته از درگيري با رخوت دبيرخانهدومبروسكي 
نجات موقعيت بشتابد و  كه به جاي آن ي از رهاشدن حصارهاي موقت بهي نجات ملي با آگاه 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 حصار 300. شكن برداشته شد هاي حصار بار مه، استتار آتش 20روز شنبه 

  .كردندخود آغازِ پايان كار را اعالن 
موجب دلسردي او نشده بود، قاصد معمول خود را نزد رئيس ستاد كل  النيهگيري  ، كه دستبوفونهمان روز، 

فرمان تمركز . اند كامالً خالي دوفينو  ژور دو پوئن، ووژيرار، وانو، مونروژهاي  ها فرستاد تا اطالع دهد كه دروازه ورسائي
بار  ديدند؛ ولي اين هاي سوم و دوازدهم، خود را آماده مي ها مانند روز سائيمه ور 21در روز . سربازان فوراً صادر شد

  .هم شكسته بود در كلو سني  دروازه. رسيد نظر مي موفقيت مسلّم به
او . ، تذكر داده بودندهانري پرودومرئيس ستاد كل،  از چند روز پيش تعدادي از اعضاي شورا وجود اين شكاف را به

پوش سهمگين  خ داد كه اقدامات ضروري را اتخاذ كرده و حتي قصد دارد كه يك باريكاد زرهپاس كلوسورهسبك  به
، هنگام عبور از خندق بر روي لفرانسهشنبه،  در صبح يك. پا كند؛ ولي در واقع از جاي خود نجنبيد جلوي اين دروازه به

او كه از نزديكي خطر يكه خورده بود، . وبرو شدها ر ي پانزده متري با سنگرهاي ورسائي هاي پل معلق، در فاصله ويرانه
  .فرستاد كه گم شد دلسكلوزيادداشتي براي 

هاي براق  لباس. شد هاي كمون داده مي ها و يتيم نفع بيوه كنسرت عظيمي به تويلرينيم، در سايه  و در ساعت هفت
آمد،  اي را كه از روي درختان بلند مي واي تازهمردم مشتاقانه ه. افزود سبز مي هاي سر گاه ي گردش ها برجلوه ي زن بهاره

هاي  شد و نُت 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. ر صف روي سكوي رهبر اركستر رفتدر انتهاي كنسرت يك افس
دومين  آينده به ي شنبه كنم كه يك من از شما دعوت مي. 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 ورسائي ي ي برد يك گلوله فاصله همان دقيقه و تقريباً در در همان ساعت، در
  .شد مي

اي  گران حرفه ولي اين عالمت از سوي توطئه. داده شده بود كلو سني  عالمت مورد انتظار باالخره از جانب دروازه
هاي موقت را كامالً  ها و حصار جا، دروازه ذر بود كه همهحال گ ، از اين محل دردوكاتليك جاسوس آماتور، . نيامده بود
ها  سوي سربازان داخل سنگر رود و با تكان دادن يك دستمال سفيد به باال مي 64گاه  جا از قرار همان  او در. بيند خالي مي
تحقيق كرد، از  وكاتلديك 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 اين افسر فوراً به

 آدميرال پوتوانو  ماكماهون، ير تي. حصار اصلي شهر داخل شدند هاي كوچك به اي آن حوالي در جوخهه سربازان سنگر
  .كليه لشكرها دستور حركت بدهند ورساي تلگراف كردند كه به بودند، به والريان مونقضا در همان زمان در  كه از

يكي از فرماندهان . اعت چهار از راه رسيدغيبت كرده بود، س موئت الكه چندين ساعت از ستاد خود در  دومبروسكي
گذاشت تا افسر گزارش خود را تمام كند و  دومبروسكي. 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 چنين پيغامي براي كميته او هم. »گيرم عهده مي را به
  .كرد اتويي  ي اشغال دروازه روانه

بعضي از . دادند بانگ هشدار سر پسيهاي  راد گارد ملي بدون كاله كپي و بدون سالح در خياباندر ساعت پنج اف
هاي خود بيرون آمدند،  ها از خانه فدرال. ها را متوقف نمايند كردند آن هاي خود سعي افسران با از نيام كشيدن شمشير

داوطلبان هر  ي فرمانده. ين يك هشدار كاذب استكردند و ديگران عقيده داشتند كه ا 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 .اندازي بودند تير اين داوطلبان سربازان آشنا به
كرد كه با خنجر كشيده نفرات خود را  آمد و سعي مي ب كه شتابان مييك افسر ورسائي سوار براس. ها استقبال كردند آن

ي   آهن و دهانه ها محكم روي پل راه فدرال. غلطيد و سربازانش فرار كردند زمين در هاي ما به تحريك كند، زير گلوله
  .دش بندي مي ، باريكارژيناپل  ي رودخانه، چسبيده به زمان كناره مستقر شدند و هم مورابولوار 
شورا مراجعه  كه در آن موقع كشيكش بود، فوراً به بيوره. ي نجات عمومي رسيده بود كميته به دومبروسكيپيغام  
ي مسئول سابق روي  اين نماينده. كرد صحبت مي ورمورلرا تازه آغاز كرده بود و  كلوزرهي  ي شورا محاكمه جلسه. كرد

فراست وي نسبت  داد كه آدم ناوارد ممكن بود آن را به ان گوش ميسخنر اي به خيالي صندلي نشسته بود و با چنان بي
تمام «: داد، سر او فرياد زد چنان ادامه مي هم ورمورلولي چون . اي نشست پريده وارد شد و لحظه كامالً رنگ بيوره. دهد
  .»دارم سري ي اطالع شورا برسانم و تقاضاي جلسه من مطلب بسيار مهمي دارم كه بايد به! تمام كن! كن

  .»صحبت كند بيورهبگذاريد شهروند «: سخن خود را قطع كرد و گفت ورمورل
  .لرزيد، قرائت كرد آرامي در دستش مي بلند شد و كاغذي را كه به بيوره

من . اند وارد شده كلو سني  ها از طريق دروازه ورسائي. ي نجات عمومي ي جنگ و كميته دبيرخانه به دومبروسكياز «
چيز را  اگر شما بتوانيد براي من نيروي كمكي بفرستيد، من همه. ها هستم اقداماتي جهت عقب راندن آن درحال انجام

  ].178[»گيرم عهده مي به
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ها  بعضي از گردان«: پاسخ داد بيوره. ها شكست ابتدا سكوتي از سر بهت برقرار شد كه خيلي زود با طرح سؤال
  .»است ي نجات عمومي مراقب كميته. اند حركت كرده

عليه او مطرح  ميواتهامات مضحكي كه . را تبرئه كرد كلوزرهشورا . بندي شد گرفت و طبعاً زود سرهم بحث دوباره در
را مورد  ـ ي مسئول در مقام نماينده كلوزرهيعني انفعال  كرده بود، صرفاً براساس شايعات قرار داشت و تنها امر مجرمانه ـ

اعتماد . پرداختند دومبروسكياظهار نظر در مورد پيغام  ورا گروه گروه شدند و بهي ش سپس اعضا. داد غفلت قرار مي
هاي  ژنرال، استحكام حصار در موضوع ايمان به. كرد ها كامالً كفايت مي براي رومانتيك بيورهو 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 وقت برسرِ مسائل كوچك و بي
ي دائمي  كس نبود كه خواستار تشكيل يك كميته و هيچ. ي شورا بود آخرين جلسهاين . و رئيس ختم جلسه را اعالم كرد

ي نجات عمومي را  انتظار اخبار بمانند و كميته جا به كس نبود كه از همكاران خود بخواهد كه در اين هيچ. شود
كه احتماالً زماني  اني ـاطمين 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 يك فاجعه، تصميم مهمي مي

  .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. تاريخ و شهرداري مركزي ناپديد شد
او . آن باور داشتند ها به رسيد و حرفي زد كه خيلي نظر مي رفت كه خيلي آرام به وزدلسكلي مركزي نزد  كميته. حاكم شد

اكنون آمده بود تا گزارش دهد كه  هم ژور دو پوئنفرمانده بخش . نفع كمون خواهد بود ها به گفت كه جنگ در خيابان
رئيس ستاد كل حتي اين را . ل كردي مسئول بدون تحقيق حرف او را قبو 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 ورسائي تريونف د ـ  ارك
شكسته نشده است و اگر  اوتويي  دفتر مرا ترك كرد و اعالم نمود كه صرفاً وحشتي ايجاد شده بود و دروازهاكنون  هم

همين تعداد افسران ستاد  من دنبال يازده گردان نيروي كمكي و به. اند عقب رانده شده چند ورسائي داخل شده باشند، به
هائي كه بايد اشغال كنند،  سر پست ازده گردان نيروي كمكي را بهام و قرار است كه اين يازده افسر تا آن ي كل فرستاده

  .»ها را ترك نكنند اند، آن نرسانده
ژنرال . هاي ما سقوط كرده است زير آتش توپ كلو سني  دروازه«: فرماندارانش تلگراف كرد به ير تيدر همين ساعت 

از سه روز پيش تماماً باز بود،  كلو سني  والً دروازها. مطلبي حاوي دو دروغ. »داخل شهر رسانده است خود را به دوئه
درون آن  كمك خيانت به نفر و به خيلي حقيرانه، نفر به دوئهها جرأت كنند از آن بگذرند؛ ثانياً ژنرال  كه ورسائي بدون آن

  .خزيد
. اي فرمان كردندجا جمع شدند و تقاض 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  ي پاريس پرداختند و باالخره نقاط استراتژيكي را كه شش هفته به نقشه
ي  تا فوراً يك نظر و يك روش پيدا شود و يك دستورالعمل مشخص ارائه گردد، نمايندهوقتي كه الزم شد . دادند

معتمدين  در هنگامي كه در وسط پاريس چند نفري، با اعتماد به. 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 خط راه

. ي ورساي رفت سمت راست و جاده دست يافت؛ و ديگري به 67و  66هاي   گاه د و بر قرارسمت چپ حركت كر به
ديگري پس از جارو . را اشغال كرد اوتوي، كليسا و ميدان پِِرين سنمستقر شد و پرورشگاه  پسيي اول در مركز  دسته

ه شده بود، حوالي ساعت يك صبح ساخت گيوناي كه در كنار رودخانه در باالي خيابان  هاي ابتدائي كردن باريكاد
جا را كه از اين جانب نه مستحكم شده بود و نه نگهبان داشت، فوراً  احاطه كرد و آن رِِنواررا از طريق خيابان  تروكادرو

  .اختيار گرفت در
و ناپديد شده بود  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 اطمينان موئت ال افسران كادر كه براي شناسائي به. شده است پسيتاريكي شب وارد 

شد و ديد كه  بتهوون، وارد خيابان آسيازده شب، يك عضو شورا، درست در همين هنگام، ساعت ي. اخبار برگشتند
اسب روي سطح وسيعي از خون لغزيده . روي باز ماند طولي نكشيد كه اسب او از پيش. هاي خيابان خاموش است چراغ

ها  اين. پيدا شدي افرادي  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، پر شب. ها از آن خبر نداشتند ديواري پاريس مشغول سالخي بودند و پاريسي  ها در چهار ورسائي
هاي روشن از مشتري ماالمال بود و  د، و كافهز ها از حيات و شادي برق مي ها پر بود، بولوار تئاتر تمام . و دلپذير بود

ترين ارتشي كه تاكنون فرانسه  زيبا«اگر اين . جا خاموش ـ سكوتي كه در اين سه هفته ديده نشده بود ها در همه توپ
يس داد، در يك جست كمون پار 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  به پسي ي ه را اشغال نمود و با عبور از كنار درواز اوتويي  ها را تعقيب كرد، دروازه آن كلنشانژنرال . عقب كشيدند
دادند، ولي وقتي كه از سمت  گريز ادامه مي و   جنگ مدتي به شاتوپنجاه داوطلب هنوز در . كرد حركت دومبروسكيستاد 

 ليزه شانزهسمت  نيم صبح  به و تنگنا بيفتند، در ساعت يك هم به تروكادروزده شدند و نزديك بود كه از جانب  شرق دور 
  .عقب نشيني كردند

نيمه شب مهندسين . ود را در دويست متري حصار جمع كرده بودتمام شب نيروهاي خ سسهي چپ ژنرال  در كرانه
و  سورهاي  كه حتي با يك قراول برخورد كنند، دروازه هاي موقتي باال رفتند و بدون آن او از خندق گذشتند، از حصار

  .ورساي را باز كردند
وار  و ورساي، سيل سور، كلو سن، اوتوي، پسيهاي  ها از طريق پنج زخم گشوده، دروازه در ساعت سه صبح، ورسائي

همراه با  تروكادروو ارتفاعات  پسيسراسر . تسخير شد موئتبخش اعظم ناحيه پانزدهم اشغال و . پاريس سرازير شدند به
ها خشاب فشنگ و  ي باروت، ميليون بشگه 000/3لبريز از  بتهوونتوي زيرزميني خيابان  در هاي تو انبار باروت، راهرو

مثل صبح دوم دسامبر . افتاد دنور  لژيونها روي  ي توپ ورسائي ساعت پنج اولين گلوله. توپ تصرف شد ي هزاران گلوله
  .خواب بود پاريس در

 
  



 198 

  

  

  وهفتم بيستفصل 
 

  هجوم ادامه دارد

 
پاريس را فرماندهي كردند، مردان نظامي  كه ورود به هائي  ژنرال«

 )1871مه  22مجلس ملي  ير به تي( .»بزرگي هستند

 
هاي سنگ ناشي از اصابت گلوله  اش از تراشه كه سينه پريده، افسرده و درحالي رنگ دومبروسكيدر ساعت دو، 

هاي  و تالش پسيگيري  ها، غافل ي نجات عمومي از ورود ورسائي او با كميته. 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

مون تعلق ك 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

برداشتن سالح سه تا چهار هزار نفر را بسيج كرد كه  خوان به ژير فرا آ. آن روز صبح مانند روز قبل گرم و آفتابي بود
هاي خود را  ر ديگر پستها نف ولي در همان لحظه صد. ي جنگ شتافتند ، شهرداري مركزي و دبيرخانهتويلريسمت  به

پاريس برگشتند و با ديدن  در ساعت پنج به وانوـ  پتيهاي  فدرال. را ترك و ناحيه پانزدهم را تخليه كرده بودند پسيرها، 
 كلو سني چپ، در ميدان  در كرانه. داري كردند ها اشغال شده است، از پايداري خود توسط ورسائي تروكادرواين كه 

زور راه خود را باز  به دنور لژيوندر . ها را پس زدند ها آن ها را متوقف كنند، ولي گارد ي كردند آنبعضي از افسران سع
خودش  ي محله كس به هر. حاال ديگر وقت جنگ باريكادي است«: خاطر كرده بود ها را آسوده آن دلسكلوزبيانيه . كردند
  . »برود

  :شد طور شروع مي يد، اينها نصب گرد 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 رزمندگان دست
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خود راه  هاي مكتب سلطنت هيچ بيمي به فرشي زير پا دارند، از تمامي استراتژ ر دست و سنگولي وقتي تفنگي د. دانند نمي
  !»دهند نمي

كند؟ وقتي او  كسي اطاعت مي داند، از اين پس چه هرگونه انضباطي را مردود مي ترتيب  اين كه وزارت جنگ به وقتي
ترك  ها نفر هستيم كه حاضر به يجه ما شاهد صدنت دهد؟ در منطق گوش مي كسي به كند، چه هرگونه روشي را رد مي

حال نزع است، هيچ اعتنائي ندارند، تا آخرين ساعت  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، . شدنشيني رسمي آغاز  در ساعت پنج صبح عقب
ها افتادند و  دست ورسائي روز بعد اين اسناد به. 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 بود رونوببا  دلسكلوزخانه،  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  كنكوردو دستور داد كه از ميدان ا به دلسكلوز. شان خللي ايجاد كند ها هم بتواند در عزم كشي ترين حق بار خشونت

سانتيمتري را در  7سانتيمتري و دو توپ  12سانتيمتري، يك توپ  4انداز، سه توپ  تير تك 150جا رفت و  آن برونو. كند
و دو توپ  فلورانتن سنسانتيمتري در قرارگاه  4او يك مسلسل و يك توپ . اختيار گرفت و كنار رودخانه در تويلريحياط 

  .مستقر كرد كنكورددر مدخل ميدان  رويالانتيمتري در پايگاه خيابان س 12
و  پسيهاي  تعدادي از نفرات لژيون هشتم ابتدا بيهوده سعي كردند تا جلوي فراري بووان، در ميدان برونوروبروي 

تا اطراف  سنتونوره فوبوردر هائي  باريكاد. دفاع محله كردند سامان دادن به و را بگيرند و بعد تالش خود را متوجه سر اوتوي
هاي زيادي در ميدان  بندان ها خود را برسانند، راه تا ورسائي. پا شد بر لوِكـ  ويلو  سورِنسفارت انگليس، در خيابان 

  .ايجاد شده بود مالزربو جلوي بولوار  هوسماني بولوار  ، دهانهاگوستن سنت
با دور زدن  الدميروو  كَالنشان، دوئهنيم  و  در ساعت پنج. ودندروي خود را آغاز كرده ب ها از صبح زود پيش ورسائي

برگرداندند، در پشت سر خود  سر مايوـ  پورتهاي  چي وقتي توپ. قدم گذاشتند آرمه گراندخيابان  هاي موقت به حصار
. ها را نداده بود آنحتي يك قراول هم خبر حضور . ها قرار داشتند ها را ديدند كه ده ساعتي بود در مجاورت آن ورسائي
ي شليك  را آماده مايوـ  پورتهاي  گاه تنها با يك بچه يكي از توپ راهي كرد، آن ترننفرات خود را از طريق  مونتره

  .فرار شد موفق به باتينيولسوي دشمن آتش كرد و از طريق  هاي خود را به آخرين گلوله. نمود
ها  فدرال. جا را بدون درگيري تصرف نمود باال رفت و آن تريونف  د ـ  ركاهاي جلوي  خيابان را تا باريكاد دوئهستون 

ها از كنار رودخانه حركت كردند و  سرباز. نصب شود با خود ببرند اركزحمت توانستند توپي را كه قرار بود روي اين  به
شده استقبال  ا يك رگبار حساب ها كه ب ورسائي. برق زد تويلريناگهان حياط . رساندند كنكوردميدان ساكت  خود را به

  .جا گذاشتند هاي زيادي بر شده بودند تا كاخ صنعت فرار كردند و كشته
از ميدان  آباتوكسيو  مورنيهاي  ي رها شده را اشغال كردند و از طريق خيابان اليزهها، در سمت چپ،  ورسائي

ده نشده بودند، نتوانستند مقاومت كنند و در ساعت هفت ها كه هنوز كامالً آما جا باريكاد در آن. سر درآوردند آگوستن سنت
را از  مالزربيك خط دوم تشكيل دادند و بولوار  ها در عقب فدرال. مستقر شدند پِپِنييري  ها در سربازخانه و نيم ورسائي
هاي موقت ادامه  رطول حصا حركت خود را در الدميروو كَالنشان ،  دوئهدر سمت چپِ . بستند دانگل بوآسيباالي خيابان 

 ترنها،  استفاده شدن آن با بال. ي كار متوجه استحكامات بود ، عمدهكليشيو  آنيير، كورسل، بينوهاي  در دروازه. دادند
هاي  گردان. هاي موقت بيروني عبور كرد از حصار كَالنشان هاي زمان يكي از تيپ هم. بدون شليك يك گلوله اشغال شد

با اين حمله (از پشت سر با گلوله مورد هجوم قرار گرفتند و تعداد زيادي اسير دادند؛  ستنوآنو  پِرِهـ  لوولوآ، نوييفدرال در 
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و  آنيير، بينوهاي  سايرين موفق شدند از طريق دروازه). گرفتند ها قرار مي بار در جريان ورود ورسائي ها براي اولين آن
  .ي خيانت را بپراكنند و شايعهپاريس برگردند و در ناحيه هفدهم وحشت  به كليشي

يك گردان از مهندسين براي . هاي مستقر و جوانان فراخوان داده بودند گارد ها به ، طبلباتينيولسراسر شب در 
. تيراندازي كردند شروع به واگرامو ميدان  مونسوپيش آمدند و جلوي پارك  كلنشانگريز  و   هاي جنگ مقابله با دسته

نتيجه،  در. همين زير آتش مرگبار اين گاردها قرار گرفتند اشتباه انداخت؛ و به هاي ملي را به گارد شان هاي رنگ قرمز شلوار
  .شدند باتينيولها آن را اشغال نمودند و سپس عازم  ورسائي. حفاظ گذاشتند نشيني كردند و پارك را بي ها عقب آن

تا خيابان  كليشيدر سمت چپ از ميدان . ا را متوقف كرده سو برپا بود، ورسائي كه در هر هائي باريكاد باتينيولدر 
، مستحكم كليشي، موضع مقابل ميدان پورش ال؛ در سمت راست دام دو  كُندامين، لبوتوهاي  ؛ در مركز در خيابانلوي

  .تشكيل داد ـ دژ مستحكم اصلي ما مونمارتر ـحفاظي جدي براي  باتينيولشده بودند؛ و خيلي زود 
هاي  در طول صبح ستون. در سكوت ورود سربازان ورساي را نظاره كرده بود ]179[كه هفده ساعتي مونمارتر

ي توپ  چند گلوله. باهم مخلوط شده بودند تروكادروهم رسيده و در ميدان  به شان هاي خانه و گاري و توپ آدميروو  دوئه
ترين مانعي كه اين سربازان در  و كم. تبديل كند جمعي 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 است مونمارتري 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 به 7هاي  گلوله. ها نيفتاده بود فكر تميز كردن آن حتي به
ي حفاظتي، نه زره  هاي ناقل تحويل شده بود، ولي نه ديواره فقط با چرخ سانتيمتري 24سه توپ  گالت ال د مولندر . نبود

عقبِ  صبح هنوز شليك نكرده بودند و لگد به 9همه توپ تا ساعت  اين. يك وجود نداشت فلزي و نه حتي سكو ـ هيچ
همات براي همين سه توپ م. 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) سانتيمتري 24(
  جا را در اين فرستاد و دفاعِ آن مونمارتر افرادي را به سسيليا ال، 9در ساعت . بولوارهاي بيروني شروع شده بود انتهاي 

جا بيايند يا  آن شهرداري مركزي پيغام فرستاد و از اعضاي شورا خواست كه يا خود به او فوراً به. يافت بار 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 در همين زمان در كرانه
سوي  ي توپ به كه حتي يك گلوله آن مشغول مانور بودند، بي تروكادروها در  ح ورسائياين مدرسه، از ساعت يك صب

  كاره بود؟ پس فرمانده اين مدرسه چه. ها شليك شود آن
ها چند ساعت از خود دفاع كردند و  فدرال. حمله كرد مارسهاي ميدان  پناهگاه به النگوردم، بريگاد  هنگام سپيده

ي  مدرسه پس از آن به ].181[پا شد حريق بهتروكادرو هاي  ي توپ اثر گلوله رك كردند كه برفقط زماني مواضع خود را ت
ناحيه هفدهم فرصت دادند تا از جا بلند  ها شدند و به هاي سرباز مانع تالش  عقب نشستند و مدت زماني طوالني نظام
در دست  سولفرينوتا خيابان  ژرمن سنولوار و ب اونيورسيتهو  ليلهاي  ، خياباندنور لژيونكنار رودخانه تا  . شود

سرعت زياد درحال پائين آمدن  با ورينيوو  دروشودار تحت رهبري  بند گرانِ بازو پنج شش نفري از توطئه. سازي بود باريكاد
 دروشو يك گلوله به.  ها را بازداشت كرد آن توما سن پتي،  مقابل سيسكاربودند 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 بود بواـ  اُـ  آبهدر  سوراز وضعيت دفاعي مناسبي برخوردار بودند و يك باريكاد در خيابان  پِر سن
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طول خط  ستون ديگري در. پائين آمدند دومنبدون مانع تا خيابان  ووژيراران از خياب سيسهدر سمت راست، سربازانِ 
حدود . اين موضع بسيار مهم كامالً مورد غفلت قرار گرفته بود. رسيد مونپارناس آهن حركت كرد و ساعت شش و نيم به

عقب بنشينند و  رِنخيابان  دند بهشان تمام شد و ناچار گردي هاي كردند كه خيلي زود گلوله دو نفر از آن دفاع مي و بيست
ي  اليه سمت راست خود دروازه در منتهي سيسه. باريكاد بسازند كُلُمبيه ويوي خيابان  ها در دهانه جا زير آتش سرباز در آن

  .هم متصل نمود آهن غرب را به را اشغال كرد و تمام راه وانو
ها خالي ماند و  ها فوراً دوباره بسته شدند، بولوار دكان. اندرا خو دلسكلوزها بيدار شد و بيانيه  پاريس با غرش توپ

ها براه افتادند و بقاياي  ها در خيابان نويس خبر. ي خود را بازيافت ي رزمنده پاريس، اين شورشي پير، دوباره چهره
در آن متمركز  هاي نظامي خانه و كليه سرويس توپي  ه، كميتي مركزي شهرداري مركزي آمدند كه كميته ها به گردان

  .شده بود
 ي كه همان روز صبح در روزنامه فليكس 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. است دوستان من، آخرين ساعت ما فرارسيده

ولي وقتي در اطرافم اين . توانم براي خودم آرزو كنم تر از مرگ روي باريكاد مي افتخار چه پاياني پر. اتمام رسيده است به
قاضا كرد كه نام افراد حاضر درج شود گاه او ت آن. »لرزم انقالب برخود مي ي بينم براي آينده همه را در عنفوان جواني مي

گاه  مخفي 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. شد ي سترون صرف بحث در مورد اخبار روز اين جلسه
در تمام طول شب گذشته، نه . 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 در غياب رهبري، بيانيه به

  !»سالح برداريد. پيش براي كمون و براي آزادي به. جاي هيچ ترديدي نيست. ستهاي ما ا ديوار
الساعه باز او نداي جنگجوئي خود، غرور  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 . ي نظام برگشته و آخرين مدافعان آن را بيرون رانده بود سمت مدرسه به سيسهظهرهنگام ـ ژنرال 

. را فراري داد ها ي ستاد منفجر شد و آن شدند كه مدرسه ژرمن گُُُرنل سنهجوم بردند و وارد خيابان  اسپالناد دزدانوليد به
روي  لنگر انداخته بودند، به رويالدار كه زير پل  چهار قايق توپ. را هدف قرار دادند اونيورسيتهدو توپ ما خيابان 

رفت  پيش باتينيولها در  آن. گريز زدند و  جنگ  ها دست به در مركز، در ناحيه هشتم، ورسائي. آتش گشودند تروكادرو
ها با حرارت  ، كه بچهكاردينهچنين در خيابان  ما هم. آوردند ستوه  را به لويشان خيابان  يها ي توپ نكردند، ولي گلوله

  .جنگيدند، نفرات زيادي را از دست داديم بسيار در آن مي
هاي كمكي كرده  تقاضاي نيرو مونمارتركردند، از صبح بيهوده از  كه اين بخش از دفاع را هدايت مي ژاكالرو  مالون

ترين  يك از افسران كادر نتوانست كم هيچ. جا رفتند آن جستجوي نيروي كمكي به خود در 2حدود ساعت لذا . 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 ه خودشان را براي دفاع از محلهها امتناع كردند و گفتند ك ها را با خود برگرداند، ولي آن آن
  .شهرداري مركزي فقط حرف فرستاده بود. دليل نداشتن مهمات خاموش بودند به بوت

ي خود  آلوده كفايتي خواب وزير جنگ سابق با افسردگي، بي. سسيليا الو  كلوزره: ها بودند هنوز دو فرمانده روي بلندي
  .كه در آن منطقه ناشناس بود، بالفاصله خودرا عاجز يافت  سسيليا الكه  شت؛ درحاليگذا تماشا مي را به

ي نجات  در سمت راست، كميته. خود گرفته است ـ شهرداري دوباره همان حالت فاخر ماه مارس را به 2ساعت 
كفايتي  د و از بيدا 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 پيش الروكو  ژول آميگرهبري  به ليوني  ايندگي كنگرههيئت نم

عالوه، بسياري  به. اين هيئت با استقبال سردي روبرو شد. پذيرد يا نه هيئت را مي ير 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 كه مي ريوليباريكاد خيابان . يافت ها سريعاً افزايش مي باريكاد

كه انبوهي از كودكان  دادند، درحالي جام ميپنجاه كارگر كارِ ساخت و ساز را ان. برپا شده بود دني 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  دستي هاي  گاري

ـ  كشيد، درعرض چند ساعت ساخته شد بايست چند هفته طول مي كه بناي آن مي فلورانتنمحكمي 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 شد مارتيرو خيابان  ترينيته، لورِت د دام نوتر، مونمارتر فوبورهاي  و تقاطع شاتودن، دانتن شوسه، اوبِرهاي  خيابان
؛ ميدان ريشارلنوارو  ولترهاي  ؛ بولوارباستيل، قكت؛ خيابان مندمونتان، بِلويل ،شومن بوت، شاپل الهاي بزرگ  ورودي

؛ خيابان ميشل پانتئون سنتمامِ طول بولوار  ي چپ ـ و در كرانه دني سني  ويژه از دروازه هاي وسيع به ؛ بولواردو شاتو
ها هرگز تمام  بخش بزرگي از اين كار. دي بودندبن هاي اصلي ناحيه سيزدهم درحال باريكاد ؛ و خيابانگوبلنو  ژاك سن
  .نشد

مجلس صبح . 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 نمي ير تيزود تشكيل شده بود و 

] م. داده بودند ير تي لقبي كه كمونارها به[اين مردك . برو شد هاي شادي وحشيانه رو شدنش روي تريبون با فرياد ظاهر
اند، مردان  پاريس را هدايت كرده هائي كه ورود به ژنرال. آرمان عدالت، نظم، انسانيت و تمدن پيروز شده است«: فرياد زد

مجلس . »نام قانون، از طريق قانون و با قانون صورت خواهد گرفت و بهتالفي كامل خواهد بود . جنگي بزرگي هستند
خواه و  اتفاق آرا؛ راست، چپ، مركز، روحاني، جمهوري كه از اين حرف قول كشتار را فهميد، مثل يك تن واحد و به

جلسه فوراً  ].182[»اند كشور بوده ي خوبي برازنده مجريه به ي ارتش ورساي و رئيس قوه«طلب گواهي دادند كه  سلطنت
پاريس مشرف بودند و  هائي شتافتند كه به و كليه تپه والريان سن، شاتيون، ديوژِن النترنسمت  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 جا مي 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 ها با يك حرص واحد و گاهي اوقات چپيده در يك درشكه 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 راه سناز  ژرمن فوبور سنخط ما در . ها دور زده شد انگليس از طريق باغ

  .قرار داشت، مقاومت نمود
چشم  به تويلرينور قرمزي در . ها هنوز ادامه داشت كش كرد، ولي شليك توپ يدن شب تيراندازي فرورس با فرا

قصد حياط  ها كه به هاي توپ ورسائي در تمام طول روز بخشي از گلوله. سوخت خورد و وزارت ماليه در آتش مي مي
. اشته در طبقات باالي آن آتش گرفته بودهاي انب خانه اصابت كرده بود و كاغذ اين وزارت شد، به شليك مي تويلري

شد، خاموش كرده بودند؛ ولي خيلي  مي فلورانتن 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  تو نور خانهها و در پر هاي هولناكي آغاز شد كه در ميان غرش توپ از اين زمان، آن شب
ي  پي دسته 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 به هاي موزيك و پرچم
انقالب  ها افراد معتقد به اين. ها تفنگ هم ديده شده بود دوش آن بر. رفت مصمم در سكوت راه ميدويست نفر، ولي 

اين  ولي در اين ساعات كسي به. ها را از ديگران دور نگهداشته بود هاي شخصي آن چشمي هم و اجتماعي بودند كه چشم
در  1871ها بايد پرچم خود را رها كنند؟ پاريس  ، سربازها كفايتي سركرده دليل بي آيا به. انديشيد ها نمي گيري قبيل خرده

بايست له يا  هاي ارتكاب شده، شخص مي رغم خطا علي. مقابل ورساي نمودار انقالب اجتماعي و سرمنزل نوين ملل بود
زه هيچ ي مبار 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 دست دومبروسكيها تازه  يك گروه خشمگين از فدرال. رسيم شهردراي مركزي مي ساعت ده ـ به

رفته بود و با اين فكر كه نقش او خاتمه يافته  نتوانسپست مقدم  ژنرال بدون هيچ مأموريتي از صبح با افسران خود به
عنوان خائن  فرماندهي كه بعداً به. مرز برساند ها عبور كند و خود را به است، هنگام شب قصد داشت سواره از ميان پروسي

كه  بروسكيدوم. 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

  .محبت از او استقبال كردند و اين حادثه عواقب ديگري نداشت
ي تكاپوئي   ها در بحبوحه سرها و اف 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 مهمات را بيرون مي

  .جريان بود قريباً شادمانه درفعاليتي ت
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 ناگهان قطع شد و به
سو و  اين ها كه در شب به اين سايه. خارج از اين، فقط سكوتي تهديدآميز برقرار بود! »دور شويد«: زدند د ميگاه فريا به
. كند كرد كه كابوسي شوم او را دنبال مي انسان خيال مي. گرفتند خود مي آسا به 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 اريس دستكه پ هنگامي

گشتيم، يواش حرف  در تاريكي دنبال هم مي. دارِ نبرد زنده اين شبي است براي تعمق شب. زا نبودند يك چنين ماتم هيچ
! كرديم، و باز سرِ كار مان باهم مشورت مي ررسي مواضعها براي ب سر تقاطع. كرديم بدل مي و زديم و وسائلي را رد مي
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هائي كه از  بايد تشك. هاي توپ را بگيرد انبار كرد تا ضرب گلوله بايد خاك را تل. سنگ سوي بيل و تخته پيش به
. يسترسد كه از اين پس استراحتي در كار ن 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 گردد مسكويا يك ساراگوس باشد كه فردا با يك . گير كرده است دفاع غافل بال

ها  ناپلئون قرار گرفت و مردم آن قهرمانانه مقاومت كردند و مقاومت آني ارتش  در محاصره 1809و  1808هاي  در سال
  ]!م. ها براي استقالل تبديل شد ي اسپانيائي سمبل اراده به

هاي داخلي با فوج  و بولوار باستيلدر ! »خاطر جمهوري مددي برسان بيا شهروند به«. شد كار دعوت مي 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 ها را تشجيع مي 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 بسياري از زنان بازار براي مدتي طوالني به سباستوپول

هاي  غير از چهار يا پنج باريكاد در خيابان. هاي سنتيِ مرتفع دو طبقه نبود قرارگاهها ديگر از نوع آن  ولي اين
سختي  هاي ماه مه مشتمل بود برچند تخته سنگ كنده شده از كف خيابان كه ارتفاع آن به ، باريكادريوليو  سنتونوره

شان پرچم سرخ، رنگ  ل و در مياندر پشت اين باريكادها گاه يك توپ يا يك مسلس. 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 چندين گروهان مي
يخته هم آم آتش خود را به پانتئونو  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 ي خود و گاه حتي خيابان خود را نمي محله
ها  جا پراكنده بود كه مسلح كردن كامل آن جا و آن ها باريكاد در اين صدآساني قابل دفاع بودند،  نفر به 000/8يا  000/7

بركت  ها به كه ورسائي اشتباه كلي اين گمان بود كه از روبرو مورد هجوم قرار خواهند گرفت، حال آن. 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 راه تينيولباها از ايستگاه  هنگام شب خط ورسائي
و ايستگاه  دزانواليد ، بولوار بورگونيگزاري، خيابان  ، سفارت انگليس، كاخ صنعت، ارگان قانون پِپينيير، پادگان الزار سن

اگر اين مهاجم با يك . ي وجود داشتهائي در حالت جنين براي مقابله با مهاجم فقط باريكاد. كردند عبور مي مونپارناس
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 نداشتند 000/130
ها و  هائي است كه بعدها در مورد وجود اژدر شاهد اين امر قصه. آيند سرشان فرود مي ها بر كنند و خانه ز ميدهان با

كه برچند ناحيه مسلط بودند،  دوشنبه شب با آن ].184[ها ساخته شد تصميمي ها براي توجيه اين بي آب هاي زير راه مين
آرامش كامل شب نياز داشتند تا از فتح خود فارغ  ها به آن. دلرزيدن گيري سهمگين برخود مي هنوز از ترس يك غافل

  .بيني كرده و نه تدارك ديده است 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 خيابانهائي كه از كف  ها روي سنگ مدافعان باريكاد
و رفقاي » !باد كمون زنده«اين فدرال با تمام نيرو فرياد زد . نيروي شناسائي ورساي يك قراول را ربود باتينيولدر . بودند

هم  باراو  داسا. دم تيرباران شد مانجا و در ه او همان. باش درآيند حالت آماده او كه از اين راه خبردار شدند، توانستند به
  .خاك افتادند همين نحو به به

. گو  آلفونس هومبر نگاران ـ روزنامه و ـ ژوهانارو  وِرمورِل، لفرانسه راه با اعضاي شورا ـ هم سسيليا الدر ساعت دو 
وز محله را بدون امداد رها كرده كه تمام ر مالوناين ايراد  به. آوردند باتينيول نفري به 100يك نيروي كمكي  ـ ماروتو

  .»شود از من اطاعت نمي«: است، اين فرمانده پاسخ داد
دهد و اميد را  هاي خسته را شستشو مي هواي خنك صبح صورت! 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 به مونمارتر بوتتا 

ي  اندازد و همه راه مي حركت بود، حاال نفرات خود را در طول استحكامات به كه روز قبل تقريباً بي الدميروژنرال 
هاي  ي باريكاد همه با همين حركت به كَلنشاندر سمت راست او، . گيرد ر پشت خط ميرا د توان سنتا  نوييها، از  دروازه

. كليشيِپائينِ خيابان  كوندامين و ال، تروفو، نوبلههاي  تسليم شد و بعد خيابان كاردينهابتدا خيابان . حمله كرد باتينيول
بود كه از عصر همان روز در  مونتودوناين تيپ . داخل پاريس ريختند ها به باز شد و ورسائي سنتواني  ناگهان دروازه

با  الدميروو  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 كنند بوتتوانستند  بيسمارككمك 

ي  داد و يك دسته مونمارتر نشيني به آمده بود، دستور عقبمحاصره در كه در شهرداري ناحيه هفدهم تقريباً به مالون
جا  آن براي انجام خدمت آمده بودند، به[*] لوئيز ميشلو  ديميتريفپنج نفري از زنان هم كه تحت هدايت  و بيست

ي  براي خنثي كردن اين پشته. متوقف شد كليشيي راه خود توسط باريكاد ميدان  در ادامه كَلنشان. 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 آمد شاپتل كولژو تيراندازان  پترزبورگ سنهاي خيابان  ورسائي
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مسلط بر آدميرو، عقب نشستند و  كارييرخيابان  شان هم تمام شد، به تكه بارو پس از آن. كردند سنگ و نخاله پر مي
تسليم نشدند و  حدود بيست گارد حاضر به. ها چرخيد هاي آن سمت باريكاد به مونمارتر، از طريق گورستان سنتوانخيابان 

  .ها تيرباران گرديدند فوراً توسط ورسائي
تماماً  9در ساعت  باتينيولسرانجام هرمقاومتي متوقف شد و . ي كردباز مدتي پايدار دزِپينتي  در پشت خط، منطقه

  .ارتش تعلق داشت به
جا  آن به مونمارتردنبال مهمات براي  به ورمورلدانست كه  ها نمي رفت سرباز شهرداري مركزي هنوز چيزي از پيش

، فرهخوب، «: او گفت لبخند آشناي خود بهبرخورد كرد و با همان  فرهها ايستاده بود با  طور كه جلوي گاري همان. شتافت
اين هم رقابت . »كنند شان عمل مي وظيفه اعضاي اكثريت به«: جواب داد فره! »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، ورسائي مونمارترها را تا  رينتوانست گا ورمورل

در طول . مرده است بوترسيد كه  نظر مي به. را بگيرند مونمارترمسلط بودند، كافي بود كه دست دراز كنند تا  باتينيولبر 
عواملي . ها يكي پس از ديگري تحليل رفته و ناپديد شده بودند گردان. را فراگرفته بود ها شب هراسِ اين كارِ محفي آن

ي  بهانه گيري مرتب سران نظامي و غيرنظامي به ها در صفوف ارتش ديده شدند، با انتشار شايعات كذب و دست كه بعد
اريكاد در طي ساختن چند ب. 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 نمي تبوهاي  ، چون ديگر صداي توپ9در ساعت . نيروي كمكي دريافت كرده بود و نه مهمات
ها  اگر ورسائي. آمدند، فقط وحشت با خود آوردند باتينيولهائي كه ساعت ده از  فراري. اند ها رفته چي و ديد كه توپ

  .ها وجود نداشت رزمنده هم براي مواجهه با آن 200جا  رسيدند، در آن سرمي
اين حمله دست بزند  ـ اين موضع تا اين حد مهيب، و  هفقط با بهترين سربازان خود جرأت كرد ب ماكماهونولي 
 پيكهاي  دو سپاه كامل ارتش از خيابان. تا اين حد زياد بود مونمارترشهرتركاده، لور  آن حمله به گلينيانكور شوسهو  م

ي معمولي  ا محاصرهشدند، ام 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 توپ مونمارترنفر كه كامالً  000/20اين . دادند را ادامه مي

  .شد، باال بروند مستقر بود، سه ساعت وقت صرف كردند تا از اين مواضع كه توسط چند ده تيرانداز ناآزموده دفاع مي
هائي بود، ولي چند  در اطراف تيراندازي. رسيدند شاتوروژ ها به خير شد و اندكي بعد سربازدر ساعت يازده قبرستان تس

. اثر انزواي خود نوميد شدند و دست كشيدند جنگيدند، خيلي زود يا كشته شدند و يا در  ي سرسخت كه هنوز مي رزمنده
 پيير سنمستقر شدند و از طريق ميدان  گالت ال د مولنصعود 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؛  گونه، بدون يك نبرد، بدون يك حمله و حتي بدون يك واكنش نوميدانه، اين دژ مستحكم نفوذ بدين
مصالحه  جا تمام ارتش ورساي را متوقف كنند و مجلس را به انستند از همانتو كه چند صد نفر مرد مصمم مي حال آن
  .وادارند

. توما يك هالوكاست تقديم كردندـ  و كلمان ِكُنتخواهان ل خون نرسيده بودند كه به مونمارتر ها هنوز كامالً به ورسائي
ر گرديدند تا با سرِبرهنه جلوي ديواري كه در آورده شدند و مجبو روزييِخيابان   6ي  شماره كودك به 4زن و  3مرد،  42

كه كودك خود را در آغوش  زني. قتل رسيدند گاه به ها كنار آن اعدام شده بودند، زانو بزنند؛ و آن هيجدهم مارس ژنرال
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اشته ها نشان دهيد كه راه با قد برافر 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 است دني سني  شدند كه برجاده فرستاده مي بوتي  دامنه كردند و بعد به مي

پا داشت، صرفاً  تن يا چكمه به هرفردي كه اونيفرم به. بودند جمعي هاي  شاهد نخستين كشتار مونمارترو  باتينيول
، باتينيولها تمام روز را در ميدان  اين ترتيب، ورسائي به. شد هيچ سؤال و جوابي تيرباران مي همين دليل و  بدون  به

ها در پاريس  آن ي اصلي خانه سالخ مونسوپارك . كشي مشغول بودند آدم به كليشيي  ميدان شهرداري مركزي و دروازه
هاي  و بولوار ـ هاي آن از اجساد پوشيده بود كه پلهـ  اليزه، بوت: عبارت بود ازمونمارتر ها در  مركز كشتار. هفدهم بود

  .بيروني
باريكاد زنان چندين ساعت درمقابل سربازان  بالنشدر ميدان . كسي از فاجعه خبر نداشت مونمارتردرچند قدمي 

رهبر آن را نزد . سقوط كرد 2عقب نشستند كه آن هم درحدود ساعت  پيگالسمت باريكاد  بعد به .پايداري كرد كلنشانَ
. »مركزي ي ، بنّا، عضو كميتهلوِك«؟ »تو كي هستي«: افسر پرسيد. هاي ورسائي بردند گرداني يكي از   سركرده
  .ام كردنداش را در صورت او خالي كرد و نفراتش كار او را تم ي ورسائي تپانچه سركرده

را اشغال  بواـ  اُـ   اَبهو  بابيلونها توانسته بودند پادگان  از صبح ورسائي. تر بود مقاومت ما موفق سني ديگر  در كرانه
ي  همه. ها خواهد ماند خاطر اين تقاطع در دفاع از پاريس به. متوقف نمود روژ كروا  ها را در تقاطع آن وارلنكنند، 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. تلي از آوار تبديل كرد هاي توپ آن را به كه آتش و گلوله

سرسختانه مقاومت  تيراندازانْ و تك» شده كودكان گم«با پشتيباني  148و  138، 135، 67هاي  گردان گرِنلو  ژرمن سن
كه دفاع آن تحت  واوندر خيابان . خرج دادند ها تمام زور خود را به هاي اطراف، ورسائي و بولوار رِندر خيابان . كردند

  .دش لوگزامبورگ اين پست مقدم، تا دو روز مانع هجوم به. انگيز بود قرار داشت، مقاومت شگفت ليسبونرهبري 
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 . شماري  از افراد ما قرار داشت، محاصره كرده بودند 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  ها با عبور از كنار حصار سپس، ورسائي. يورش بردند ها آن از هرسو محاصره كردند و خيلي زود به
ت تدارك شده قها پيش با د مدت كه از شاتيون ي  و جاده ايتاليااستحكامات خيابان  .رسيدند پيير سنميدان  چهاردهم به

 كاتر شومنهاي  عطتقا تصرف شد و كل دفاعِ دومناز پشت از طريق شوسه  ـ حصارهاي موقت ولي هنوز چسبيده بهـ  بود 
كردند كه چندين  هائي حمايت مي از باريكاد مونروژهاي  از باالي برج كليسا حدود ده نفر از فدرال .دور كليسا متمركز شد

ها تمام شد و پرچم  هاي آن سرانجام فشنگ. بست را مي من دو شوسه سوم راه  ط سي نفر حفظ شده بود و دوساعت توس
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، به اوبزرواتواراز جانب  ها پس از روياروئي با آتشي باز بود و ورسائي دانفر
  .رسيدند

 اين فرمانده روز قبلْ. هاي ديگري پاگرفت دفاع ربلوِسكيهمت  گونه درهم شكست، به اين در پشت اين خطوط كه به
پس از تسخير . »كنم تخليه نمي تفاهم؟ من اين خيانت است يا سوء«: 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 به دلسكلوز، اين فرمانده نزد مونمارتر
نظري بسيار درست براي . دادند نشيني، مأمن مستحكمي تشكيل مي با مزارع باز براي عقب بييِورو  پانتئونها،  دژ
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ماندن در  ها بيش از پيش به جا كرد و فدرال به خواه جا دل توان به نظم، ولي قلب يك قيام را نميسربازان ارتش م
  .هاي خود متمايل بودند محله

دادند،  ها تمام اقداماتي را كه بايد صورت مي آن ها را جمع كرد و به ستاد خود برگشت، فرماندهان دژ به ربلوِسكي
ولي . سر بگيرد از  او تفويض كرده بود، هاي پيشين به ي چپ را كه مصوبه رانهتوضيح داد و برگشت تا فرماندهي ك

، ربلوِسكي. دهد فرمان مي ليسبون جا او پاسخ داده شد كه دراين به ،فرستاد پانتئونهائي براي  هنگامي كه فرمان
بار  بار با هشت توپ و دو آتش ك آتشاو ي. او واگذاشته شده بود، در وضعيت دفاعي قرار داد ناپذير، قسمتي را كه به تزلزل

را  گار الو  اوپيتال، ايتاليهاي  او بولوار. ها مستقر نمود و دژ پانتئون، موضع مسلطي بين كايـ  اُـ  بوتبا چهار توپ در 
  .مستقر بود برسيو  ژاندارك، ميدان ايتاليو ذخيره او در ميدان  گوبلنستاد او در شهرداري . مستحكم كرد
ي دلير جانشين پاسدوئه. ديدند ناطق سرحدي پاريس، نواحي چهاردهم و بيستم نيز دفاعِ خود را تدارك ميدر ساير م

پشت ايستگاه  شاپل ـ ال د رو گراندها  آن. معرفي كند ويلت اللژيون  ي  كرد كه خود را سركرده شد كه هنوز جرأت مي بيسن
وجود  كه پنج خط دفاعي به طوري  بندي كردند، به و كانال را باريكاد درفالنْ، 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؛ درحاليريكهدر خيابان   چند توپ

نصب شد كه پاريس را با  پرالشزي  ترين نقطه توپ در باال 6بار با  يك آتش. بردند مي پوئبالبان خيا اي ديگر به و عده
  .داد ي خود پوشش مي غرش آزاردهنده

كننده  تهي و تهديد پريده از آفتاب هاي رنگ  ها بسته بودند و خيابان مثل روز قبل دكان. پاريسي گنگ و خلوت
شدند و رزمندگاني كه در  جا مي كه جابه هائي تاختند، توپ كه با حداكثر سرعت مي ائيه نويس تنها تنها خبر. نمودند مي

اين سكوت را ! »ها را بكش دري پشت«! »ها را باز كن كركره«هاي  فرياد.  شكست حركت بودند، اين سكون را مي
و » تريبون مردم«ي  فتاد، دو روزنامها مي آبوكيري خيابان  خانه ها كه روي چاپ ورسائي  توپ هاي رغم گلوله علي. بريد مي
  .منتشر شد» ي محكم توده«

سركردگان  يك مصوبه به: چند نفري در شهرداري مركزي حداكثر سعي خود را كردند كه جزئيات را دنبال نمايند
تيراندازي  ها 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 كنند كه شما سالح مردم پاريس هرگز باور نمي

. شما هم مانند ما پرولتر هستيد. كنند كشي حقيقي نيست، اجتناب مي ادرهاي شما از عملي كه چيزي جز يك بر دست
هاي ما براي پذيرفتن  آغوش. سوي ما بيائيد سوي ما بيائيد، برادران، به به. كنيد مارس نكرديد، دوباره مي 18چه را در  آن

  .شما گشوده است

و مردم  ـ خواهانه توهمي كودكانه ولي خيرـ  ي مركزي هم پيام مشابهي را در معابر نصب كرد در همين زمان كميته
كه  توزي مجلس، تيرباران مجروحين و رفتاري 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
  .يده بودند، بدرندجنگ

جا تعدادي از اعضاي شورا  و ساير اعضاي انجمن حقوق در شهرداري مركزي حاضر شدند و درآن بونوالهساعت سه، 
گري  نهاد نمودندكه ميانجي ها از اين درگيري اظهار تأسف كردند و پيش آن. ها را پذيرفتند ي نجات عمومي آن و كميته
باالخره، . برسانند ير تيگوش  و مراتب تأسف خود را به ـ  صره با موفقيت كرده بودندطور كه در دوران محا همان كنند ـ

دوش بگيريد و  باشد، پس تفنگ به«: ها پاسخ داده شد آن به. ها خود را در اختيار شهرداري مركزي گذاشتند آن
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برگشتند كه اين ضعف را داشت كه  ي مركزي سمت كميته ها به در مقابل اين درخواست مستقيم، آن. »ها برويد باريكاد به
  .گوش بدهدشان  هاي خرف به

سوي بولوار  ، در اين لحظه بهمونمارترهاي خود در  دنبال موفقيت ها به ورسائي. در ميان نبرد جائي براي مذاكره نبود
، ميراد و در خيابان رها ش كينيانكور شوسههاي  باريكاد 2در ساعت . كردند روي مي آهن شمال پيش و ايستگاه راه اورنانو

او گفته بود كه  به دلسكلوزصبح همان روز . خاك درغلطيد هاي مهلك برداشت و به زخم دومبروسكي، ورمورلدر جانب 
، بدون اميد، بدون سرباز و از زمان ورود دومبروسكيعمل آورد؛ و  حداكثر سعي خود را به مونمارترحوش  و در حول
او دو ساعت بعد در بيمارستان . توانست انجام دهد، اين بود كه بميرد ري كه ميي كا ها مورد سوءظن، همه ورسائي

آن اداي احترام نظامي  ها در حين عبور به شهرداري مركزي بردند و افراد باريكاد جسد او به. درگذشت الريبوازييِر
  .ظن را خلع سالح كرده بود مرگ باشكوه او سوء. كردند مي

 ژرژ سن، فونتنهاي  يك ستون از خيابان. دستش باز بود، متوجه ناحيه نهم شد سمت چپكه حاال ديگر در  َكلنشان
خيابان  درهمين حال ستون ديگري قبل از دخول به . طرف پائين حركت كرد و سرِ تقاطع توقف نمود به دلورِت دام نوترو 

  .تتوپ بس را به كولژ رولناز حركت بازداشته شد،  جا كه تا شب در آن ترودن
ها  فدرال ترينيتهنزديك شد و براي تصرف كليساي  پرِنتانباريكاد مغازه  كامالً به دوئهتر در مركز،  روي بيش با پيش

سمت باريكاد بسيار مهمي  گاه پنج توپ مستقر در زير رواق كليسا به آن. هاي توپ متفرق كرد ضرب گلوله را به
 الفايِتو  شاتودنهاي  خيابان يك دسته سرباز به. كرد وار مسدود ميرا در مدخل بول دانتون شوسهگيري شد كه  نشانه

پنج نفر دفاع  و يك باريكاد كه حداكثر يك متر ارتفاع داشت و توسط  بيست مونمارتر فوبورداخل شدند، ولي در تقاطع 
  .ها را گرفت شد، تا شب جلوي آن مي

 هسمت راستمدت دو روز نبردي را ادامه داد كه فقط  به برونوجا،  درآن. ناتوان بود رويالهنوز در مقابل خيابان  دوئ
هاي  باريكاد اصلي او درعرض خياباني قرار داشت كه خانه. كرد با آن برابري مي دو شاتوو  باستيل، كاي ُـ  ا ـ  بوتنبردهاي 
او  ت تأثير اهميت پستي كه بهتح برونو. 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 بزنند ها سپرده شده بود، دستور داد اين آشيان جاني
من دادي با جان  من بهاي دستوري را كه تو به«: سپرد، گفت جان مي برونوكه در كنار  اصابت نمود؛ او برگشت و درحالي

ها هراسان گريختند  دچار حريق شد و ورسائي فوبور سنتونورهو  13هاي ناحيه  تمام خانه! »باد كمون زنده. ازمپرد خود مي
  .شد برونوبر  تن كرد و امر ها اونيفرم پاريسي به يكي ازآن. ها آمدند سوي فدرال اي هم به و عده

مالزرببولوار  در سمت راست هاي  تالش اشغال كرده بود، به برژرهش كه از روز پي تويلريحياط  و در سمت چپ
ماند كه با خيشي  اي مي مزرعه هاي توپ شيار شيار شده بود، به اثر گلوله كه بر مالزرببولوار . رساندند ياري مي برونو
در حياط  لتوال د بارييرو  مارس، ميدان پسي، دورسهي  توپ در كناره ي آتش هشتاد عراده. آسا شخم زده باشند غول

ميدان . كرد ايستادگي مي  ها در مقابل اين رگبار  حدود ده توپِ فدرال. پيوست هم مي به فلورانتن سنو باريكاد  لريتوي
قطع و ليل ي  سرِ مجسمه. هاي چراغ ها و تير كه ميان اين دو آتش قرار گرفته بود، پوشيده بود از فواره كنكورد
  .سوراخ شده بود وراخ اي س هاي خوشه اثر گلوله بر استرازبورگي  مجسمه

رساندند و از پشت  ها ياري مي آن ساكنان محالت به. رفتند خانه پيش مي ها خانه به ورسائي ي چپ در كرانه
ها  شدند و آن مي  هاي خيانت زور وارد اين خانه كردند كه خشمگين و به ها تيراندازي مي فدرال ي خود به هاي بسته كركره
حريق را آغاز كرده بود و خيلي زود بقيه محله  ها پيش از اينْ ورسائي هاي ي توپ لهگلو. كشيدند آتش مي را به
و  بِلشاسپادگان  خانه را اشغال كردند و به روي ادامه دادند، وزارت جنگ و تلگراف پيش ها به سرباز. شد  خوش آتش دست

هاي فدرال  گردان. هاي توپ متالشي شده بود گلولهبا  بك  هاي كنار رودخانه و خيابان باريكاد. رسيدند اونيورسيتهخيابان 
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در ساعت پنج اين . نشيني جز كنار رودخانه نداشتند پايداري كرده بودند، هيچ جائي براي عقب دونور لژيونكه دو روز در 
  .آتش كشيدند و ترك كردند محل كثيف را به

رفت،  هاي فرعي پيش مي ق خياباندشمن كه از طري. از دست ما رفت دانتون شوسهدر ساعت شش، باريكاد 
جاي  ها به فدرال. ها مسلط بودند ها بر باريكاد كامالً درب و داغون را اشغال كرده بود؛ و ملوانان از روي بام اپراي 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 توپ كاپوسين د نودر ساعت هشت، باريكاد خيابان 

  .نزديك شدند واندومميدان  ها به ورسائي. سقوط كرد كومارتَن
هاي  انشد، در خياب آهن شمال شروع مي ها كه از ايستگاه راه خط ورسائي. رفت كرده بود جا پيش ارتش در همه

امتداد  كنكوردو  واندوم هاي ميدان به دزيتاليانو بولوار ) كه شهرداري آن اشغال شده بود( دروئه، كاده، روشوشوار
  .گرديد ختم مي 81پايگاه  به دانفرچنين بولوار  و هم بوا او آبهو  بك هاي يافت، و با گذر از طول خيابان مي

بوران  و  و بزرگ، در ميان باد   تخته سنگي ايستاده ف احاطه شده بودند، بهكه از هرطر رويالو خيابان  كنكوردميدان 
از  دوئه. ناحيه نهم را اشغال كرد كلنشاندر سمت راست او،  َ. قرار داشت الويلتدر مقابل  الدميروژنرال . همانند بودند

در اين ساعت . نمود حمايت مي ي چپ مشغول عمليات بود، كه در كرانه سيسهاز  وينوا. سر درآورد واندومميدان 
  .ها بود زحمت نيمي از پاريس هنوز در دست فدرال به

ي ديگر  سرِ يك خيابان مشغول جنگيدن بودند كه سر تسخير شده ها هنوز در اين  آن. مابقي تسليم كشتار شده بود
حال كسي كه ابراز انزجار  بهواي ! 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  جالد ثابت و ناظرِ اجراي خودش را داشت؛ ولي براي پيش

ها را  ي آن كينه دميدند و  خشم كور سربازان مي مردان نظم به. كردند بردند و تيرباران مي نزد او ميجا  آن قربانيان راد به
كمون جنس فروخته  هائي كه به دكان كاسب  .آمد دنبال كشتار مي سرقت به. هاي خودرا خالي كنند زندند تا عقده دامن مي

كردند  ان اثاثيه را خرد مي سرباز. گرفتند زده بودند، مورد غارت قرار ميها  آن دكانداران اين اتهام را به هاي بودند و يا رقيب
ها در  پشتي آن جواهرات، شراب و ساير مشروبات الكلي، مواد غذائي، پارچه و عطر سر از كوله. بردند و اشياء قيمتي را مي

  .آورد مي
شش هفته بود كه . فرمانداران تلگراف زد و بهخبر شد، گمان كرد كه نبرد تمام است  با مونمارتراز سقوط  ير تيوقتي 

و  سدانهاي  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 به مدس

، دونور لژيونچنين بود  سوخت، هم در آتش مي تويلري. جا پراكنده شد اي در همه كننده ب نور كوربا فرارسيدن ش
شدند  هايش سست مي ديوار. رسيد گوش مي هاي مهيبي از كاخ شاهان به انفجار. »ديوان محاسبات«و » شوراي دولتي«

جريان . زد ها پنجره بيرون مي ر فشفشه، از دههاي آتش، گاه آرام و گاه سريع نظي 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 بنا سنسرخ 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 ستون روژـ  كرواو  ليل، خيابان بكاز خيابان . ت نخواهند بوديك سلطن

هائي از دود سراسر غرب  ابر. دو قسمت تقسيم كرده بود آن را به سنآمد كه  نظر مي يك ديوار آتشين به سولپيس سن
هاي مجاور  زد كه برمحله ها رگباري از جرقه بيرون مي استه از اين كورههاي مارپيچِ برخ پاريس را فرا گرفته بود و شعله

  .ريخت فرو مي
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، آن را از هرگونه اند زياد برقرار شده ي هاي نگهباني كه از فاصله پست. رويم شهرداري مركزي مي ساعت يازده ـ به
ها  در بسياري از باريكاد. زند كي سوسو ميگازي در تاري در فواصل طوالني يك چراغِ. كنند حفظ مي  گيرانه ي غافل حمله

، سباستوپولروبروي 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 ان تكانكن 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 داد، در محفظه حركت جلوه مي
. لوليدند هم مي ها به هاي پر از مهمات با سروصداي زياد در زير طاقه دليجانها و  هاي توپ، گاري مخصوص حمل گلوله

ها  در پلكان. يافت صدائي نمي و چنين پژواك پر سر] م. لوئي بناپارتشهردار پاريس در دوران [ هوسمان بارونهاي  جشن
زندگي و مرگ، احتضار و قهقهه  شدند، 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 داشت دومبروسكي، جسد والنتن هوسماندر اطاق معروف  
تركيب و ريش  صورت سفيد مثل برف او آرام بود؛ بيني متناسب، دهان خوش. افكند خود را براين سرباز قهرمان مي

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 پلكان مرمري دو
هاي اين  دلواپسي. كرد ها را امضا مي خاموش و نحيف مثل يك شبح فرمان دلسكلوز. ور نگهدارندي مسئول د نماينده

در اين پهلوان محتضر . صدايش فقط خلجان مرگ بود. ي نيروي حياتي او را مستهلك كرده بود 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 ده ميها را آما آرامي فرمان دو يا سه افسر به
چه اميد كاهش يافته بود، عزم  گر. هاي گوناگون اي بين گروه سخنراني در كار نبود؛ اندك مكالمه. احاطه كرده بودند

  .تر نشده بود كم
اند، چه  ي شورا و اين كارمنداني كه ريش خود را تراشيدهاند، اين اعضا اين افسراني كه اونيفرم خود را كنار گذاشته

گونه تغييرقيافه داده  اينها كه بهدر ميان آن رانويهكنند؟  جا در ميان اين مردان دلير چه مي ها اين كساني هستند؟ آن
ها فرياد زد و تهديد  سر آنترها بودند، برپيلي 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 ساعت هرگونه انضباطي تقليل مي ساعت به. فايده نبود يك سرمشق بزرگ بي

: شر نمود و در آن شروط زير را مطرح كرداي منت 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. »ترتيب انتخاب يك مجلس مؤسسان را خواهند داد، عفو عمومي متقابل
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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 بود ويكتوريايك جاسوس كنار باريكاد خيابان . شد بلند مي

را  تويلرين شفاهاً اختيار آتش زد 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 . سررسيد برژرههنوز مشغول حرف زدن بود كه 
  .»جا، يك لحظه پيش درست همين«؟ »ديدي

زندان  كاران خود به يك از هم صرفاً با كسب دستور از خودش و بدون مشورت با هيچ رائول ريگوطول اين شب،  در
خواه است و قسم خورد كه  اعتراض كرد و گفت كه او جمهوري شوده. ابالغ كرد كه بايد بميرد شوده رفت و به پياژِه سنت
هاي  حرف. اختيار بوده است  ن او در شهرداري مركزي تنها صاحبولي در آن زما. ژانويه فرمان آتش نداده است 22او در

مارس  18برده شد و مانند سه ژاندارمي كه در  پياژه سنتميدان مشق  به شوده. اي نداشت فايده ريگواو 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 سربازان دلير ما چنان رفتار مي«

مه  24در مجلس ملي، ير  تي سخراني( .»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 ن باريكادمدافعا
شان كه  رفقاي. رفتند دنبال خوراكي مي بسياري، كامالً فرسوده، به. اند بار اهالي و ساكنين اطراف خود شده آذوقه سر

  .ها را برگردانند دانستند كه آن ها برخود واجب مي بران باريكادشدند؛ و ره ديدند، سرخورده مي ها را نمي برگشت آن
تواند  بگويد كه هنوز مي برژره رفت تا به تويلري او به. را تخليه كند رويالدستور يافت كه خيابان  9در ساعت برونو 

اين . رستادنشيني براي او ف 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 به ي فرمانده
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باالي خيابان  ها وقتي به آن. ها رفتند ها در پي آن فدرال. بيرون برد فلورانتن سنها را از طريق خيابان  و سپس توپ
  .لوله مورد هجوم قرار گرفتندبا گ كاستيگليون رسيدند

ِ كامالً خالي هجوم برده و از واندومميدان  به كاپوسين د نوو  په الهاي  ها بودند كه پس از تسلط بر خيابان اين ورسائي
 هاي را رها كردند، نرده ريوليخيابان  برونلهاي  فدرال. را دور زده بودند كاستيگليونهاي خيابان  باريكاد رن 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 فقط با فرارسيدن روز وزارت بحريه را كه از مدت

ها در ميدان خوابيدند فدرال. ودشهرداري مركزي سرزندگي خود را از دست داده ب. ها خاموش بودند توپ بقيه شب .
كه توسط  دام نوتريك 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 فدرال
روزان فرمان  ها لطمه ببينند؛ و كميته براي نجات اين تيره هستند كه ممكن است از نزديكي با محل درگيري بستري
  .كليسا را داد  تخليه

هيچ نور اميدي  بود، ولي بي پرتاللؤ  ي صبح  سپيده. را پريده رنگ ساخت ي آتشها   خورشيد طلوع كرد نمود و شعله
. حمله براي پاريس غيرممكن بود نداشت؛ مركزش درهم شكسته بود و اقدام بهپاريس ديگر جناح راست . براي كمون

  .اش توانست شاهدي باشد بر ايمان حاال فقط مي اش تداوم مقاومت
، ميدان كنتوار دسكونت، بانك، »كاخ سلطنتي«، لوورسمت  ها به آن. سو حركت كردند ها از همه صبح زود ورسائي

هاي  را كه در اطراف آن نبرد» كاخ سلطنتي« 4از ساعت . روي كردند آهن شمال پيش راهو خط  ارنانو، بلوار مونتولون
 سنتُستاشسمت  جا به از آن. بانك و بورس رسيده بودند ساعت هفت ديگر به. اي جريان داشت، بمباران كردند نوميدانه

و وقتي . جنگيدند همراه مردان ميكودكان زيادي . مواجه شدند اي با مقاومتي سرسختانه جا پائين رفتند كه در آن
  .ها مهار و كشتار شدند، اين كودكان افتخار آن را داشتند كه مستثني نشوند فدرال

قرار دارد،  سنها با مشكل در كنار رودخانه و تمام آن بخشي از ناحيه ششم كه در كنار  ي چپ، سرباز در كرانه
كه سي نفر دو روز آن را حفظ كرده بودند،  رنچنين باريكاد خيابان  و هم روژـ  كروادر مركز، باريكاد . روي كردند پيش

اليه  در منتهي. وارد شوند شانـ   دـ  دامـ  نوترو  اسسهاي َ خيابان ها توانستند به گاه ورسائي آن. شب هنگام تخليه شدند
  .روي كردند پيش پانتئونسوي  جا به رسيدند و از آن گراس د وال راست، به

هشت حدود پانزده نفر از اعضاي شورا در شهرداري مركزي تشكيل جلسه دادند و تصميم گرفتند كه  در ساعت
، شهرداري هاي خوب بندي هاي باريك و باريكاد ناحيه سوم با خيابان. فقط دو نفر اعتراض كردند. را تخليه كنند جا آن

،  درچنين شرايطي از دفاع. آن نيز ميسر نبود نه بهگرفت و حمله از روبرو يا از كنار رودخا مركزي را در پناه خود مي
تر از  ها كم ولي آن. بود مانده نشيني در حكم فرار و عاري كردن كمون از اندك حيثيتي بود كه هنوز برايش باقي عقب
پيش . بودند خبر 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. تواند پايداري كند، ولي دستور تكرار شد هنوز مي

. هاي جزئي شد رفت؛ ولي طبق معمول وقت صرف حرف را هم مي دو شاتوو  باستيلتحليه فوري احتمال . را كرد بِلويل 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 ناگهان از نوك ناقوس
هائي را در آن مستقر كرده و بعداً سرنگون ساخته بودند،  كرات قدرت ها، كه مردم به عهدهمه نقض  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  ريوليكه خيابان  ژاك سنوسيع  هاي باريكاد صدا با غرش پرطنين توپ هاي پر هاي خفه و انفجار ها، جرقه دودكش
  .آميخت هم مي كردند، به مي

تخليه شهرداري مركزي اعتراض  به دلسكلوز. 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 شد 24ي رسمي كمون روز  ي ملي را تَرك كردند كه روزنامه انهخ روز بعد چاپ
هاي روز  كند، اين شماره يك روز از زمان عقب بود و بيانيه ي رسمي كه قواعد خود را رعايت مي همانند يك روزنامه

  .شد امل ميرفت، ش 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 شان نزده بود با گرفتاري بسيار خود را به غيب
كردند، جواب  دادند و فوريت كار خود را مطرح مي شان را نشان مي هاي حكم وقتي. نمودند هاي خيابان مي حمل سنگ به

ها پيش موجب شده بودند، در اين  ها از مدت كه آن بغضي. »هاي روي شانه در كار نيست امروز ديگر قُپه«شنيدند كه  مي
، را شناسائي بوفور د كنتان، يك افسر جو  166هاي گردان  ، فدرالولترنزديك ميدان  سدندر خيابان . تركيد صبح مي

دليل تالش براي شانه خالي كردن از  كه به بوفور. 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 مي 60 مادلنجاكه همين گردان روز قبل نزديك  و ازآنخواهد كرد 
. پا شده بود، منتقل گرديد بر ولتريك دادگاه نظامي كه در دكاني در بولوار  گير و به جوئي او باشد، اين افسر دست انتقام
عنوان يك گارد ساده در اين  قضات حكم دادند كه او بايد به باوجود اين. چنان اسنادي ارائه كرد كه اتهام رد شد بوفور

با آزاد  بوفورخبر از توضيحات  جمعيت بي. اي از حضار اعتراض كردند و او را كاپيتان صدا زدند عده. گردان خدمت كند
او را فوراً . كشدي خود را ب احتياط بود كه تپانچه قدر بي آن بوفورطرف 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 شود بوفورآمد، مهلت خواست و گفت كه 

  .فضاي بازي پشت شهرداري بردند و تيرباران كردند را به بوفور. يم شدبايست تسل جمعي مي يك نزاع دسته
جسد او . جريان داشت دومبروسكيآخرين مراسم تجليل براي  پرالشزي انفجار خشم، در  اين صحنه نزديك به

ها  ين باريكادهاي ا فدرال. اي رخ داد دهنده ي تكان واقعه باستيل جا منتقل شده بود و هنگام عبور از  آن هنگام به شب
دست دور آن حلقه  اي مشعل به عده. قرار دادند ژوئيهي 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 كه از طبل زدند و در حالي
 200ياران او و  ، برادر ژنرال، دستورمورل. پيچيده در پرچم سرخ در تابوت گذاشته شدگاه جسد  آن. پيشاني ژنرال بدهند

يكي از اولين كساني كه . خيانت متهم شد اين كسي است كه به«: فرياد زد ورمورل. برهنه خبردار ايستاده بودند گارد سر
سرزنش جبن و  ؟ او در ادامه به»ه كاري مشغوليمچ 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
ا ه 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 توانند چنين مراسم خاك حال كساني كه مي خوش به

  !گريستند ها مي شان برآن و دوستان كرد ها اداي احترام مي آن شان به هاي كه توپ دفن شدند، درحالي
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. شد را بخرد، داشت تيرباران مي دومبروسكيتواند  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 حوالي ظهر، ورسائي

خطر گيرافتادن در  كه در  فره. ، فقط در آخرين لحظه آن را ترك نمود، هجوم بردندامليناككه مديرش،  ـ قورخانه
خاطر جرائم  اي كه به زنداني 450البته ابتدا. قرار داشت، دستور داده بود كه مركز پليس تخليه و تخريب شود دام نوتر ايل

 هنري چهارمي  ، درمقابل مجسمهنف پونته شد و در ، نگه داشوِسهفقط يك نفر، . سبك بازداشت شده بودند، آزاد شدند
 فابريس د كنت خاطر مرگ من به شما به«: زبان آورد او درست قبل از مرگ خود، اين كلمات غريب را به. تيرباران گرديد

 ].187[»جواب پس خواهيد داد
ها دو ساعت توسط  آن. آن شدند هاي مجاور و خيابان تارنها، 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 به آبهباريكاد ميدان 
سو وارد  جا از يك از آن. جا اشغال كردند آن شدند و  شهرداري ناحيه ششم را در سولپيس سنها داخل ميدان  راست، سرباز

پس از دو روز . داخل گرديدند لوگزامبورگباغ  به ووژيرارشدند و از سوي ديگر از طريق خيابان لپيس سو سنخيابان 
را منفجر  لوگزامبورگنشيني خود انبار باروت باغ  عقب نشستند، و ضمن عقب واونهاي دلير خيابان  درگيري، فدرال

تعدادي سرباز از باغ عبور كردند، . فاقد دفاع بود لوگزامبورگكاخ . اي تشنج نبرد را متوقف كرد براي لحظه. نمودند
  .گير كردند را شكستند، از بولوار گذشتند و اولين باريكاد اين خيابان را غافل سوفلوهاي روبروي خيابان  نرده

 ، دومي در مركز)كه همين اآلن اشغال شد(سوفلو اولي در مدخل خيابان : پا شده بود بر پانتئونسه باريكاد در مقابل 
نجات  روژ كروازحمت از  كه تازه به ليسبونو  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. مقابله با دشمن شتافتند يافته بودند، دوباره به
رس قرار داشتند،  در دست سوفلوشمار 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 مدرسه راسينهاي  ي نفرات ورسائي از طريق خيابان عمده

طور گروهي  ها توانستند به كه سرباز ز آتش بازايستاد، چناناثر تمام شدن مهمات ا در ميشل سنپل . رسيد ميشل سن
در ساعت . باال رفتند موفتارها دوباره از خيابان  حال، در سمت راست آن درعين. را بگيرند موبِربولوار گذر كنند و  ميدان  به

رار گرفت و معدود مدافعان آن هايش مورد هجوم ق كه اندكي پيش رها شده بود با تمام دامنه ژِنوييِو  سنتچهار، بلندي 
 مونمارترجا هم مانند  در اين. تقريباً بدون درگيري سقوط كرد مونمارترهم مانند  پانتئوناين ترتيب  به. متفرق شدند

فرمان يك كلنل تيرباران  ، چهل اسير يكي پس از ديگري، جلوي چشم و بهژاك سندر خيابان . كشتار فوراً شروع شد
  .شدند

زند،  اي را مي ديدند يك افسر فدرال درِ خانه لوساكـ  گهها كه در خيابان  سرباز. ن حوالي كشته شددر همي ريگو
ها با  سرباز. درون رفت به ريگودر 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 و صاحب داخل خانه يورش بردند تر از پي رسيدند، به سرعت هرچه تمام
يك  كوالرـ  رويال كشيدند كه در خيابان مي لوكزامبورگطرف  ها داشتند او را به سرباز. را تحويل داد ريگوعجله  كرد و با

! »ها كش رگ بر آدمم! باد كمون زنده«: دليرانه جواب داد ريگو. 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  آن 1848كه در ژوئن  پانتئونوقتي خبر سقوط ! حساب آيد كاش اين پايان شجاعانه در مورد او به
ي نجات  ولي مگر شورا و كميته. شتندها ابتدا عليه خائنين بانگ بردا 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
  .بودند

ابتدا . خانه جلسه داشتند ها در كتاب مركزي، افسران ارشد و رؤساي سرويس ي در ساعت دو، اعضاي شورا و كميته
چيز  او گفت همه. كرد اي صداي محتضر او را محو مي پچه ترين پچ ان سكوتي عميق سخن گفت، زيرا كمدر مي دلسكلوز

تك  او از تك. كرد هاي تأييد حرف او را قطع مي فرياد. از دست نرفته و بايد تالش زيادي كرد و تا آخر پايداري نمود
هاي خود از  كنم كه تمام اعضاي كمون با حمايل مينهاد  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 ببينند ولترتوانند در بولوار  هائي كه مي ي گردان همه
  .»كنيم فتح كرد، حركت مي

اي از  در آن گفته بود كه پاره زدلسكلواي 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 گردان پرالشزهاي  دور دست، توپ
اين مردان مسلح تازه از نبرد رسيده، در ميان شكست، با ديدن اين پيرمرد كه با قدي برافراشته، . ساختند مي آن را محو

ها را در سينه حبس كرده بودند تا  طلبد، نفس مبارزه مي چشماني درخشان،  دست راست خود را بلند كرده نوميدي را به
اي از اين  در هزاران تراژديِ آن روز هيچ صحنه. رادهندآمد، گوش ف صداي او كه گوئي از قعر گور باال مي به

  .تر نبود دهنده تكان
ي ديناميت روي ميز قرار داشت؛ و يك حركت  ه ي درگشاد يك جعبه. وفور وجود داشت به  هاي راسخ عزم

. كردند صحبت مي هاي زيرزميني 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 من مغاكي دهان مي اشاره به
هاي ديگري داده شد و هنوز هم  نهاد پيش. وزد هايش باد مخالفي مي راي پاگوناو احساس كرده است كه ب بوفور
ي نجات  خرج داد و اعالم كرد كه خود را تحت فرمان كميته ي مركزي تواضع به كميته. هائي داده خواهد شد نهاد پيش

هائي را كه  ي فدرال ايد همهرسيد كه اين امر قطعي شده است كه رئيس لژيون يازدهم ب نظر مي به. دهد عمومي قرار مي
ها صحبت كرده  از آن دلسكلوزهائي را كه  توانست ستون شايد او مي. آورد اند، گرد شهرداري ناحيه يازدهم پناه آورده به

  .بود، تشكيل دهد
م در دست اقدا 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 مي رِكت الو  شرانتونهاي  خيابان فوبورديگري در مدخل 

انبار شده بودند و در معرض هر شليكي قرار  ها روي هم تل ر كنار خانههاي توپ د ها و گلوله فشنگ. شد محافظت نمي
هاي كف خيابان  با بشگه، سنگ لُنوارـ  ريشارو  ولترهاي ناحيه يازدهم باعجله مسلح شد و در تقاطع بولوار  ورودي. داشتند
شد آن را  نداشت، ولي بازهم ميگرچه اين باريكاد كه از جلو در معرض قرار . هاي بزرگ كاغذ باريكادي برپا شد و عدل
در . ارتفاع دو متر برپا شد هاي كف خيابان باريكادي به با سنگ دو شاتوميدان  به ولتردرمقابل 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 مي دو شاتوميدان  كه به ورسائي را

كه همان روز  برونوتر، در ناحيه دهم،  باال. از پيش وضعيت دفاعي داشتند آمانديهو  رواـ  ُاـ  فونتن، تامپل دو بوبور، آنگوليم
. مشتاق مخاطرات تازه بود وارلنو  ليسبوندر صف مقدم قرار داشت و مانند وارد شده بود، دوباره  رويالصبح از خيابان 
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هاي  مسدود بود و سنگر دو شاتوخيابان . كرد را قطع مي استراسبورگو  ماژينتاهاي  يك باريكاد بزرگ تقاطع بولوار
  .ها كار كرده بودند، پر از رزمنده بود كه يك شب و روز روي آن دني سنو  مارتن سن پورت
آهن  ايستگاه راه دانكركو باريكاد خيابان  استفانسونزدن خيابان  ها توانسته بودند با دور  والي ساعت ده، ورسائيح

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 محله رانويه، شومون بوتروي . شان آورد ستوه شديداً به

هاي پائين مستقر كرده بود؛  سانتيمتري روي تپه 7و دو توپ  سيبيي ال د تامپلسانتيمتري نزديك  7سانتيمتري، دو توپ 
بار،  ، دو آتشدامريك ريير كادر . نمود را محافظت مي روتونقرار داشت و  پوئبالدر 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 شليك مي

هاي  رغم موفقيت علي. ي زيادي را از دست داديم ، ما عرصهفوبور پواسونييردر . ناحيه نهم را پركرد باري 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 بوديم توربيگوبرخيابان  پرنس اوژنما توسط پادگان 
دشمن . تا شب پايداري كردند ژِور د كو  ويكتورياهاي خيابان  باريكاد نُفـ  پوندر . كرد مقاومت مي سنهاي  كناره
  .دار ما را كه رها شده بودند، گرفت و دوباره مسلح كرد هاي توپ قايق

در طول شب، . آورد موضع تهاجمي رو به[*] ورولوسكيتأثير  بود كه كه تحت كاي ـ  اُ ـ  بوت تنها 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 چهار بار ورسائي. پيش گذاشتند ها پا مالقات آن
  .كردند عت نميباخته، ديگر از افسران خود اطا سربازان، روحيه

هائي در تمام  داشتند؛ ولي چه شكاف ، دو سرخط دفاعي ما، مواضع خود را نگهكاي ـ  اُ ـ  بوت و وليت الاين ترتيب،  به
هاي يازدهم، دوازدهم،  ها حاال فقط ناحيه ها تعلق داشت، آن فدرال شنبه تماماً به كه روز يك از پاريس! اين طول خط

  .هائي از سوم، پنجم و سيزدهم را در اختيار داشتند شنوزدهم، بيستم و صرفاً بخ
ي زيادي  را با فاصله بارتولومياي گرفت كه در عرض چند ساعت كشتار روز  ها چنان اوج وحشيانه در آن روز كشتار

ديگر  رسيدند؛ ولي حاال قتل مي شد، به ها وارد مي آن ها و كساني كه اتهامي به تا آن وقت فقط فدرال. سر گذاشت پشت
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«: نوشت فرانس الكار  ي محافظه روزنامه. رفت چيز از دست او در نمي 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  ؛ و خبرنگاران روزنامه]188[گشتند اجساد را مي. ساعت مچي براي تيرباران شدن كافي بود
كنند  دلير ما چنان رفتار مي سربازان«: مجلس بگويد كه به اين رو را داشت ير 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 ي ترس بود و مطبوعات به 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 شد؛ لباس انداز نشانه مي عنوان نفت كه بد لباس پوشيده بود يا قوطي شير، سطل و بطري در دست داشت، به  زني

يت نها 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 هاي محالت اشغال شده خبر اين كشتار فراري
. پر از گاري، فشنگ و باروت بود هاي باريك حياط. ري مركزيتر همان اغتشاشي حاكم بود كه در شهردا خطرِ بيش

 فرهدر سالن ازدواج كه . ها بودند هاي پلكان اصلي در اشغال زناني بود كه مشغول دوختن كيسه براي باريكاد ي پله همه
جواز عبور امضا داد،  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 ماليم و كوتاه اعالم مي

ي خود را با  جا هم مانند شهرداري مركزي وظيفه ها در اين بعضي از آن. كردند رسال ميها را وصول و ا سرويس نامه
ويژه در ميان فعاالن رده دوم جنبش، شخصيت  در اين ساعات، بعضي از افراد، به. دادند سردي كامل انجام مي خون
ند، ا رفته است و خود در شرف مردن چيز از دست كردند كه همه ها احساس مي آن. العاده محكمي از خود نشان دادند فوق

ها با قلبي  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 دانش بيشتر،  بيش
  .خود نبوده است

روز پيش سيصد گروگان كه تا آن موقع در : بلند شد رِيكت الصداي زيادي در مقابل زندان  و ونيم سر در ساعت هفت
ي كميسيون نجات  ها، فرستاده هاي برآشفته از كشتار در ميان جمعيت گارد. جا منتقل شدند اين حبس بودند، به مازا

ي  چه كساني جوخه. شوند كنند، شش گروگان اعدام مي ها ما را تيرباران مي چون آن«: گفت عمومي ايستاده بود و مي
. »گيرم نتقام پدرم را ميمن ا«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 انتقام را مطرح مي به

، ژِكر، بانكدار بونژان، رئيس داربواو اسقف اعظم دفتر ثبت زندان انداخت  ي كميسيون نگاهي به ي فرستاده نماينده
  .گزين شد جاي دگريبا كشيش  ژكردر آخرين لحظه . را نشان كرد دوكودرهو  كلرك، آالرژزوئيت 
توانستم،  چه را مي ي آن من همه. من دشمن كمون نيستم«: با لكنت گفت داربوا .ميدان مشق بردند ها را به آن

توانست  نمي بونژان. خود آمد ناپذير است، اندكي به او وقتي ديد مرگ گريز. »ام اي ورساي نامه نوشتهمن دوبار بر. ام كرده
. »آه، اين درستش نيست«: جواب داد بونژانرئيس . »عدالت مردم«؟ »كي ما را محكوم كرد«: او پرسيد. سر پا بايستد

تر بردند و سر يك پيچ با  ها را جلو آن. را برهنه كرد اش ي نگهبان انداخت و سينه ها خود را كنار محفظه يكي از كشيش
ها در كنار ديوار قرار  گروگان. سكوت داد ها فرياد زدند و نماينده فوراً امر به اي بر سر آن عده. ي آتش مواجه شدند جوخه

ها هستند كه  ن ورسائيخاطر مرگ خود متهم كنيد، اي 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، سر داربوافقط . يكديگر پس افتادند

  ].189[خواباند
ها را مجازات  آن كاستافتند، 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 كوبيدند مارتن سن پورتها باريكاد  در ساعت هشت، ورسائي

  .شدند ينيشن عقب تحت فشار اين حريق مجبور به ها آتش كشيده بود و فدرال خيلي پيش تئاتر را به
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كه حوالي ساعت نه توسط (، شهرداري مركزي دني سن، خيابان استراسبورگآهن  ها در مقابل راه آن شب ورسائي
ها يك نوع بادبزن  آن. مستقر شدند مونسوريو پارك  مادلونتتكنيك،  ي پلي ، مدرسه)اشغال شده بود وينواسرباران 

 فالندرو  مارتن فوبور سنهاي  ي سيزدهم سمت راست آن، خيابان ي ثابت آن، ناحيه نقطه شانژ او پوند كه ايجاد كردن
كه در حكم مركز بود، بسته  بِلويلبايست حدوداً در  اين بادبزن مي. داد سقف آن را تشكيل مي سمت چپ و استحكامات

  .شد مي
، ريولي، خيابان رويال، خيابان اوستاش سن، كليساي سن مارتني  دروازه. سوخت چنان با خشم مي پاريس هم

، و مركز »كاخ دادگستري«تا  لژيون دونوراز  ي چپ ، كرانهليريك، شهرداري مركزي، تئاتر »كاخ سلطنتي«تويلري، 
ها  ها، گنبد اي از طاق كننده معماري خيره گوشيِ 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
، بيسترهاي دژ  ها توپ اين. مردند درخشيدند و دوباره در افق مي هائي مي هر دقيقه ستاره. هاي سهمگين بود انفجار

 مونمارترو  تروكادرو، پانتئونهاي ورسائي از  بار آتش. كردند لي آتش ميبودند كه روي محالت اشغا شومون بوتو  پرالشز
ها  آن. آساي مداوم در تمام طول خط آمدند و گاه غرش رعد دنبال هم مي فواصل منظم به ها به گاه شليك. دادند پاسخ مي

تمام شهر را . شدند ود منفجر ميخ 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  شمار رزمندگاني كه بدون رهبر، بدون اميد و بدون عقب 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 آتش نكشيده بود كه از آن فدرال ساختماني را به

ها را  كرد؛ اين ها صحبت مي درمقابل پروسي] 191[»چيز سوزاندن همه«ز و همين بورژوازي كه ا]. 190[نبوده است
ي خود را  ها دفن كنند تا آن كه ايمان، مال و خانواده دهند خود را در اين ويرانه ها ترجيح مي خواند، زيرا آن پا مي و سر بي

  .نگان هستندتر از بيگا 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 گروگان دلسكلوزدر ساعت يازده، دو افسر وارد اطاق 

دوستي  به دلسكلوز؟ وقتي افسران رفتند، »ها چگونه مردند آن«شرح ماجرا گوش داد و فقط پرسيد  نوشتن دست بكشد، به
ها  اما او انقالب! »چه جنگي! چه جنگي«ها پنهان ساخت و فرياد زد  تش را در دستكرد و صور رو نمود كه با او كار مي

ما بايد راه مردن را «احساسات خود گفت  حاصل كند و با تسلط به شناخت كه خود را تسليم افكار بي را بهتر از آن مي
  .»بدانيم

فرات بودند، با اين تهديد كه فالن يا آمد و همه خواستار توپ و ن 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 سيفصل 
 

  كند ي چپ سقوط مي كرانه
 

دل شب بسياري از  در. 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 گرفتند و نور كمِ سپيده
و  برونل. منتقل شد دو شاتو هاي آن به ي دهم را تخليه كردند و توپ هها قسمت اعظم ناحي درتاريكي شب، فدرال

صفوف رزمندگان  طور داوطلبانه به كه تحت سرپرستي كمون قرار داشتند و به اي شده هاي گم بچه[ هاي كمون شيربچه
ها رأس  كه سرباز د، درحاليكردن ايستادگي مي ژِماپي  و كناره مانيانهنوز در مواضع خود در خيابان ] م. آن پيوسته بودند

پا  به  81و پايگاه  لوگزامبورگ، دانفري چپ ـ در ميدان  بارهائي در كرانه ها آتش ورسائي. را در دست داشتند ماژانتابولوار 
كه از حمله و تسخير آن  سيسهزيرا . نشانه گرفته شده بود كاي ـ  اُ ـ  بوت سمت بيش از پنجاه توپ و مسلسل به. كردند

عالوه . نيز در جانب خود منفعل نماند وروبلوسكي. ي خود در هم بشكند خانه ضرب توپ خواست آن را به يد بود، مينوم
را تحت فرمان خود داشت كه براي نيروهاي كمون در حكم بريگاد  101اي  او گردان افسانه 176و  175هاي  برگردان

هاي داغ در  روز با تفنگ و   شب  نفرات آن. تراحت نكرده بوداز سوم آوريل اس 101گردان . براي ارتش ايتاليا بود 32
ها سه توپ  اين. ها فرار كردند بار از جلوي آن ده انييرو َ نوييهايِ   ورسائي. اند ها و مزارع در حركت بوده ها، دهكده سنگر

اين گردان كه همگي از افراد  ي مشخصه. شان بود جا دنبال هاي وفادار همه گرفته بودندكه مثل سگ 101از گردان 
كه با  طوري به. و خشونت بود گري ناپذيري، وحشي انضباطي، انضباط بي: بودند موفتاري  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 ها و پرچم لباس
بيان  ها را فرماندهي، يا به آن  سرزيه .ها را درگير نبردي ديگر كرد بايست آن شدند، مي د خارج ميمجردي كه از يك نبر به

گيرانه  عمليات غافل ها در جبهه دست به آن. شان است ها تنها فرمانده واقع، خشم آن كرد؛ چراكه در  بهتر، همراهي مي
در  پانتئونكه از زمان تسخير  وروبلوسكي. شدند ن ميگرفتند و موجب هوشياري دشم هاي مقدم را مي زدند، پست مي

پا كرد و براي ممانعت از  يك باريكاد به استرليتزروي پل  سنسمت راست خود پوششي نداشت، براي تأمين ارتباط با 
  .توپ مستقر نمود ژانداركروي كنند، در ميدان  آهن پيش سربازاني كه ممكن بود در طول ايستگاه راه



 222 

ها  بار از فدرال اكنون براي آخرين هم ماكماهونها تلگراف كند كه مارشال  شهرستان جرأت كرد به ير 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 توپدانست كه  او مي. خواست نبرد را طوالني كند مي 1848در  كاوينياك
ولي سرنوشت چند كشيش و چند ژاندارم براي او چه . دنبال خواهد داشت ها را به اسرا و مجروحان قطعاً كشتار گروگان

د هاي آن بنويس 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   بوتو  باستيل، دو شاتوشان روي  ي تالش ها بود، همه دراختيار سرباز پانتئونحاال كه شهرداري مركزي و 
راه افتاد  پاراديون از خيابان يك ست. را از سرگرفت دو شاتوسوي  حركت خود به كلَنشاندر ساعت چهار، . شد متمركز مي
كه ستون  درحالي. شد استراسبورگو  ماژانتاهاي  ديگري متوجه باريكاد بولوار. باال رفت بونديو  دو شاتوهاي  و تا خيابان

رد و ك از سمت راست از اين حركت پشتيباني مي دوئهسپاه . راه افتاد به توبيگوها و خيابان  بين بولوار ژُنُرسومي از خيابان 
هاي كوچك مجاور  از طريق خيابان وينوا. در ناحيه سوم باال برود سنتونيو  شارلتهاي  سعي داشت از طريق خيابان

تري  با استراتژي متواضعانه سيسه. رفت پيش مي باستيلسوي  به سنهاي راست و چپ  و كناره سنتانتوانخيابان 
  . از مقابل آن پس نشسته بودند ها پرداخت كه نفراتش بار كايـ اُـ  بوتبمباران  به

يافت، براي  ها پوشش مي كه جناح چپ او توسط اين دژ وروبلوسكي. وجود آمد ها به هاي دردناكي در دژ صحنه
شب پيش . كرد عهده گرفته بود، حساب مي ي نمايندگي مسئول را به ها روي فعاليت عضو كمون كه وظيفه پايداري آن

. هم چندان پايداري نكرد بيستردژ . نشيني كرده بود عقب بيستر رها كرده و با نفرات خود بهاين دژ را  مونروژ ي فرمانده
رغم  ي كمون، علي ي خودشان دفاع كنند و نماينده شهر برگردند تا از منطقه خواهند به ها اعالم كردند كه مي گردان
هاي خود را از كار انداختند،  كه توپ پس از آن دارد و تمامي افراد ها را از اين كار باز هاي خود، نتوانست آن تهديد

ها  فوراً در آن كايـ  اُـ  بوتو  ايوريها دو دژ تخليه شده را اشغال كردند و براي كوبيدن دژ  ورسائي. پاريس برگشتند به
  .پا كردند خانه به بار توپ آتش

 گوبلنكه از جانب  ايتاليمينان از ميدان منظور حصول اط ها به ورسائي. تا ظهر شروع نشد بوت جانبه به ي همه حمله
و  ايتاليهاي  خيابان. پيش رفتند شوازيي  و جاده ايتاليآن 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 مي شوازي
هاي متعددي كه در اين محله وجود داشت،  شد، از طريق باغ حفاظت مي گوبلنكه از يك جانب توسط حريق  مارسل سن

جا  را در اختيار گرفتند و در آن مارسل سن كوردييِرها ابتدا خيابان  آن. اين كار موفق شدند ها به قابل تسخير بود و ورسائي
مدت سه ساعت آتش طوالني و شديد  به. ها شدند تار كردند و بعد وارد باغتسليم نشدند، كش بيست فدرالي را كه حاضر به

  .هم كوبيد را در كايـ  اُـ  بوتبود،  وروبلوسكيهاي  ها كه تعدادشان شش برابر توپ هاي ورسائي توپ
. دها هنگام ترك دژ يك مين كارگذاشتند كه دو پايگاه را خراب كر آن. حدود ساعت يك رسيدند ايورينفرات دژ 

خواست در  مي ير 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 هاي خود كه در آن راست و دروغ را به يكي از بولتن

، رسيدند؛ و هفده الزار سنزندان ، نزديك دني سن فوبورباريكاد  راست به ي ها در كرانه حوالي ساعت ده، ورسائي
رفتند، براي  سباستوپولراه بولوار  سه به لوران سنجا براي اشغال باريكاد  از آن]. 193[فدرال را دوره كردند و كشتند

شب هنگام حركت . رسيدند والميي  كناره به رِكولهپا كردند و از طريق خيابان  خانه به بار توپ يك آتش دو شاتوبمباران 
. آن را زير آتش گرفتند تئاتر كوميكـ  آمبيگودچار وقفه شد كه از  النرياز طريق خيابان  مارتن سنسوي بولوار  ها به آن

  .متوقف شدند سنتونيو  شارلت، بواـ  وِر، نازارِت، ملههاي  ها در خيابان در ناحيه سوم آن



 223 

تر  نزديك. كرد خود جدال مي مونتورگويخيابان سو مورد هجوم قرار گرفته بود، هنوز بر سرِ  ناحيه دوم كه از همه
ها براي بيرون كردن او  اين  شود و فدرال دابوندانس گرُنيهپيچ وارد  در هاي پيچ موفق شد كه از طريق خيابان وينوا، سن به

  .مشرف بود، آتش زدند باستيلساختمان 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  به بيستربايست همراه نفرات پادگان  زمان زندانياني را كه مي ها زندان را تخليه كردند و هم افتاد، فدرال مي ايتالي
طور  فراد كه بهي اين ا منظره. هم قرار داشتند، بيرون بردند دومينيكن 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 خود تفنگ به كه خود

  .رخورد شدزندانيان ديگر محترمانه ب
او برپايداري اصرار كرد و فقط كانون . ناحيه يازدهم عقب بنشيند دستور يافته بود كه به وروبلوسكياز صبح آن روز، 

هاي  ستون مسلط بودند، به گوبلنها كه برخيابان  ولي ورسائي. ، بردژانداركميدان  تر، به مقاومت خود را اندكي عقب
ي حركت خود، در طول  ها، در ادامه هاي آن يكي از دسته. يه سيزدهم، وصل شدنددر ناح شوازيو  ايتاليهاي  خيابان
كه  وروبلوسكي. شدند ديده مي مارسل سنديگر در بولوار » ها سرخ كت«رسيد و  اورلئاني راه آهن  ديواره ها، به حصار

ي خود  دست هم مانند فرمانده ي زيرعالوه، رؤسا به. نشيني رضايت داد عقب احاطه شده بود، ناچار به سو تقريباً از همه
با نظم  كايـ  اُـ  بوت، اين مدافع باكفايت استرليتزاين ترتيب با حمايت آتشِ پل  و به. دستور يافته بودند كه عقب بنشينند

ر كردند، د ها كه برمقاومت پافشاري مي تعدادي از فدرال. عبور كرد سني خود و هزار نفر از  خانه كامل، همراه با توپ
  .ناحيه سيزدهم عقب ماندند، و محاصره و اسير شدند

و ايستگاه  مارسل سنشوند، هرچند كه بخشي از بولوار  وروبلوسكينشيني  ها جرأت نكردند مزاحم عقب ورسائي
ها مدتي در مدخل  اين قايق. بود سندارشان درحال باال آمدن از  هاي توپ را در دست داشتند و قايق اورلئانآهن  راه
ناحيه يازدهم ياري  گاه در حمله به معطل شدند، ولي سرانجام با افرايش سرعت برمانع غلبه كردند و شام مارتن سنال كان

  .رساندند
  .كانون نبرد تبديل شده بود به دو شاتوو  باستيلدشمن تعلق داشت و  ي چپ به حاال ديگر سراسر كرانه

. در برده بودند يا حضورشان در ستادشان ضروري نبود كه جان به ي دالوراني را ديد شد همه حاال مي ولتردر بولوار 
بود كه در سراسر طول درگيري شجاعتي از خود نشان داده بود كه تركيبي بود در  ورمورلها  ترين آن يكي از فعال

كرد  را تشجيع ميرفت، نفرات  آن باريكاد مي كمر، از اين باريكاد به پشت اسب، شال سرخ به بر. از آتش و برودت حال 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 عضو ديگر مشغول دفاع از ناحيه خود بودند و سايرين غيب 10حضور داشتند، 
او گفت تنها كاري كه حاال . نهاد كند گري آلمان را پيش آمده بود تا ميانجي، سفير اياالت متحده، واشبِرنپيش آقاي 

منشي سفارت آمريكا . بس را تنظيم كنند بفرستد تا شرايط آتش ونسن كمون بايد انجام دهد، اين است كه نمايندگاني به
چه . طرح اكراه بسيار نشان دادبراي پذيرفتن اين  دلسكلوز. 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 كرده

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. سادگي، خودش يك جاسوس نيست اصطالح منشي، به كند و اين به معني دامي را پنهان نمي بي
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چهار . مركزي را مطرح كرد ي يتهبس كم بسي نظير آتش حتي اساس آتش آرنولد. زدند اين آخرين امكان نجات چنگ  به
  .بروند ونسن مأمور شدند كه همراه منشي آمريكائي به دلسكلوزعضو 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 . ادندهاي عضويت خود در شورا را نشان د ها و كارت شال
به «؟ »رويد كجا مي شما به«ها پرسيدند  آن. رسيدند ها ادامه داشت، چند فدرال سر كه بحث آن حالي در. خواست مي

ردند كه ها گمان ك فدرال. گرفت دنبال آن يك جدل دردناك در به. »براي انجام يك مأموريت«؟ »براي چه«. »ونسن
نام او سايرين را نجات داد، . را شناخت دلسكلوزها برآمده بودند كه يك نفر  ها قصد فرار دارند، حتي درصدد آزار آن آن

  .ولي كميسر هنوز بر جواز عبور اصرار داشت
ا از پائين ه هم نگهبان فرهشهرداري 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 آن دلسكلوز. آوردن پل معلق امتناع كردند
براي يك . لرزيد برگشت كه تمام تنش مي درحالي دلسكلوز. اثر ماند يك ميزان براي غلبه بر فكر فرار بي و تهديد به

  .ي مرگبار بود اين برايش يك ضربه. رفته بودلحظه او در مظان بزدلي قرار گ
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 به ديميتريوفدوشيزه . آوردند مي باستيلها را از  زخمي. اند ها گرفته اكنون از ورسائي هم
كه تازه از  وروبلوسكي سرفرماندهي را به دلسكلوز. زخمي شده بود، زخم برداشته بود فوبور سنتانتوانيكاد در بار

: پاسخ داد دلسكلوز؟ »آيا چندهزار نفري آدم مصمم داريد«: پرسيد وروبلوسكي. نهاد كرد رسيده بود، پيش كايـ   اُـ  بوت
عنوان يك  چنان به حت اين شرايط نابرابر هيچ مسئوليتي بپذيرد و همتوانست ت نمي وروبلوسكي. »حداكثر چند صد نفر«

او همواره . ي نظامي را از خود بروز داد هاي يك فرمانده او تنها ژنرال كمون است كه قابليت. نبرد ادامه داد سرباز ساده به
  .كار گيرد ها را به گرفت كه آن يهائي را براي او بفرستند كه ديگران همه رد كرده بودند و برعهده م خواست گردان مي

ساخته شده بود و هشت خيابان  ها فوبوراين ميدان كه با هدف مهار . شد نزديك مي دو شاتو تر به حمله هرچه بيش
مسلط بودند با دو  شاتوو خيابان  كوميك تئاترـ  فوليزها كه بر  ورسائي. شد، واقعاً مستحكم نشده بود آن وارد مي بزرگ به
هاي  بچه«خانه از دست  را خانه به مانيانها خيابان  آن. حمله كردنداين ميدان  ، بهپرنس اوژنكنار پادگان عبور از 

او را در زير باران گلوله روي  ها بچه. پس از چهار روز روياروئي با دشمن از ناحيه ران زخمي شد برونل. درآوردند» كمون
  .عبور دادند دو شاتوبرانكارد از ميدان 

تر از آن بود كه از اين بناي  ها كه تعدادشان كم پادگان رسيدند و فدرال خيلي زود به  مانيانها از خيابان  ورسائي
ها را قادر  اين ترتيب ورسائي حفاظ كرد و به را بي توربيگوسقوط اين موضع، خيابان . وسيع دفاع كنند، آن را تخليه نمودند

پس از يك . ها را محاصره نمايند ها و پيشه هنر كنسرواتوارغال كنند و ساخت تا تمامي بخش باالئي ناحيه سوم را اش
. يك زن هم برجا ماند. را رها كردند كنسرواتوارجا 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  مي تئاتر دژازهو  ولترهاي  هاي بولوار ين پس باريكاداز ا

ي خود، فرود اين بهمن را با  ها در پشت پناهگاه شكننده فدرال. را تحمل كنند توربيگوو خيابان  تامپل، خيابان مارتن سن
ها را  اين  كه هرگز يك صدم اين شجاعت ساده قهرماني رسيدند، بدون اين ئي كه بهها فراوان آدم  چه. دالوري پذيرا شدند
ي  ها، در هزار نقطه پردازي و بدون هيچ روايتي، در خالل اين روز كساني كه بدون هيچ صحنه. از خود نشان باشند

داران  عد مشگي با لباس تفنگسفيد و جذاب، با موهاي مج 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. در زير گلوله براي آوردن كاله كپي جسد او رفت و آن را در ميان تشويق همراهانش برگرداند
 فوبور تامپلدر باريكاد . را از خود نشان دادنداالن باز نبرد، كودكان همان شجاعت بزرگس  ميدان كه در چنان هم

ي مدافعان آن تيرباران شدند و نوبت اين كودك  پس از تسخير باريكاد همه. چي يك كودك بود ترين توپ ناپذير خستگي
تا  حداقل كرد، بدهد  كه همان روبرو زندگي مي مادرش اش را به تا ساعت نقره«او سه دقيقه مهلت خواست . هم رسيد

ولي . كرد كه ديگر او را ببيند او اجازه داد برود و گمان نمي اختيار متأثر شد و به افسر بي. »چيز را از دست نداده باشد همه
ديوار  بهرو پريد و با چابكي در نزديك اجساد رفقايش پشت  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 ها زير گلوله ديوار. انگار با سيل و طوفان ويران شده بود دو شاتوميدان 

. و حوض روي آن شكسته بود سوراخ يا واژگون شده 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  ژوردو  دلسكلوزهفت، نزديك شهرداري ناحيه يازدهم، ما  به در ساعت يك ربع

كاله سياه و كت و شلوار؛ و شال قرمز كه : تن داشت لباس معمولي خود را به دلسكلوز. كردند حركت مي دو شاتوسمت  به
پا شدن  ما كه دلواپس به. رفت ون سالح و با عصا راه ميبد. نحوي كه توي چشم نزند، دور كمر بسته بود عادتش به بنا به

ايستادند  آمبروزاي جلوي كليساي  از بين ما عده. ي كمون رفتيم بوديم، دنبال نماينده دو شاتونوعي وحشت همگاني در 
رده بودند، كشورش خيانت ك برخورد كردند كه خشمگين از كساني كه به آلزاسگاه با دكانداري اهل  آن. تا سالح بگيرند

ها از مرگ جسته بود،  بار برونلكه مانند  ليسبون،  تر طرف آن. پنج روز جنگيده بود و جلوي پاي ما شديداً زخمي شده بود
زخمي شده  ليسبونكه در كنار  ورمورلو باالخره . گرداندند او را تقريباً مرده باز مي. از پا درآمده بود دو شاتوسرانجام در 
ترتيب ما  اين به. گذاشتند جا مي هاي درشت خون بر شد كه ردي از قطره برروي برانكارد برده مي ژاكالر و تايزبود، توسط 
كردند، عقب  هائي كه او را همراهي مي باريكاد، گارد در حدود هشتاد متر مانده به. عقب مانديم دلسكلوزاندكي از 

  .ه بودها مدخل بولوار را تاريك كرد كشيدند؛ زيرا انفجار گلوله
. هاي تاريخ نقش بندد بگذار در كتاب. اين صحنه را تجسم كنيد، ما شاهد آن بوديم. جلو رفت دلسكلوزبا وجود اين 

اين كه كسي همراهش هست يا نه، هنوز با همان آهنگ پيش  اعتنا به تبعيدي پير، بي. 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

 دلسكلوزناگهان . سوي مرگ بر ما ظاهر شد براي آخرين بار، صورت جدي او در قاب ريش سفيدش، چرخيده به
  .افتاد دو شاتوميدان  او به. انگار كه صاعقه او را زده باشد. ناپديد گرديد

آن فكر كرد  بايست به تنها چيزي كه حاال مي. از چهار نفر كشته شدند سه نفر. چند نفر سعي كردند او را بلند كنند
كه تفنگش را بلند  ، تقريباً در وسط بولوار درحاليژوهاناريك عضو شورا، . آوري معدود مدافعان آن باريكاد بود و جمع

شب فرا ! »از كمون نيستيد ي دفاع 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 دردلسكلوز. ترين دوستانش را هم درجريان نگذاشته بود كس حتي نزديك او هيچ

بار  يك زندگي پر. رفتند پاي گيوتين مي ي قديم بهها مونتانيارطور گام در باريكاد گذاشت كه  شت، همانمحرم راز  خود دا
ي او مادام  اند، ولي خاطره ها جسد او را دزديده ورسائي. براي او يك نفس مانده بود و او آن را داد. توان او را فرسوده بود

ي  استعداد و علم او ستاره. او فقط براي عدالت زندگي كرد. م جاي داردكه فرانسه كشور مادر انقالب باشد، در قلب مرد
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كه  اعالم و اعتراف كرد و پيگردهائي را  او اين عدالت را با سي سال تبعيد، زندان و توهينْ. نماي زندگيش بود قطب
م در دفاع از عدالت جان عنوان يك ژاكوبن، او همراه كساني از ميان مرد 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. راه عدالت بميرد

  .خود را تسليم كردندهاي  مرگ شمشير
هايش از آن محافظت  بودند كه حريق دو خانه در كناره ولترمدخل بولوار  ها مشغول حمله به تمام عصر ورسائي

ها كه در  ورسائي. ناحيه دوازدهم بودند تر نيامدند، ولي درحال نفوذ به باال رويالاز ميدان  باستيلها در جانب  آن. كرد مي
دار و  هاي توپ داخل شده بودند، هنگام عصر تحت حفاظت قايق استرليتززير پل  به سني  ر كنارهطول روز، در پناه ديوا

  .پيش رفتند مازابار باغ ملي تا  آتش
 بار از دور توسط آتش. آهن شرق جلوتر بروند ها نتوانستند از خط راه جناح راست ما بهتر پايداري كرد و ورسائي

ي  ي توپ گرفته بود كه پيغامي از طرف كميته را زير گلوله مونمارترشديداً  رانويه. ه كردندحمل اوبرويلييهخيابان  به روتوند
توانست اين خبر را باور كند،  كه نمي رانويه. پرچم سرخ در اهتزاز است گالت ال د 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 ل فدرالها در مقاب هنگام، ورسائي عصر

براي كمون فقط دو ناحيه تمام و كمالِ نهم و بيستم و حدود نيمي از . گرديد ختم مي ليونآهن  راه به باستيلو  دو شاتو
  .نواحي يازدهم و دوازدهم باقي مانده بود

. كرد ترس، نفرت و سبعيتي خشن هرگونه احساس انساني را نابود مي. نداشت پاريسِ ورساي ديگر حالتي متمدنانه
شود درست را از نادرست و  ديگر نمي. آلود همگاني است اين يك جنون خشم«: مه نوشت 26در تاريخ  سييِكلي  روزنامه

گير و  يك كلمه آدم دست براي يك فرياد يا. 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[هاي ملي نظم  گارد
در ناحيه دهم، شهردار سابق، . ها را داشتند شتافتند و تقاضاي افتخار تصدي امر تيرباران ها مي راي غارت خانهكردند، ب  مي

. كرد ي او بودند، هدايت مي ، سربازان را براي شكار كساني كه قبالً تحت اداره109گردان  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

هاي ويژه تشكيل شده بود، و دستجمعي تيرباران  ها دادگاه انداختند كه در آن هاي عمومي مي ها و ساختمان پادگان
ها از اين  مردند و شب راً نميهمه فو. 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 هرم هاي تيره را نشان مي ي خورشيد فقط ابر كه اشعه درجائي. ي حريق را بازآورد سايه شب صحنه
هاي  كه گلوله باستيلستون . كرد ن ميتر از استحكامات روش را تا خيلي باال سن، 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 مي دو شاتودر جانب  ولتربولوار . سوخت مي

حوالي نيمه شب . مورد ترديد قرار داشت قدر سريع و ساده بود كه حتي در شهرداري يازدهم هم آن دلسكلوزمرگ 
  .بعضي از اعضاي شورا با تخليه شهرداري موافقت كردند

كند؟ كل  هنوز پايداري نمي ولترتسخير شده است؟ مگر بولوار  باستيلمگر ! 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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يك افسر او را . اي خوابيده بود يافت شد كه در گوشه گامبونرا 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 بودند آمبروز 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 مي باستيلتوسط اراذلي  كه از سگوايهماژور «

 ِ:& 9%( .»درعايت قوانين جنگ، بالفاصله تيرباران ش بدون احترام به

����4اران،  &;٢٧ �.(  
  

را در اختيار  شاپِل  الو بولوار  اوبِرويليههاي خالي خيابان   دادند، باريكاد  هاي خود ادامه مي  شبيخون ها كه به  سرباز
؛ و در ناحيه زاماو زندان  ليون  د  گار، كاستكس، سرِپيچ خيابان آنتوان سنتباريكاد خيابان  باستيلها در جانب  آن. گرفتند

رسيدند  ولترهاي بولوار   نخستين خانه ها به آن. را اشغال كردند تامپلي بازار و ميدان  ي مواضع دفاعيِ رها شده سوم همه
  .مستقر شدند ماگازن رِئونيو در 

گفت روز بعد  ير تيگير و تيرباران شد؛  غافل باستيلدر تاريكي شب يك افسر ورسائي توسط پست نگهباني ما در 
رحمانه مشغول كشتار اسرا، پيرمردان، زنان و  بي ير تيگوئي در طي چهار روزي كه . »قوانين جنگ بدون احترام به«

  .ها اطاعت كرده بود  كودكان بود، از قانوني جز قانون وحشي
ي  برگشتند و كارخانه ،اوبِرويليهها پس از عبور از خيابان   ، ورسائيويلت  الدر . گرفته شد  حمله با برآمدن روز از سر

ها  را گرفتند؛ در سمت راست، در ناحيه دوازدهم، آن ناپلئوني ايستگاه را اشغال كردند؛ در مركز، تا سيرك  رها شده
باال رفت و  ونسنآهن   ي راه يك دسته از ديواره. اشغال درآوردند رودخانه را به ها به  ترين پايگاه  بدون درگيري نزديك

 آنتوان سنت فوبور را دراختيار گرفت و به الكوئهو خيابان  مازاي ديگر بولوار  كه يك دسته ال كرد، درحاليايستگاه را اشغ
از  رويالكه از جناح راست تحت فشار قرار گرفته بود، در سمت چپ نيز سربازان ميدانِ  باستيلاين ترتيب،  به. داخل شد

  .آن حمله كردند به دومارشهطريق بولوار 
. هاي بزرگ است  اين پنج روز بمباران زير باراني جريان داشت كه معموالً مالزم نبرد. درخشيد  گر نميخورشيد دي

ستوه آمده، تا  نفرات به. چنان جريان داشت باري صداي تند و تيز خود را از دست داده بود، ولي با آهنگي خفه هم  آتش
ي  گلوله. شد، قابل تشخيص بودند جا انجام مي كه حمله از آن اي  آلود نقطه  سختي از پشت نقاب مه مغز استخوان خيس، به
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ساعت . كرد  را متشنج مي آنتوان  فوبور سنتمدخل  اورلئانآهن   بار ورسائي مستقر در ايستگاه راه  هاي يك آتش  توپ
  .تسخير خواهد شد باستيلاگر پايداري نكنند، . اعالن شد آنتوان  فوبور سنتباالي   ها بر  هفت، خبر حضور سرباز

ها سنگر   ها كه در خانه  فدرال. كردند  در فداكاري باهم رقابت مي الكوئهو  اَلگرخيابان . 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 گرفته بودند، به

 در اين مصبِ انقالب. ي خود دفاع كرد هاي ويران شده  شكسته و خانه  هم   هاي در  اعت از باريكادبازهم شش س باستيل
. سمت اين دژ شليك شده است به 1789اي نشسته كه در   جا در ديوار گلوله اين. ي خود را داشت هرسنگي افسانه

 1848كاران   جا محافظه در اين. شان دند كه پدرانهمين ديوار براي همان راهي جنگي فرزندان رزمندگان ژوئن با تكيه به
قُكت،   ي واقع در خيابان ال خانه. هيچ بود 1871ها در  مقاسه با خشم اين  ها در خشم خود را خالي كردند، ولي خشم آن

ي  ها ين شعلهها و زير ا  و در ميان اين ويرانه. ي تئاتر بود طوري ناپديد شد كه انگار صحنه شارانتوني 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 
  .شرافتمندانه سقوط كردكم  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  آلگردر خيابان . هائي وجود داشت  كشته كروزاتيهخيابان 

مارس  18چي ارتش كه در   ، يك توپكروزاتيهها چگونه مردند؟ در خيابان  اما آن. تاده بودشده بودند، روي زمين اف
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
  .»زار نميرم ام و حق دارم در لجن  من دليرانه جنگيده«: گفت  پيرمرد مي. زباله تيرباران كند

. برده شد سيسهستاد  گير گرديد، به ي چپ دست كه در كرانه ير 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  نرال امپراتوري كه در اين ژ

در كمون  ير ميلينقش . ي چپ تبديل كرده بود هاي كرانه  خانه  يكي از سالخ را به لوگزامبورك، ستاد خود در ]194[بود
ها از   ترين سطح بود؛ ولي تنفر افسر  مطبوعات تماماً تئوريك و در باال هاي او در  جويانه و مناظره  صرفاً آشتي

با سري افراخته جنايت  ]195[گارسنكش، كاپيتن ستاد،   آدم. در كمين او نشسته بود ژول فاورهرسوسياليست و تنفر 
  .درمقابل تاريخ، بايد بگذاريم حرفش را بزند ].196[خود را روايت كرده است

سروصداي . خورديم صبحانه مي لوگزامبورگنزديك  تورنونقتي آوردند ما داشتيم با ژنرال در رستوران را و ير ميلي«
مراقبت كردم كه مبادا جمعيت خودش اجراي عدالت را . »است ير ميلياين «من گفتند  به. زيادي شنيديم و بيرون رفتيم

 ير ميليتو «او رساندم و پرسيدم  من خودم را به. نشد، او را دم در نگهداشتند لوگزامبورگاو داخل . در دست بگيرد
كنم كه شما خصلت   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 شود ير ميلي د من بهبع«
در مورد  ير ميلياحتماالً منظور مقاالت [ام   من مقاالتي از شما خوانده. دانم  من فقط نام شما را مي«: جواب دادم«

او مكثي . »تو از جامعه بيزاري. ي كه بايد زير پا له كردتو ماري هست. كه مرا از كوره دربرده است] م. است ژول فاور
. كند  خوب، جامعه تو را از آغوش خود دور مي«. »واقع از اين جامعه بيزارم من به! آه، بله«دار گفت   كرد و با حالتي معني

را كه شما مرتكب  هائي  ي آن قساوت و همه«. »اين قضاوت خودسرانه، بربريت و قساوت است«. »شوي  تو تيرباران مي
  ».»هستي ديگر كار تمام است ير 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 ، بهپانتئونژنرال دستور داده بود كه او بايد در «
اين دستور است و تو «او گفتم كه  من به. زده تيرباران شود  حاضر نشد زانو  او. خواهي كند  هائي كه كرده است، عذر  بدي
ي آتش برهنه  اش را جلو جوخه  او كمي نقش بازي كرد، كتش را درآورد و سينه. »شوي، و الغير  زده تيرباران مي  زانو 
. »آرام بمير، اين از همه بهتر است. ديها بگوئي چطور مر 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«
ند و زانو بنشان 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 شقيقه شاسپوتجسد نزديك شد و  ها باال رفت، به  يك افسر از پله
آمد   نظر مي طور به ن خوردن شكاف برداشت و باز شد، و باروت هم آن را سياه كرده بود؛ اينعقب پرت شد، هنگام زمي به

  .كند  نماي بنا نگاه مي كه دارد به
من براي آزادي ساير مردمان «: يك مرتجع گفت فدرالي به. اين شعار دو آرمان را در نظر دارد» !باد بشريت  زنده«
شدگان نبرد   ي سركوب ، پاريس براي همه1793نظير  1871در ]. 198[»فرانسه قدر نگران هستم كه براي آزادي همان

  .كرد مي
 فالندراز ظهر، باريكاد سرِ تقاطع بولوار و خيابان  پيش. هنوز درگير بود ويلت  ال. حدود ساعت دو سقوط كرد باستيل

بندي   را باريكاد كريمهتمركز شدند و خيابان ها درعقب، در امتداد خط كانال م  فدرال. آن تسليم شده بود ي توسط فرمانده
 269باريكاد . تقويت شد لواري  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 به پاسدوئهو  رانويه، ويلت  ال

  .بودند
ها   در محلي نزديك كليسا گاري. كرد، جمع شده بودند  گاه و كوپن غذا توزيع مي افراد در اطراف شهرداري كه خواب

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
  .مستقر شده بودند ونسن  سيته، در هاكسوخيابان  شد، واقع در  مي

طرف بلوار برگشته  تقريباً همه جهت خودرا عوض كرده به مونتان منيتوي   هاي تودر  هاي متعدد خيابان  همان باريكاد
و بولوار بيروني، حتي مراقبت هم  شومون  بوتمشرف است،  پرالشزي استراتژيكي كه در اين نقطه بر  جاده. دندبو

اي كه قبالً بين   مطابق مفاد عهدنامه. شد تشخيص داد  هاي مسلح را مي  از باالي حصارهاي موقت پروسي. شد  نمي
و . كرد از روز دوشنبه پاريس را از شمال و شرق محاصره مي منعقد شده بود، ارتش آلمان ساكسوني ي ورساي و شاهزاده

هاي نگهباني   پست شارانتونتا  دني  سنمستحكم نموده، از  دني  سنآهن شمال را قطع كرده، خط كانال را از   حاال راه
، فونتنهنفر 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 نفوذ مونترُيتا  مارنسرازير شدند و از  شرانتونو  نوژان
ها گردان چهارم را محاصره كردند و  ، آن9در ساعت . را اشغال كرد ونسن توپ ي عراده 80هزار نفري ديگر با 

توانستند براي  ها در اين وضعيت بهتر مي پروسي. پاريس برگردند، خلع سالح نمودند خواستند به  يهائي را كه م  فدرال
ارتش ورساي حمايت كرده  طور غيرمستقيم از  ها پيش از اين هم درخالل محاصره به  پروسي. كمونارها دام بگسترانند

. كرد نمائي مي  نقاب خود  كاران فرانسه بي  ا محافظهها ب ي آن بودند؛ اما درطول اين هشت روز ماه مه، همدستي وقيحانه
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 ير تيي جنايات  ها براي كوبيدن پاريس، در ميان همه 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 به ويلت  الانداز   حوالي ظهر، در بخش غربي بار
. وادار كرد ريكهو  فالندرهاي   هاي خيابان  ترك باريكاد اين حريق ما را به. ور شد  هاي توپ هر دو طرف شعله  گلوله

  .متوقف شدند دروتونو  ريكهكردند با قايق از كانال عبور كنند، توسط باريكادهاي خيابان   هائي كه سعي مي  ورسائي
باال رفتن در ناحيه  الزم بود، به باستيلها در   ها و اعدام  از جا گذاشتن چند هزار نفري كه براي تفتيش پس وينوا

 مازاها كه آن را از بولوار   چند ساعت در مقابل سرباز آنتوان  فوبور سنتتقاطع  ريوليباريكاد خيابان . دوازدهم ادامه داد
ميدان  ي متوجه پيكپوسو خيابان  مازاها با حركت در طول بولوار   زمان، ورسائي هم. پايداري كرد توپ بسته بودند، به

ها را تدارك  ترين حركات آن  خانه كوچك  توپ. بر بزنند  ميان كه از طريق حصارهاي موقت شدند و سعي كردند ترون
كردند، جلو   كنترل خود درآورند سوار مي خواستند به  ه مياي ك  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   ود؛ زيرا هر باريكاد ميممكن ب  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. اي وجود نداشت  ديگر هيچ نوع اوتوريته
شد  آشفتگي در اين محل چنان مهلك بود كه مي. شد  ها معلوم مي  ردانهاي گ  برده  در  دشمن فقط از روي ورود جان به

معدود اعضاي شورا كه در ناحيه . شود پيدايش مي ويلت  الاش در  را ديد كه در لباس ژنرالي سروكله دوبيسونآدمي مثل 
اي   ها جلسه كه آن شدند؛ درحالي  يرفتند و مطلقاً ناديده گرفته م  سو مي سو و آن اين هدف به  خوردند، بي  چشم مي بيستم به

مركزي آمد و مدعي  ي بودند، كميته هاكسوها در خيابان  روز جمعه وقتي دوازده نفر از آن. هم تدارك نديده بودند
. آورده شد  شان، بر جمع به وارلنها با اضافه كردن  رغم چند نفري كه اعتراض كردند، اين خواست آن علي. ديكتاتوري شد

  .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 بيانيه 26در روز . چيز را زير نظر داشت انگيخت و همه  مي  بود، افراد را بر بِلويلو  ويلت  ال
چيز  هنگام شب مراقب همه! مسلح شويد. دانيد چه سرنوشتي در انتظارتان است  اگر ما تسليم شويم، مي! احيه بيستمن

آن كمك كنيد تا دشمن را  به. ناحيه نوزدهم ياري برسانيد به. دقت اجرا كنيد  خواهم كه دستورات ما را با   از شما مي. باشيد
  !»باد جمهوري  زنده. دستي كنيد  پيش. حمله شود بلويلخود  منتظر نمانيد تا به. تامنيت شما در اين نهفته اس. پس براند

كوبيد و   را مي مونتان منيكه از روز پيش  هاي توپ   گلوله. ولي افراد خيلي كمي آن را خواندند يا از آن اطاعت كردند
د، اين دو عالمت آشكار، نزديكي پايان كار و كشيدن  خانه مي خودرا خانه به ي مجروحاني كه در پي كمك فرياد و منظره

صورتي كه نام كامال   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  را تشديد مي نوميدي

گير شود كه  پا و يا با لباسي دست تن، پوتين نظامي به ؛ كه هر فردي كه با اونيفرم گارد ملي به]199[كشند  ها را مي  دكتر
شود؛ كه  رزمندگاني كه با قول   اش تيرباران مي  اند، در خيابان و يا حياط خانه  شدههائي برآن باشد كه تازه كنده   آثار نوار

ورساي برده  شوند؛ كه هزاران مرد، زن، كودك و افراد مسن با سر برهنه به  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  حدود ساعت شش، چهل
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  هستند كه براي اعدام مي ركت  الهاي زندان   ها گروگان شايع شد كه اين
روي  ها به  دروازه. رسيد سيته ونسن نيم اين جمع به  و  ت هفتدر ساع. 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  سراسيمگي گروگان   اسكورت با

با اين كار او . »فرستد هوا مي  ي ما را به همه. جا يك انبار باروت هست در اين كنيد؟  شما چه مي«يك عضو شورا پرسيد 
كردند با بحث   رفتند و سعي مي  آن گروه مي ديگران، كامالً پريشان از اين گروه به. تأخير بيندازد اميدوار بود كه اعدام را به

شان از مرگ  ها نيزچندان براي نجات شهرت آن كردند و زدند، تهديد مي ها را پس مي آن. آتش خشم را تخفيف دهند
  .كرد تكاپو نمي

گرچه طي دو روز گذشته . در بيرون جمعيت دست زد. ها افتادند  تدريج گروگان به. هرطرف شليك شد ها به  شاسپوت
ها، اين   ندارماما اين ژا. شد اي نمي ترين زمزمه كردند، باعث كم  عبور مي بلويلشدند 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
  .ترين شكل آن بودند  انگيز  نفرت به

سر عدالت مردم بر . شورا راه مجازات او را پيدا نكرده بود. ، تيرباران شده بودمورني، همدست ژِكرهمان روز صبح، 
رسيد كه او با آرامش تن   نظر مي به. رفت ركت  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 قضا داده است و در راه حتي حرف هم مي به
  .وصل بود، اعدام شد پرالشز به شارونحصاري كه از جانب   او در زمين بي. »ه گذاشتندها سر من كال  آن آدم

توقف  ريشار لنواردر بولوار  كلَنشان و  دوئههاي   سپاه. انتقال مهمي صورت ندادند  و  ها هيچ نقل  در طي اين روز، سرباز
 سباستين  سنيك ژنرال ورسائي در خيابان . را متوقف كرد ولتربولوار  هجوم به باتاكالنعقب   دو باريكاد در. كرده بودند
هم  ويلت  الهاي   انداز  و بار روتوند. كرد  پايداري مي آگوستـ  فيليي باريكاد خيابان  واسطه هنوز به ترونميدان . كشته شد

  .دادند مقاومت خود ادامه مي به
دفاع را بين استحكامات  هنگام، ارتش  شب. ي گسترش يافتشهردار ها و به  ترين بارانداز  نزديك دراواخر روز حريق به

ريشار ، بولوار مارتن  سنادامه داشت و از كانال  ونسني  تا دروازه ويلت  الهاي   خانه  قرار داد كه از سالخ  و خطي منحني
مركز آن را در اشغال كلَنشان  و دوئهدو سر اين منحني و  وينواو  الدميروشد؛    رد مي آنتوان  سنت  فوبورو خيابان  لنوار

  .داشتند
در پيچ . آلود بود  هاي توپ ويران شده بود، شبي تيره و تب  اثر گلوله  كه در بلويلو  مونتان منيشنبه در  شب جمعه به
ه بايست ثابت كند ك  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  خانه ي 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   يك توپبودند، در فضاي باز در ميان شل
بردند،  ي خود مي هاي صليب شده هائي را روي تفنگ هاي ملي تابوت اي از گارد عده بلويلدر خيابان بزرگ 

هاي توپ در  ن گلولهاين رزمندگاني كه در ميا. 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  آدميروسرباز  000/25دست باال هزار نفر، دو روز تمام جلوي . رها شد آلمانهاي خيابان  همان شب باريكاد
  .هاي ثابت و كودكان بودند مردانِ دلير گارد ي اين تقريباً همه. گرفتند

در اثر . آلود مه غليظ و نافذ بود و زمين گل. 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 سرباز بانيولهو  مونترويهاي  ي استراتژيك، دروازه يدن روز باريكادهاي جادهاز دم
كه استحكامات دفاعي آن رها شده بود،  ترونها در ميدان  در ساعت هفت آن. هجوم بردند شارون برخورد با مقاومت به

افسران . پا كردند سمت شهرداري يازدهم بر بار با شش توپ به يك آتش ولترها در مدخل بولوار  ورسائي. استقرار يافتند
مه  27اين باريكادي كه در تمام طول روز . صدا برنده شوند و خواستند با سر كه از اين پس از پيروزي مطمئن بودند، مي

ها  ن ورسائيهاي سرگردا 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 مي ولتري  پايه مجسمه به

آن اشاره  به ليساگارهجا  را كه در اين ولتر، متأسفانه ما نتوانستيم اصل متن beau tapage[ي زيبا  خويش ضربه
  .كرد قول داده بود، يادآوري مي ها 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 كردند كريمه

با آتش  روتوند، در حصارهاي موقت و فالندرها در خيابان  هاي آن بار آتش. اختيار بگيرد را در ويلت البولوار  منتهي به
. حدود ساعت ده تسليم شد پوئبالباريكاد خيابان . هاي توپ چيره گرديدند با گلوله شومون بوتيكي شدند و بر  مونمارتر

ي خود  ها رسيدند، تپانچه وقتي ورسائي. نهان شد و منتظر ماندها پ  جا مانده بود، پشت تخته سنگ ملواني كه تنها در آن
هاي مجاور با خيابان  ي خيابان دشمن در همه. شان حمله برد ميان صفوف ها خالي كرد و تبر در دست به روي آن را به

را  كريمهخيابان توپ ما  ي عراده دو  فتدر ميدان . شد، موضع گرفت تيراندازان ما حفظ مي كه محكم توسط تك مناديه
  .كرد داد و جناح راست ما را حفاظت مي پوشش مي

،  كه همكارانش در ژول اليكسها،  يكي از آن. جلسه كردند هاكتوعضو شورا در خيابان  10يا  9در ساعت يازده، 
چيز در بهترين  هي او هم 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 ها كه آن پروسي شدن به

كسي . دهند ي خروج از پاريس را نمي كسي اجازه ها به اين هم اشاره كردند كه اصوالً فدرال ؛ و بهاميد را  نشان دادند
كشيد و افراد را يك  مي جا سر همه كه به رانويهيك يادداشت رسمي در حال تنظيم بود كه . ها گوش نداد حرف آن به
جاي بحث  چرا شما به«: را قطع كرد و فرياد زدكرد، با ورود خود مذاكرات  جمع مي شومون بوتك براي دفاع از ي به

وقفه  هاي اهل مذاكرات بي ي اين آدم ها در جهات مختلف متفرق شدند و اين آخرين جلسه آن. »رويد بجنگيد كردن نمي
  .بود

س و ها دارند از طريق خيابان پاري هنگام ظهر شايع شد كه سرباز. را اشغال كردند 16ها 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 جمع شدند و با فرياد رومانويلي  دروازه

. پراكنده شد ليال د ويالژجمعيت بيرون شتافت و در . ها راه بدهد پناهنده تا بهساعت يك پل معلق پائين آورده شد 
پا شده بود عبور كنند، يك  تر بروند و از باريكادي كه در ميان جاده بر اي زن و كودك تالش كردند جلو كه عده هنگامي
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ها  پا و سر اين بي بيائيد به! آتش«فرياد زد  ها 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  پارانحدود ساعت چهار، كلنل . در همين حال پل معلق باال برده شده بود
افسر جواب داد كه هيچ . خفت بيهوده. ر بخواهدها جواز عبو ابتكار خود جرأت كرد تا برود و از پروسي شيپورچي به

  .برگردد دني  سن دستوري در اين زمينه ندارد و او بايد به
اي براي   نامه واشبِِرنگري آمريكا باور داشت، رفت تا از آقاي   ميانجي ، عضو شورا، كه هنوز بهآرنولدهمان روز 

اش   احترامي پذيرفته شد و سرانجام با اين قول كه نامه تادند، با بيآن افسر فرس او را از اين افسر به. پاسگاه آلمان بگيرد
  .دهند، برگردانده شد  سفير مي را به

و زمين بازِ  ليالي استراتژيك از طريق خيابان  چند گردان ورسائي، پس از پاك كردن جاده 2نزديك ساعت 
سه توپ، براي پوشش  مارساز ميدان . دندمتوقف ش بِلوورسيدند، ولي در خيابان  كريمهخيابان  استحكامات به

چي با  ها تمام روز فقط توسط پنج توپ  اين توپ. كرد سو  هم فتهاي ميدان   آتش توپ ، آتش خود را با شومون  بوت
دليل تمام  به بوتهاي   در ساعت پنج توپ. رهبر و دستور، سرويس شدند نياز به  بازوهاي لخت، بدون هيچ شاهد و بي

  .پيوستند دزانلهو  فسار، مĤنديههاي   هاي خيابان  گريز   و   جنگ هاي آن به  چي  ساكت شد و توپ شدن مهمات
منتقل شده بودند  رِكت كوچكزندان  را كه از روز چهارشنبه به پرنس اوژنسربازان صف پادگان  فرهدر ساعت پنج 

جمعيت بدون ابراز هيچ . آورد هاكسوخيابان  ده بود، بهتخليه ش ـ رِكت بزرگكه زندان  چنان هم و حاال اين زندان ـ
مردم تعلق داشتند، هيچ نفرتي  ها به اين سربازان كه مانند خود آن ها نسبت به كرد، زيرا آن  ها را نگاه مي تهديدي آن

راي ديدن عبور مردم ب. اي مهلك شد  ها موجب تفرقه ورود آن. جا دادند بلويلها را در كليساي  آن. كردند  احساس نمي
، بوترا اشغال كردند و آخرين مدافعان  جا ها پيش آمدند و آن  ورسائي. ريخت هم به فتها هجوم آوردند و دفاع ميدان  آن
  .عقب نشستند پاريسو خيابان  فوبور تامپل به

ظهر، از ساعت چهار بعداز. ي ما درحال شكست بود، از عقب مورد حمله قرار گرفتيم جبهه وقتي قسمت پيش
. نبود جا در آن ـ مصمم، ولي فاقد انضباط و دورنگري فدرال ـ 200بودند 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 افسران نتوانسته بودند آن
هاي كمون تقريباً هيچ مهماتي دريافت   از بعدازظهر توپ. زد  پايگاه، داخل آن را شخم مي  هخان  كه توپ شدند، درحالي  مي

ي بزرگ  ها را نداشتند، دروازه  ي خود جرأت باال رفتن از ديوار رغم عده ها كه علي  در ساعت شش ورسائي. نكردند
. اي نوميدانه آغاز شد  گاه مبارزه آن. افتاد  ود فروها خيلي ز  گورستان را زير بمباران گرفتند، كه باوجود حمايت باريكاد

تن   به  ها با دشمن در يك جنگ تن 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 فتها در ميدان   ورسائي. مانده بود باقيها   شنبه شب فقط بخشي از نواحي يازدهم و دوازدهم براي فدرال

اي كه بين   چهار ضلعي. متوقف شدند ـ كه در بولوار چنان هم جا ـ ايناردو زدند و در  رِبِوالتا خيابان  پراديهو خيابان  فسار
در . ها بود  شد، بخشاً در اشغال فدرال  و بولوار بيروني تشكيل مي ركت، خيابان مريكور  فولي، خيابان تامپل  د  فوبورخيابان 

و  دوِئهدادند،   ها قرار مي  معرض توپ  ها را در  ريق فدرالگرفتند و از اين ط  اختيار مي  ها را در  بلندي الميروو  وينوامدتي كه 
  .كشيدند  انتظار مي منوارـ  ريشاردر بولوار  كلنشانَ
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اين تيرگي را با نور  ويلت  الحريق . باريد  آسا مي  باران سيل! ها  چه شبي براي معدود رزمندگان آخرين ساعت
هم رسيدند و چند  يوله بانكوبيدند، حتي تا   را مي بلويلچنان  وپ كه همهاي ت  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  دي جاسوس كه در لباس گاردتعدا. 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 رستوران نظامي بود، دستكه مسؤل  زني

. شد تصادفاً شليك مي  هاي متشنج   ها از ميان دست  تفنگ. خواند  مي  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 شود؟ هرلحظه باخود فاجعه  كرد كه عقلش زايل مي  انگيز احساس نمي  هراس هاي در آن ساعت
در «، و سومي »نفر نياز داريم به رِبِوالدر خيابان «: ، ديگري»رها شد پراديهباريكاد «گفت كه   آمد و مي  گارد شتابان مي

و  وارلن، فره، ترانكههاي مرگ فقط چند عضو شورا، از جمله   براي شنيدن اين ناقوس. »كنند  دارند فرار مي پِرهخيابان 
هم غرق ها   ترين  اميدي؛ قوي  خوابي، بي  نوميد از ناتواني خود، درهم شكسته از اين هشت روز، بي. حضور داشتند رانويه

  .اندوه بودند  در
حركت درآوردند و  ي استراتژيك به سربازان خود را در طول حصارهاي موقت جاده آدميروو  وينوااز ساعت چهار، 
را اشغال  ويلت  الدر  ربوالها باريكاد خيابان   حوالي ساعت پنج، سرباز. هم پيوستند به رومنويلي  خيلي زود در دروازه

شهرداري ناحيه بيستم تا ساعت . حمله بردند پاريسهاي خيابان   باريكاد از پشت به رنارو گذرگاه  سنونكردند و از خيابان 
با پنج يا شش گارد دفاع  191گردان  ي در تقاطع بولوار توسط فرمانده پاريسباريكاد خيابان . هشت تسخير نشده بود

  .شان پايداري كردند شد كه تا تمام شدن مهمات  مي
. ها را آزاد كرد  شد و گروگان  ركتزندان  حركت كرده بود، در ساعت نه وارد  آگوستـ  فيليپز بولوار كه ا ستوني

اين زندان رها شده داخل  توانستند به  مسلط بودند، حداقل از ساعت نه شب مي پرالشزها كه از روز پيش بر   ورسائي
ها كه  چهار نفر از اين. مقدار بود  ها بي ها چقدر براي آن  گروگانخوبي نشان داد كه جان  اين تأخير دوازده ساعته به. شوند

از زندان فرار كرده بودند، دوباره توسط باريكاد  ـ بعدازظهر روز شنبهـ ، در همين فاصله  شان بود هم بين سورااسقف  
  .تيرباران شدند] م. كوچك ركت[ ركت  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 ومت بهدر ساعت نه مقا
ي  يك دسته. كردند  ، هنوز مبارزه ميرامپونودو يا سه خيابان در ناحيه بيستم، از جمله خيابان . گرديد تشكيل مي بلويل

پائين آمدند  شاندوش از خيابان  ها به  كمر و شاسپوت هاي قرمز به  شال نگامبوو  فره، وارلنرهبري  كوچك پنجاه نفره به
وارد . كرد  ها حمل مي پيكر پرچم سرخ بزرگي را پيشاپيش آن  اي غول  گاريبالدييك . و از ناحيه بيستم وارد بولوار شدند

اين . دفاع كنند روا  او  فونتنو خيابان  تامپل  د  فوبوررفتند تا از باريكاد خيابان   و همكارانش مي وارلن. ناحيه يازدهم شدند
مسلط بودند، موفق شدند آن را از طريق  لوئي  سنها كه بر بيمارستان   ورسائي. باريكاد از جلو در دسترس قرار نداشت

  .دور بزنند بيشاو  مور  سنهاي   خيابان
اين مسئله چه . ها را در محاصره داشت آن م ارتشها تقريباً هيچ توپي نمانده بود و دو سو  در ساعت ده براي فدرال
خواستند  ها هنوز مي آن پارمانتيهو 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  باريكاد سو جا از يك درآن. بجنگند
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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 تفنگ سمت  ها، به ورسائي
كه  پاريسسمت خيابان  ها به فدرال  توپ در ساعت ده آخرين. جا ساكت شد تدريج تيراندازي فروكش كرد و همه به

اين توپ كه با دو گلوله پر شده بود با صداي انفجار مهيبِ خود آخرين آه كمون . بود، شليك كرد ها در اشغال ورسائي
  .كشيد  پاريس را بر

بار پايه  او سه. يك فدرالِ تنها يك ربع ساعت از آن دفاع كرد. بود رامپونوهاي مه در خيابان   آخرين باريكاد روز
پاداش شجاعت  اين آخرين سرباز كمون، به. دراهتزاز بود، شكست پاريسها را كه روي باريكاد خيابان   پرچم ورسائي
  .فرار شد خود، موفق به

سه  ويلت  الدو روز و نيم،   كاي ـ  اُ ـ  بوت دو روز پايداري كرده بود؛ كنكوردميدان . چيز تمام شد در ساعت يازده همه
ها   ، روي باريكاددلسكلوزيك نفر، : كردند مه انجام وظيفه مي 21عضو شورا كه در  79از . دو روز و نيم ولتروز، و بولوار ر

؛ دو ])200[كه چند روز بعد در ورساي مرد( ورمورلو  برونو، تيرباران شده بودند؛ دو نفر، ريگو. رو  دوران. ژمرد؛ دو نفر، 
ما سه . ها تلفات كمي داده بودند  ورسائي. طور سطحي زخمي شدند به ـ فرانكلو  پروتو، [*]هاود نفر شديداً و سه نفر ـ

ولي شورشيان ژوئن . تر بود  نسبتاً جدي ، تلفات ارتش و مقاومت شورشيان 1848در ژوئن . هزار كشته و زخمي داشتيم
ي ژوئن  مبارزه. سرباز نبرد كردند 000/130با كه شورشيان مه  كردند؛ درحالي نفر مقابله مي 000/30بايست فقط با   مي

مه  21ي ژوئن ارتش انقالب دست نخورده بود؛ و در  در آستانه. ها هشت هفته  فقط سه روز طول كشيد و از آنِ  فدرال
ر كه بيهوده در خارج از شه نفري 000/15اين . هاي مقدم جان باخته بودند  ترين مدافعان در پست  غيور. قطعه قطعه بود

و  پانتئوندر  كشانو َ وانو، ايسي، انيير، نوييها كه مردان دلير   كردند؟ چه كار  ها كه نمي  فدا شدند، در داخل پاريس چه
  كردند؟  نمي مونمارتر

اين دژ كه مطابق مفاد قرارداد صلح خلع سالح شده بود، از هرگونه . مه واقع شد 29در دوشنبه  ونسناشغال دژ 
شد كه تحت   چهار افسر مي  و  پنجاه نفر و بيست  و  جمعي آن شامل سيصد  عواب. عاجز بوده است شركتي در اين نزاع

مارس، قرار  18ترين افراد   و يكي از فعال گاريبالديو  لهستانهاي   ، از رزمندگان سابق جنگفالتولژيون   فرماندهي سر
  .دارد  مي  داد كه شرفش او را از ترك همرزمان خود باز نهاد تأمين جاني كامل داده شد، ولي پاسخ او پيش به. داشتند

خواستار سه جواز عبور، نه براي خودش،  فالتو. روز شنبه يك سرهنگ ستاد ورسائي براي مذاكره در مورد تسليم آمد
ل ها مرتكب خطاي توس  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 پيش ماكماهونولي . ها گرديد  پروسي به
با اين دژ ارتباط برقرار كرد و  وينوادرطي مذاكرات ژنرال ]. 201[زنگ بود خاطر اين برادر ارتشي خود گوش به آلماني به

: بود مرلهها يكي  فدرال  ي اين ازجمله. هاي سرسخت را از ميان بردارند  نهاد كردند كه فدرال چند فرد بدنام پيش
انبار مهمات . جاي تسليم آن منفجر كردن دژ به 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 شد مرلهاي از اطاق   گلوله شنبه در ساعت هشت صبح صداي روز يك

و . ريختگي اطاق نشان از وقوع درگيري داشت مه به. اي سرش را سوراخ كرده بود  ي تپانچه روي زمين افتاده بود و گلوله
توسط آن قصد داشت  مرلهاي را كه   يها او را آزاد كردند، تصديق كرد كه باطر  ، 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  ئيها باز شوند، و در ساعت سه ورسا  توافق شد كه در. افسران مشورت كردند. پاريس گذشته بود

  .الحفظ ماندند  افسر جدا از ديگران تحت 9. خود، در انتهاي حياط صف كشيده بودند هاي از زمين گذاشتن سالح
ي  افسر در مقابل جوخه 9ازپا درآمده بود، اين  دوك آنگنكه  ي صد متريِ محلي فاصله  ها، به  هنگام، در خندق  شب
ببينيد آيا ! نبض مرا بگيريد«: ي ورسائي رو كرد و گفت فرمانده ، بهدلورمها، سرهنگ  از آن يكي. 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«

  ).1871مه  22مجلس ملي،  به يِر تي( .»خواهد شد

 ).شكسپير( !»مندشرافت ياگويشرافتمند، «

  

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. زده بودند هاي بزرگ اردو تمام جاده
  .خواندند هاي محلي خود را مي 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 جلو خيره شده بودند و انتظار پسر يا شوهري را مي دست گرفته، با نگاهي ثابت به
و  واندومكنندگان ميدان  هاي دو محاصره، تظاهر فراري. تشناخ در محالت ثروتمند خوشحالي هيچ حد و مرزي نمي

دار اين محالت دنبال  شنبه، اهالي مردم از روز پنج. اختيار گرفته بودند ها را در بسياري از مهاجرانِ ورساي دوباره بولوار
هاي مستور از خون دست   ريو با ديدن گا] 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 مي دو شاتوتر برود، حاال از تسخير  طرف آن هلدري  بود از كافه

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 دالور با ته چترِ آفتابي خود آخرين رو يها ديدار مرده
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نظم، . ز درگيري خاتمه يافته استامرو! اهالي پاريس، پاريس آزاد شده است«: مه اعالم كرد 28در ظهر  ماكماهون
  .»كار و امنيت در شُرف احياست

بار ديگر تحت  تقسيم شد و يك دوئهو  سيسه، آدميرو، وينواي فرماندهي تحت فرمان  چهار حوزه به» پاريسِ آزاد«
كه پاريس را  ديگر هيچ حكومتي در پاريس غيراز ارتشي. كه كمون آن را برچيده بود، قرار گرفت رژيمِ حالت 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. كه از آن تيراندازي شود، شامل اعدام صحرائي خواهد بود اي 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  شندهفرو. 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«
در داالن ورودي  گُردان كه يك سر. هدايت شدند ركت الزندان  گير شده بودند، به دست پرالشزاطراف  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  كتابيا سه كشيش روي 
هائي از  حوض]. 204[قتل رسيدند اين ترتيب به نفر به 900/1بيش از  ركت الشنبه تا صبح دوشنبه تنها در  از يك
  .واقع شد هم مونسوي 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 ها مملو بود، برده مي دوشنبه پاريس از آن

هاي ويژه،  ي صالحيت اين دادگاه ابل دادگاه نظامي ثابت شد كه تعداد و محل و حوزهدر مق. درگيري، سبز نشده بودند
در آن  رواببود كه كلنل  شاتلهها در تئاتر  ترين آن يكي از معروف ].205[پاريس در ورساي تعيين شده بود قبل از ورود به

روي صحنه يا در سالن تماشاچيان، زير شدند، قبل از هرچيز،  جا برده مي آن هزاران اسيري كه به. كرد خدمت مي
طرف درِ  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 مي هارمچ بازپرسي يك]. 206[ها و سيگار زير لب، نشسته بودند شان بين پا هاي بزرگ، شمشير ميز
رزمندگي او را فاش  اگر حالت مصمم اسيري. »را نشان بده هايت  كردي؟ دست تو مسلح بودي؟ براي كمون كار مي«

» بايگاني«غل او، بدون هيچ يادداشتي در هيچ دفتري، آيند بود، بدون پرسيدن نام و ش كرد و اگر صورتش ناخوش مي
دلخواه  وقتي به. كردن زنان، كودكان و پيرمردان 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  آن شاتلهبردند؛ 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[لبوپادگان  را به

ها  دنبال آن ها به دويدند، ژاندارم ها مي شدند، در طول ديوار كه فقط مجروح مي بعضي. كردند شليك مي ي آتش جوخه
او را كه عصر . ها هالك شد دست يكي از اين باند مركزي به ي از كميته مورو. كردند تا ازپا درآيند قدر شليك مي آن
قدر قرباني زياد بود كه سربازان  آن. ند و كنار ايوان قرار دادندباغ برد گير شده بود، به غافل ريوليشنبه در خيابان  پنج
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هاي متالشي شده  هاي ايوان پوشيده از مغز ديوار. كشان 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  انهزمان، در سربازخ اين ترتيب كشتار، هم به
هاي بزرگ رو باز  گاري. گرفت خانه، صورت مي ها با سازماني حساب شده، مانند سالخ ها و پادگان بسياري از شهرداري

  .نندي باز ديگري در آن حوالي تخليه ك 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 ها و بچه زن. دادند دستور آتش مي

ها  خيابان كه تا آن زمان با مبارزه بيگانه بودند، ديده شدند كه به هائي زن. شدند م ميو تيرباران ه» !ها تيرباران كنيد آن
  ].209[ماندند انداختند و منتظر مرگ مي زدند و خود را كنار ديواري مي ها را مي افسر آيند و خشمگين از اين قصابي مي

ارتش  قانون قسم خورده بود و به به ير تي. زدعام  قتل قولِ عفوعمومي داده بود و دست به 1848در ژوئن  كاوينياك
كه با تسليم نشدن،  توانستند دق دل خود را سرِ پاريسي گشتند، مي كه از آلمان برمي حاال افسراني. حكمِ سفيدامضا داد

راتوري، هاي قديمي امپ 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 مي رسي سني نظامي  كه تازه از مدرسه هائي پسر. گرفتند انتقام مي
را داده بودكه تنها جرم او پرداخت  سرنوشيدستور تيرباران ) سيسه احتمال بسيار قوي، به(يك ژنرال . دادند انجام مي

هرفردي كه نوعي محبوبيت مردمي داشت، مرگش ]. 210[بود 1870ضدتبليغاتي در  ي فرانك براي مبارزه 000/100
ي  كه در كمون هيج نقشي بازي نكرده بود؛ ولي در دوران امپراتوري در چند محاكمه توني موالَندكتر . مسلم بود

او  اشتند كه بهقضات او اين تواضع را د. 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  يكي از سران حزب سوسياليست و يكي از كساني است
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 ها گرفتار شوند، جرأت قدم گذاشتن به كه مبادا در جريان كشتار شكل نشان داده بودند، باز از ترس اين
زد،  قالبي صدا مييك نام ان هرعابري كه كسي را به. كشت ارتش كه نه پليس داشت و نه اطالعات دقيق، از دم مي

رغم  علي] 212[را بيوره يك شبه گرُنلدر . شد كه مشتاق گرفتن انعام بودند موجب كشته شدن او توسط سربازاني مي
 گلواي  روزنامه. كشتند مادام فولرا در آپارتمان  برونل يك شبه واندومدر ميدان . ي او تيرباران كردند اعتراض نوميدانه

يك شاهد عيني اعالم ]. 213[كند شناخته و در اعدام او حاضر بوده، نقل مي را مي والهگروهبان كه روايتي را از قول يك 
. ي واقعي در ماه اوت محاكمه شد بيوره. را ديده است لفرانسهكشته شدن  بانكشنبه در خيابان  كرد كه در روز پنج

رتيب، اعضا و كارمندان كمون اغلب چندين بار در وجود اين ت به. موفق شدند از فرانسه فرار كنند لفرانسهو  واله، برونل
  .ها شبيه بودند، تيرباران شدند آن بيش به و  اشخاصي كه كم 

نزد  مونمارتر بوتپاي  شناخته شد و به الفايِتمه در خيابان  28شنبه  روز يك. نشد كه فرار كند! ، افسوسوارلن
مدت يك ساعت،  به. تيرباران شود روزيهها او را فرستادند تا در خيابان  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 را درحالي وارلنيك ساعت كشنده، 
ي  يافت، براثر ضربهآن راه ن ي برادري به اي جز انديشه سر جوان و متفكرش كه هرگز انديشه. كشاندند مي مونمارتر
. 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 نمي روزيهخيابان  با رسيدن به
  .گ مثله كردندها جسد او را با ضربات قنداق تفن ملعون. او را نشاندند تا تيرباران كنند
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سراسر . ي كارگر جاي گيرد كاش او هم در قلب بزرگ طبقه. نداشت وارلنتر از  ي شهدا هرگز شهيدي پرافتخار تپه
پس  ها ـ خود، و با صرف ساعات نادري كه شب ي تنهائي و صرفاً با قدرت اراده او كامالً به. يك نمونه بود وارلنزندگي 

چنان  بورژوازي راه يابد، آن آموختن نه با اين قصد كه به. ماند، خودش را آموزش داد يش ميـ برا 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 حرفش را مي موقع حرفي همواره به ناپذير و فروتن كه در عين كم انقالبي خستگي
ديده نهفته  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 باريكاد 18او 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 هب

  .شد تقديم مي دلسكلوزو  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 پشت
همگي يك زوزه را عليه كارگران شكست . مارس نوسازي شد 21ائتالف . خواري دچار جنون بودند اثر هيستري خون بر

گاه كساني را كه بايد كشته  كردند، نام و مخفي آن را تشويق مي جاي تعديل كشتار كامالً 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 اتي را نقل ميمن االبختكي قطع

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. واهد شدها مانند راهزنان برخورد خ با آن. سياسي لحاظ نخواهند شد

ها  كه توسط آن«كردند  ها از برپا كردن مجدد گيوتين صحبت مي بسياري از روزنامه. »ندا تاكنون در تاريخ بشر ديده شده
ف، براي نابود كردن بيائيد، مردم شري«). اونيوِرسل 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! اند، ما بايد بگوئيم ممنون گرفتار شده

  ].215)[پاتري(»!د بزنيم، ممنوناند، ما بايد فريا شده
  .دادند ها جايزه مي آن مطبوعات به ـ درصورت لزوم ها ـ براي تشويق جالد

سرباز فرانسوي داده شده است كه با  اين موهبت فقط به! چقدر قابل تحسين است رفتار افسران ما«: نوشت فيگارو
بيرون  ارتش ما مصائب خود را با پيروزي ! چه افتخاري«: د زدفريا دبا د ژورنال. »آيد خود مي اين خوبي به اين سرعت و به

  .»از حساب جبران كرده است
پاريس دشمني بود مثل پروس و مخصوصاً از اين . گرفت ارتش براي شكست خود از پاريس انتقام ميتيب رت  بدين

  .چنگ آورد ي خودرا به ت بربادرفتهخواست از اين راه دوباره حيثي 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 خارجي ير تي. دادند جشن نمي
ها را سرزنش كند كه در مقابل  توانست فدرال كسي مي دراين صورت چه. ي بزرگ سان ببيند رژهاز سربازانش در يك 

  اند كه ممكن بود در مقابل ارتش پروس بكنند؟ طور مقاومت كرده ارتش ورساي همان
ده ها را تيز كر 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 بودند 28شنبه  روز يك. است
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جائي پيش رفتيم كه  دانستن حقيقت، با وجود خطر شناخته شدن، تا آن دليل ميل جدي به ناشايست كنجكاوي، بلكه به
احشاءاش بيرون زده بود  و اش امعاء  ي دامنش باال رفته بود، از شكم پارهزن. 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 هاي رسمي فقط به گري را توجيه كرد؟ گزارش چگونه بايد اين وحشي

ها عذري براي اين  پس، غضب ورسائي]. 217[مه 28آوريل تا  3نفر در تمام طول عمليات از  877كنند ـ  اشاره مي
سه نفر از  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 مي 300را 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 خود را ميي  چهره

چهارم  نفر را تيرباران كردند كه سه 000/20ي درگيري، و باالتر از همه، پس از ختم نبرد،  اي از نتيجه بدون هيچ نگراني
هائي از انسانيت از سوي سرباران  خواهد گفت؟ باوجود اين بارقهها در جنگ شركت نكرده بودند، اين عدالت چه  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  و هنگام اعدامكردند  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 جديد مسئول كردار
د، طاعون داشت از اگر از ترحم خبري نبو. 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 مي فلشيهاز كلمات  ماكماهونهاي  در مدح بيانيه اَوِنير ليبرالي  روزنامه
جاكه رد خون، آبي را كه از زير دومين  نمود، اين چهره مي سنتا رود  1871 تورِنِشكوه . »نمايد او چهره مي  شكوه
  ].220[كرد شد، رنگين مي رد مي تويلريي پل  چشمه

در . كردند ي خود نگاه مي هاي مرده ها سر راه مردم بودند و عابرين را با چشم اجساد در بعضي از خيابان
تكنيك  ي پلي در مدرسه. نيمه سفيد شده بودند ديدي كه براثر آهك ا تل اجساد را ميج جا و آن اينسنتانتوان  فوبور

جسد  1100كه يكي از مراكز بزرگ اعدام نبود،  پسيدر . طول صدمتر و عمق سه متر اشغال كرده بودند فضائي را به
ها  آور، اندام آن بازهم طرحي وهمگرچه اجساد با قشر نازكي از خاك پوشانده شده بودند؛ . وجود داشت تروكادرونزديك 

آورد، حتي اگر براي يك لحظه ديده باشد، ميدان، نه،  خاطر نمي كسي به  چه«: نوشت تامي  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 به ژاك تورسني  خانه غسال
   اين صحنه. شد كه روي زمين نقش بسته بودند ديده مي ـ اونيفرم گارد ملي ملبس به طرح اجساد ـ. كشيد سرك مي دست

باران و گرما . »شد تعفن تبديل مي خاست و گاهي در بعضي جاها به مي آوري از اين باغ بر بوي گند تهوع. آور بود اشمئزاز
. داد خود را زيادي خوب نشان مي ماكماهونشُكوه . دوباره ظاهر شدند تجزيه را تسريع كرده بود و اجساد باد كرده،

ما  همه زيان به ها كه در زمان حيات خود اين اين لعنتي به«: ها نوشت يكي از آن. گرفت ها را ترس داشت مي روزنامه
كردند،  كشتار مي ه تحريك بهو كساني ك. »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 نوشت 2ِ ژورنال پاريس

 اعدام كافي است، خون كافي است،«: ژوئن نوشت 1 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 روز ناسيونالِ 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  ها تخفيف يافت و رفت  اعدام
ها ثابت  اين نبش قبر. اي از گوشت انسان ديده نشده بود اعون بزرگ لندن و مارسي چنين محمولهاز زمان ط. را دور زدند

درون  ها به طور ناقص تيرباران شده و همراه انبوه كشته ها كه به آن. 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

سربسته حبس كنند و با حداكثر سرعت  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 س همههاي پاري گورستان
پركردند كه مردم هرساله جهت  پارناسـ  مونو  مونماتر، پرالشزهاي عظيمي را در  هاي خود، خندق پوششي جز لباس

و غيره ـ  بيستر، بانيوله، شاروندر . شهر منتقل شدندبيرون  تر بودند، به شانس سايرين كه بد. آيند ها مي زيارت آن يادبود به
جا هيچ ترسي از  در آن«نوشت  ليبِرته. هائي كه هنگام اولين محاصره حفر شده بودند، مورد استفاده قرار گرفت سنگر

اهد ي مرحوم جنگ خو 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 ها سعي مي زده، زن هاي ماتم سنگر
  .ازشان را فاش كندشان ر 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 به شومون بوتدر . دليل فقدان تهويه ،احتراق ناقص بود و اجساد خمير شدند ولي به. ها سوزاندند توپ

  .ها ريختند و در فضاي باز آتش زدند اد روي آنتلي عظيم روي هم انباشتند و نفت زي
تا مدت زيادي، . 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 هم بولونيهاي اسرارآميزي در جنگل   صحنه
نفر  000/17و انجمن شهرداري پاريس مخارج دفن ] 223[نفر را پذيرفت 000/17رئيس دادگستري نظامي تيرباران . شد

  .نفر 000/20اغراق نيست اگر بگوئيم حداقل . ولي تعداد زيادي را يا سوزاندند يا در خارج از پاريس كشتند. را پرداخت
ها الاقل در كوران نبرد ازپا درآمده  اين بوده است، ولي اينهاي نبرد بيش از  هاي بسياري از ميدان تعداد كشته

چيز نيست  هاي داخليِ ما هيچ در تاريخ درگيري. اي، پس از نبرد، نبوده است اين قرن هرگز شاهد چنين سالخي. بودند
ه مه را تشكيل هاي ما اي از كشتار توانستند پرده دسامبر فقط مي 2و  1848، ژوئن بارتلمي سن. كه با آن برابري كند

هاي فاتحان آسيائي و  عام تنها قتل. بازند رنگ مي دوك ماژِنتاحتي جالدان بزرگ رم و عصر جديد در مقابل . دهند
  .ها ارائه كنند توانند تصوري از اين قصابي شدن پرولتر مي باهوميهاي  جشن

 بلغاريِاز نوعِ  اي نحو غيرقابل مقايسه ههائي كه ب و طي اين قساوت. »از طريق  قانون و با قانون«اين بود سركوب 
سوي آسمان، درصدد برآمد سراسر جهان را عليه مردمي  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
. ها، پيروزي را با مراسمي رسمي تجليل كردند كه مجلس تماماً در آن حضور داشت 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
  

  .روندبها 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. ، خارجي، جمعيتي از هرسني، از هرجنسيتي، از هرحزبي و از هرشرايطيشهرستاني
گيري  يك سوءظن، يك كلمه يا يك رفتار مشكوك كافي بود تا موجب دست. بردند اهالي يك خيابان را گروهي مي

  .گير كردند دستنفر را  000/40مه  30تا  21اين ترتيب، از  به. ها شود شخص توسط سرباز
كه  بسته با طناب ـ طوري 1848شدند، 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 . ي واحد درآيند صورت يك توده فقط به
در مقابل كليساهاي محالت ثروتمند اسرا ]. 224[شد دم اسب بسته مي ند؛ و گاهي هم بهكرد جا تيربارانش مي كرد، در مي

زدند  هائي زانو بزنند كه فرياد مي ها و فاحشه ها، قرتي هاي برهنه در ميان انبوه اراذلي از نوكر شدند با سر مجبور مي
  .ها را بشكنند تا خون را بچشند خواستند صف مي هليز شانزهدر . »شان كنيد همين جا تيرباران. تر نرويد جلو! مرگ! مرگ«

كرد و  هاي اسرا حركت مي در شهر دنبال زنجيره. ها بود منتظر آن موئت الدر  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 نظر مي هوش به تو با«گفت  او مي به

سه مرد و سه زن را انتخاب  و ط از يك دسته از اسراي راهيِ ورساي هشتادمه فق 26در . كرد ، و او را جدا مي»بوده باشي
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اسم «: ها گفت رفقاي آن بعد به]. 225[ها را داد صف كرد و دستور تيرباران آن ي استحكامات به ها را در دامنه نمود، آن
 28شنبه  يك. »گيرم نتقامم را ميمن ا. اند مال كرده حد كفايت مرا لجن هاي شما در پاريس به روزنامه. است گاليفهمن 

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 ديده 1848شماها ژوئن 

  .كنند
مثل . ي ورساي شدند ي دو صف سواره نظام وارد جاده هاي اسرا در محاصره از پايان اين مراسم تزكيه، دسته پس

پوش،  سفيد، سرباز، خوش نوجوان، ريش. بردند هائي از حيوانات سبع با خود بيرون مي اين بود كه جمعيت يك شهر را گله
اي  عده. زنان بسياري بودند. در يك گرداب گرفتار آمده بودند ترين افراد ترين و خشن هرجور آدمي با هرشرايطي؛ ظريف

ديگري با دست . گردن مادر چسبيده بود اش به هاي كوچك ترسيده يكي با طفلش كه با دست. دست داشتند بند به دست
ري با حالتي ديگ. 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 فرسوده از زادن آدم«محتضران و نوميدان ـ

: نوشت فيگارو. كرد ها را تشديد مي يت ورسائي، سبع]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 فاحشه
  .»داد جمعي مي آدم خاطر ا بودند، بهه 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 در غبار داغ جاده پيش مي

بردند، با اين  مي مدسو  سدانها را از  كه خودشان چند ماه پيش اسير بودند و آن ازان، هنگاميها با اين سرب پروسي
هائي  داخل گاري كردند و گاهي هم نهايتاً به افتادند، گاهي تيرباران مي 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 عيت انتظار آنورساي جم در ورود به

گيرد،  طور كه دريا در مد بهاره و پائيزه بيش از هرزمان ديگري ارتفاع مي همان. ان و زناني از هرقماش ها، افسر كشيش
  .هاي قبلي فراتر رفت قابل كاروانآوريل و در م 24شان در  ها از خشم بار اين طور هم خشم اين همان

هاي اسرا را با هو و جنجال و  وحشياني صف كشيده بودند كه كاروان كلود  سنو  پاريسهاي  در دو طرف خيابان
در  سييِكلكار  محافظهـ  ي ليبرال روزنامه. ريختند خورده مي  كردند؛ و بر سرشان آشغال و شيشه لگد دنبال مي و مشت
ها  آن بيند كه در مسير عبور اسرا به ـ را مي ها، بلكه بانوان آراسته نه فاحشه آدم زناني ـ«: نوشت مه خود 30 ي شماره

ها توهين  اين شكست خورده حال كسي كه به واي به. »زنند ها را كتك مي دهند و حتي با چتر آفتابي خود آن فحش مي
پست نگهباني  گرفتند و به او را فوراً مي! ش برودا كفكه بگذارد اين جنبش عزا و ندبه از  حال كسي واي به! كرد نمي
ويژه از اين لحاظ  انحطاط وحشتناك طبيعت بشر به. دادند هل مي سادگي داخل كاروان اسرا ، يا به]227[بردند مي

ببينند  آمدند تا 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 آرمها زير تيغ آفتاب در ميدان  سايرين را ساعت. هاي ورساي گرداندند ها را براي نمايش در خيابان اولين كاروان
حل ها را بين چهار م بعد زنداني. شد، معطل نگهداشتند ها دريغ مي شان از آن هاي تنومندي كه سايه چند قدمي درخت

در اين . سير سني سواركاري  و مدرسه ساتوريهاي  ، نارنجستانِ قلعه، باراندازاكوريـ  گراندهاي  زيرزمين: تقسيم كردند
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كرد، كودكاني را جاي دادند كه  ها نفوذ مي آن هاي مرطوب و ناسالم، كه نور و هوا فقط از چند شكاف باريك به زيرزمين
وقتي هم . هاي اول حتي حصير زيرانداز هم وجود نداشت كه روز ند؛ درحاليسال هم سن نداشت 10ها  بعضي از آن

امكاني براي . آب براي شستشو وجود نداشت. ي خالص تبديل شدند تپاله تائي از اين حصيرها را گرفتند، خيلي زود به چند
دوبار در . گرداندند مي با خشونت برآوردند  شان لباس مي تن داشتند، نبود؛ و منسوبيني را كه براي هائي كه به تعويض ژنده

فروختند و آن را  قيمت گزاف مي ها توتون را به ژاندارم. دادند ها مي آن مانندي را به مايع زرد رنگ سوپ روز 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. ريشي مزمن شدپ روان
  .قرار داشتند

زير  دراي فاقد هوا و كامالً تاريك، مدخلي قبرگونه،  سردابه: تر بود ، وضع از اين هم وحشتناكليونـ  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 فقط چند روزي در آن دوام مي ها ترين دار بنيه. شد جا انداخته مي آن به
كه با  خوشبخت كسي. رفتند مي شان را خيره كرده بود، از هوش 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 مي هاي 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 و صدا

  .كردند هاي ركيك نثارشان مي زدند و دشنام شان مي دادند، كتك شان مي عقب هل به
زمين آن از خاك رس است . ديوارها بود ، زمين چهارگوشي محصور بهساتوريهاي دشت  بارانداز ي گشاده جهنم سر

سيصد نفر  و   براي هزارهائي جا داده شدند كه  كه وارد شدند، در عمارت  اولين كساني. كند ترين باران آن را گل 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 ژاندارم. ماندند
ها، همسر  يكي از آن. ها تشكيل شده بود، وارد بارانداز شد ز زنشنبه شب ساعت هشت يك كاروان كه اساساً ا پنج

  :من نوشته است يك سرهنگ، در گزارشي به
  .از صبح چيزي نخورده بوديم. 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«: كه آب خورد، فرياد بلندي كشيد و استفراغ كرد كسي

ها جرأت  آورد كه بعضي ما فشار مي ولي تشنگي چنان به. رفتند جا مي آن هاي خود به مها براي شستن زخ از عصر زخمي
  .آلود را در دهان خود بچرخانند و بيرون بدهند كردند تا اين آب خون

ما  افسري آمد و به. نفره روي زمين بخوابيم 200هاي 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 هبزمج«گفت 
كه  ها درحالي ژاندارم. از جا پريديم. در ساعت ده صداي رگبار گلوله را كامالً در نزديكي خود شنيديم«
اي از اسرا در  صداي تيرباران عده! »ها، دراز بكشيد لعنتي«زدند  طرف ما نشانه رفته بودند، فرياد مي شان را به هاي تفنگ

كه همين اآلن مشغول تيرباران  هائي ژاندارم. شدند ها از مغز ما رد مي كرديم كه گلوله احساس مي. چند قدمي ما بود
ري كه ما تمام شب را تحت نظارت افرادي مانديم، داغ از كشتا. بودند، آمدند تا كشيك نگهبانان ما را تحويل بگيرند
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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 با روشن شدن هوا ما مرده. »رسد مي

هرآن . كرده بود شان ها ديوانه ها و تهديد تيرباران. يل و كلنگ شنيدندهنگام، اسرا در ديوار جنوبي صداي ب عصر«
ها را با انفجار  خواهند آن بار مي كردند كه اين 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 گرفت اي شب رگبار چند ساعته جمعه

  .حدود بيست نفر از سرما مردند. الي دراز بكشند و در گل
افتخار را  اين رياوبكاپيتان . گردشگاه مطلوب محافل اعياني ورساي تبديل شد خيلي زود به ساتورياردوگاه 

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 زدند و از حوضي آب مي خشگ گاز مي

كشيدند و ريش و موي خود را  اي هم زوزه مي عده. كوبيدند ها مي ديوار رِ خود را بهشدند و س اي ديوانه مي عده. كردند مي
: نوشت اندپاندانس فرانسزي  روزنامه . شد زده ابري متعفن متصاعد مي پوش و وحشت از اين تلِ موجودات ژنده. كندند مي
روزاني  سمت اين تيره ها به توپ. اند وده كردهتر را آل طرف چندين هزار نفر غرق در كثافت و كرم تا چندين كيلومتر آن«

ترسند كه دراثر دفن  هائي مي ساكنان پاريس از اپيدمي.  روند ، نشانه مياند بند كشيده شده كه مانند درندگان وحشي به
از   اين،تر از  ناميد، خيلي بيش ها مي ي رسمي پاريس، روستائي كه روزنامه هائي آن. كشته شدگان در شهر شايع خواهد شد

  .»ترسند مي ساتوريهاي ناشي از حضور شورشيان زنده در  اپيدمي
. اند شده» عدالت، نظم، انسانيت و تمدن«ها مردم شريف ورساي هستند كه همين تازگي موجب پيروزي آرمان  آن

در ! اند شريف بودههاي محاصره، اين راهزنان پاريس هم در كنار اين مردم  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 ي تاريك زندان 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 روز 24از 
شكست و اشياء  ها را مي ي تفتيش، قفل بهانه ها به همراهي سرباز پليس شهرداري به. روز در مقياس وسيع ادامه يافت

ها نه تنها كساني  آن]. 229[ر اختالس اشياء ضبط شده محكوم شدندخاط 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 ر ميگي 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 سنگر هائي 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  يك آمبوالنسي كمون پس از بازرسي  محاصره يك نماينده

اندازم  زحمت نمي من خودم را به. ببريد اشتباه خود پي قدر عمر كنيد كه به حكومت ورساي هستيد، ولي من اميدوارم آن
تان را با  شما وظيفهبينم كه  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. هاي زيرزميني پناه گرفته بودند بخت در گورستان اي نگون عده

. دهي شد هاي نزديك پاريس سازمان هائي در جنگل گشت. كردند يمشكوكي شليك م  سوي هرسايه ها به با كمك سگ
. شد بايست در ورساي تجديد و كنترل مي ها مي پاسپورت. هاي فرانسه را زير نظر داشت ها و بندر ي ايستگاه پليس همه
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يست، رسماً از اين بهانه كه جنگ خياباني يك عمل سياسي ن ، بهژول فاورمه،  26در . ها تحت مراقبت بودند دار قايق
  .ها را كرده بود هاي خارجي تقاضاي استرداد فراري قدرت

نه . ها هيچ پناهگاهي نبود جا براي فراري در آن. ها را بست ي در ترس همه. تحويل دادن در پاريس رواج يافت
كردند و مجروحان را را تكرار  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 منجالب آمدسطح  تمام غرائز جبونانه به]. 230[تحويل دادند
ها ترتيب بازداشت رقبا و طلبكاران خود را  مردم شريف، اربابان خيابان. وجودشان گمان نبرده بود دوران امپراتوري هم به

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[رسيد 823/399اي اوج افسانه ها به خبرچين  رقم گزارش. 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 ين گزارشاي از ا قسمت بسيار قابل مالحظه

، در بولتني از 1848هاي ژوئن  كاري با احياي يكي از بيهوده ير تي. تحريك خشم و وحشت بورژوازي بازنايستاد
كردند، با  ي ابداعات آن زمان را اقتباس همه. صحبت كرد» ها مايعي سمي براي مسموم كردن سرباز«آوري  جمع

كشي و كامالً آماده؛  زيرزميني با سيم هاي 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 نفت 000/8استخدام 

آويز؛ زنان مورد تجاوز قرار گرفته؛  هاي كباب شده؛ ملوانان حلق ي مسموم؛ ژاندارمها هاي پر از نفت؛ گلوله مرغ
ها در ساختن  بعضي از روزنامه. ها نيز همه را باور كردند خدمت خوانده شده ـ همه چاپ شد و احمق هاي به فاحشه
شد، ولي  گز ارائه نميهاي جعلي تخصص داشتند كه اصل آن هر و امضا ]232[هاي كاذب براي ايجاد حريق دستور

وقتي اين مطبوعات . شدند هاي نظامي و مورخين شريف پذيرفته مي مدرك مثبت از طرف دادگاه واننع بايست به مي
از  تدر دنائ اي و هرروزنامه ند؛دوباره بر آن دميدن گرفتاست، فروكش  درحال تصور كردند كه آتش خشم بورژوازي 

 . جستديگري سبقت 

اش  گرچه موجب پريشاني. دانيم كه پاريس خواستي غير از اين ندارد كه دوباره بخوابد ما مي«: وشتن پوبليك بييان 
اي كه  نويسنده انقالبي]. 233[كشيد ي كشتار مي هنوز نقشه فيگاروژوئن  8و در . »كنيم شويم، ولي باز بيدارش مي مي

ها  ، تحقيقات پارلماني، جزوه1871هاي مه و ژوئن  ماههاي ارتجاعي  خود بدهد و مستخرجاتي از روزنامه اين زحمت را به
گردآوري  ـ ها پخت ساحره تر از معجون دست وحشتناك اي  ملقمه  همانند  هاي بورژوائيِ كمون را در يك كتاب ـ و تاريخ

فتخار محض ا. 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، به ورمورلسرايدار 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 مغلوبان در روزهاي اول با خطر مرگ و بعداً  با خطر تبعيد به كه پناه دادن به
  .قلب بزرگ خود را نشان دادند

، ناحيه منيمونتان، بلويلدر . نگين صد نفر در روز ادامه يافتچنان با ميا ها در ژوئن و ژوئيه هم تعداد بازداشت
 568/38هاي دروغين خود وجود  ها در گزارش ورسائي. ها مانده بودند ها فقط پيرزن سيزدهم و بعضي از خيابان

ر سيزده ساله، نف 47از اين كودكان . نفر كودك بودند 651نفر 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 بود 1نفر ده ساله و  4نفر دوازده ساله،  21

  .رسيد نفر مي 000/50احتمال بسيار قوي به  ها به رقم بازداشتي. كردند دادند، شماره مي غذا مي
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ها  گرفته براي تماشاي اجساد فدرال هاي باال كه با دماغ افل اشرافيتعدادي از زنان آن مح. شمار بود اشتباهات بي
شان  كه تن  پوشي عينه زنان ژنده جا به برده شدند و در آن ساتوري بختان ايلغار زده به رفته بودند، اشتباهاً قاطي اين تيره

  .د، مالحظه كردندشان تصوير كرده بودن 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 كم 000/100اي ژوئيه  دوره كنندگان در انتخابات ميان دست آورد كه تعداد انتخاب توان به مي
كه اين شاخه از توليد، اصالت هنري خود را  اكثر كارگراني. بود، صنعت پاريس از هم پاشيد كمدراثر اين ]. 236[بود

در ماه اكتبر، شوراي شهرداري در . ها بود، كشته و بازداشت شدند، يا وسيعاً راه مهاجرت را در پيش گرفتند مرهون آن
ها و تعداد  گردي بربريت خانه. رد سفارشات هستند خاطر فقدان كارگر ناچار به گزارشي نشان داد كه بعضي از صنايع به

ي خون خود را از دست داده بودـ  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 خانه مونمارتر، در بلويلدر . گرفت هاي آن را هم مي آخرين رمق

هاي نامرئي از پا  ي دست سربازان و افسران با ضربه مادلنو در ميدان  پِه ال، در خيابان رن، در خيابان هلدركافه 
لوحانه در شگفت  هاي ورساي با گستاخي ساده روزنامه. طرف يك ژنرال شليك شد به پِپنييِرنزديك پادگان . آمدند درمي

توان براي  چه دليلي هرقدر هم پيش پا افتاده مي«توانستند بفهمند  ه است و نميبودند كه چرا خشم مردم تسكين نيافت
  ).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 نمود 19، 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 به كه اين

از پرچم سرخ دفاع نمايد، اينك براي بدگوئي از مغلوبان، كرنش در مقابل قضات  1877كه قرار بود بعداً در  لوئي بالن
كه پنج سال بعد مشتاق » چپ تندور«اين ]. 237[نوشت نامه مي فيگارو به»  خشم مشروع مردم«اين مغلوبان و تأييد 

تر با آن فاصله  اگر چه صدمتري بيش اعدامي را بشنود و نه حتي ـ 000/20ي احتضار  عفوعمومي شد، نخواست ناله
از  پيير لروآمد و ها فرود  بركشتار المني، لعنت سياه 1848در ژوئن . هائي را كه از نارنجستان بلند بود جيغ ـ نداشت

. يكي بودند ها، كاتوليك و پوزيتيويست، همه عليه كارگران دست به ي بزرگ مجلس دهاتي فالسفه. شورشيان دفاع كرد
 بوردوبرگشت و طي نطقي رسمي در  سباستين سنعجله از  ها، با مشعوف از فراخوانده شدن از جانب سوسياليست گامبتا

صرفاً با همين كار مشروعيت خود را ثابت كرده «ه است پاريس را در هم بشكند اعالم كرد كه حكومتي كه توانست
  .»است

و چند  ناسيونالِ لوار، ليبراسيونِ تولوز، مونپوليهنشريه حقوق بشرِ . هاي شجاع وجود داشت ها برخي آدم در شهرستان
هائي  ا تعقيب و توقيف شدند؛ جنبشه اكثر اين روزنامه. هاي فاتحان را نقل كردند ي مترقي ديگر آدمكشي روزنامه

ها  در پادگان ليونارتش در . در آستانه شورش قرار گرفتند) ايزِر( ووارونو ) آرييِژ( پاميرچنين   صورت گرفت؛و هم
هائي  بازداشت بوردودر . 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 به ويكتور هوگودر بروكسل 

در پارلمان آلمان  بِبِل. باران شد پيك سنگ و اش توسط مشتي آدم شيك او نوشتند و خانه اي پر از سرزنش به نامه شولشه
ما اين انقالب «گفت  كرتاز تريبون  گارسيا لوپِز. كوم كردنددر مجلس عوام انگليس خشونت ورساي را مح واليو 

  .»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 ردم در گردم برلنو  اليپزيك
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هاي  ي روزنامه همه. هائي را كه هيچ اعتراضي نكرده بودند، شريك اين جنايات اعالم نمودند جهاني دانستند و حكومت
ها را بازگو  اي بليغ تالش آن يونال در خطابهصداي بزرگ انترناس. 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 در رأس ارتش فاتح پروس به مولتكهي  هنگام ورود پيروزمندانه

  .قرار گرفتندنظام  استقبال كردند و در چندين جا مردم مورد هجوم سواره
 
  



 251 

  

  

 وچهارم سيفصل 

  
 ها ي كمونار محاكمه

 
 دوفور( .»شود اي است كه پس از طوفان نازل مي آشتي فرشته«

  ).1871آوريل  26مجلس ملي،  به
  

ي بنادر كنار  هاي ژوئن، زندانيان را روانه از اولين روز. ريز كردند خيلي زود سر ساتوريهاي انساني ورساي و  حوض
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

. ولي دراثر كميِ جا زير دست و پاي زندانيان خرد و خاكشير شدند. هاي خشگ وجود داشت اي تلي از نان گوشه
هم فشرده،  اين جمع به. آشاميدن نداشتندها چيزي براي  گذشت كه آن دو ساعت مي و چهار ساعت و گاهي سي و بيست

يك روز در ]. 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   فرته 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 ، بهژيروندتا  شربورگزنداني، از  000/28از ماه ژوئن تا سپتامبر، 
  .نفر را 087/8ها  ها و جزيره نفر را جا داد و دژ 000/20ي شناور  پنج اسكله و  بيست. شدند

هاي ژوئن و دسامبر با تعبد كامل در مورد قربانيان  سنت. شد هاي شناور شكنجه طبق مقررات اعمال مي در اسكله
هاي چوبي و  كه با تخته هائي سزندانيانِ محبوس در قف كوب شده به رنگي از درِ ميخ فقط نور كم. گرديد رعايت مي 1871

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. غيرقابل تحمل بود

و غذا فقط مقداري . نه زيرانداز بود و نه پتو. داشت رافچيز اش اي برهمه هاي خوشه رشده با گلولههاي پ توپ. رفتند مي
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مقداري آذوقه و كمي  شربورگو  برستساكنان . نان خشگ، نان معمولي و لوبيا؛ اما از توتون و شراب خبري نبود
  .ها را برگرداندند ها آن وسائل فرستاده بودند، ولي افسر

ها براي هردو نفر يك تشك، مقداري پيراهن و بلوز و گاه و  زنداني. ، شدت عمل اندكي تخفيف يافتپس از مدتي
ها نوعي  ملوان. خوري داده شد بارانداز براي هوا ي شستشو و آمدن به 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 ي سلوك با زندانيان با تغيير افسر نگهبان تغيير مي ها نحوه در اين شناور
در . كرد ها رفتار مي كار ها مثل جنايت با آن برِسلو ي نظاميِ كه فرمانده زندانيان را غدغن كرد؛ درحالي ، دشنام دادن بهليون

كوچك تبديل » نارنجستان«يك  شناور خود را به بايارفرمانده . خو بود درنده كلمانسوي، تاژهاي  يكي از سرگرد شربورگ
دراين . ا بوده 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 بود كشتي سكوت كاملْ
هاي  ميله ها به ها و مچ دست خاطر يك شكوه و حتي صرف فراموش كردن يك قاعده، زندانيان از قوزك پا به. كرد مي

  ].240[شدند قفس خود بسته مي
ي توپ  تا چهل زنداني در يك آشيانه كلرندر . ها وحشتناك بودند ي اين شناور همان اندازه حل هم بهها در سا 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  ز و خالي وجود داشت، ولي نميهاي تمي ها ساختمان در كنار اين. پوشاند سانت كف زمين را مي
نزاري ندارند و نظر  دهندگان سابقش وضعيت چندان  آمد و فكر كرد كه رأي ژول سيمونيك روز . جا منتقل كنند آن به

زنداني  151يك 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 ي كوچكي را صادر كرد كه زندانيان با فداكاري 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

سود مأمور خريد . 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 زن بوياردر 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 ساله 22ما زن جوان و زيباي «: يك زنداني نوشت. ها در بند مجاور بودند 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 همه ماركوفايم، 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 جا ماندند؛ درحالي شش ماه در آن
 ]م. است Cكمبود 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 بيمارستان 000/2وجود  ،ي آن نتيجه . ترين افراد را هم از پا انداخت مدت پربنيه ي طوالني اين مضيقه

تر از رقم حقيقي  اين رقم البته پائين. پذيرند ميزنداني غيرنظامي را  665/33نفر از  170/1مرگ  هاي رسمي گزارش
قبل از . حساب آيند كه به اي ديگر مردند؛ بدون آن هاي اول در ورساي تعدادي از افراد كشته شدند و عده در روز. است

ها  ائيكه در دست ورس  زنداني هنگامي 000/2اين 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[چه علناً در ورساي براساس آن
، رئيس دادگستري نظامي، كلنل گايار. داشت ـ ظارت افكار عموميدور از ن ها ـ ها و دژ در شناور  برداشتي از شكنجه

خورد و  كه ببينيد كسي تكان مي محض آن به«: عهده داشتند، گفته بود به شانتيهسربازاني 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 داشت 300] 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  ارد ويژه ناپلئون سوم و حاكم اين گند، عضو گشارل مرسرو. ها تر روي سينه زدند؛ مخصوصاً بيش مي

اندازان را  او بانوان ورساي، اين شيفتگان ديدار نفت. زد داد او را ببندند و با عصاي خود كتكش مي آمد، مي خوشش نمي
. »ا زير بيندازيدهايتان ر 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 ميان اين زندانيان مي 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. خواستند تا اين زنان دلير را هم تا سطح ديگران پائين بياورند ها مي ورسائي

پدر من كجاست؟ شوهرم كجا؟ و پسرم؟ «: فتندگر هاي وحشتناك مي خورده انتقام خود را با فرياد وقار و طبيعت زخم
كش، زير تازيانه و دشنام، و آلوده با اين  من، مادر، همسر زحمت! ها برضد من ي اين ترسو تنها، كامالً تنها، و همه! چي

ها  نآ. 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«: زندانيان گفت بهريشمون كشيش . ها نبود تر از زمان تيرباران ها بيش كشيش در زندان كمبود 
ي  اشاره آلژيراسقف ي قديس،  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»پا كرده بود و نه آدم كشته بود حريق به
با لگد  مرسرومنشي . شد گونه وحشيانه رفتار مي مينه ها به و با آن ها در بخشي از زندان زنان محبوس بودند بچه

پسر دوازده . ها در بهداري افتاده بود 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 مخفي رانويهي  ساله

شان مورد رسيدگي قرار گيرد،  هاي كه پرونده ها قبل از آن خانه ها، دژها و تأديب شناوربخت  كليه زندانيان نگون
پس از . تر از آن زنداني بلعيده بود كه بتواند هضم كند بيش ها 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 كرد 090/1هاي ژوئن  اولين روز
با اين . ها كرد ي عوامل پليس امپراتوري را مأمور زندان كامالً عملي بود كه همه دوفوركيفرخواست تنظيم كرد؟ از نظر 

  .زنداني بازجوئي شده بودند 000/4حال در ماه اوت فقط 
چند شخصيت . اي جنجالي بود، كاري كرد نشاندن خشم بورژوازي كه خواهان محاكمه ولي الزم بود براي فرو

و غيره  روشفور، روسل: مركزي ي در برده بودند، از اعضاي شوراي كمون و كميته ها جان به معروفي را كه از كشتار
  .ترتيب يك نمايش بزرگ را دادند دوفورو  ير تي. انتخاب شدند

هاي نظامي؛ زيرا قرار بود كه زندانيان  ادگاهصورت نوعي رويه قضائي، الگوئي باشد براي د بايست به محاكمه مي
ي تردستي  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 فتند و قيام را يك جرم عادي قلمداد كردند و بهنپذير
دادستان ]. 244[كرد در موارد سياسي لغو كرده است، براي خود تأمين كردند مرگ را كه بورژوازي رياكارانه ادعا مي

هاي ورساي زندانيان را كتك  ل رواني از خود نشان داده و در خيابانمايه كه عالئم اختال متعصبي بي: بود گاووانتخابي 
هاي  و سايرين گلچيني از بناپارتيست. بود بازِنطلبان ارتش  ، سرهنگ مهندسي و از تسليممرلنرئيس دادگاه . زده بود

  .ي پاريس بودند در كار محاكمه مدسو  سدان. مورد اعتماد
هائي از مخمل سرخ  رتبه در مبل هاي عالي شخصيت. با دوهزار صندلي شروع شداوت در تاالري بزرگ  7مراسم در 
، »شايسته«هاي  هاي متشخص، خانواده بورژوا بقيه به. صندلي را اشغال كردند 300نمايندگان مجلس . لم داده بودند

هاي خندان،  برق، چهره و  زرق  رهاي پ نگاران وراج، لباس روزنامه. كش تعلق داشت زوزه هاي 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 شب
  .كه تعظيم الزم را از ياد ببرند دون آنكردند، ب مي

، [*]گروسه پاسكال، ژورد، اسي، فره: ها هفده نفر بودند آن. رفت ها سر ي اين كف وقتي زندانيان وارد شدند، همه
 ليهلوو  فراـ اعضاي شوراي كمون؛  پران، بِكان، وِردور، راستول، شامپي، ترانكه، ويكتور كلمان، اوربن، كوربه، بيوره، رِژِر

  .مركزي ي ـ اعضاي كميته
پاريس . ي انترناسيونال ي حزب انقالب و توطئه توطئه. اين انقالب از دو توطئه زاده شد. كيفرخواست را خواند گاوو

را صادر  توماـ  كلمانو  لُكنتمركزي 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 غير واندوماهرات ميدان تظ. كرده بود

بندي  وسائل شكسته به پيكپوسهاي  هاي راهبه ابزار. كمون مرتكب همه نوع سرقتي شده بود. آشتي كشته شده بود به
بار عليه  ي نفرت خشونت كه مايل بود شعله فره. بودكار كمون  راپهاي مهمات  انفجار انبار. ها تبديل شده بود استخوان

آتش كشيده بود؛  نظارت كرده و وزارت دارائي را به الركتهاي  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 مون ميك
يك  واقع قضيه را به ي يك عامل جزء پليس بود و در رسيده بود، برازنده ير تياطالع  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 فرخواست يك جلسه كامل را بهقرائت كي

افروز هيچ  ي آتشفرهدفاعيه «: فرياد زد گاوو. ي خود را روي ميز گذاشت گوئي امتناع كرد و اليحه گرفت، از پاسخ
پليس تعلق داشتند، سايرين هم  چهار شاهد به و ز بيستچهارده نفر ا. خوانده شدند و شهود عليه او فرا! »ارزشي ندارد

اشتباهاتش معروف بود، گواهي كرد كه  ها به كه در دادگاه شناسي خط يك متخصصِ . كشيش و مستخدم حكومت بودند
كه از او  يهائ عبث تقاضا كرد كه امضاي اين دستور با امضا به متهم. است فرهخط  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 چرا، اين نشانه«عصبانيت فرياد زد 

 ،ين شد؛ متهميناين صورت تعي 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! موقعيت سياسي خودرا اعالم كرده بودند
مارس را كه شخصاً نمايندگي آن را خواستار شده و پذيرفته بودند، رها  18كردند و انقالب دفاع شخصي محدود  به
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ولي از همان جايگاه . كرد آوري جلوه  هاي تأسف آمدن 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  ترانكهكار، 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
انگيز همكاراني نبودم كه پس از بعهده گرفتن بخشي از كار ديگر حاضر نيستند سهم مسئوليت  ي غم شاهد اين صحنه

  .»كنم نكار نميآن را ا. 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 ها كه متهمين را هو مي درباري
زد، خواستار  ها سيرش نكرده بود؛ و برسر متهمين جيغ مي كه كشتار بوعات ي مط همان خباثت در دادگاه و همان زوزه

، استاندارد. خبرنگاران خارجي ناراحت بودند]. 245[كشيد هاي خود مي لجن گزارش ها را به شد و هرروز آن شان مي اعدام
محافل معين  بسته بهچيز از لحن مطبوعات وا 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 برآمد مرلنخواستار حمايت شدند، 

بايست  اي خود وفادار بماند، ميه بازپرسي كه به براي آن گاوو. 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. سرباز واژگون كردمقام 

بحث  من با ورود به«: گفت فرهضمن مرور وضعيت متهمين در مورد . عنوان مردان سياسي رد كرد شوراي كمون را به
كه او  ارقامي«: گفت ژورد؛ درمورد »شوم ما ميي اتهامات متعددي كه متوجه اوست موجب اتالف وقت خودم و ش درباره

در حين نبرد در . »ها مصدع اوقات شما شوم خواهم با بحث درمورد آن من نمي. ندا شما ارائه كرده است، كامالً خيالي به
ك مبلغ هزار فران هريك از اعضاي شورا ي نجات عمومي دريافت كرده بود كه به دستوري از طرف كميته ژوردها  خيابان

ها فرانك را بين خود تقسيم  ها ميليون آن«: گفت گاوو. 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 ؛ و آدمي از قماش او ممكن است كه به»كردند

ي خود را  را متهم كرد كه كاغذ دزديده تا روزنامه گروسهطول و تفصيل  ها، قدرت را رها كرده بود؟ او با 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  پايان جلسه مثل تئاتر بود كه بازيگران را به. كردند هاي پرشور تأييد مي زدن تماشاچيان اين اتهامات را با دست
خواهد خودش دفاع كند؛ و شروع  گفت كه مي فرهي صحبت داد، ولي  اجازه فرهوكيل  به مرلن. خوانند صحنه فرامي

  :خواندن كرد به
آور پاريس، جمهوري در خطر بود، افرادي كه جانشين  تسليم شرم ي آنْ پس از انعقاد قرارداد صلح و درنتيجه«: فره

  ...»اي شدند كه در ميان گل و خون سقوط كرده بود امپراتوري
ما در همين موقعيت آيا حكومت ش. 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 استهزاء عموم قرار داشتند، در تاريكي به به«: فره 
  ...»ها پافشاري كردند در محروم كردن پاريس از انتخابات شهرداري

  .اين درست نيست: گاوو
  .ادامه بدهيد، ولي بار سوم من شما را متوقف خواهم كرد. يستزنيد درست ن 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 انسه آماده ميي فر 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 داد مرلنهاي دفاعيه خود را بخواند و   موكلش اجازه داده شود كه آخرين جمله وكيل فره تقاضا كرد كه به(

من . توانند آن را بگيرند 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 متلون كنم، بخت اضافه مي
  !ياد يك آدمكش: مرلن
  .تبعيد در كلني مستعمرات فرستاد 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 به اين«: فره
هاي وحشيانه شروع  حرفش را تمام كرد، هو كشيدن فرهوقتي . تاالر ساكت ماند مرلنو  فرهدرحين اين دوئل بين 

تقاضا كرد كه  رئيس دادگاه مجبور شد ختم جلسه را اعالم كند و قضات درحال بيرون رفتن بودند كه يك وكيل. 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 وكيل با عصبانيت به. هاي تماشاچيان پاسخ داد هوكشيدن
كه سردماغ بود، باالخره سكوت  مرلن. خود غرق كرد ي تاالر بلند شد و تا چند دقيقه صداي او را در خشم از چهارگوشه

دادگاه اين . ام كنم كه از لفظي كه وكيل از آن صحبت كرد، استفاده كرده من تصديق مي«: را برقرار كرد و با تكبر گفت
  .»دهد اظهارات شما را مورد توجه قرار مي

در مقابل افكار عمومي امروز، بلكه در مقابل  ما همه، نه«او گوشزد كرده بود كه  روز قبل هنگامي كه يك وكيل به
جا  در آن دوران ما ديگر در اين! تاريخ«: با استهزاء گفته بود مرلن، »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 اوي تماشاچيان و نگراني قضات كنجك. اول وقت روز بعد، تاالر پر از جمعيت بود

. ها متهم كند، دو روز از سياست، تاريخ و سوسياليسم حرف زده بود ي جنايت همه حال به هاي خود را درعين كه طرف آن
هاي او  ي از استدالليك 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  اريس خود را بهداد كه چگونه پ مي
هاي اين شهر بزرگ را تجديد سازمان  ي سرويس ها همه داد كه پرولتري ي ورساي واقع شد؛ سپس نشان مي حمله

سوس و بدون اعدام حكومت كردند مدت دو ماه بدون پليس و جا ي خيانت، به كردند و در وضعيت جنگي و در محاصره
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ها و  كرد، از شناور مقتول مقايسه مي 000/20گروگان 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 برمي 000/40هاي انباشته از  زندان

  .كرد كننده تبديل مي متهم كمون متهم را به گرفت و شهادت مي به
نمود و دادگاه پس از اداي  كرد، فرياد تماشاچيان نداي او را در خود غرق مي رئيس دادگاه احياناً حرف او را قطع مي
يادي ژست يا فر ـ دهان بسته دانتونمانند  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
ي يك دفاع جمعي و يا حفظ سكوت كه حيثيت  جاي ارائه متهمين به. اين فرصت انتقام را از دست دادند مغلوبانْ

ي برادران  هزينه ل خود و حتي بههريك از اين آقايان، براي نجات موك. وكال واگذاشتند كرد، خود را به ها را حفظ مي آن
. و محرم راز زن امپراتور نيز بود فيگاروحال 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 مي واندومديگري يكي از تظاهركنندگان ميدان 
دم از مبل خود  به دم گاوو. اين زبوني نه دادگاه را خلع سالح كرد و نه تماشاچيان را. باري صورت گرفت ضيحتمدافعات ف
. »جا باشد، اين همان شمائيد شما آدم گستاخي هستيد، اگر چيز مزخرفي در اين«: يك وكيل گفت او به. پريد بيرون مي

تهديد  مرلناوجي رسيد كه  ها به اوت خشم آن 31در . ت زدندتماشاچيان هميشه آماده براي پريدن بر سر متهمين، دس
  .دهد ي تاالر را مي كرد كه دستور تخليه

حكم را  مرلنجلسه برگشت و  شب به 9در ساعت . سپتامبر دادگاه وانمود كرد كه تمام روز درحال شُور است 2در 
، رِجر، شامپي، بيوره، اسياعمال شاقه براي ابد؛  هب اوربِنو  ترنكهمرگ محكوم شده بودند؛  به لوليهو  فره. قرائت كرد

. سه ماه زندان محكوم شده بودند به ويكتور كلمانشش ماه و  به كوربهي نظامي؛  منطقه تبعيد به به فراو  وِردور، گروسه
  .كار خود رفتنددنبال  مرگ داشتند، به تماشاچيان، بسيار دلخور از اين كه فقط دو محكوم به. تبرئه شدند پارانو  دكان

گران درجه  توان از روي رفتار بازي مارس را مي 18آيا انقالب . چيز را ثابت نكرده بود درواقع اين نمايش قضائي هيچ
مورد  بيورهو  ويكتور كلمان، دكان، لوليهو بسياري ديگر را توسط برخورد  تريدون، ورمورل، وارلن، دلسكلوزدوم؛ و 

اند، همين  هم ثابت نكرده بود كه در شوراي كمون مرداني وجود داشته ترانكهو  فرهافعات قضاوت قرار داد؟ حتي اگر مد
نه چند مغز بزرگ؛ كه در اين بحران  داد كه جنبش كار همه بوده است،  چيزي جز اين را نشان نمي كوتاه آمدن اكثريت

  .نه در حكومت كمون جستجو كرد ها انقالبي؛ كه انقالب را بايد در مردم، 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. آشكارا عليه خود شهادت دروغ داده بودند
كه يك حساب اعانه براي  فيگارو. دادند خود نسبت مي ده بودند، گستاخانه پيروزي ارتش را بهفريفتن كمون برآم

طمع  گران را به ي توطئه اين موفقيت همه. برايش جمع كرد دنور لژيونفرانك و يك  000/100باز كرده بود [*]دوكاتل
سر برداشتند و  دومالنـ  شارپانتييهو  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 بود اللويهبالفاصله پس از كمون، وزير امورخارجه دستور بازداشت آقاي . فترا گر
اين وزير شريف كه توفيق نيافته بود دشمن خود را . اند منتشر شده وانژورتحويل داده است كه در  ير ميلي اسنادي را به

دادگاه جنائي  جرم هتك حيثيت از طريق نشر اكاذيب به را به اللويهگ آورد، چن عنوان كمونار تيرباران شده بود، به كه به
ي پاريس علناً اعتراف كرد  ي سابق و نماينده 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



 258 

يك سال  به اللويهي 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 بود ژول فاور. مرد پالژي سنچند ماه بعد او در . زندان محكوم شد

  ].246[ندان او را از شر دو دشمن سرسخت خالص كرده بودندهاي ز هاي آتش و دهليز جوخه
شتاب و بدون مزاحمت ديگري كار  ي چهارم دادگاه با كه شعبه دادگاه سوم سرگرم نزاع با وكال بود، شعبه درحالي

ي دادگاه، اگر آن يك. اوت، تقريباً بالفاصله پس از افتتاح، دو حكم اعدام را صادر كرده بود 16در . برد خود را پيش مي
چيز را سرخ  كه همه الخمر، كسي ، نوعي گراز وحشي، دائمبوادنمهخود را داشت، اين ديگري در وجود سرهنگ  ژفري

اتهام آتش زدن  سپتامبر چند زن را به 4در . خود را داشت ترِيستيان، فيگارواالنتقال و خبرنگار  ديد، گاهي سريع مي
ها اعالم  جويِ اجير كه توسط روزنامه ي انتقام هزار الهه هشت. اندازان بود ي نفت كمهاين محا. جلوي او آوردند دونور لژيون

نهايت  هاي به اندازان صرفاً پرستار اصطالح نفت ها ثابت كرد كه اين به مواجهه. پنج نفر تقليل يافت شده بودند، به
مكن بود كه هم از يك سرباز در ورساي من م«: ، 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 زد بوادنمهبين دو جلسه، . ها از پيش تعيين شده بود اند؛ ولي سرنوشت آن آتش نديده افروختن
  !»ها ي اين جنده برهمه

: ؟ دادستان پاسخ داد»ها كجا هستند آن«: رئيس دادگاه پرسيد. سه نفر از پنج وكيل جايگاه وكال را ترك كرده بودند
يكي از . ها را مأمور دفاع از اين زنان بيچاره كرد دادگاه سرباز. »ن شهر تقاضاي مرخصي كردندبيرو ها براي رفتن به آن«

  .»كنم شعور دادگاه واگذار مي من به«: ، اين حرف قشنگ را زدبوردلهها، سرگروهبان  آن
؛ »ر شكل حكومتخاطر تالش براي تغيي به« مارشهو  رِتيفمرگ محكوم شد، نظير دو نفر ديگر  به سوئتانموكل 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 كي بچه پس، «: زد

  !»جاست ببين، او اين! ي تو بچه«
ها شانزده ساله بود و  ترين آن حاضر شدند؛ بزرگهاي پاريس  پانزده نفر از بچه بوادنمهچند روز بعد در مقابل همين 

هاي  ها بلوز آن. شد، يازده سال داشت 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
  .»بود كار 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 
  .»ورابخاطر دزديدن يك جفت ج ي دوم به دفعه. بله دوبار«ـ 
  ؟»بودي ي 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 
  ؟»تو خيلي گلوله در كردي«ـ 
  .»تا حدود پنجاه«ـ 
  ؟»، چرا مادرت را رها كرديلسكو«ـ 
  .»توانست مرا نگهدارد كه او نمي براي اين«ـ 
  ؟»تا بچه بوديد چندشما «ـ 
  .»تا سه«ـ 
  ؟»اي تو زخمي شده«ـ 
  .»ام خورد كله بله، يك گلوله به«ـ 
  ؟»چقدر برداشتي. اند اي و در حال برداشتن صندوق پول مچت را گرفته كرده ، تو با اربابت زندگي ميلبِرگ«ـ 
  .»ده سو«ـ 
  ؟»آن پول دست تو را نسوزاند«ـ 

كه  اين  فهمد كه قبل از كسي نمي چه! هاي موذي سوزانند؟ احمق آيا لبان تو را نمي ها، اين حرف! تو، مرد آلوده دست
تو  ْها پرتاب شوند، مجرم خيابان ايد، به شان ايجاد كرده اين كودكانِ بدون آموزش، بدون اميد و براثر نيازي كه شما براي

كار كردن، مجبورند  قادر و مايل به ي دوازده سالهاي كه در آن كودكان  العموم جامعه دار؛ تو، مدعي هستي، سرباز حمايل
ي ديگري ندارند كه يا زير گلوله از پا درآيند يا از گرسنگي  دزدي بزنند و چاره براي داشتن يك جفت جوراب دست به

  !بميرند
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 وپنچم سيفصل 

  
 ها در ورساي  اعدام

 
كه دعاوي ي وسائل استفاده شده بود تا اطمينان حاصل گردد  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  بلكه احكامي هستند كه براي پر 
يه عفو عمومي، عل دوفورراني  سخن( .»!]بشنويد! بشنويد[«» كند  بيان مي

  ).1876مه  18ي  جلسه

ا�� ( »هاي نظامي در حد كمال بود  بايد اذعان كنم كه احكام دادگاه«

A@�2 ه�ادار  9�رِژ<، �.�:�4<�� ،١٩  �١٨٧٦.(  
  

، سور، 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  ، درشارترتا  رامبويه، ژرمن  سن

و اين افسران . ها را تعيين كند خود نداده بود كه حدود صالحيت آن مجلس حتي اين زحمت را به. زيرپا گذاشته شده بود
شان  روي دشمن مغلوب ها، در حكم جنايت است، به ترين آن  ي، حتي مشروعشان هرمقاومت كه براي اي داغ از درگيري

جز تخيل خود، بدون هيچ مانعي جز انسانيت خود و بدون هيچ آموزشي جز  ي قضائي به رها شده بودند؛ بدون هيچ رويه
گرفت، ديگر   خود فرا مي چيز را در ابهام كشدار 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

  .اين يك دگم بودبراي قضات 
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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 شوند رِكلو اليزهاي، نظير   ترتيب، عده

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 استثناي چند زنداني مشهور كه من مختصراً جريان محاكمه به
ها كه بيش   اين بدبخت. گرفتند كرد، در مقابل دادگاه قرار مي  ها را هم محرز نمي ي هويت آنگاه حت هائي كه هيچ  بازجوئي

بردند از ترس دستگيرشدن   كساني را هم كه نام مي از آن فقير بودند كه وكيل مدافع بگيرند، بدون راهنما، بدون شاهد ـ
بندي   هم  درعرض چند دقيقه سر كيفرخواست، بازجوئي و حكم .شدند  صرفاً در مقابل دادگاه ظاهر و ناپديد مي ـ  آمدند  نمي
شما در «: ديگري ؟ به»هايم  براي ابد؟ و زن من، بچه! چي«. »تبعيد جنگيديد؟ محكوم به نوييو  ايسيشما در «. شد  مي

؟ باز »ه بودندها بست  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 كم 14در . »كُلُني تبعيد به. شما؟ مرتكب يك فقره بازداشت غيرقانوني و«. تبعيد محكوم به

  .هاي اول و دوم دادگاه بيش از ششصد حكم صادر كرده بودند شعبه
شگان، امدادگران و كارمندان اين هاي ملي، زنان، كودكان، پيرمردان، پز  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 به ـ 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  يكادبار

هائي   كردند، بلكه در آن سالن  اي جريان نداشت كه متهمين، دادگاه و وكال را براي نمايش عمومي آماده مي  رسمي
روي دادگاهي قرار   در   دند كه تمام دنيا وجودشان را از ياد برده بود؛ رو هاي بدبختي بو  گذشت كه فقط شاهد آدم  مي

تر از  هاي خود را با غروري بيش  چه بسيار از اين مدافعان متواضع كمون كه سر. شاسپوتسنگدلي تفنگ  داشتند به
گوئي و  اخي، دشناموقتي كه گست! 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 متهمان گمجديد 

  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  مهروزنا

  .ها را برگذرگاه تاريخ بپراكنم آن
 1795ژوئيه  21فرانسه كه در  برتانيشهري در [كيبرون، پس از 1795سابقاً، در ايام افتخار ارتش فرانسه در 

منظور  ، به]م. ها اعدام گرديدند  نفر از آن 700جا تسليم ارتش جمهوري شدند و حدود  طلب در آن طنتشورشيان سل
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   كه آن شكستو اين تازه در حالتي بود . مرگ تهديد كنند جمهوري را به

، 1871در . زدند  فرانسه ضربه مي هاي مؤتلف از جلو به  كه قدرت كشور خود حمله كرده بودند، درحالي انگليسي از پشت به
. ه استهاي آن پاريسي شدند كه دژ مستحكم شرف ملي بود خورده ي شكست خواستار افتخار محاكمهبازِن همدستان 

ي حيثيت خود و مطالعه  افسر اين ارتش منحط كه يك ساعت وقت زيادي براي اعاده 1509هاي طوالني،   طي ماه
شود  چطور مي. عنوان قاضي و دادستان منصوب شدند فرمانده به 284دوم و  سرهنگ و سرهنگ 266ژنرال،  14ندارند؛ 

 ،بوادنمتز ،مرلن برم ـ  ن از دم چند رئيس دادگاه را نام ميچين شده انتخاب كرد؟ وقتي م از ميان اين ددمنشان دست
  .كنم  كشي مي  صد نفر ديگر حق نسبت به ـ اوبر ،دونا بارتل، دوالك، دالپورت، ژوبه،
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 صدور او فقط پس از. بود؛ پير، فرتوت و عليل گاليفهاز جنس  دالپورتسرهنگ . اند  شناخته شده بوادنمتزو  مرلن
، كه احكام را دوپالنترين تعداد احكام اعدام را، با كمك منشي دادگاه،  او كسي است كه بيش. ام احيا شديك حكم اعد

 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  كمون از دست داده بود و حاال انتقام خودش را مي شد كه او يك پسر خود را در درگيري با  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. نحوي شايسته معاضدت كرد قبيل زندانيان را به
همديگر  ي خود براي حمله و دفاع را به ها ادله  وكال و دادستان. يدندچر  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 كه با دشنام دادن به اين قضات جاهل
الحال   هاي معلوم روزنامه ، مدارك زندانيان مشهور را بهپريمالها،  يكي از آن. گرفتند ها قرار مي  تقليد دادستان

، بوربولون. خانه مرد  راست، چند ماه بعد در يك ديوانه، اين سفيه وحشي و بري از هرگونه از فگاوو ].248[فروخت  مي
. كرد  خور، بور و چاق، هنگام تقاضاي سر متهمين با كلمات بازي مي   عرق بارتلمي. خودنما، بر فن بيان متمركز بود

قيصر  ت كه بهگف  طلب، مي  ي وحشي، يك ابله و وكيلي جاه كه در سن پنجاه سالگي هنوز سروان بود، نوعي گربه شارييِر
جوئي خود  نما بود، اين حماقت را پشت پرخاش  خاطر حماقتش انگشت كه در ارتش به ژوئن. قول قساوت داده است

هاي  سوم، چهارم  ها شعبه ترين آن  گذشت  درمجموع، بي. بضاعت چنداني نياز نبود ها به  گونه دادگاه در اين. كرد پنهان مي
ها بودند قضات  اين. كس را تبرئه نكرده است  زد كه هيچ  كه علناً الف مي كلو  سندهم در ي سيز و ششم بودند و نيز شعبه

  .مسلسل نبسته بود پرولترهائي داد كه به اي كه بورژوازي به و دستگاه قضائي
بردارم و  يك 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  به ـ  ي جدي شبحي از يك دليل باشد چه در نظر يك هيئت منصفه حتي بدون آن ـ 

ها يا   بوربوني سلطنت  ي يادگار دوران اعاده هاي ويژه  ي دادگاه نهچنين نشان بدهم كه استهزاء خبيثا شدند؛ و هم  مي
چنين كاري . گرفت  اي پيوند داشت كه انتقام كاست خود را مي گري نظامي دسامبر بر ستم 2هاي مختلط   كميسيون

ها   اوتوانگهي، آيا اين قض. دهم من فقط خطوط اصلي آن را نشان مي]. 249[است مستلزم يك زحمت فني طوالني
  اند؟  پيش از اين مورد قضاوت قرار نگرفته

، را از فرانكلي كمون،  استرداد نماينده 1876ورساي 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 استرداداي، مطابق اگر ورس
كردند،   كه اعمال كمون را جرم عمومي تلقي مي  كرد؛ سوئيس ليبرال و مجارستان روستائي  محكوم شده بودند، ارائه مي

ترين اثري از  هاي نظامي را ارائه داد و نتوانست كم  ورساي فقط احكام دادگاهاما حكومت . تحويل زندانيان بودند حاضر به
  .زندانيان ناگزير آزاد شدند]. 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 شد روسلسپتامبر،  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
  .حكوم شدمرگ م به روسلعبرتي الزم بود و 

شان  ويژه نگاه هاي دادگاه به  بناپارتيست. ي نظامي محكوم شد تبعيد در يك منطقه به روشفورسپتامبر،  21در 
شخص امپراتور  زنداني را متهم كرد كه به گاوو. دفاع كرده بود پيير بناپارتاز  مرلن. بود النترنمؤلف كتاب  ي متوجه

اين مرد كه در دوران محاصره  عنوان شاهد دفاع معرفي شده بود، به به ورروشفكه 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 به ماروتوي. نگاران انقالبي اين افتخار را داشتند كه از صفوف خود چند قرباني بدهند  روزنامه
اعمال  ، بهدوشن  پِربراي سه يا چهار مقاله در  آلفونس هومبِرمرگ محكوم شد و  به پوبليك  سالوي  در روزنامه ـ وفقط دـ 

  .شاقه براي ابد
توقيف  كه كمون به درحالي. ها چه بود؟ دفاع از كمون جرم آن. تبعيد محكوم شدند نگاران به  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 پس از آدم. كرد  گذشت مي  ها را بي ترس از آينده، آن
كه  انفجار خشمي. شد يافت  ها را نمي كنندگان واقعي آن اعدام. م كنندتقدي فوماـ  كلمانو  لُكُنتارواح  خود را به هولوكاست

، فلسل 1789كه در  خودي و ناگهاني بود، نظير انفجار خشمي 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 شدن گران اين درام  بازي. را كشت برتيهو  فولون

رسيد،   هركسي را كه اول از راه مي مونمارتر  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 مي ماير 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 تهديد مرگ به

ي آتش خودداري كرده بود، و چنان  كه از شركت در جوخه الگرانژنوميدانه تالش كرده بود؛  الكروا هرپين. »كرد
، مايراين گزارش او را همراه با . انه خود را تسليم قضات كندگناهي خود اطمينان داشت كه آمده بود تا داوطلب  بي

مارس تفنگ خودرا از قنداق بلند كرده بود،  18كه  وِردانييِهو يك گروهبان صف،  الگرانژ، الكرواـ  هرپين، كازدانسكي
  .متهمين اصلي تبديل نمود به

هاي او و  رغم تالش علي. شد داره ميلب و احساساتي، ا ، متعصبي پوزخند بهكلنل اوبِرمحاكمه تحت رياست 
ها شهادت  نفع آن به لُكُنتحتي 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 هرآن سيمون ماير«: گفت پوسارگفرمانده . دادند
ي  گفته اً؛ عين»حتي خائنين را هم بدون حكم دادگاه نكشيد، دادگاه نظامي تشكيل دهيد«: زد  كه فرياد مي بود

ثابت كرد كه در  وردانيه. افسر ديگري شهادت مشابهي داد. را شناخت مايراز ميان تمام متهمين او فقط . الكروا  ـ  هرپين
دادستاني همه را انكار كرد، ولي بدون آن كه بتواند حتي يك شاهد . بوده است كورسلهاي   گاه موقع اعدام، او در پناه

عليه او چيزي جز  ماسلو. جلوي مهاجمين ايستاده است روزيهثابت كرد كه او در اطاق خيابان  ريبمون. هم معرفي كند
 كاپيتان. دام كرده استها را اع  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 مي 9گفت كه رديف جلوي جوخه را 
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وجه  هيچ كه به باوجود اين، دادستاني . سميِ كاذب هم در كار نبودي اعضاي كمون، حتي شهود ر نظير محاكمه
خطر  شان را به ها جان  كه براي نجات ژنرال همين افرادي ها از چنگش فرار كنند، درست نسبت به خواست بگذارد آن  نمي

بازداشت  داد، تهديد به شهادت مي نفع يك زنداني 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  دستور داد كه سر
مرگ و ديگران  به آلدنهوفو  لبلوند، ماسلو، الكرواـ  هرپين، ماير، وردانيهنوامبر،  18معهذا در . ساخت  تر مي  غيرممكن

، فقط پانزده لبلوندمرگ محكوم شد،  كه به يكي از كساني. هائي از كار با اعمال شاقه تا زندان محكوم شدند  مجازات به
  .سال و نيم داشت

جوئي از جرائم ارتكابي عليه  انتقام با نوكرمĤبي به  ها  خاطر ارتش تأمين شد، دادگاه اين نحو رضايت كه به پس از آن 
ها خانه را خراب   ي كسي شده بود كه صد كه از طرف كمون مأمور خراب كردن خانه ، كارمنديفونتن. برخاستند ير تي 

دانستند كه   مي  همه. تا او را دزد جلوه دهد كرده بود، در مقابل شعبه پنجم دادگاه حاضر شد كه حداكثر سعي خود را كرد
هاي عمومي و   خانه كتاب ها به  موزه، كتاب هاي هنري او به  انبار نگهداري مبلمان، كار به ير تيي  اثاثيه و ظروف نقره

. گرفته بود را پس تر اين اشياء 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 مي تويلريبحشي از اين اثاثيه در حريق 

اين اتهام كه پس از يك عمر زندگي با درستكاري، خود  به فونتن. ارزش پيدا شد  فقط دو مدال بي فونتني  گرچه در خانه
بيست سال  اين كار خيلي خنديدند و او به  ها به  فيگاروئي. توانست پاسخ بدهد  نست، فقط با اشك ميدا 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  نوامبر، مجلس تيرباران 28در 

كميسيون از پانزده عضو تشكيل . ادار كرد يك كميسيون بخشودگي تشكيل دهدانداخت، مجلس را و  نمايندگان مي
طلبان متعصب تأمين   از طرف مالكين بزرگ و سلطنت 1852هاي مختلط   شدكه مانند اعضاي كميسيون  مي
. كرد رپرستي ميس لوگزامبورگها 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 بهمارتلرئيس آن، 
مطبوعات ليبرال با گرمي از . بود فرهو  روسلهاي   اولين مواردي كه مورد بررسي اين كميسيون قرار گرفت، پرونده

ش، بري از هرگونه عقايد سياسي نامناسب كه چنان متكبرانه ا 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   كلمه فرهاما 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«نبود جز آن كه بگويند 
كش كه   زير، رياضت  به  زنداني است؛ و خواهرش دختري نوزده ساله، ساكت، سر فوراي  رش در قلعهمحبوس است؛ پد

او كمك دوستانش را . فرستد  كند كه هرهفته براي برادرش مي  دست آوردن بيست فرانك مي روزش را صرف به  و    شب
شود چيزي   واقع نمي به. تقسيم كندي مقدس خود را با كسي  رد كرده است و مايل نيست افتخار اداي وظيفه

  !تر از اين تصور كرد»كننده  مشمئز«
ها گفته شد كه بايد  آن نوامبر در ساعت شش به 28سرانجام در . دوازده هفته، مرگ باالي سر محكومان معلق بود

دادگاه نظامي  اي به  مهترين احساساتي از بستر بيرون پريد، ديدار كشيش را رد كرد، نا بدون نشان دادن كم فره. 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 زد روسل. دوستانش دوباره بتوانند او را بيابند
عنوان  به. عيسي مسيح كرد ـ و چند تشكري هم از  فايده  كاريِ كامالً بي محكم ام مرگ او را بگيرند ـكرد كه نبايد انتق

داد   كمون پيوسته بود؛ و همان آرامشي را نشان مي كه به بورژوانام  را داشتند، به  45ها گروهباني از صف  آنرفيق مرگ، 
  .حتي از اعتراض هم كراهت داشتند بورژواو  فرهاني شد؛ ولي عصب روسلزدند،  بند مي  ها را دست وقتي آن. فرهكه 

مرد مسلح سه تيرك سفيد را احاطه كرده  000/5، بوت ساتوريدر مقابل . شدت سرد  ميش بود و به  و    هوا گرگ
ي  يفهكارِ خود وظ عهده داشت و با اين فرماندهي را به مرلنسرهنگ . 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. هاي محكومان پديدار شد  در ساعت هفت گاري
كه  غيور درحالي بورژواي. ها سالم داد آن هنگام عبور از جلوي گروهي افسر به روسل. شدندها پياده   ها ژاندارم دنبال آن به
  .تيرك وسطي تكيه داد 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 به فره
هاي خود اجازه خواست كه   حضور وكيل و كشيشدر   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 به روسل. رد كرد مرلن. فرمان آتش را خودش بدهد
، يك روسلبراي متوقف كردن تراوش احساسات . ساكت بودندحركت و   بي بورژواو  فرهدر جريان اين مذاكرات، . شد

 فره. هاي او را بستند  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   سر فره. ها شليك شد  شان را پائين آوردند و تفنگ شمشيرهايها   حكم خوانده شد، آجودان
يك سرباز با گذاشتن شاسپوت خود در گوش او مغزش را بيرون . سمت او آتش شد و افتاد دوباره به. گلوله خورده بود

ها حركت كردند و   خواران، سرباز از رسم آدمتقليد  هوا بلند شد و به  ها به  موجي از صداي شيپور مرلنبا عالمت . پراند
  .پيروزمندانه از جلوي اجساد رد شدند

اجساد ! رفتند  هاي اعدام شده رژه مي  ها با صداي موزيك جلوي گروگان  كرد، اگر فدرال پا مي بورژوازي به   چه رسوائيِ
مردم . نيست گرديد  به  سر لوئي  سنتان در گور مشترك گورس بورژواشان شد و جسد  هاي  تحويل خانواده فرهو  روسل
كه هردو با خلوصي  ها با شجاعتي يكسان در راه آرماني دوي آن  كنند، زيرا هر  جدا نمي فرهي  ي او را از خاطره خاطره

  .آن خدمت كرده بودند، جان دادند يكسان به
ي قربانيان  همه ها به جاع در شهرستاني ش چند روزنامه. اختصاص دادند روسل هاي خود را به  مطبوعات ليبرال اشك

كميسيون «:  جوان، در مجلس گفت اوردينرطور 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 شود كرِميو گاستون، كميسيون بخشودگي دستور داد كه ساتوريز اعدام در دو روز پس ا
خواست   ها  ولي اين كميسيون دهاتي. گذشت و ظاهراً اين تأخير طوالني قتل را غيرممكن ساخته بود  محكوميت او مي

، دشت وسيعي در كنار پرادو به تون كرميوگاسنوامبر ساعت هفت صبح،  30در . را بگيرد بوردوانتقام نطق معروف او در 
او را كنار . »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 كه چشم خواست گاستون 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  انقالبيون مارسي فرزند خود را فراموش نمي. ساعت با هزاران امضا پر شد
انجام شده  رائول ريگورستي دستور و با سرپ اين كار تنها به. را گرفت شودههمان روز شعبه ششم دادگاه انتقام مرگ 

جرمي  ، متهم اصلي پرونده كه در آن زمان بهرِدل  د  پرِئو. هم  در خارج از فرانسه بودند شودهي اعدام  بود؛ و افراد  جوخه
ها براي مأموران ساده همان   ولي رويه قضائي افسر. زنداني بود، فقط مشعل را نگهداشته بود پِلژي  سنعمومي در 

  .مرگ محكوم شد به رِدل  د  پرِئو. شد كه براي رؤسا  را قائل مي مسئوليتي
مدت شش ماه در  بود كه به ليسبوناين . پريده و خوش برخورد پديدار شد  دسامبر در تاالر دادگاه شبهي رنگ 4در 

هماني بود كه در زمان  اين دليرترينِ دليران كه در مقابل دادگاه نظامي. هرسو كشيده بود هاي خود را به  زخم دو  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 چنين كسي را نجات دهد، به
من . خواهم از خودم دفاع كنم؛ و كسي هم از من دفاع نخواهد كرد  من نمي«: فرياد زد ميشل لوئيز. نيدصداي زني را ش

شرط   و   من آن را تماماً و بدون قيد . گيرم  عهده مي انقالب اجتماعي تعلق دارم و مسئوليت كليه اعمال خود را به تماماً به
اگر من در . دهم، بله  اين اتهام من پاسخ مي به. ام  ها شركت داشته  ژنرال كنيد كه در اعدام  شما مرا متهم مي. پذيرم  مي

سوي كساني  كردم كه خودم دستور آتش به  روي مردم آتش كنند، ترديد نمي خواستند به  ها مي كه آن بودم، وقتي مونمارتر
خواستم   من مي. ها شركت داشتم در آنهاي پاريس، بله من   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 كرد داييداديار َ

ا كه خود را قاضي من ايد، شم  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. ام دهيدرا انج

اگر مرا زنده بگذاريد، از برداشتن بانگ انتقام . خواهم  من هم سهم خودم را مي. تنها حقش اندكي سرب است
  .كنم  هاي كميسيون بخشودگي را رسوا مي  شك  خواهي برادرانم آدم  انتقام خون ايستم و به  نمي  باز

  .شما اجازه دهم كه ادامه دهيد توانم به  من نمي: رئيس دادگاه
  .اگر ترسو نيستيد مرا بكشيد. 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  لملها بايد از  بسياري ديگر هم بودند كه از ميان آن. ي خود تنها نماند رخورد شجاعانهدر ب لوئيز ميشل

زنجير هم چه زنان بزرگي   خورده و در    ها نشان دادند كه اين زنان پاريس حتي شكست  ورسائي نام برد كه به شيفون
  .هستند

و  توماـ  كلمان هاي مربوط به  جا نيز مانند محاكمه در آن. رح شدمط 1872در اوائل سال  ركت  الهاي   ي اعدام قضيه
ي  تقريباً همه. را كه صرفاً اجراي دستور كرده بود، در اختيار نداشتند ژانتونگران اصلي جز   يك از بازي ها هيچ ، آنشوده

كيفرخواست با امتناع از . ت دادنداند، شهاد  كه سختي كشيده كه طبيعي كساني است ـ با خشمي هاي سابق    گروگان شهود ـ
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بندي كرد كه گويا پس  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 به ژانتون. ها كشف شده بود  تازگي در حال مرگ در يكي از زندان به

  .ودداري نم  دادگاه از انتخاب وكيل ديگري براي او خود. و فرار كرد
هيچ اعدامي تا اين حد . بود آركويهاي   دومينيكني  ي ديگري كه پس از آن مطرح شد، قضيه ترين قضيه مهم

. ازپا درآمده بودند 101توسط افراد گردان  ايتالياين راهبان هنگام عبور از خيابان . بدون قصد قبلي صورت نگرفته است
تنها شاهدي كه عليه او استماع شد، . ت حتي در آن خيابان هم نبودكرد، كه در آن وق  را متهم مي سرازيهكيفرخواست 

ارتش و  هاي نزديكي كه پيوند ولي ما. »ام  من آن را از ديگران شنيده. كنم  من شخصاً چيزي را تأييد نمي«: گفت
، كه بوآنان او، چنان كه يكي از دستيار مرگ محكوم شد، هم به سرازيه. 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  مي باستيلكه در  فرانكلبود و  كاي  ـ  اُ  ـ  بوت

  شناسائي. بود دالپورتشد، كه هنوز تحت رياست  دادگاه احاله شعبه ششم  به هاكسوي خيابان  مارس قضيه 12در 
كه ـ  فرانسوااتهام دامن مدير زندان، . تر نبود آسان روزيهكنندگان خيابان  ها از شناسائي اعدام  كنندگان اين گروگان اعدام

اتي كه در جريان دو نفر ديگر را گرفت؛ كه براساس شايع  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  روستوكرد كه داديار   مرتباً تهديد مي

ها،  ي اين رغم همه علي. او گرفت   ابله جاي شارييِر؟ 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 به 9مرگ،  سه نفر به
در . گذاشت  كشيد كه دادگاه نظامي در اختيارش مي  هائي را مي  دست انتظار شكار به شاسپوتيسيون بخشودگي كم

، حتي لُكُنتو  توماـ  كلماناصطالح قاتالن  از به)  وردانيهو  الگرانژ، الكرواـ  رپن (، اين كميسيون سه نفر 1872فوريه  22
نوامبر، با  28ها در  آن. ترين نحو آشكار شد، تيرباران كرد روشن محاكمه به شان در جريان گناهي  كه بي آن دو نفري را 

. اعدام شد رِدل  د  پرِئومارس،  19در . هائي درخشان مردند  و با چهره» !باد كمون  زنده«قدي برافراشته بر تيرك، فرياد زدند 
 بوت هاي زير بغل خود را به  كرده بود و او با چوبهاي ماه مه او دوباره سر باز   زخم. رسيد ژانتونآوريل نوبت  30در 

مه اين سه  25در . و زير آتش ازپا درآمد» !باد كمون  زنده«ها را دور انداخت، فرياد زد  تيرك رسيد، آن وقتي به. كشاند
وم شد كه ي آتشي محك عنوان رئيس جوخه شخص اخير به. بودنو  بوآن، سرازيهاين بار توسط . تيرك دوباره اشغال شد

ها  آن. را داشته، اعدام كرده بود ريشليويك 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
طلبيدند، كه هنگام مرگ  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  كولَنژوئيه، 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. ها رياست داشت، دستور داد چشمان قربانيان را ببندند  براين تيرباران
كه  ، يك شورشيرويهاكها تيراندازي كرده بود؛ و   طرف فدرال كه به ن شخصي و كشت سنتلواآتش زدن كليساي 
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 كولَن. شان را ببندد، پس زدند هردو، گروهباني را كه آمد تا چشم. كرد، كشته بود  ها تيراندازي مي  فدرال بورژوائي را كه به
كه آمدند  هائي  كشيش. نوميدانه تقال نمود رويهاك. كردسه بار طناب را پاره  بودوان. ها ببندند  تير ها را به دستور داد كه آن

ما براي آرمانِ خوب، «: سرانجام، درمانده فرياد زدند. هاي خود تحويل گرفتند  سينه ها كمك كنند، چند ضربه به  سرباز به
كه با نوك  درحالي ،پريش 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 به 1872در ژوئن 

ما دليل مهمي . ورساي تعلق داشت به بوفوركه  براي اين امر غريب وجود دارد و آن اينتنها يك توضيح . ، برخاستبوفور
شدند، ورساي   ها كشته مي  توسط فدرال ورلنيا  دلسكلوزدرهر صورت، اگر ]. 252[ايم  دست آورده در اين جهت به

سرآشپز معروف گردان ـ  الشزو خانم  نيوِلد، شان  د: سه نفر از چهار متهم حاضر بودند. خاست  ها بر نمي خواهي آن خون به
تشكيل شد، همراهي كرده و پس از شنيدن توضيحات وي،  ولتركه در بولوار  را در مقابل شورائي بوفوراين 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. ودنم
 دشانو  دنيولاو همراه با ِ. در مقابل اين اتهام كثيف اشك اين زن شريف سرازير شد. جسد بوفور اهانت كرده است به
  .مرگ محكوم شدند به

، دوالكسرهنگ . داد مال كردن متهمين نشان مي  ها خود را در لجن ت الجزايري آنها و عادا  تخيل پلشت سرباز
رغم  علي. ها خصلتي ناشايست داشته است 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  كار را تقبيح نميمطبوعات بورژوا، نه تنها اين 
ها   ها و همان دشنام  ي محاكمات را با سردادن همان اهانت هاي نظامي، بدون وقفه و بدون احساس خستگي، همه  دادگاه

 فرانسيسكنبرد اعتراض كردند، وقت پس از  همه  هاي اين  اين اعدام كه اشخاصي به پس از آن. كردند همراهي مي
  .»محكم باشد  و   تبر بايد در دست جالد قرص «: نوشت سارسي

ژوئيه، اين كميسيون چهار نفر را  24در . تا آن وقت كميسيون بخشودگي در هرنوبت فقط سه نفر را كشته بود
 .محكوم شده بودند هاكسوي خيابان  خاطر قضيه كه به سنتومر  دو  داليوو، اوبريـ،  ركت  المدير  ـ  فرانسوا: سالخي كرد

ر  دباد   زنده«ها فرياد زدند  ها، آن درمقابل تفنگ. كردند  ظن بود و در زندان رفقايش از او دوري مي  جداً مورد سوء سنتوم
  .»مرگ برآن«او پاسخ داد ! »كمون

اين . اعدام شدند دشانو  دنيوِل، همراه با شركت در اعدام اسقف اعظم محكوم شده بود كه به لوليوسپتامبر،  18در 
، نوزده ما بعد از 1873ژانويه  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  به دكانرا آتش زد؛ و  تويلريكه  بِنودفاع كرده بود؛  برسيآن كه قوياً از 

: فرياد زدندبِنو و  فيليپ! »ير تيميرم، مرگ بر   گناه مي  من بي«او فرياد زد . اقامه كنند دكانگونه دليلي عليه   بودند هيچ
مارس را  18كه شجاعت سربازان انقالب  خاطر آن ها ازپا درآمدند به آن! »باد كمون  زنده! تماعيباد جمهوري اج  زنده«
  .نام نكردند  بد

اين . فام كرده بود  هاي كميسيون بخشودگي را سرخ  پنج قرباني تيرك  و  خون بيست. بود ساتورياين آخرين اعدام در 
 باستيلتيرباران كرد كه در تظاهرات  ونسندر  بيزانتينيل كارآگاه اتهام قت يك سرباز جوان را به 1875كميسيون در 

  ].253[انداخته بود سنها 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. ي مورد محاكمه قرار گرفتندهاي جنائي عاد  هاي نظامي يا دادگاه  دادگاه

او . اين محاكمات را آغاز كرد استيواندادگاه نظامي . بالفاصله پس از شكست پاريس ارتجاع سر بلند كرد. مانده بودند
ها   خود را در وجود سرهنگ دنمتزِبواسو  مرلنآوريل؛ و  4هاي   چي  ، يكي از بمبارانويلنُوي خود را در وجود سرهنگ گاوو

 23جنبش  توانستند به  كه مي ، و تمام كسانيبوشه، رو، پِالسيه، اتييِن، كرِميو گاستونژوئن،  12در . يافتدوآ و  توماسن
هاي   نهاي دادستا  اي شد براي خطابه  نمونه  ويلنوگي پرمدعاي  كله بي. ها حاضر شدند  مارس مرتبط باشند، درمقابل سرباز

اين براي ارتجاع . مرگ محكوم شدند به روو  پالسيه، اتييِن، كرميو. وار فرانسه را فراگرفته بود  كه آن زمان سيل نظامي
اوت  19از  رونـ   دـ  بوشاعالم كرده بود كه شهرستان  ديوان تشخيصاز طريق  استيوان. كافي نبود ژزوئيتبورژوائي 

نامه نه در بولتن   العاده قرار داشته است؛ گرچه اين تصويب  مسر امپراتور، در حالت فوقي ه نامه  موجب تصويب ، به1870
او با اين سالح هركسي را كه كليسا . تصويب رسيده بود و حتي توشيح هم نشده بود قوانين انتشار يافته بود، نه در سنا به

دار ميليونر   ، مسئول سابق كميسيون، كشتييد باسكداوعضو 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 عرق دوناسرهنگ دوم 
ده سال كار با اعمال  سپتامبر يك عامل پليس را نيم ساعت زنداني كرده بود، به 4خاطر آن كه در  پنج ساله به  و  فتاده

يك . فرستاده بود كايِن بهاو را  1852اين پليس در . شاقه و بيست سال محروميت از حقوق مدني و سياسي محكوم شد
اي بازداشت شده بود، فرمانده سابق گارد   ارم سپتامبر براي چند لحظهها كه در چه  ي ژزوئيت پيرزن ديوانه، از جرگه

شمار   اعتبار شد و با امارات و دالئل بي  هاي خودش بي گوئي اتهام او با تناقض. بازداشت خود متهم كرد شهري را به
يكي از . قوق مدني محكوم شدپنج سال زندان و ده سال محروميت از ح 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  مي استيوانبا 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. خالي كند هاي خود را عقده
ها مورد تعقيب قرار   در كردن سرباز خاطر از راه به من او را به«: نوشت استيوان. او تحويل دهند كمون در مارسي بود، به

  .»ام كه اين مجازات در مورد او اعمال خواهد شد  د شدهو من متقاع. كه مجازات آن مرگ است ام، جرمي  داده
مارس تحت تعقيب قرار گرفتند و  22خاطر جنبش  چهار نفر به  و  چهل. كم نداشت چندان دست ليوندادگاه نظامي 

ني داد كه هفتاد زندا ليونآوريل 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 ها هيچ در ميان آن
  .رِبيو بودندو  ماريون

آوريل غياباً  4عنوان عامالن اصلي در جنبش  هاي مورد احترام تمام شهر، به  ، دموكراتروبِرولو  دوبوا، موژ ليدر 
تيراندازي كرده،  بييِهسرهنگ  كسي به دانند چه كه الف زده بودند كه مي خاطر آن دو نفر به. مرگ محكوم شدند به
  .وزيع مهمات ده سال گرفتخاطر ت يك نفر ديگر به. بيست سال زندان محكوم شدند به

و چهار يا پنج نفر از  دوپورتالاوت  8سفلي در ي  پيرِنه ي  هيئت منصفه. كرد  هاي منصفه فرق مي احكام هيئت
پس از يك حبس مقدماتي  ناربونو متهمين  ديژونكه در آن  رودزها در   همين تبرئه. را تبرئه كرد تولوزمتهمين جنبش 

كرد و متهمين را هنگام   يك جمعيت هوادار تاالر اطراف دادگاه را پر. وقوع شد ه ظاهر شدند، هشت ماهه در مقابل دادگا
 .نشان دادبار ديگر شخصيت قوي او را  يك ديژونبرخورد محكم . داد  عزيمت مورد تشويق قرار 
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ي  عنوان فرستاده به هم كه صرفاً آمورويك نفر را محكوم كرد؛   و  بيست افيين  سني  در قضيه ريوني  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 به مونتارژيزندانيان  نسبت به اورلئاني  هيئت منصفه
   و  رفته بيس هم ها روي آن. رحم  جا هيچ مقاومتي صورت نگرفته بود، بي كه در آن لوارـ  سورـ  نُريو  كُنزندانيان  نسبت به

ها اين بود كه پرچم سرخ را دور گردانده و فرياد زده بودند  كل جرم آن. شدند كه سه نفرشان زن بودند  سه نفر مي
كه شب پيش وارد شده و در تظاهرات هم  ، با آني سابق مردم ، نمايندهماالرديه! »مرگ بر ورساي! باد پاريس  زنده«

انتقام وحشت همتايان  لوارمالكين . يك از متهمان تبرئه نشدند هيچ. پانزده سال زندان محكوم شد شركت نكرده بود، به
  .را گرفتند نييِورخود در 

  .باعث چند حكم محكوميت شد وروِنو  نيم، دورديو، كولوميههاي   جنبش
زنداني مرد، زن و بچه، بدون  ]254[ 309/36از . قسمت اعظم سركوب انجام شده بود 1872در ماه ژوئن 

اند،   شد در زندان مرده  نفري كه گفته مي 179/1آن اعتراف كرده و  كه ورساي به زنداني نظامي 000/5ي  محاسبه
مقابل  به 488/10ها، آزاد شده بودند؛   ها و زندان  ها، دژ  هاي طوالني زمستان در شناور  نفر پس از گذراندن ماه 326/22

ها متوقف نشد؛ و با سرِكار آمدن   تعقيب. ها را محكوميت گرفتند نفر آن  525/8هاي نظامي آورده شده بودند كه   دادگاه
، دادگستري ورساي در بيالن كلي خود آمار 1875در اول ژانويه . افزايش گذاشت رو به 1873مه  24در  ماكماهون

اين ترتيب  احكام صادره به. حكم غيابي را منتشر نمود 313/3كم محكوميت صادره در حضور متهم و ح 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      ار شاق در بخش خدمات عموميك
  432      پائين ماه به 3زندان از 
  1622  50  1  ماه تا يك سال 3زندان از 

  1344  15  4  تر از يك سال زندان بيش
  322      نفي بلد

  117  1    تحت نظر پليس
  9      جريمه

      56  سال 16تر 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 آمار خالصه نه شامل احكامي مياين 
مورد  15: اين ارقام موارد محكوميت زير را هم اضافه كرد بنابراين، بايد به. هاي جنائي شده است؛ و نه احكام دادگاه

مورد  13بازداشت موقت،  مورد به 74تبعيد ساده،  مورد به 29ي نظامي،  منطقه تبعيد به 28مورد كار شاق،  22اعدام، 
زن  170كند كه  تجاوز مي 700/13ها از  رقم كل محكومان پاريس و شهرستان. زندان حبس انفرادي و مواردي هم به به
نفرـ گارد  137/10از  418/7نفري كه حضوري محكوم شدند ـ 000/10سه چهارم از . شود كودك را شامل مي 62و 
مركزي  ي عضو كميته 49عضو شوراي كمون،  29افسر ارشد،  225فقط . نفر افسر جزء بودند 924/1دار و  ده يا درجهسا

اند عليه نه  ي قضائي وحشيانه، تحقيقات و شهود كاذب خود قادر نبوده رغم رويه هاي نظامي علي دادگاه. ها بود بين آن
خاطر  نفري كه به 766از . ي دولتي اقامه كنند ه يا انجام وظيفهنفرـ جرم ديگري جز حمل اسلح 285/9دهم محكومان ـ

نفر براي  132ها،  نفر براي جنگ در خيابان 171هاي ساده،  براي بازداشت 276اصطالح 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 به 524. ي قضائي نداشتند سابقه ـ نفر
باالخره، اين . ها را مشخص كند هائي كه اين گزارش قابل ندانسته است، آن نفر براي جرائم يا خالف 381/2. داشتند

تبار  زنداني خارجي 394دست خارجي برانگيخته و هدايت شد، درمجموع فقط  قيام كه از نظر مطبوعات بورژوائي به
  . داشت

هاي نظامي تقليل يافت؛  اهتعداد دادگ. ها افزود آن هاي جديدي به هاي بعد محكوميت سال. است 1874اين 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  بيش از همه اين جمهوري«
  ).1876 هيجدهم مه ي 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
ماوراء  پاريس، همواره ترجيح داده قربانيان خود را به ناز هرپيروزي بركارگرا 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 را كالدني

. »دهد انواده و خانه ميهرتبعيدي خ 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 كلرنو  اُلرُن،  درِه مارتن سن، بوايار  فور تبعيد را در چهار محبس ـ محكومين به
د را ديگر تقريباً فراموش شده كه خو 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 ماوراء دريا خانه شوي سوي مرده ني و پيش بهزندگي انسا
هائي مهربان ببيند و آخرين بوسه را بدهد؛ ولي  بار دست دوستي را بفشارد، اشك را در چشم توانست براي آخرين مي
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آورد، تفتيش   او با صداي سوت بايد لباس از تن درمي. ددي ي كمون جز كارفرما را نمي اعمال شاقه ي محكوم به برده
  .شد خداحافظي سوار زندان شناور مي 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 ه شده بود، حبس ميساخت
ها ايستاده  كه دور قفس ها بان زندان. عرشه بيايند و هوائي تازه كنند ها نبودند، فقط نيم ساعت وقت داشتند تا به قفس

روزان  بعضي از اين تيره. كردند سياهچال مجازات مي ا با انداختن بهترين تخطي از مقررات ر زدند و كم بودند، قُر مي
زنان را هم . گذراندند ها و گاه كامالً عريان مي 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 زندانبانپائيدند از  ها را مي هائي كه آن راهبه. فرستادند مي  سياهچال مانند مردان به
كشيده،  نم بندان خود زندگي كنند و با نان خشك 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
 ملبورندر  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 بودند اسكورويبيماري  نفر به 360زنداني آن  588لنگر انداخت از 
آوري  فرانك جمع 000/40ها آمدند و درعرض چند ساعت  ياري آن به ملبورنساكنان . رقت آوردند استراليا را هم به

 .شكل لباس، ابزار كار و ضروريات ساده امتناع كرد زندانيان، حتي به از انتقال اين مبلغ به اُرني  فرمانده. كردند
و  ويرژيني، كالواد، رناُ، سيبيل، وار، گارن، گرييربعداً . بادبان كشيد 1872بود كه در سوم مه  اي اولين كشتي دانائه

 ].258[جديد پياده شده بودند كالدونيزنداني در  859/3، 1875تا اول ژوئيه . غيره روانه شدند
، براي محكومين  جديد كالدونيپايتخت نومĤ، در نزديكي  دوكوشبه جزيره : سه محور داشت كالدونيگاه  اين آرام

 13مرد و  2795تبعيد ساده؛  براي محكومين به ـ ي اصلي در سي مايلي جزيرهـ  دپن ايل. زن 6مرد 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 اشراف  هاي پوشيده از نيزار است كه توپ ها و دره ي باريكي از تپه ، نوارهدوكو آب و علف بي ي شبه جزيره
يافت و تنها  مي  شكسته هم هائي در براي سرپناه، تنها كومه محكوم. كنند اش مراقبت مي ها از دهانه دارند و سرباز

سرزميني مرتفع، با مركزي كامالً باير، ولي محصور از  دپن ايل. دار و يك تشك پوشالي بود ي دسته اش يك قابلمه اثاثيه
اي از مبلغين كاتوليك كه در قرن هيجدهم در شهر  دسته[ ماريستكه در دست رهبانان  خيز است هاي حاصل دشت
براي پذيرفتن . كردند ها را استثمار مي قرار داشت كه كار بومي] م. عذرا تشكيل شده بود) ماري(نام مريم  فرانسه به ليون

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 كردند و يا آذوقه را به مي
ها  كپي. يك از مقررات موجود رعايت نشد چهي. بايست پوشاك الزم را از پيش فراهم كرده باشند مسئولين اداري مي

ي ديگري نداشتند، ناگزير آفتاب سوزان و فصول  ها خيلي زود مندرس شدند و اكثريت محكومين كه هيچ وسيله و پوتين
فه آب شور و بد طعم اضا 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 بودند، در خود توان فائق آمدن براين مشكالت اوليه را مي
عنوان بناي امپراتوري جديد  را ستايش كرده بود و اين مهاجرت اجباري را به ـ معدن پروري و كار در گيري، دام ماهيـ 

ها از  اين پرولتري. كنند  محكومان اميدوار بودند كه در اين سرزمين دوردست خانه. داد فرانسه در اقيانوس آرام جلوه مي
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دنبال آن نيز  زدند، بلكه به نه تنها از كار سرباز نميهاي نفي بلد شده براي خود قائلند، بري بودند و  وقار كاذبي كه بورژوا
بايست  وجود داشت كه مي اي هاي دولتي تمام يك بيمارستان، يك كانال آب و انبار ، ساختمان نيمهپن د ايلدر . گشتند مي

ستخدام نفرشان ا 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 نكرد 85شدند 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 بزي بهتوانستند از زمين اندكي س سختي مي به
ولي اين مستعمره كه توسط رژيم نظامي سركوب و توسط بوروكراسي . عرضه كردند نومĤوران  پيشه شدند و كار خود را به

ها كه  نگهي بسياري از آنوا. پانصد نفر كار بدهد توانست به فلج شده بود و منابع بسيار محدودي هم داشت، حداكثر مي
 .برگردند پن د ايل زرع پرداخته بودند، خيلي زود مجبور شدند كار خود را رها كنند و به و  كشت  به

حكومت ورسائيِ . رسيد نومĤ اي از جانب وزارت بحريه به فرستاده 1873در اواسط . اين تازه عصر طالئي تبعيد بود
كار پذيرفته شود،  اگر حق مجرم به«: او گفت. كرد هاي دولتي را معلق  از كارهاي اداري در حمايت  ي اعتبار همهايل 

كه  كساني ورساي به. حرفي كامالً منطقي. »خواهيم بود 1848هاي ملي  آور كارگاه شرم ي 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 مي نومĤهائي 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 به

  ].260[زنند كومين از هركاري سر باز ميكه اكثر مح
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 به كالدونيهاي 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. شان مشروط كردند دعوت شوهران خودرا به
مجرد  بخت محكومان به اين زنان نگون. شدند فلنُلسوار كشتي  فرستاد، 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
در  ي باريك و ديگران 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 مي نومĤهائي 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 داشته باشند؛ عاطل و درمانده ـ

  مواردي از جنون پيش. كننده دراز بود و بعد، يأس و نوميدي فلج  و  آغاز رؤياها دور در. كوب شده بودند شد، ميخ صادر مي
دادستان دادگاه نظامي فقط براي او يك . عضو كمون بود؛ وِردوراولين كسي كه آزاد شد، آموزگار . آمد و سرانجام مرگ

او جواز اين كار را  به. يك مدرسه باز كندخواست در شبه جزيره  او مي. »او مردم دوستي تخيلي است«: جرم شناخته بود
راه  ها در كوره و كشيش ها بان زندان 1873روزي 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 صد دوست در سكوتي عميق گام برميها هشت آن

باد  زنده! باد جمهوري زنده«هركس گُل كوچكي را در گور انداخت و فرياد زد . زبان آورد اي در وداع به دوستي چندكلمه
قلب او در . مرد راپليكي از اعضاي هيئت تحريريه  آلبر گرانديه، دپن ايلدر نوامبر، در . »چيز تمام شد و همه» !كمون

. سرانجام ديوانه شد. نشست انتظار او مي رفت و به ساحل دريا مي هرروز به. ستودش فرانسه نزد خواهري مانده بود كه مي
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يخت؛ و يك روز صبح جسد كه مراقب او بودند، گر 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 ! چه نو ايلآب  ولي زنجيريان فاضل. سرنوشتان خود زجر بكشند كم اين امتياز را داشتند كه با هم ها دست اين

تر  گاه بيش ي تبعيد من يك مستعمره«: كرد، گفت مي مادري كه براي فرزندش پيش او البه خواه به ، وزير جمهوريلُفران
، مرداني ليسبونو  ترانكهمانند  هائي گاه وجود ندارد كه در آن قهرمان ي تبعيد در واقع هم جز يك مستعمره. »شناسم نمي

كه فقط  ه من از اينآيد ك ذهنم مي به متعدد ايه  قدر نام آن( ـ ركـ پوتو، شهردارِ فونتنسرشار از فداكاري و صداقت نظير 
ها فقط  كه تنها جرم آن هومبِرو  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 اين بود كه ورقه
تر از جسم را  ها چيزي بيش ورسائي. يك بستر جمعي بسته شدند ها به تحمل كردند و شب ها را هاي آن توهين

كنند تا اين ذهن آكنده از   گر دست يابند و آن را با فضائي از تعفن و پليدي احاطه ها بايد بر ذهن طغيان آن. خواهند مي
شدند، همان  كاران يكسان محسوب مي جنايتكمون كه با » مجرمين«. پليدي و تعفن درهم شكسته شود و از كار بيفتد

ها  گرفتند؛ آن ها تحت حكم فلك و شالق قرار مي دادند، و همانند آن ها انجام مي دادند كه آن هائي را انجام مي بيگاري
اي  امهگاه ن گاه به. كردند ها تحريك مي قرار داشتند كه محكومين عادي را برعليه آن انيي 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 گل و غيره مي حساب مي ترين كار به كار در اردوگاه سخت... 

گرم نان و  700ي بدون شكر،  ما براي تغذيه در ساعت پنج صبح قهوه. شود مذهبي قطع ميشنبه براي انجام مراسم  يك
حتي وقتي امكان خريد . ليتر شراب  سانتي 69اي  ي كوچك گوشت گاو و باالخره هفته گرم لوبيا داريم؛ شب يك تكه 100

ي  عده. ز دوستانمان ديگر در بين ما نيستنداي ا عده. كشد آن نمي م  بها اندكي نان را دارم، باز حالم طوري است كه ميل
هاي پليد  اگر اين آميزش با آدم. پانزده نفر از شصت نفر در بيمارستان هستند لوئي سندر . اند خوني شده زيادي دچار كم

ها از  تر، كمونارها و دفا 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
  .فوريه 15 ايل
ولي ساعاتي هست كه بايد حتماً در بند حضور داشته باشم و  تخلف . كشم توانم خود را كنار مي جا كه مي من تا آن... 

بندانم دفاع كنم و تسليم  ندي همي خود درمقابل آزم 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 شوم التوريا  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 بي
كه هشت سال ] 264[بخت ، اين آدم نگونبِِرزوسكي. افتيم اين روز مي ي من خيلي از ما به عقيده به. يوانه كندانسان را د

وحشتناك است . آيد درد مي كنيد، دلتان به وقتي نگاهش مي. همه رنج برده، تقريباً عقل خود را از دست داده است تمام اين
. لرزد گاه بمانيم؟ از فكرش تنم مي ا چند سال ديگر ما بايد در اين تبعيدچند ماه ي. آن فكر كنم و من جرأت ندارم تا به

فقط سالمتي من . ام قوي وجدان من آرام است و روحيه. بشكنم هم  گذارم در ها، بدانيد كه من نمي ي اين رغم همه به
 .اهم كردممكن است كارم را خراب كند و مغلوب شود، ولي از خودم مطمئنم و هرگز از راهم عدول نخو

  :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 رنج ي اين همه حقيقت اين است كه در ازاي . ها را تحمل كنم ي اين ام همه من مجبور بوده كاران ـ جنايت
چه نوميدي و چه ! ام ها كه مأيوس شده چه بار. هائي مثل شما ام، عشق والدينم و احترام آدم وجدان آسوده ـ تسلي دارم
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ي توهمات من يكي پس از ديگري ذائل  نوع بشر باور داشتم، ولي همه من به! اند هائي كه وجودم را فرانگرفته ترديد
 .ام ايستاده باز  همه سرخوردگي مقاومت در مقابل اين تغيير بزرگي در من رخ داده است و تقريباً از. شوند مي

  :نويسد بازهم يك نفر ديگر مي
نه تنها سالمتيم ذائل شده . شوند ها براي من تماماً از دست رفته محسوب مي 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
كه با ما در  ها، درحالي ها، محبوس در مغاره ها و كتك در اين تبعيدگاه كثيف، زير انواع توهين. واقعاً دشوار است مارن

ها  اين ي 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 نآ. برند سر مي زنجيري مضاعف به

ها  آن توانيم حتي يك لقمه نان به هيچ تماسي با ما نيستند؛ و ما نمي 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  من قادر به. حال خود بمانيم، نتايج آن هولناك خواهد بود جا به اگر ما اين. جا رها شويم نبايد در اين
مايلم آموزش ببينم؛ ولي باوجود اين، من . 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 روز بيش به روز

 .ايم شده

كميسيون بخشودگي مجازات او را افزايش داده . رفت 1875در مارس  مارتو. اند؟ معلوم نيست چند نفر زنده امروز
هاي مطبوعات ورسائي  كه شغال خاطر دو مقاله مرد؛ درحالي سالگي به 25او در سن . تبديل كرد نو ايل را به ساتوريبود 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  مردن مسئله«: دوستاني كه دور بستر مرگش نشسته بودند، گفت او به. اش را از دست نداد روحيه

سر مادرم چه خواهد  رب! ياد من باشيد دوستان، به. دادم اين تشك پوشالي كثيف ترجيح مي را به ساتوريي اعدام  من چوبه
 ؟»آمد

  :اين هم مصيبتي كه يكي از محكومين تعريف كرده است
  .، هيجدهم آوريل)ليمكيل وركس( نو ايل

  .اند من ناچارم بگويم كه خيلي از دوستان درحال مرگ هستند و در اين ماه پنج نفر جان سپرده
  .پانزدهم مه

بود ) نه ساله و پنجاه(او بيمار و پير . هاي خود آزاد شد يشه از زنجيرهاي دوم دسامبر براي هم پير يكي از تبعيدي اودانِ
باوجود . برونشيت حاد قادر نبود ازجا برخيزد يك روز در نهايت فرسودگي  و مبتال به. و كار اجباري او را از پاي درآورده بود
پنج روز . چال انداختند سياه جواب، او را به در. 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 بيستكاناال 

 . رده بوديمرا دفن ك لكولو  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 است راووئلاين اعترافي است كه از دهان بازرس كل، . اند خواري تن بدهند، با سرفرازي در منجالب مانده به

رحم  ناپذير و بي هاي خستگي كه هرروزه در چنگال اوليه در مقايسه با اين مردانيقهرماني ادعائيِ شهداي مسيحيان 
 مانند، چه قدري دارد؟ كه سر خم كنند، بر ايمان انقالبي و وقار انساني خود باقي مي زندانبانان، بدون آن

در نوزدهم مارس . زند ميي از پرده را باال  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 به گروسه، 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[فرار شدند به
كه شكنجه با . اند هائي عالوه بر ديگران شده ما فهميديم كه محكومين كمون متحمل شكنجه وقت بود كه آن

، چهار پن د ايلكه در . شود شود، هنوز در اين تبعيدگاه مستعمراتي اعمال مي شكن كه باعث قطع انگشتان مي پنجه
كه ظاهراً . اند ازات داشت، تيرباران شدههاي عادي چند ماه زندان مج جرح ساده كه در دادگاه و خاطر يك ضرب زنداني به

ي  هاي زندانبانان اين بوده است كه موجب شورشي در ميان زندانيان شوند تا بهانه 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 محكم ريبورحكومت ورساي فوراً دريادار . قيمت گراني تمام شد ومين بهمحك
گيري  ماهي. جزيره محبوس شدند دست آورده بودند، دوباره در شبه ي اصلي را به ي اقامت در جزيره كه اجازه كساني. شد

طرف  خشونت زندانبانان دو برابر شد و به. ب از جنگل غدغن شدهاي دربسته مصادره و آوردن چو ي نامه ممنوع، همه
. كردند ها برنگشته بودند، تيراندازي مي كلبه رفتند يا بعداز ساعت مقرر به تر مي هاي تعيين شده فرا محكوميني كه از مرز

 .دو دوستانش بودند، از جزيره اخراج شدن روشفورفرار  كمك به كه متهم به نومĤتعدادي از تجار 
گر ثروت هنگفتي  كار يك غارت جديد با پشت كالدوني، را كه در كايِن، حاكم قبلي ريشري الحكم عزل  ريبور

. خاطر فرار نوزدهم مارس بود كه مجازات شد خاطر فسادش، بلكه به البته نه به. وپا كرده بود، با خود آورده بود دست
مقرر كرد كه هرزنداني بايد  آلرون. مشهور شده بود، واگذار گرديدهاي ماه مه  كه در كشتار آلرونكلنل  حكومت موقت به

نصف روز  ـ گرم سبزي خشگ 60ليتر روغن و  گرم نان، يك سانتي 700يعني  اقل الزم براي زنده ماندن ـ در ازاي حد
ها  كه چهار نفر آننفر كرد  57اعمال 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 مي لملو  لوئيز ميشل. مشترك همگاني را تقاضا كرده بودند
ها در معرض توهين زندانبانان قرار داشتند، در دستور روز  آن. نقض نشود، خود را خواهند كشت اين قانون جديد

پوشيدن  ها مجبور به كردند و بار ندرت لباس دريافت مي گرفتند، به جزيره مورد تبعيض و تعدي قرار مي شبه ي فرمانده
  .لباس مردانه شدند

، كه از پريتزبوئه. خاتمه داد آلرونشغل كوتاه، ولي درخشان  به 1876سال ، فرماندار جديد، در آغاز پريتزبوئه دورود 
جا  اين هاي ژزوئيتي درون دستگاه دولتي به كمال تبديل شده بود، توسط گرايش و ژزوئيتي تمام پروتيستانتيسم برگشته و به

او در اين . تر كند چه بود، بد را از آن ها و وسائلي يافت تا فالكت محكومان هاي احساساتي خود راه فرستاده شد و با حالت
هاي عمومي را خيلي  كاران بند جديد، قرار داشت كه جنايت كالدونيهاي  ، مديركل زندانشارييركار تحت هدايت كلنل 

كه ترتيب سلف خود را احيا كرد، اين را هم افزود كه آن  ضمن اين پريتزبوئه.  دانست تر از محكومان سياسي مي محترم
و . شوند ي كامل محروم  ماني كه در عرض يك سال نتوانند امكانات الزم براي معاش خود را تهيه كنند، از جيرهمحكو

. كند كه دستگاه قصد داشت در پايان مدت معيني خود را از هرگونه مخارج در ارتباط با محكومان معاف  حرف آخر اين
بسط  هاي دنيا قادر به نامه ولي تمام تصويب. عمل كند نومĤوران  هها و پيش عنوان واسطه بين آن يك عامل تعيين شد تا به

جديد  كالدونيها بار گفته و اثبات شده است كه  اين امر صد. تجارت كشوري كه فاقد منابع طبيعي است، نخواهد بود
آن . ندارد توانستند در رفاه زندگي كنند، شغل ي سرزنده و شكوفا مي براي اين هزاران نفري كه در يك مستعمره

ها  با احترام از آن نومĤمعدودي كه توانستند استخدام شوند، دانش خود را نشان دادند، چندين مدال گرفتند و در نمايشگاه 
. برند رنج مي 1875ي  نامه شوند، هنوز زير ضرب تصويب ها نفر را شامل مي ها كه اين موقعيت را ندارند و صد آن. ياد شد

مقرراتي كه از زمان فرار . تبعيد محكوم شدند، اكنون در معرض كار شاق قرار دارند ساني كه بهدر واقع اكثريت عظيم ك
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هم  گاه، آن بي تنها همسران و مادران محكومان اجازه دارند گاه و . است  اجرا گذاشته شد، هرگز تعديل نيافته به روشفور
  .ها از مستعمره كم نبوده است اخراج آن موارد. 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 كرده

محكوميت اين عناصر بيگانه با . ها خيلي نادر است اند؛ اما موارد بزه عمومي در ميان آن ان كمون مخلوط كردهبا محكوم
سازي هم كرده  باز را  بسياريار  سابقه ها با بهترين كارگران حتي وجدان افراد سوء آن  جرائم سياسي و تماس انقالب به

مجازات  ـ شكست است تالشي كه از پيش محكوم به ش براي فرار ـخاطر نقض قواعد و يا تال اكثر محكومان به. است
. توان فرار كرد؟ تاكنون فقط پانزده مورد فرار موفق صورت گرفته است چگونه بدون پول و بدون همدست مي. شوند مي

ساخته ها بود با زورقي كه مخفيانه  ، 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 دادند ترانكه 1876در نوامبر . هاي ساحلي پيدا شد صخره
، ترانكهيكي مرد؛ و ديگري، . دريا انداختند كنندگان، خود را به فرار از دست تعقيبها براي  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 درمقابل چنين جهنمي از فالكت، تبعيديان نبايد از رنج

زباني  كشوري بيگانه كه به توشه به پناه و بي شان، بي هاي هزاران كارگر با خانواده. اند دهدار نكر شرافت آرمان خود را لكه
بركت  ترند، به ها همراه با كارمندان و معلميني كه از خودشان هم سرگردان 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  ها بر پاره آن. اند راه انداخته ويژه در بلژيك، به صنايعي را كه پيش از اين راكد بود، به حتيها  آن. اند كرده

از ثروت ملي را  ها در گذشته، بخشي ها، نظير نفيِ بلد پروتستان نفيِ بلد 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 شجاعت كم
كه از  كار شاق شده است، در يك كالج بزرگ معلم است يا آن خاطر غارت محكوم به گ يا بهمر افروزي به آتش

رغم مشكالت اوليه، بيماري و عجز از كار، يك تبعيدي هم نبريد  علي. گيرد ي دولتي امتحان مي هاي يك مدرسه كانديدا
كه زنان  با آن. فر هم كوتاه نيامده استاز زنان حتي يك ن. و حتي يك مورد محكوميت در دادگاه خالف هم پيش نيامد

درميان اين هزاران تبعيدي فقط دو يا سه جاسوس پيدا شده است و فقط . دوش دارند ترِ بار فالكت مشترك را بر بيش
خيلي زود عدالت كارِ خودش را كرد؛ زيرا هرگز . راه انداخت به فيگاروتر از  كثيف زنْ اي اتهام ، روزنامهالندكيك نفر، 

چپ «خاطر دريافت پول از  يك عضو سابق كمون ناچار شد به. اند ها تا اين حد مراقب خود نبوده اي از تبعيدي يچ دستهه
در حين  1876آئي  هم ي گرد اندازه مارس به 18آئي يادبود  هم هرگز گرد. ها از خود دفاع كند 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 مانند هرجمعيت ديگري از تبعيديان دسته 1871هاي  بدون ترديد جمعيت تبعيدي. خود را پنهان كنند

ود، دنبال تابوت يك رفيق روان ب 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 نكرده كالدونيها برادران خود را در  باالخره اين تبعيدي. گردد برمي
بدون ترديد اين كمك، بسيار ناچيز است؛ ولي اين برگ . مركزش در لندن است اند كه 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 راز ميسوي محتضر د كه به اين دست مجروحي است. »كنند تو افتخار مي ها به آن. كنند فراموش نمي

ي  ها، دژها يا درنتيجه ها، شناور نفر در زندان 000/3حداقل . اند نفر درحين نبرد يا پس از آن كشته شده 000/25
ها  نفر محكوم شدند كه محكوميت اكثر آن 700/13. اند آن مبتال شدند، مرده هائي كه در دوران بازداشت به بيماري

. بيرون از فرانسه پرتاب گرديدند خورده از حاميان طبيعي خود محروم شدند يا به كودك و سال 000/70. العمر بود مادام
  .مارس 18خاطر قيام دست تنهاي  هزار قرباني ـ اين است بيالن انتقام بورژوازي به 000/111كم  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 ها انتقام را به آن. دهد نمي
همه انتخابات  بود و عناصر ليبرال كه اين هاي نظامي مهلت داده دادگاه ها به مدت چهار سال مجلس دهاتي به

نهاد عفو عمومي توسط مجلس  يك يا دو پيش. ها گذاشتند كرده بود، فوراً پا جاي پاي دهاتي شان 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 به كالدونيخش از يك ب
  .نخورده باقي گذاشته بود را دست كالدونياما انبار . هاي سبك محكوم شده بودند، عفو كامل داده بود مجازات به

هاي بزرگ عفوعمومي اسم رمز  ر تمام شهرد. 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 رالحتي ليب. 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 . عروف گامبِتيست در رأس آن قرار گرفته بودندهاي م اليه. خواه بود جمهوري 1876انتخابات فوريه 
وزير ارتجاع، . خود جلب كرده بودند 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 عفو عمومي به حاال ديگر اميد به

از رئيس  ويكتور هوگو. جديد بود كالدوني در شرف اعزام به كارواني از محكومانْ .كرد ي خود را با آن اعالم مي شادمانه
. تعويق بيندازد ها را تا مذاكرات و تصميم مسلماً مساعد دو مجلس به ، خواست كه حركت كشتي آنماكماهونجمهور، 
ي عفوعمومي  زود مسئلهخيلي . 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. نهاد روي ميز مذاكره گذاشته شده بود پنج پيش

ي اين جرائم عمومي نوشتن مقاله در  و از جمله نمودند  يشود، مستثني م جرائمي را كه اصطالحاً جرائم عمومي ناميده مي
هفت عضو از ده نفر اعضاي كميسيون با كليه . مجلس كميسيوني را مأمور تهيه يك گزارش كرد. ها بود روزنامه

  .ها مخالفت كردند نهاد پيش
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از فراست و شجاعت، سخت بهره  بي: ي متوسط بود اين باز همان طبقه. هاي جديدي در حال ابراز وجود بودند اليه
دست مجلسي از  به 1848كارگران كه در . مĤب و ژزوئيت بين  چنين خرده در مقابل مردم و زبون در حضور قيصر، و هم

هائي را كه مجلس  ديدند كه زنجير خواه را مي مجلس جمهوري 1876خواهان سركوب شده بودند، بايد در  جمهوري
  .كرد ير ميها بافته بود، اين مجلس تعم دهاتي

هائي قرار داشت كه با كمون جنگيده بودند ويا  مورد حمايت همان راديكال نهاد عفو عموميِ تمام و كمالْ پيش
هاي دموكرات پاريسي شده بودند، بدون مطبوعات سوسياليست،  ها اكنون شير آن. حمايت كرده بودند ير تيالاقل از 

هاي نظامي كه همواره مترصد قربانيان تازه  پاريس، تحت نظر دادگاه هاي مردمي، بدون تاريخي از كمون بدون تريبون
خون كشاندن آن حمايت كرده  از به لوئي بالندر شهري كه  . دهندگان انقالبي هستند و باالخره پاريسي محروم از رأي

همان كسي بود كه در  مارترموني  نماينده. كردند هائي بود كه بر سر افتخار انتخاب او با هم مجادله مي بود، حاال ناحيه
  .كلمانسو: ها تبريك گفت خاطر گرفتن توپ به لُكُنت مارس به 18

علل حقيقي آن اشاره  مارس مطرح كرد، اما مواظب بود تا به 18ربط و تحريف شده در مورد علل آني  او مطالبي بي
با طمطراق بسيار  كروا ال. ها داشتند ف آنتر نشان دادن مغلوبان سعي در تخفي 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 انقالبيفلوكه. »تب بوده است ي ها و حاصل حمله مأمن هيستريك
هنگام  با خردمندي اعالم كرد كه كمون تاريحاً نابه ماركو. ناميد» انگيز نفرت«در آن ازپاي درآمد، اين جنبش را  سكلوزدل

  .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 داشتند بهآوردند، حق  خاطر مي ژوئن و دسامبر را به
ها حق داشتند تا پاي مرگ عليه ظهور كشيش  بله، آن. اندر كار توطئه هستند دست طلبان در مقابل يك انقالب سلطنت
ها  آن. پس بدهدها را  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 عملي تظاهر كنند كه  به به

مارس  21در  ژول فاورو  ير يتگونه 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 به دوفورِعمل كرده بودند،  1871

ترين انقالبي بود كه  هاي خود و حتي از لحاظ اعمال خود راديكال هاي خود، انديشه اين از لحاظ ايده. جنبش كموني نبود
ساعاتي در تاريخ معاصر ما وجود دارد كه در آن «: گويد گر كميسيون مي و گزارش. »صورت گرفته است تاكنون در جهان

. 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 امي جامعه ميكارانه، قيامي عليه تم جا يك قيام سهمگين، قيامي جنايت من در اين

هاي  مداحي دادگاه دست زدند و به دوفوراكثريت عظيمي براي . »كند محكومان كمون نمي حق شهروندي به ي اعاده به
نظامي پرداختند؛ حتي يك راديكال هم جرأت اعتراض نكرد و از وزير نخواست كه فقط يك سند، و فقط يك حكم ارائه 

  .طابق مقررات و قانون صادر شده باشدكند كه م
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 كشتار شوند و بعد مي
انكار كرد كه محكومان كمون با سايرين در يك سطح قرار داده  فوريشونآدميرال . »كنيد ها لفاظي مي شكست آن

  .كنند معني اخص كلمه در باغ گُل زندگي مي ها را انكار كرد؛ و گفت كه محكومان به اند؛ بدرفتاري با آن شده
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ها  آن ، اين پاسخ ظريف به»برقرار شده است شكنجه دوباره«ها گفتند كه  ناپذيراني از ميان آن كه آشتي پس از آن
  .»كنيد بله، اين ما هستيم كه شما شكنجه مي«: اعطا شد
. رأي نداد گامبتا. رأي مثبت عفوعموميِ تمام و كمال را رد كرد 58رأي منفي در مقابل  396، 1876ماه مه  18در 

هاي نظامي جرائم عمومي خوانده بودند، مستثني  گاهمذاكره گذاشته شد كه جرائمي را كه داد نهاد عفوي به روز بعد پيش
  .كرد مي

مرحمت حكومت واگذاشت كه قول  نهاد هم مخالفت كرد و گفت اين كار را بايد به كميسيون با اين پيش
هرگز در «: گفت فوكه. ها براي حفظ ظاهر اندكي بحث كردند راديكال. اي را داده است هاي قابل مالحظه بخشودگي

  .دور انداخته شد نهاد به و پيش. »اوت و مرحمت نبايد نيات حكومت را مورد ترديد قرار دهيمسخ ي مسئله
اي  اي كه در آن بين مدافعان كمون و رجال دوم دسامبر مقايسه راني در سنا طي سخن ويكتور 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 به ماكماهونماه بعد  دو

. ها ادامه يافت محكوميت. افسران شريف منظور او را فهميدند. اين كمدي رياكارانه خاتمه داد ، به»نظر افراد شريف
گير شدند و  فرانسه بازگشته بودند، دست طر كرده و غيابي بههاي اول خ 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 مي 1876و در نوامبر ]. 266[شدند مي

خود  ها مجبور شدند اندكي به مانه افكار عمومي را دوباره تا آن حد حساس كرد كه راديكالرح گردهاي بي اين پي
اي  قانون فريبنده. ها را محدود نمايد اقل آن ها را متوقف كند، يا ال تقاضا كردند كه مجلس تعقيب 1876در اواخر . بجنبند

  .ب كردندهاي ما روي آن حسا تصويب شد كه سنا آن را دور انداخت و ليبرال
يك كميسيون بخشودگي  دوفورنهاد عفو عمومي،  روز بعد از رد پيش. طراز ديگران بود هم ماكماهونرحمت 

هاي فرانسه در آن  زندان. چين كرده بود، تشكيل داد مشورتي مركب از كارمندان و مرتجعيني كه خودش با دقت دست
نفر  400/4حدود  ها به كوم شده بودند؛ و تعداد تبعيديخاطر شركت در كمون مح شد كه به نفر مي 600/1زمان شامل 

ها را تبديل كرد، چند هفته يا چند ماه  كميسيون جديد روال كار كميسيون قبلي را ادامه داد، بعضي مجازات. رسيد مي
دست اين كميسيون يك سال پس از تشكيل، . بخشودگي داد و حتي دو يا سه نفر محكومي را كه مرده بودند، آزاد كرد

  .خوانده بود فرا كالدونيترين 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 جوئي مجلس دهاتي ترتيب، مجلس ليبرال انتقام اين به

را تأئيد  ير تيي يكي از وزراي  و اين گفته. جلوه كرد) طلبان سلطنتتر از  گذشت و شايد هم بي(ها  اندازه دشمن حقوق آن
 18بار ديگر برداشت غريزي مردم در  يك. »خواهان بايد مخالف عفو عمومي باشند بيش از همه، جمهوري«كرد كه 

ز يوغ امپراتوري تر ا اسم را بد كرد، سركوب بي ها عرضه مي آن به ير تيكاري كه  مارس تائيد شد كه در جمهوري محافظه
 .ديدند مي

جديد و در تبعيد باقي  كالدونيمرد، 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 مرد پن د ايلو  دوكوجزيره  ها در تبعيدگاه مستعمراتي، در شبه ترين و فداكارترين دلير. ديگري خواهند بود
  .امروز ميسر است، عمل كنندجائي كه  ي خود تا آن وظيفه ي كارگران است كه به اين برعهده
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دفاع از  ليره به 200/1نزديك . 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 حلق منچسترسه مردي كه در . ها تخصيص داده شد ها در مقابل دادگاه آن

والدين يكي و  به. اين قول عملي شد. شان از هرلحاظ تامين خواهند بود هاي ريافت كردند كه خانوادهرسماً اين قول را د
ها از  تنها در ايرلند مبلغ اعانات براي خانواده. ها تامين گرديد همسر ديگري كمك شد و و وسائل تحصيل و معاش بچه

فقط يك روزنامه، . كمك عفو شدگان شتافتند يرلند بهي مردم ا وقتي عفو جزئي داده شد، همه. ليره تجاوز كرد 000/5
. داد تشكيل مي اي ي آن را اعانات يك تا شش پني ، درعرض چند هفته هزار ليره دريافت كرد كه قسمت عمدهآيريشمن

براي  ليره 240، بيش از نيوزالندترين فقراي ايرلند، مهاجرين  ليره و فقير 000/4هاي آمريكا  فقط در يك نوبت ايرلندي
ليره  425صندوق اعانات زندانيان سياسي ايرلند بازهم  1874در . و اين فقط حركتي يك روزه نبود. ها فرستادند آن

ها يك كشتي اجاره كردند  فنيانتعدادي از  1874باالخره در . كند ليره تجاوز مي 000/10مجموع اعانات از . دريافت كرد
  .استراليا مانده بودند، آوردنداي از رفقاي خود را كه هنوز در  و عده

تعداد محكومان ايرلند چند صد . كند ليره تجاوز نمي 000/8محكومان كمون از  ها به ي كمك در فرانسه مبلغ همه
  .شمرد  هزار  نفر بود، محكومان ورساي را بايد هزار 

كه بدون وكالت و بدون  ها و شركا 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 كساني تبديل كرده
  .روند، چيزي بفرستند ليگي از فرانسه بدون درآمد و بدون امكان كار تحليل مي 000/6ي  در فاصله

. هائي هستند ها چه آدم دانيد كه كل وضعيت چگونه است و اين فهميد، شما كه آزاديد؟ شما حاال مي كارگران مي
چنان برجاست و اين  فداكاريتان همزنان، شما كه . ياد داشته باشيد ها را نه يك روز بلكه در هرساعت به خورده شكست

ي  بگذاريد كارگران همه. 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 به بگذاريد 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 تدس
  .اند، ثابت كند كساني كه براي آن ازپا درآمده
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  توضيحات نويسنده
  

وانست موفق شود، زيرا ت 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 قانون 9جمعيتي كه در 

  ).متن فرانسه( 253، صفحه 1سپتامبر، جلد  4تحقيق در مورد . »سپتامبر پيروز شدند
  
ها قرار  ها و تاريخ حقيقات مجلس، خاطرات، گزارشت: جا بايد تصريح كنم كه من بنا را بر مطالب موجود ـ در همين2

شان  ها، اسناد و مدارك يا دوستان دهم كه مورد تأئيد خود آن هاي خود هيچ عمل يا سخني نسبت نمي طرف دهم و به مي
صفحه : مدانست ، يا من مي 6صفحه : ام ديدهمن گفته است و  ير تيدانست؛ يعني  مي ير تيگفت،  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

  
رأي  گر كميسيون مسئول بررسيِ خبر معروفي كه موجب تسريع ، گزارشماركي د تالهوئهشهادت  ـ نگاه كنيد به3

  . 124ـ121، ص 1سپتامبر، جلد 4تحقيق درمورد . براي جنگ شد
  
  . يِر ميلياكتبر  21ـ گزارش 4
  
 ناپلئون سوماو از طرف . مأموريتي مخفي را بپذيرد كريمهـ 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 برامسپتامبر،  4تحقيق درمورد ـ 6
  

  .194، ص 2جا، جلد همانـ 7
  

  .313جا، ص  همانـ 8
  

  .330، ص 1جا، جلد  همانـ 9
  

غافل نماند و  عهده گرفتن مسئوليت اين مأموريت ي حكومت، از به در گزارش رسمي خود، براي تبرئه ژول فاورـ 10
  .ش انجام داده استا نوشت كه اين كار را بدون اطالع همكاران
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  .445، ص 1، جلد پاژـ  گارنيهسپتامبر،  4تحقيق درمورد ـ 11
  

كاري  چه پرسيدند چه خبر است، نظر حكومت چيست و به مدام در مقابل مردم مضطربي كه مصرانه مي«ـ 12
آورد، تمام همِ  عمل مي گفتيم كه حكومت حداكثر كوشش خود را به يم و ميسازي بود صحنه مشغول است، ما مجبور به

كه  گفتيم، بدون آن ما مي... كنند خود را مصروف دفاع كرده است، سركردگان ارتش بسيار فداكارند و با حرارت كار مي
  .375، ص 1، جلد دنكُرسپتامبر،  4تحقيق درمورد . »دانستيم ما هيچ نمي. آن باور داشته باشيم بدانيم و به

  
  .ناميد» غرامت«بس را  او حتي آتش. سپتامبر، ژول فري 4تحقيق درمورد ـ 13
  

  .432جا، جلد اول، ص  همانـ 14
  

لوحانه و درعين حال قاطع  شهادت اين ابله طبق معمول ساده .395سپتامبر، جلد اول، ص  4تحقيق درمورد ـ 15
  .است

  
اين ترتيب توانستيم  اند و به شهرداري مركزي را اشغال كرده بلورنو  بالنكيه هاي ملي گفتيم ك گارد ما به«ـ 16

تحقيق درمورد هيجدهم مارس، انتشارات . »اين دو نام تأثير هميشگي خود را برجا گذاشتند. نفر را بسيج كنيم 000/40
اعالم شده بود، روز  شولشهو  دريانوستر شد، انتخاباتي كه در پ ميان آورده نمي به بالنكياگر نام « .157، ص 2اَدام، جلد 

  .431ـ396سپتامبر، ژول فري، جلد اول، ص  4تحقيق درمورد . »گرفت بعد صورت مي
   

   .528ـ527، ص 1سپتامبر، جلد  4تحقيق درمورد ، دورياناظهارات  ـ نگاه كنيد به17
  

بايست ارتش  اي را كه مي زنه سالح آتش قتل برساند و سرپرستي 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 2تحقيق درمورد هيجدهم مارس، ژول فاور، جلد ـ 19
  

ئل امانو اي به در نامه. او توانست راهي براي بيرون آمدن از زندان پيدا كند. هم بازداشت شد پيا فيليكسـ حتي 20
  .او را آزاد كردند. »بوديد شما بايد وكيل مدافع من مي. جاي بسي تأسف است كه من زنداني شما باشم«: نوشت آراگو

  
 ي اين امر هنگام انجام عمليات محاصره«: گويد گيرد، مي كم مي چيز را دست ، وزير جنگ، كه طبعاً همهلفلوـ 21
  .»ا باقي گذاشتنفر آماده براي م 000/34تا  000/330ها  پروسي
  

  : Iپيوست ـ 22
ي جنگ پيدا كرد؛ و  است، در دبيرخانه سوزنژنرال  خانه به كل توپ ي ي زير را كه از فرمانده ي مركزي نامه كميته

  .آوريل آن را منتشر نمود 5ي رسمي كمون هم در  روزنامه
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 1870پاريس، دوازدهم دسامبر 

 سوزن عزيزم، 

آيا . برخورد كردم هسلنام  شخصي به  مورد سفارش شما را پيدا نكردم و فقط به هتزِلِي من در ميان سربازان جوان خارج
 اين همان فرد مورد نظر شماست؟

كاري   كنم كه از فرط بي ستاد خودم ملحق مي من او را به. من بگوئيد؛ من آن را انجام خواهم داد صراحتاً تمايل خود را به
اين براي (تر در معرض خطر است  فرستم كه از پاريس كم مي والريان مون ه او را بهك اش سرخواهد رفت، يا اين حوصله

 .كند هوا شليك  با توپ به نوئلروش آقاي  جا بايد به ؛ درآن)شا والدين
 .ارادتمند. بازكن ـ البته دهانت را

                   گييو
  .كرد فرماندهي مي والريان مونمذكور در آن زمان بر  نوئل

  
  .135، ص 2ق درمورد هيجدهم مارس، كرِسن، جلد تحقيـ 23
  

  . اين عيناً عبارت اوست. سپتامبر 4خاطرات ، ژول سيمونـ 24
  

   .43، ص 2تحقيق درمورد هيجدهم مارس، ژول فاور، جلد ـ 25
  

فته وجه از بين نر يچه به لوارارتش «: دو قسمت تقسيم كرد، نوشت كه ارتش ما را به اورلئاني  ـ پس از فاجعه26
  .»آورد تقسيم شده است دو ارتش هم است، بلكه به

  
تحقيق . داري كردند تا حتي از داشتن ظاهر يك شهرداري هم اجتناب كنند جلسه هم خود ها از تهيه صورت ـ آن27
وم ده نفري از اين مردان دلير با چند معاون شهردار در شهرداري ناحيه س .406، ص 1سپتامبر، ژول فري، جلد  4در مورد 

، گفته كُربنها،  يكي از آن. منحصر كردند تروشويافتن 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 2تحقيق درمورد هيجدهم مارس، جلد (است 

  .»ومت را واژگون يا تضعيف نمايندخواستند در انظار جهانيان اين حك بودند، نمي
  

  .تهيه شده بود ولهو  تريدنـ اين پوستر توسط 28
  

داديم آلت فعل سياستي  چنان رضايت مي گردن ما بود، اگر هم 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«ات جلس 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
  

، سپتامبر 4تحقيقات در مورد  بهد نگاه كني. 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 مي تروشو، 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 آتش سهمگين به كار در زير 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  منترتوكه  وينواـ سپاه 34
  .را گرفت، پنج هنگ صف، هفده گردان متحرك و هشت هنگ گارد ملي داشت بوزِنوالكه  بِلمرسپاه ژنرال . داشت
  

لي را پراكنده كرد و از بايد كمي گارد م«: 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 2كلنل شاپه، جلد . سپتامبر 4درمورد 
  

ري سپتامبر اعالم كرده بود كه تالش براي برقرا 4از شامگاه «: ها گفت كه آن ـ او محض اطمينان خاطر به36
  .389، ص 4سپتامبر، كُربن، جلد  4تحقيق درمورد . »ديوانگي خواهد بود محاصره از سوي ارتش پروس 

   
ژول . گرسنگي؛ مردن است، نه تسليم شدن تن دادن به: زبان آورده بود كه ـ او اين كالم ژزوئيتيسم كامل را به37

  .299سپتامبر، ص  4سيمون، خاطرات 
   

  .215، ص 2سپتامبر، جلد  4تحقيق درمورد  ،سومرـ شهادت ژنرال 38
   

هاي هفت ساله، در  در جنگ! ها را بازي داده است تنهائي آن نفر مدعي كه يك نفر به 000/175! ـ چه فضيحتي39
خود آمده بودند، از تسليم  نفر كه توسط يك سرجوخه به 500/1آماد تسليم شد  مرانژي، وقتي ژنرال وستفاليدر  مدين

  .ملحق شدند كنت كلرمونارتش  زور راه خود را باز كردند و به ند، بهسرباز زد
  

  .321ـ320، ص 2دلَرييِژ، جلد  سپتامبر، آرنو 4تحقيق درمورد ـ 40
   

فرمان . »ام كه شرافتاً آتش بايد متوقف شود توافق رسيده به بيسماركمن با آقاي . گردم مي من از ورساي بر«ـ 41
  .67بس و كمون، ص  وينوا، آتش. شب 7ساعت  27در 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، فرانكل، فلُت، اُد، دووال، دورانـ اَرنو، آواَري، بِسله، بالنكي، دمه، درر، دوپا، دوپن، 43
، رِه، رانويه، پيا، پندي، اوده، مينه، ميِه، من، ماكدونل، لونگه، لُوِرده، لُفرانسه، النژوانرنيگون، الكومبر، الكُر، ژاكالر، ژا

زير نام كساني كه براي عضويت كمون انتخاب شدند، خط كشيده . وارلَن، ول ،ويان، تريدون، تولَن، تسز، سرايِهرويِه، 
  .شده است

  
ها مرتكب جرائم  سال ژول فاوررا گرفته بود، با سند و مدرك ثابت كرد كه  كُمباجاي  وانژوركه در ] ير ميلي[ـ او 44

  .جعل سند، دو همسري و دست بردن در اوراق ثبت احوال شخصيه شده است
  

  .499/22 دووالو  707/65 تريدون. دست آوردند رأي به 000/22تا  000/65از  كوردوريـ شانزده كانديداي 45
  

  .، بازشماري شده است428، ص 4سپتامبر، جلد  4تحقيق در مورد در  مارك دوفرِسعالوه توسط  ـ كه به46
  

 1873فرِيزرِ مارس ي  اش مدال گرفته بود، در مجله خاطر رفتار غيورانه به 1848، 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

دنبال جنگ كريمه انداخت و چون نتوانست در اروپا نقشي بازي كند، مدت كوتاهي درگير جنگ داخلي آمريكا شد و  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 قيام تشويق كرد و در يك شب زيبا بدون اطالع ترك به
كارگران القا كند كه او  سعي كرد به. تشار اعالميه و جزوه كار زيادي كرداو در زمين ان. ش را ديدا نهاد خدمت پيش

سپتامبر هم  4جا كه حكومت  از آن. »يا ما يا هيچ«: هاي ژوئن گفت فرزندان كشتار به. شمشير و سپر سوسياليسم است
 وارلَنبفرستد و  ليون به كوردوريده عنوان نماين را پروسي خواند و توانست خود را به گامبتانتوانست قدر نبوغ او را بداند، 

نهاد تشكيل ارتشي از داوطلبان را داد  پيش ليون شوراي 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 1سپتامبر، جلد  4تحقيق درمورد ـ 49
  

ش در ا در كاخ اسقفي) كه بعداً اسقف اعظم پاريس شد( گيلبربا اسقف اعظم اولترامونتينيست  ژو كرميواين  ـ50
خواستند براي  خورد و در عوض خدماتي جزئي را كه روحانيون مي كرد، هرروز سر ميزش غذا مي زندگي مي تورشهر 
  .داد انجام ميگيلبر 
  

  .مطلب باال ـ نگاه كنيد به51
  

   .561، ص 1سپتامبر، جلد  4ق درمورد تحقيـ 52
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   .93اولين ارتش لوار، ص ، كاالدين دورِل دـ 53
  

  . 87ـ86ها، ص  جنگ در شهرستان، فرِسينه دـ 54
  

  .91جا، ص  همانـ 55
  

ما تمام اقداماتي را كه شما براي سربازان در «: تلگراف كرد دورِل 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 داده اورلئانراف اط

اين ترتيب، هيئت نمايندگي  به .120دورِل دپاالدين، ص . »موضع تهاجمي مضاعف كنيد بيني عودت دشمن به در پيش
  .كرد فكر مي دفاع كه  حرفي از حمله بزند، فقط به بدون آن

  
عمل  شان نماند، تصميم به اي براي كه هيچ چاره فقط وقتي«: گفته است سپتامبر 4در تحقيق درمورد  گامبتاـ 57
  .اين اعتراف از جانب او با ارزش است. »گرفتند
  

كه متوجه باشد خودش هم درست  كند، بدون آن را استهزا مي تروشو، دورلشنويم  ـ خيلي جالب است كه مي58
من نه طرحي دادم و «: گويد مي) 201، ص 3سپتامبر، جلد  4تحقيق درمورد (در شهادت خود . همان اندازه مضحك است هب

 لوارجناب، ارتش  عالي: نوشتن نامه براي اسقف اورلئان اكتفا كردم اي در دفتر يك وكيل گذاشتم، بلكه به نامه نه وصيت
  .»جناب براي نجات فرانسه دعا كنيد عالي. رسدب دوكروارتش ژنرال  كند تا به امروز حركت مي

  
مذاكره با حاكمي بپردازد كه  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 3سپتامبر، جلد  4تحقيق درمورد رالن، ـ 60
  

   .398، 4جا، دالُز، جلد  همانـ 61
  

طور غيررسمي با  اكتبر به 24در  توررا 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 به دبِر شارژه همسر امپراتور تماس گرفت و بعد به

سپتامبر،  4تحقيق درمورد  بهنگاه كنيد . نشان داد، از او تشكر كند) داخته بوددست ان بازِنكه او را هم مانند ( بيسمارك
   .253، ص 4جلد

  
   .297، ص 3سپتامبر، جلد  4تحقيق درمورد  آدميرال ژُرگيبِري،ـ 63
  

؛ ناحيه دواب: ؛ ناحيه هفتمفرُنتييِه. و: ؛ ناحيه ششممانه: ؛ ناحيه پنجماَلُرِن: ؛ ناحيه چهارمژنُتال. ا: ـ ناحيه سوم64
؛ سنسيال: ؛ ناحيه سيزدهماُدوانو: ؛ ناحيه دوازدهمپيكُنل: ؛ ناحيه يازدهماَرنو: ؛ ناحيه دهممايه: ؛ ناحيه نهممرترُل: هشتم
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؛ ناحيه ترويِه: ؛ ناحيه هيجدهموِبِر: ؛ ناحيه هفدهمته: ؛ ناحيه شانزدهمماسون: ؛ ناحيه پانزدهميكوستا: ناحيه چهاردهم
  .دبير راملرئيس ماند و  كورتي. بني: ؛ ناحيه بيستمگاردال: نوزدهم
  

   .128بس و كمون، ص  آتش وينوا،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 2سپتامبر، جلد  4تحقيق درمورد رئيس ستاد كل،  ،مرتمار نگاه كنيد به. گيري بيمناك بود است و حتي ستادكل از غافل

344.   
  

  . 467، ص 2تحقيق درمورد هيجدهم مارس، جلد  كلنل الويني،ـ 67
  

ها توسط  توپ  و، آقايان مرا باور كنيد، اين. پاريس ضبط و منتقل شدند ها به ها با خبر ورود پروسي اولين توپ«ـ 68
تحقيق ، ژول فري. »رانالگ، برده شدند؛ و از كجا ضبط شدند؟ از اُتويو  يپسشهرونداني تحت امر، گاردهاي ملي 

   .63، ص 2درمورد هيجدهم مارس، جلد 
  

اَلَووان، بوي، فرونتييِه، بورسييِه، داويد، بوئيسون، اَرون، گريتز، تسييِه، رامل، بادوا، آرنولد، پيكونل، اُدوانو، ـ 69
در اين سند . رِه، پوشَن، الواله، فلوري، مايژورنال، كوتو، كاداز، گاستو، دوتيل، مته، موتَنماسون، وِبِر، الگارد، الروك، بِرژُ

هاي گوناگون، ممتنعين و اعضاي  هيئت. فقط نام ده نفر از كساني كه در تاريخ پانزدهم انتخاب شدند، آمده است
  .غيرقانوني تقريباً بيست نام جديد ارائه كرده بودند

  
اگر براي كودتا كردن «: شد كه هاي گارد ملي گفته مي ي بخش شنيد كه در همه دورِل، رئيس ستاد ررزه دونُـ 70

  .2تحقيق درمورد هيجدهم مارس، جلد ؟ »دهند نيست، پس چرا مردي چنين نيرومند را در رأس گارد ملي قرار مي
  .صورت يك لژيون جداگانه درآمد ـ گارد ملي هريك از بيست ناحيه به71
  

آرنولد، بِرژُرِه، بوي، كاستيون، شُوييِر، شوتو، كورتي، دوتيل، بلوري، فرونتييِه، فورتونه، الكُر، فالگارد،الواله، ـ 72
ها، يعني نام آن نمايندگاني كه در  بسياري از اين نام. مايژورنال، مته، اوستَن، پيكونل، پاندي، پرودوم، وارلَن، وِرله، ويار

فوريه آمده بود، در  28هاي بسياري كه در اعالميه تاريخ  از سوي ديگر، نام. ب شدند، جديد بودندتاريخ سوم مارس انتخا
  .جا نيست؛ زيرا فقط كساني كه پالكارد را امضا كردند، در جلسه حاضر بودند اين

  
الش كه پاريس را از هرگونه ت«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 كرد رِنـ فرمانداري 74
جا مستقرند، اين تالش  كه هنوز در آن هاي ملي شريف پاريس و ساير سربازان منظمي  گارد فرستم تا با پيوستن به مي

  .»؛ اميدوارم كه اين كار انجام شودپليد را سركوب كنند
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شنبه  هاي شوم، يك رغم گزارش علي«: حكومت تلگراف كرد مارس به 5كه 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 در  پاريس هرگز اين

  .»خطر باور ندارم به من ديگر. است
  

ها و فعالين سياسي،  نه تنها متعصب. رأي مجلس در پاريس با ناخرسندي بسيار روبرو شد«: نوشت ژول فاورـ 76
كجي و تهديد  همه آن را نوعي دهن. دادند القول جلوه مي بلكه تمام طبقات اهالي خودرا در اين ناخرسندي متفق

طلبان است؛ كه مجلس براي انتخاب يك  اول كودتاي سلطنت ي شد كه اين پرده جا اين حرف تكرار مي همه. ديدند مي
بيزاري عمومي از اين كار سعي دارد آن را دور از چشم كساني انجام دهد كه ممكن  شاه آماده شده است، و با علم به

  .»است با آن مخالفت كنند
  

  .گرفتند مي مركزي ي 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 1سپتامبر، جلد  4تحقيق درمورد ، يِر تي. »شود مي

  
  .11، ص 2تحقيق درمورد هيجدهم مارس، جلد ، يِر تيـ 79
  

توانند حركت  ها مي هاي آن ها را جمع كرد و پرسيد كه آيا گردان ترين چهل نفر از معتمد دورِلـ شب هنگام، 80
   .456، 435، ص 2س، جلد تحقيق درمورد هيجدهم مار. ها نبايد حساب كرد هاي آن كنند؟ همگي گفتند كه روي گردان

  
  .در تحقيق در مورد هيجدهم مارس گزارش داده است ير تيهائي است كه  ـ اين تعداد توپ81

  

هاي حركت كنند، توسط يك كاپيتان با مداد نوشته شده  ميان گارد كرد به ـ اين فرمان كه سربازان را موظف مي82
اين ژنرالي را كه  دادگاه نظامي اين را انكار كرده بود تا به. نويسي كردآن را بدون تغيير يك كلمه با مركب رو لُكُنت. بود

  .بخشد دالنه مرد، افتخار به چنان بز
  .تحقيق درمورد هيجدهم مارس.گويد گرداني چهارده نفره مي ژول فريگويد پانصد تا ششصد؛  مي يِر تيـ 83

   

ما «: تر ؛ و بعد بيست سطر پائين»ما گذاشتيم پيش بروند«: گويد ابتدا مي تحقيق در مورد هيجدهم مارسدر  يِر تيـ  84
و  من . نظر من حساس آمد اين لحظه به«: آن دچار شده بود، پنهان نكرد ترسي را كه شورا به لبلو. »ها را عقب رانديم آن

گذاشتند و ما همگي تا  يداخل كاخ قدم م 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 مي در مورد هيجدهم مارسـ گزارش 85

ترين دالئل برجهل اين گزارش است، چراكه تظاهرات  كي از فاحش؛ ييِر تيدروغي نباشد براي الپوشاني رميدن و ترس 
  .دهد مركزي نسبت مي ي فرماني از جانب كميته فوريه را به 24
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  :روايت يكي از اعضاي آن مركزي در اين روز به ي تفصيل اقدامات كميته ؛IIپيوست  بهـ نگاه كنيد 86
  ).مركزي براي مؤلف ي ت يك عضو كميتهمستخرج از رواي(مارس  18مركزي 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 پيش از ختم جلسه تصميم گرفته شده بود كه جلسه. بودند
  .تصاص داشت، تشكيل شودهمين منظور اخ 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
  .هاي كميسيون قبلي را در اختيار گرفته بود و ديگر هيچ جلسه صورت

مركزي از طريق شايعات عمومي و  ي اعضاي كميته. مارس پاريس چگونه بيدار شد 18دانيدكه صبح  شما مي
ي خودم، من حدود ساعت هشت از خواب برخاستم، با  بنوبه. ريان وقايع آن شب مطلع شدندهاي رسمي از ج پوستر

هنوز كامالً . رفتم بافرواخيابان  كه توسط گارد پاريس اشغال شده بود، به باستيلشتاب لباس پوشيدم و با عبور از ميدان 
لَت  د نُوبرپائي يك باريكاد سر خيابان . كنند آغاز مي دهي دفاع را نشده بودم كه ديدم مردم دارند سازمان ركتوارد خيابان 

مركزي اعالم كردم، مانع  ي عنوان عضو كميته خود را به  كه من موقعيت رغم آن اندكي باالتر، علي. شد داشت شروع مي
فوبور خيابان  در. برگردم سن برنارباال بروم و در جهت خيابان  فوبورو  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 نمي آنتوان سن 
هائي درنظر گرفته شده بود كه در  توپ  بندي شده بود و فقط يك دهانه براي عبور رسيدم كه از هر دو سر باريكاد

  .شدند حال برپائي برده مي هاي در باريكارد ند؛ و يكي يكي بهي باز آن خيابان قرار داشت محوطه
اي شوم كه تعدادي از همكارانم در آن جمع شده  دشواري، اما موفق شدم كه وارد اطاق مدرسه سرانجام، گرچه با 

زمان با ورود من داشتند  مدرست ه. جا بودند در آن فوژره، و بوئي، ژِرِم، لَولت، گوئييِه، روسو، پرُدم، اَسيشهروندان . بودند
بعد يك ژاندارم را . او را تفتيش كردند. آوردند داخل مي گير شده بود، به دست مور سنيك سرگرد ستاد را كه در خيابان 

مراقب اين  X. ها صورت گرفته بود يكي از شهرداري هائي بود كه به آوردند؛ ولي تنها مداركي كه نزد او پيدا شد، ابالغ
. استفاده شده است Xبراي خودداري از ذكر نام شخص از حرف التين . [نوعي زندان در حياط ايجاد كرده بودكار بود و 

در . گير شده بودند ي پانزده نفري نظامي و غيرنظامي را ديدم كه توسط مردم دست چنين عبور يك دسته من هم] م
عهده گرفتن فرماندهي  انتخاب شده بود، براي به مونمارتررياست لژيون  كه روز پيش بهبرژره همين زمان شنيدم كه 

. را سازمان بدهد باتينيولكه بالفاصله بعد از من وارد شد، دوباره بيرون رفته بود تا دفاع  وارلن. جا اعزام شده است آن به
را  بيورهو  فرا، اُدوانو، شهروندان  كميته. اي خودش را نشان داد و رفت تا در رأس گردان خود قرار گيرد هم لحظه آرنول
  .اعضاي خود افزوده بود هم به

من از . 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 به ي هاي بيهوده خاطر بازجوئي به. را مرخص كنيم Xبعضي از همكارانم خواستم كه  

محض  به. كميته نداشتند كه هيچ ربطي به هائي كه ما دراختيار داشتيم تا حدي پر شده بود از آدم شاوره، اطاقيبراي م
خدمت در ستاد كل را داشته باشند و ما را از وضعيت  كه جا افتاديم، در جستجوي شهرونداني برآمديم كه تمايل به آن

همكاران بگويند  هرسو فرستاديم تا به ها را به ما آن. كردندتعداد زيادي اعالن آمادگي . 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. تنداز قاصدان ما فقط چهار نفر برگش
با دردسر زيادي  باتينيولهاي ملي  در گرد آوردن گارد وارلن. جلوي شهرداري جديد است ْمنيمونتانخيابان پاريس و 

ها  رفته بود؛ ولي سرباز نوييهاي   ادگانپ هجمع كرده بود و ب ترونيكي از اعضاي ستاد، نيروهائي را در ميدان . روبرو بود
تعرض  دو شاتوپادگان  شدند تا به آماده مي ليسبونهمراه با  برونو. خود گرفته بودند آميز به ها را بسته و حالتي تهديد در

  .كنند
 پانتئوندر  والدو. رود كه فرمان بدهد ها در ميان شگفتي ما حاكي از آن بود كه اين انتظار از كميته مي ساير گزارش

 سورمن پنج يا شش گردان در خيابان «: اين مضمون براي ما فرستاد يادداشتي به فالتو. مستقر شده بود و منتظر بود
. كميته بود هاي وفادار به آوري گردان شهرداري ناحيه سوم را تصرف كرده بود و در حال جمع پِندي؟ »چه بايد بكنم. دارم

  .دست آورديم، تصميماتي براي حمله اتخاذ شد را به كه اين اطالعات محض آن به
كميته فرماني . آمده بود تا خود را در اختيار كميته قرار دهد لولييِهكه اين تصميمات مورد بحث قرار داشت،  ضمن آن

اري مركزي هاي موجود براي گرفتن شهرد 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 گذاشت بافرواي فرعي دائمي در خيابان  عنوان كميته و دو عضو ديگر را به سياَمتفرق شد و 
  

ش را جمع كرد و شمشير ا ژنرال نفرات«: بنويسد بس و كمون آتششرمي را دارد كه در كتاب خود  اين بي وينواـ 87
  .»ش قرار دادا در دست، دليرانه خود را در رأس سربازان

  
ها را او كرده است؛ شهرداري مركزي،  كار ي نوشت كه همه كُنسييِرژياش در  ي احمقانه مهـ ده روز بعد او در نا88

عنوان يك منبع معتبر مورد رجوع گزارش در  و اين نامه به. و غيره را او گرفته است تويلري، واندوممركز پليس، ميدان 
اين . كنم داري مي اوان اين گزارش خوداز اين پس من از ذكر اشتباهات فر! 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 نارساست، بهتاريخي كامالً 
  

  .200، ص 2تحقيق درمورد هيجدهم مارس، جلد ـ مرِي، 89
  

روالر، اَسي، بيورِه، فرا، بابيك، مورو، دوپون، وارلَن، بورسيِه، مورتيِه، گويِه، الوالت، ژورد، روسو، لوليِه، بالنشه، گـ 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 پي ي هاي اولين كميته جلسه ـ صورت91
ها توسط  ايم كه صحت آن هاي او گرفته داشت ما اين جزئيات را از ياد. قل و ثبت كرده استاصلي را از حافظه ن

 ي كه مورد استفاده پاري ژورنالجلسات منتشره در  گفتن اين امر زائد است كه صورت. ش تائيد شده استا همكاران



 294 

مثالً، . اند وثق و اغلب تخيل خالصهاي آن غيرم مورخين مرتجع قرار گرفته است، ناقص، نادرست، افواهي و افشاگري
نحو بسيار  ي امپراتوري به ند؛ زيرا در دورها دهند و براي او نقش اصلي را قائل مي اَسي ها رياست تمام جلسات را به آن

  .هرگز هيچ نفوذي در كميته نداشت اَسي. را رهبري كرده است كرُزوشد 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  پرولتر فرانسوي هرگز اجازه. 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 اين دو ژنرال به ـ94

  .ها را آزاد كرد مركزي آن ي كند، كميته كه عليه پاريس اقدام نمي شانزيدو روز بعد صرفاً با قول . هيجدهم مارس
   .531ص ، 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. بناپارتيست بانك فرانسه انقالب را نجات داد

هاي شهرداري  فرانك در وزارت دارائي داشت؛ در صندوق 000/600/4نوزدهم كميته از تاريخ : دهد حرف پاسخ مي
  .فرانك ديگر هم آورده بود 000/500مارس، عوارض  21فرانك 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 كنند واندومقضيه ميدان  ت نكردند بهجرأ
  

  .ي رسمي منتشر شد ها در روزنامه ـ نام آن98
  

كنيم امالي  كردند از اين قرار است؛ ما سعي مي هاي كميته را امضا مي داشت ها و ياد كه بيانيه ـ اسامي كساني99
آندينيو، اَرنو، : اند هاي فرضي تغيير كرده نام صحيح اين اسامي را بكار ببريم، زيرا اغلب حتي در روزنامه رسمي تا حد

 آرنولد، اَسي، بابيك، بارون، بِرژُرِه، بيورِه، بوي، بورسيِه، بالنشه، كاستيوني، شوتو، دوپون، اود، فابر، فرا، فلوري، فورتونه،
ه، مالژورنال، مورو، مورتيِه، پرودوم، فوژرِه، گوديِه، ژُرِسم، گويِه، گروييِه، گروالر، ژوسلَن، ژورد، الوالت، ليسبون، لوليِ

كردند؛ و باالخره،  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  به لوليهكه از طرف  بيسن دوخيانت . دـ اين فرمان شب پيش صادر شده بو100

  .اجراي آن گرديد
  

. سوم آوريل برسيم تعويق بيندازيم تا به قدر انتخابات را به ي همكارانم اين بود كه آن تمام دغدغه«: تيرارـ 101
. »چنگ آورديم و همكارانم هشت روز ديگر به اين ترتيب من 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«: دمار. 385
  . 412ا، ص ج همان

  
   .342، ص 2تحقيق درمورد هيجدهم مارس، جلد ، تيرار ـ102

  
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  ر آند. »نفر در كمال نظم در ورساي متمركز است 000/40تعداد  ارتش به«: مارس گفت 19او در . كرد
حكومت حتي با وجود «: مارس 20در . درحالت پراكندگي كامل وجود داشت) كند كه خودش در تحقيق ارائه مي رقمي(

نفر بالغ شده ـ قيام در نظر  000/45ارتش به «: مارس 21در . »ي خونين دست يازد يك مبارزه خواست به تحريكات نمي
حكومت  هاي متحرك ازهرسو به جهت حمايت در مقابل آنارشي، گردان«: مارس 22در . »اعتبار گرديده است همه بي

هاي  اي از اهالي و گارد بخش قابل مالحظه«: كه آراء درحال شمارش بود مارس، هنگامي 23در تاريخ . »شود تقديم مي
  .»اند شده ها براي استقرار مجدد نظم  ملي خواستار كمك شهرستان

  
هاي ملي برخوردار بود، احساس  كه از تأييد گارد ليونجاكه كمون موقت  از آن«: ود گفتندها در اعالميه خ ـ آن104

كنندگان خود مبري از  شود، اعضاي كمون خود را در مقابل انتخاب ها پشتيباني نمي كند كه ديگر از طرف آن مي
  .»كنند اند، رها مي اختياراتي را كه دريافت كرده ي 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 پلدوكروچهار ماه بعداز اين وقايع، فرماندار . است
آور است، يكي  ش هم كراهتا هنگام، گفتن شب. سر او را بريدند. داشتندن ها حرمت جسد او را نگه آن«: شهادت داد مارس

را  لسپه دي  هائي از جمجمه اي وارد شد و تكه كافه از كساني كه در قتل شركت داشت و تحت محاكمه قرار گرفته بود، به
اين مرد «: جرأت كرد اضافه كند دوكرو. »هاي خود خرد كرد هائي از همان جمجمه را زير دندان ها نشان داد و تكه آن به

هم آن را تقبيح  اتييِن سنهاي  آوري كه حتي راديكال پردازي كراهت خيال. »گير ، محاكمه و تبرئه شده بود دست
  .اند كرده

  
  .ـ محالت مردمي مارسي106

  
كه اين كار  يم آناز ب كُنييِه. 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، شئونـ  لوازو؛ برُله، )لوور: ناحيه اول( اَدام، من، روشار، بارِهـ 108
  ).پسي: ناحيه شانزدهم( ماموتان، بوتييِه؛ )اپرا: ناحيه نهم( تفري، ناس؛ )لوگزامبورگ: ناحيه ششم( لُروا، روبينه؛ )تامپل

  
  ).اپرا: ناحيه نهم( ران، پران؛ )بوربونـ  پاله: ناحيه هفتم( لُفور؛ )لوگزامبورگ: ناحيه ششم( گوپيلـ 109
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شهرداري : احيه چهارمن( آرنولد، لُفرانسه، كلمان، ژِراردن؛ )تامپل: ناحيه سوم( دمه، اَرنو، پندي، دوپونـ 110
پاريزِل، اوربن، ؛ )لوگزامبورگ: ناحيه ششم( بِسله، وارلَن؛ )پانتئون: ناحيه پنجم( رِژِر، ژورد، تريدون، بالنشه، لُدروا؛ )مركزي
پيا، گامبون، فليكس ؛ )ليزه شانزه: ناحيه هشتم( رائول ريگو، ويان، آرنولد، اَليكس؛ )بوربونـ  پاله: ناحيه هفتم( برونل

ناحيه ( مورتيِه، اَسي، دلسكلوز، پروتو، اود، اَوريال، وِردور؛ )لوران آنكلوسن: ناحيه دهم( فورتونه، شامپي، بابيك، راستول
: ناحيه سيزدهم( لئو ميِه، دووال، شاردون، ترانكل؛ )رويي: ناحيه دوازدهم( وارلَن، گرِسم، تايِز، فرونو؛ )پوپانكور: يازدهم
وارلَن، كلمان، ؛ )وژيرار: ناحيه پانزدهم( كلمان، ول، النژون؛ )اُبزِرواتوار: ناحيه چهاردهم( يورِه، مارتله، دكانب؛ )گوبلَن

: ناحيه هيجدهم(بالنكي، تايسز، درر، كلمان، فرِه، وِنوري، گروسه ؛ )باتينيول: ناحيه هفدهم( ژيراردن، شالَن، مالون
ناحيه ( بِرژُرِه، رانويه، فلوران، بالنكي؛ )شومونـ  بوت: ناحيه نوزدهم( دلسكلوز، ميو، اوستَن، فلوراناوده، پوژِه، ؛ )مونمارتر

  .گير شد جا دست جنوب فرانسه رفته بود، در همان ش بها خاطر بيماري كه به بالنكي ). مونيمونتان: بيستم
  

خوانيد كه در  ، دبيركل وزارت دادگستري را ميملينها،  ي يكي از آن در زير نامه :III پيوست  ـ نگاه كنيد به111
ترين دشمنان اين انقالب تبديل  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،

في براي جدال در درون مجلس خودمان كه قرار است مسائل هاي طوالني، من ديگر قدرت جسمي كا پس از اين خستگي
كه اين مجلس  را براي آن ام 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  ن، سيژول ملي
، ص 2تحقيق درمورد هيجدهم مارس، جلد . نفر را ديد 000/17جا  در آن سدانو  رايشافنبا چشمك  ماكماهونـ 112

22.   
  

! ها برگرديم كبوتر خواهيم دوباره به ورساي، اگر نمي به! بالن متوسل شويم خواهيم دوباره به ورساي، اگر نمي به«ـ 113
  .، سوم آوريلوانژور  ـ و غيره ! »سبوس خوردن بيفتيم خواهيم به ورساي، اگر نمي به

  
كه  دووالهاي همان زمان منتشر شد، توسط چندين تن از رفقاي  ها در روزنامه ـ اين جزئيات كه بخشي از آن114
ي خود جرأت كرد كه  قيدانه لوحانه و ال ، سادهآميز در كتاب ناقص، دروغ وينوا. ها سؤال كرديم، تكميل شده است ما از آن

  .»در درگيري كشته شد دووالنام  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 دادستان ي 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 بفرستم تا مقامات نظامي بتوانند متعاقباً دست به ربينهمن توفيق نيافتم فوراً تلگرافي براي ژنرال 
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در  ماركونطق . »برجا ماند كَركَسنكه نظم در بركت نفوذ شخصي من بود  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 زندان منتو د بارال به ير تي، منشي هيلر ـ  سنـ  بارتميـ 116
تحقيق درمورد هيجدهم . »شد تر مي ها بد كرديم؟ خيلي براي آن چه بايد مي. نيم بكنيمتوا كاري نمي ولي ما هيچ! ها گروگان

   .271، ص 2مارس، جلد 
  

اين . »اي ميليون بود خرده و موجودي نقد چهل«: گويد مي ،1873خاطرات من، پاريس، دركتاب خود  بِسلهـ 117
در شهادت . اين مرد نيك او را فريب دادند ارقام غيرواقعي به ي ها با ارائه آن. ميليون نبود 203تر از  چيزي كم» اي خرده«

  .ارقام واقعي را داده است لوك د) 438، ص 3تحقيق درمورد هيجدهم مارس، جلد ، اراتا(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 به پلوك دس از سقوط كمون شخصاً پ

  .قضائي دريافت كرد مبني براين كه ديگر هيچ تعقيبي عليه او صورت نخواهد گرفت
  

ين بهانه كه بقيه ناقص توپ كه درحين محاصره توسط پاريس ريخته شد، حكومت دفاع ملي با ا 400ـ از 119
  .287محاصر پاريس، ص  ،وينوا. عراده را پذيرفت 40هستند، فقط 

   
: بگويد بيلوـوارِن گذارد كه به مي بارِر، او در دهان ترميدوردر روايت خود از نهم . جعل ـ گاهي حتي به120

و حاال هم كه از . پردازد ان خود ميدرازگوئي در بزرگي قهرم ي اين مطلب به واسطه ؛ و به»حمله نكن پييِر روبس به«
كند كه او فقط  اين اميد است كه كسي صحت اين مطلب را بررسي نمي  ترديد به كند، بي نقل قول مي كورتواگزارش 

  .»حمله نكن«، نه »حمله كن«گفت 
  

بند را تأئيد  نيم و غيره اين برخورد كُربون، بلوكه: ها راديكال. وجود داشت ليگرسد 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 به اي هيچ اعتراضي علني
  

 كمون 309؛  000/20تا  000/10كمون از 108نفر جمعيت دارند؛  000/20سه كمون بيش از  ـ هفتاد و 122
 320/1بنابرين فقط . 000/4تا  000/3كمون بين  581؛ و  000/5تا  000/4كمون بين  249؛  000/10تا  000/5بين

  .كمون نوعي حيات سياسي دارند 800نفر هستند و فقط  000/3تر از  كمون واجد جمعيتي بيش
  

 كوربِه، وژار؛ )بورس: ناحيه دوم( دوران، ژوهانارپوتيِه، سرايِه، ؛ )لوور: ناحيه اول( وزينيِه، كلوزرِه، پييو، آندريوـ 123
: ناحيه دوازدهم( فيليپ، لونكال؛ )اپرا: ناحيه نهم( بريوسم؛ )بوربونـ  پاله: ناحيه هفتم( سيكار؛ )لوگزامبورگ: ناحيه ششم(

منوتي ؛ )مونمارتر: يجدهمناحيه ه( كلوزرِه، آرنولد؛ )باتينيول: ناحيه هفدهم( دوپون؛ )پسي: ناحيه شانزدهم( لونگه؛ )رويي
  ).منيمونتان: ناحيه بيستم( ويار، ترَنكه؛ )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 يبخشيد و اين لطف را داشته باشيد كه تقاضائي را كه از شما م خاطر نوشتن اين سطور به مرا به
خودم شخصاً درگردان . 97و 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 است كه در يكي گردان خواهان آن
  .كُشان ورساي از جمهوري جوانمان دفاع كند خورده است كه سالح برخواهد داشت تا در مقابل آدم

هاي برادركُش دشمنانمان ازپا دربيائيم، انتقام او  گلوله ايم كه اگر هريك از ما در اثر ايم و سوگند ياد كرده ما همگي پذيرفته
  .را بگيريم

با او هرچه . كنم سرزمين پدري و جمهوري تقديم مي من با تمام وجود او را به. شهروند، پس آخرين پسر مرا هم بگيريد
هاي  ـ شهروند، درود. ر مرا خوشحال كنيدخواهيد، قرار دهيد و هزاربا انتخاب خودتان درهرگرداني كه مي خواهيد بكنيد، او را به مي

  ي مرا بپذيريد، برادرانه
  ،177اوگوست ژولُن، گارد گردان 

  1871خيابان 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 ـ و عجب ايمان وافري به125

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 ممكن است، آن اين غير! اما نه. از ما و فرزندانمان مراقبت كند

  .»ها بيفتد ئيدست ورسا 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  دورباد چنين فكري از من؛ ولي من بيم آن را دارم كه ضعف اعضاي كمون باعث سقط طرح. نيست

كه حاوي مداركي است كه ارتش  عمق جامعه در زمان كموننام  تابي گرفته شده است بهاين نامه قهرمانانه از ك. »شود
كار كالً كاريكاتوري مشمئزكننده است كه در آن خود مؤلف در  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 چهار 26كه گردان  شنبه ششم، وقتي سه
ها تصميم  نشيني كرد و آن عقب ها را ناچار به فدرال هاي توپ ه گلولهك وقتي .مدافعان چيزي براي نوشيدن بدهد دويد تا به

طرف يك پيت شراب پريد، كنار آن  هاي توپ به رغم گلوله هاي خود را فدا كنند، اين كودك علي داشتند كه خوراكي
ي يك فدرال را كه همان  هدرهمين لحظه اسلح. »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 دو اسب كه 
  .شد پورت مايوها در  نجات تفنگ هاي خود موفق به رغم زخم سيزده و نيم ساله، علي ،لئون وانوييِر

  
طوركلي اين ارقام غلط و  به. مه خيلي ناقص است 6صورت روزنامه رسمي . ـ اعداد بسيار تخميني است128 

  .ميِراساس است؛ مخصوصاً پس از مديريت  بي
  

ها، افسران ارشد و  اند، ابتدا درحين مبارزه و بعداً با ژنرال كنترل شده دهم در دو نوبت با دقت كه من مي ـ ارقامي129
هاي خيالي ايجاد كرده است،  او بريگاد. هاي تقريباَ خيالي درست كرده است صورت اَپِرژنرال . ي جنگ كارمندان دبيرخانه

برابر كردن   جا با دو رفته شوند، در همهخدمت گ 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 به 000/50و بالغ بر  دومبروسكي به
  .نوع ارزش تاريخي ندارد گزارش هيچ. داند او حتي نام بعضي از فرماندهان كل را هم نمي. ئف استاسامي و وظا

  
او  به: جا نظرات خود را توضيح داد او درآن. ي جنگ معرفي نمود دبيرخانه ـ يك عضو كمون او را پيدا كرد و به130

 وربلوسكي. »شود از تكرار آن براي ما خسته نمي كلمه كلمه به فليكس پياولي اين، آن چيزي است كه «زد شد كه  گوش
جا اين يادداشت را  رفت و در آن پيادفتر  به روسل. »فرستادم فليكس پيامن چند روز پيش يك يادداشت براي «پاسخ داد 
مايه خود سر ها بكند، به مؤلف آن اي به كه اشاره را بدون آن وربلوسكيباز 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 نامه زيرا را به رئيس پليس، والنتَن، بخش

  1871ورساي، پانزده آوريل 

ي آذوقه  بار و هرگونه عرضه و هاي خوار ي قطار وز بايد همهاكنون تصميم گرفت كه از امر ي مجريه هم رئيس قوه
بينيد، اتخاذ  خواهم كه فوراَ هراقدامي را كه براي اجراي اين قرار الزم مي من از شما مي. سمت پاريس متوقف شوند به

ريس را تفتيش كنيد و مقصد پا 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

  .نماينده مسئول وظائف پليس
  والنتَن 

 
  .تيسزگزارش توسط  : VII پيوست ـ 132

  :براي مؤلف تايسزبرگرفته از روايت 
فوراَ توسط . هاي ملي نظم بود كل پست رفتم كه هنوز در اشغال گارد ي اداره كي از برادرانم بهو ي فرانكلهمراه با ...
مركزي كه  ي ابتدا اعالم كرد كه او صالحيت كميته رمپون. پذيرفته شدم كه در ميان هيئت رئيسه قرار داشت رمپون

كاري بود، چون بالفاصله شروع  رفاً يك احتياطكنم كه اين ص ولي گمان مي. شناسد رسميت نمي مرا انتخاب كرده را به



 300 

سپتامبر هم كه او را منصوب كرده، از يك جنبش اقالبي زاده شده و با وجود  4او گفتم كه حكومت  من به. مذاكره كرد به
 نپردوموتواليست 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 شده 18اكنون با انقالب  است و درنتيجه دشمن نظريات كمونيستي، كه هم
آمد يك تغيير و تحول اجتماعي است كه هيچ مكتب خاصي  در مارس نه پيروزي يك مكتب سوسياليستي، بلكه پيش 18

طوالني اعالم كرد كه شخصاَ  ي او پس از يك مكالمه. دارم مكتب موتواليست تعلق 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، به كه حاضر است

كند  د ميتا روزي كه كمون سرانجام تصميم خود را بگيرد، او تعه. مركزي نمايم ي كرد كه مراتب زير را تسليم كميته
كه انتصاب ( آرنو. او  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 سازند ي ها بتوانند كميته انتقال دادم تا آن) من ابالغ كرده بودند مرا به
قرار شد كه در دستور روز قرار گيرد، . ي پست را مطرح كردم ي اداره ز دوم من مسئلهشايد رو. كمون تشكيل شد

را  پينديمارس كارگري آمد تا  30كه در  شود؛ تا آن اي كه در اين مذاكرات ديده مي مان شكل آشفتهه ولي همواره به
من دستور داد تا ترتيب  ب كرد و بهكمون فوراً انتصاب مرا تصوي. 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 آن شاردن. رسيدند نظر مي بهتفاوت  بي

. زدم آمدند، قدم مي هائي كه كارمندان براي اولين تحويل مي ها و حياط روز بعد در ساعت سه صبح، من در اطاق
هاي خود را  داد كه سرويس اركنان دستور ميك ها نصب شده بود كه به ها و حياط نويس در تمام اطاق يك اخطار دست

پست خود  ها را پاره كردم و افراد را تشويق كردم تا به 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 هشت بعضي از كاركنان  آمدند؛ و در ساعت نه از آن هم بيشدر ساعت 
  .ها نزديك بود كه دنبال شود پيش گرفتند و سرمشق آن اي راه بازگشت در جمع شدند، حرف زدند، بحث كردند، عده

آن دسته  نند؛ و خودم با بحث و تهديد از اين دسته بهها را اشغال نظامي ك 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

در يك پ. 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 ارتقاء 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. چند ثانيه طول كشيد
ش را ا ترين جزئيات ها در مورد اين اداره كه من حتي ساده هردوي آن. يلي زود معاون من شدقرار داد كه خ) 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 تمام رؤساي بخش
را انجام داده  ها هاي رؤساي بخش ها را گرد آوردند، كه براي يك مدتي طوالني كار اني از سرمنشيدوست)  ب(و ) الف(

  .در رأس سرويس پست پاريس قرار گرفت) 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 نماينده برِلهكه 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  ر دفاتر بخشناپذي و تعدادي ديگر با همتي خستگي) ب(، )الف(
ها  ولي در تحويل نامه. شان را تحت نظارت خود قرار دادند ها منصوب كردند و كارآموزي كردند و افراد خيرخواه را در آن

در . ر توضيح دهمي مردم شده بود و من مجبور بودم حقايق را در يك پوست 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

عنوان كمكي پذيرفته شده بود، موقتاً و تا زماني كه امكان احراز صالحيت  ها به ي شهروندان كه خدمات آن همه
  .كردند ها باشد، روزانه پنج فرانك دستمزد دريافت مي آن

خانه،  ، مدير منصوب ضرابكاملينا. تصادف ما مقداري تمبر پست ده سانتيمي در ته يك صندوق پيدا كرديم برحسب
  .ها فرستاد و كار توليد تمبر آغاز شد ها و قالب دنبال سيني به

ديد تر گرفت كه بي قرار مي سودار  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 توسط قاچاقچيان ما به هائي كه نامه. خوردند دار مي پاريس مهر تاريخ به

ها  وقتي ورساي اين ترفند را كشف كرد، عالئم تمبر. برد هاي ديگر ازبين مي ها را از نامه داشتند، كه امكان تشخيص آن
را از دفاتر ورساي تهيه فرستاديم و تمبر  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 ينهها و با هز آن
اين اكتفا كرديم  ما تنها به. هايمان را ببنديم ها را بگيريم و ناچار بوديم كه چشم توانستيم جاي آن كردند، ولي ما نمي مي

ها از اين لحاظ بتوانند  كه آن ها كم كنيم، البته بدون اين پاريس قدري از اين سود پست پاريس به ي 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 تالش
 .ها براي خريد افراد بشويم هاي آن مانع توقف تمام تالشولي ما نتوانستيم . شد

ي مسئول، منشي او،  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 به ـ 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 هماز آن پس قابليت كارگران و . داديم
  .شد مي

  

  :VIII پيوست ـ 133
هاي مستقيم و  ماليات لوئي دبكو  فاييبسيار جالب   كند كه روايت بسيار 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( كامبوو  فاييمارس  24عصر 
هاي اداري آشنا بود، خيلي  خم و كه كامالً با پيچ  Xشهروند. ها داد 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 رك براي جمعدفاتر اصلي و ساير مدا

. ها فرار كرده بودند ها و كارمندان مسئول تهيه صورت پرسنلِ چهل مركزِ ضبط ماليات، ارزياب. آوري گردند جمع 1869
هاي  انترناسيونال و بقيه منشي متعلق به ها كارگران گزين شدند كه تعدادي از آن ها با چهل شهروند جاي دار تحصيل
تعدادي از مأموران سابق كه نرفته بودند، حفظ شدند؛ ولي تحت نظارت افراد . ها يا ادارات دولتي بودند خانه تجارت
  .تعداد زيادي از كاركنان را مصمم كرد كه بيايند و تحت نظر مديران جديد كار كنند Xحضور 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 دار، پنج حساب ، يك سرحساب ها حساب ها و صورت رئيس دفتر ماليات

ر بودند، يك مأمور ابالغ، يك عامل با دار مالياتي كه هريك از كمك دو يا سه منشي برخوردا خارج، از چهل تحصيل
  .ش در انبار باندرول شرابا داران حساب

ها بازديد  كرد، ولي بازرسان هرروزه از آن 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 وزارت دارائي منتقل مي

ون شان براي كم كردند تمام وظيفه حدود صد نفر منشي كه فكر مي. مه متوقف شد 25اين سرويس عصر روز شنبه 
  .مستقر شد بييِت د 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 چاپ لوئي دبكو  پينديمارس،  18در ساعت پنج عصر روز 
از اين موقعيت استفاده كرد تا  هرئو. دفترش برگشت باال به، پائين آمد و سعي كرد كه مذاكره كند و بعد دوباره هرِئو

و غيره است؛ و  آراگو، ماراـ 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 ندارد 18جنبش 

خاطر خشونت و  كه به ـ فليكس درنمنيل ها ـ رئيس، معاون رئيس، ناظر، و رئيس كار استثناي تمام پرسنل به
ي مركزي پول ندارد و  ها در بيرون شايع كردند كه كميته اين. ش عميقاً مورد نفرت بود، حفظ شدندا انصافي بي
مركزي  ي نام كميته نصب شد، بهها  در پاسخ طي اعالني كه در كارگاه دبك. كارگران دستمزد پرداخت نخواهد شد به

  .ها را تضمين كرد مزد
ـ پس از  استثناي تعداد خيلي معدودي به ها ـ ي كاركنان و متصديان سرويس ي ورساي همه اشاره در پايان مارس، به

ها  گاهمدير جديد از اين وضع استفاده كرد تا انتخاب مسئولين جديد كار. 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 به دبكاندازي كرد،  ها سنگ ها و بيانيه نصب قرار
 .انداز كرد فرانك پس 200خانه روزي  پنج درصد افزايش يافت و چاپ و ها بيست مزد آن. ها اين كار را كردند آن

 18در . ها افزايش يافته بود پائين و كارگر هاي رده  ها شديداً كاهش يافته بود، ولي دستمزد منشي حجم دستمزد
هاي  مون اين بدهيك. 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 نخورده و خيلي مرتب به انبار دست
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انك آن توسط حقوق فر 000/23شد، كه  فرانك بالغ مي 000/120مارس 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] فرانك 000/80يعني، ماهانه حدود [
هاي  ز شعلهي ملي را ا خانه ها و فتر چاپ ها اعالم كرد كه آرشيو در روزنامه» خواهان اتحاد جمهوري«پس از كمون 

آرشيو فرستاده شد، ثابت گرديد كه  به دبكدرخواست  مه به 24طور كه توسط فرماني كه در  همان. آتش نجات داده است
  .اين يك دروغ بوده است

  .پينديشهرداري مركزي،  ي ـ كلنل فرمانده. ها نبايد سوزانده شوند آرشيو ـ . فرمان

ي امنيت عمومي فرستاد  كميته پيكي به 24او در شب . بود دبكدر اشغال محله  خانه هم تا زمان هجوم به دفتر چاپ
روز بعد، پس از آن كه پاسخي دريافت نكرد . ي رسمي را طلب كند تا اسناد، مدارك و مقاالت الزم براي تنظيم روزنامه

وستري را كه سه روز بعد منتشر جا سه بيانيه يا پ رفت و در آن بِلويل كردند، او به رفت مي ها پيش كه ورسائي و درحالي
  .دستور او چاپ شدند گرديدند، به

  
در كل، با احتساب . ونسنو  مونمارتر، مدرسه نظام، تويلريشهرداري مركزي، : ـ پنج پارك وجود داشت134

  .، خمپاره، و مسلسل دراختيار داشتهويتزِرتوپ،  100/1ها و حوالي شهر، كمون  ي دژ خانه توپ
  

  .ها در كميته اول شركت داشتند عضو مركب بود كه فقط دوازده تن از آن 40مركزي دوم از  ي ـ كميته135
  

: پاسخ داد دلسكلوز؟ »نهاد كرده است من پيش دانيد كه ورساي يك ميليون به آيا مي«: گفت دلسكلوز ـ او به136
  .و از او روي گرداند! »ساكت باش«

  
دادستان كل قرار داده بود، بازداشت  به جا د در كاخ دادگستري كه در آنمارس در اطاق خصوصي خو 20ـ 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 مه ي هدر شمار تايمزـ خبرنگار 139
من . طور تصور كرد توان اين آساني مي ها را به ها و نوار نظرم تشك به. حضاند ـ كذب م بندي استخوان بوده شكسته

گيرند؛  هاي توأم با خشونت مورد استفاده قرار مي هاي فرانسه و در موارد خلجان هائي در زايشگاه ام كه چنين چيز ديده
روند كه هيچ مرض تا  يكار م هاي خشني به ولي كُند و ملحقات آن، وسائل مشكوكي هستند و براي اعمال فشار

  .»كند استفاده از آن را توجيه نمي اي حاضر شناخته شده حال
  

: داد پاسخ مي ريگو اعتنا به اي گُنده و جسور، راحت و بي اي كه پست سرپرست را اشغال كرده بود، پتياره ـ راهبه140
ببينيد آقايان، شما مرداني جوان . ديوانه بودند ها ن آ. شان هاي خانواده براي خدمت به«؟ »ايد ها را حبس كرده چرا اين زن«

ولي شما قانون را «. »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 .»نيمدا نمي
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اضافه   آن تري به جا ما جزئيات بيش در اين. رسمي كمون نقل شده است ي ـ بخشي از اين مذاكرات در روزنامه141
از اعدام اسرا كه زندگي نوشت و از او خواست كه  ير تي اي به گيري خود نامه اسقف اعظم اندكي پس از دست. كنيم مي

نهاد مبادله نزد  ، براي پيشبالنكي، دوست قديمي فلُت. جواب نداد ير تي. داري نمايد آن بستگي دارد، خود ها به گروگان
اين «: با لحني قاطع گفت ير تي. رئيس جمهور رفت و گفت كه جان اسقف اعظم ممكن است در معرض خطر قرار گيرد

ورساي  عنوان فرستاده به را به دلريدنبال كرد كه  داربوامجدداً مذاكرات را از طريق  فلُت؟ »براي من چه اهميتي دارد
اسقف اعظم . ، رئيس كل كليسا جاي او را گرفتالگاردتسليم چنين گروگاني نبود،  چون فرمانداري مايل به. برگزيد

آهن برد و او را قسم داد كه درصورت شكست  راهايستگاه  را به الگارد، فلُتاو داد و در دوازده آوريل  تعليماتي به
توانيد باور  آيا مي. گردم مي حتي اگر قرار باشد تيرباران هم بشوم، بر: قسم خورد الگارد. پاريس برگردد ش بها مأموريت

كه  گامي؟ هن»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 كرد فلُتقطار در شُرف حركت بود، 

اطالعي از  بي با تظاهر به ير تي. اي را كه در آن اسقف اعظم تقاضاي مبادله كرده بود را تسليم نمود او رفت و نامه. كرد
پاسخ او يكي از . هاي كمون منتشر شده بود، پاسخ داد كه تازه توسط يكي از روزنامهنامه اول  وجود اين نامه به

كنيد، مطلقاً دروغ است و من  ها جلب مي آن كه شما توجه مرا به اموري«: پردازي او است هاي رياكاري و دروغ كار شاه
اند و نه درصدد كشتن  را تيرباران نكردهسربازان ما هرگز اسرا ... 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 يعال

او خبر داده بود كه حضورش در ورساي هنوز الزم  دريافت كرد كه به الگارداي از  در تاريخ هفدهم، فلُت نامه. »اند نكرده
در  الگاردغيرممكن است كه «: او گفت. ت اين فرار را باور كند، شكوه كردتوانس نزد اسقف اعظم كه نمي فلُت. است

داد كه پاسخ  الگارديادداشتي براي  فلُت به  و. »او نزد خود من سوگند ياد كرده است. او برخواهد گشت. ورساي بماند
 الگاردبا وصول اين نامه، «: او نوشت اي براي دوباره نامه داربواسوم  و در تاريخ بيست. داشته است او را نگه ير تيگفت كه 

اندازد و  خطر مي  اين تأخير ما را به. شود داخل مي مازا گردد و دوباره به مي پاريس بر فوراً از همان راهي كه رفته است، به
  .ديگر پاسخ نداد الگارد. »بار آورد ترين نتايج را به انگيز ممكن است غم

ولي احتماالً خيلي بيش از . فرانك براي رهائي او فراهم شد 000/50مبلغ  اش درصدد نجات او برآمدند و دوستان
قيمت جان زنداني تمام  توانست به احتياطي مي ترين بي تر از آن مأموراني وارد الزم بود، زيرا كم چنين و باال اين و هم

  .ندون كميته امنيت ملي بودها هنوز در ص 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 نكرد ژرژ دوشنـ 142
  

هوكردن او  ولي جلسه به. خود گرفت در كنام شير را به دانيلـ درمقابل كميسيون تحقيق در مجلس او حالت 143
  .ها داشته باشد آن كه توجهي به وز كنند، بدون آن خواهند وز وان هرچه ميهاي نات اكتفا كرد و پاريس گذاشت تا اين زنبور

  
  : IX پيوستـ 144

. هائي بايستد مقابل چنين احمق نفسه بايد بسيار قوي بوده باشد كه توانست شصت روز درمسلماً اصل كمون في 
  ).1872دسامبر   Fraiser magazine، »هاي كمون پشت صحنه«(
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نخوت و جهلي را نياز داشت كه در  شان دوبرابر از آن  و ساده بود كه بازداشتن مردم از پيروزيقدر آسان  فتح آن
  ). 1873مارس   Fraiser's Magazine، »1871كمون پاريس «. (مغزهاي عليل اكثريت كمون موجود بود

براي خودش گران تمام شد و از  قدر من حمله كند، ولي اين كار آن رو به در  بار جرأت كرد رو  فقط يك) دلسكلوز(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

  ).1872دسامبر  Fraiser's Magazine، »ها در كمون پشت صحنه«. (االمكان مؤدب بود من حتي
  

آندريو، آنرول، آرنولد، اَريال، بِسله، كلمانس، كلمان، : وجود آورد و عضو بهد و اي متشكل از بيست ـ اقليت هسته145
  .كوربِه، فرانكل، ژِراردن، ژورد، لُفرانسه، لونگه، مالون، اوستَن، پندي، سرايِه، تايسز، تريدون، واله، وارلَن، وِرمورِل

 
كه در زمان  كلمان. او ) ي سابق و ورشكسته] مـ  فرانسوا سن ي 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 دست الكقُفل، افسر مهندسي تيپ رزهم، 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 فرمانده وقتي او را نزد

سروان، قول بدهيد كه عليه كمون «: ي مسئول گفت اين نماينده. برد دلسكلوزهاي خود را باال انداخت و او را نزد  شانه
اجازه خواست تا با او  دلسكلوزكه عميقاً متأثر شده بود از  درحالي اين افسر قول داد و. »نخواهيد جنگيد و آزاد شويد

ها حتي يك زنداني، افسر  مه فدرال 23آوريل 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 نامه اَسيي اعضاي كمون، وكيل  در محاكمه
هدف  ها و حركات بي كنيد كه ما از مسخرگي ها، فكر نمي مركزي افراطي ي كنيد، با آن كميته ، پس ديگر فكر نمياَسيشهروند 

ي  ن بر سر شما هوار خواهد شد، و در نتيجههاي ممك ساري ي نگون همه! واي بر شما، گندآب مردم... ايم حدتان خسته شده و بي
كند كه  ي اسيران محبوس در آلمان، مجازات سختي را نصيب شما مي نفرت همه تانْ تمام اعمال فاقد عقل سليم و شايستگي

د رفت و مرز برسند، خواهن 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 آلمان براي شما درنظر گرفته
  .، و غيرهبرلين، ماينس، كُبلنتز، ارفورت، ماگدبورگتوسط كليه اسراي 

  .اند دنبال آمده ها به امضا
  

دو نفر از . اثبات رسيد كه شورا سه تن از اعضاي خود را مأمور انجام آن كرد، به ـ اين امر از طريق تحقيقي150
ع كردند و يكي از ها اظهارات مرد مجروح را استما آن. ، خصلتاً از هرگونه سوءظني بري هستندالنژونو  گامبونها،  اين

  .جسد ديگر پيدا نشد  اجساد را ديدند، دو
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از موقعيت  فليكس پيازيرا . چاپ شد وانژُري رسمي منتشر نشد، ولي خبر آن در  ـ اين مسئله هرگز در روزنامه151
يادي شتاب بار او اندكي ز 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. مأمور پيدا كردن تاالر مناسب كردند

  .ي اين قرار اجرا نشدشد آن را آماده كرد، ول ساعت مي
  

ها را كم و زياد  دلخواه آن سپرده شده بود كه به اي 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 كردند و باز در چاپ مي

  .دهند دست مي جلسات بهبرداشتي خيلي باب روز از اين 
  

. برويد ايسيدژ  درنگ به لطفاً بي:  وربلوالژنرال  ، 1781ـ سوم مه  ، پاريس98شماره  ي امنيت عمومي ـ كميته«ـ 154
. امنيت عمومي ي اعضاي كميته. خانه و غيره ضرورت فوري دارد انجام تداركات براي چند سرويس مهندسي، توپ

او در . روي دروغ خود ايستاد پياخبر از اين پيام،  در مقابل عموم بي. »دژ ضميمه است ي ندهپيام فرما. آرنو، فليكس پيا
ژنرال  داده شد، خطاب به ايسيها، جهت دفاع از دژ  ژنرال ي امنيت ملي به تنها فرماني كه از سوي كميته«: نوشت وانژر

او را منتقل  ايسيعمومي با دادن فرمان نظارت بر ي امنيت  كميته. هاي جنوب را داشت دژ كه مسؤليت  بودوربلوسكي 
بود كه از زمان اشغال مجدد پست فرمانده را در  ايسيمأمور دفاع از  سيسيليا البلكه  وربلوسكيواقع امر، نه   در. »نكرد

  .داد هاي دژ  توجه داشت، فرمان مي ورودي كه به وِتزِلاين 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
  .1870ل، نُشات. 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 اين الركهاي  يكي از گزارش

، وِردر، ژول ماس. فرستم شما مي اند براي ترين خدمت را كرده من اسامي دوستداران نظم و نيز عواملي را كه بيش
، )42گردان (دولسان ، مانيِل، سالُويش، فليپ، ژوليا فرانسيسك بالتئĤ، سليون آرتور، توسن، هونوبِد، تارژِه، گَان، ژيسمون

، مدير )سمأمور پلي(ژوپيتر  ژوفين دگرو، دالپاژ تاشه، كرُموناتي، سومه، دانتون، )ي مذهبي مدرسه  ي طلبه(ورو ، رولَن
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مادام ، )پِتري  كافه( لوراو  كَامي، پرنس  ي كافه كاره ، همهاَملي، هرمانس، لوسيا، مادريدي  ، صاحب كافهسودي  كافه
  ).آبجوفروش( لنا، )ژرمن فوبور سن( دوالدي
  

 :XII پيوست ـ 160

ي  وايت يك عضو كميتهبرگرفته از ر. (گذشته است دومبروسكيي 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 كسي را مأمور كرديم تا او را تعقيب كند و درصورتي

حوالي لوگزامبورك  ها، كه با استفاده از يك زن او را به د كه او توسط ورسائيبركت همين نظارت بو به نظر قرار داشت ـ
  .او باشد كنم كه ما چيزي نديدم كه موجب تضعيف اعتمادمان به و من اعالم مي ـ 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 به دومبروسكي
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) 8شماره  ميشُدييِر ال
او اصرار نكرد، ولي تقاضا كرد كه . با اين اقدام مخالفت كرديم پيامن و . ها را اسير كند پاريس بكشاند تا آن هورسائي را ب

ها را  گيري ورسائي او در نظر داشت كه با يك غافل. نفر و تعدادي هويتزر برايش تهيه شود 000/20روز بعد بايد 
چي فقط پنجاه  توپ 500آوري شد و از  نفر جمع 000/4يا  000/3نفر فقط  000/20از . تيررس استحكامات بكشاند به

  .نفر آمدند
  

چون  نحو بي اين ترتيب حق به به. شد بهتر بود كه شهر با نيروي اصلي تسخير مي«: گويد متدين مي من د كُنتـ 161
طور كه نشان داد  همانالبته ترديد،  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 سوء دومبروسكيكه 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  ، كه بهدالسم. 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  بار ديگر جمهوري در بيانيه پريروز،«: تلگراف كرد اكسدادستان كل  به پيكارمارس،  23ـ در 164

  . »آن را ختم كند» !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 به دوفوراين همان روز قيام مارسي بودـ  ـ همان روز ـ165
  .»فرستم، جمهوري فرانسه را بخوانيد شما مي من براي
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  .ها همه عيناً يكي هستند در اين نكته آن. ها و قضات دراختيار دارم بيانيه از دادستان 20ـ من حدود 166

  
. مارس 21دادستان كلي اكس،  دوفور به ؛»روبرو شده است چپ تندرونطق باشكوه رئيس شورا با كف زدن « ـ167

  .تر عليه پاريس بود كه بيش س  استمار 22منظور 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  000/150شكست خورده يك نيروي نظامي 

بقاي جمهوري مايل بودند خاموش كند، و با  هاي بزرگ فرانسه را كه شديداً به توانست شهر كمون كافي بود، اما نمي
  .»آمدند تا از من بپرسند كه آيا قرار است كه ما براي سلطنت بجنگيم اعتمادي و عصبانيت مي بي

  
مرده «شد گفت كه  م، ميها زيادي افتخار بدهي 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 بي 1791ژوئيه ـ  خواهي ژوئن اعظم نشود كه انفجار جمهوري

نفع خود  فقط يك ماده به 1793دانست؛ كه، مردمي را كه در قانون اساسي  موقع مي ند، بيداد مي اش 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 به ژاك روها و  دانست؛ كه، سوسياليست موقع مي جنبش بزرگ عليه كليسا را بي
موقع  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 گرد كلوتزدانست؛ 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 آن تهبر

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 خونشان تصفيه نمود،  او نره شير انقالب را براي

  .موقع يافت به
  

 :XIII پيوست ـ 170

» چپ تندرو«و نمايندگان ) يِر تينزد (ورساي كه نمايندگان اعزامي به آيد برگرفته از گزارشي است چه در زير مي آن
  :ادندد تولوزشوراي 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 ترين اطالعات را به دقيق لوئي بالنآقاي 
جا نيروهاي گوناگون و متخاصم  توان طرف شد؟ درآن كسي مي با چهوانگهي، در پاريس . 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 يتهي دوم يك كم در وحله

  .خواست با ديكتاتوري رهبري كند مي
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مركزي است كه درحين محاصره تشكيل شد و اصوالً از عوامل انترناسيونال تشكيل شده  ي ي سوم كميته در مرحله
مركزي  ي همين كميته. اي مصالح پاريس و فرانسه را ندارندوطني است و چندان پرو 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 ها بايد نفوذ بناپارتيست 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 داد وئي بالنلآقاي (

هاي جمهوري كامالً خصلت آن  ي كميته مركزي و ادعاي آشكار حكومت برتمامي ديگر كمون ولي مداخله. مشروع بود
ده است درصورت پيروزي كمون وارد پاريس شود، كالً سرانجام، قيام درحضور ارتش پروس كه آما. را تغيير داده است

» چپ«اين دليل است كه شهرداران پاريس،  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 هترديد ب
هنوز زنده بود،  باربهاگر «: او فرياد زد. ها حرف زد هم همين لحن را داشت و تقريباً با همين واژه مارتن برنارآقاي 

  .»كرد بار را محكوم مي شد و او هم اين قيام هالكت دار مي قلب او جريحه
 ـ و غيره ويكتور لفران، هومبِر، الر رتلمي سنبا، 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 به لوئي بالنتر از  شخصاً كم ژول فاورو  يِر تي( 

اين ادعا درست نيست كه من با حكومت پروس در مورد كمون مشكل زيادي داشتم و «: گفت 15، ص 2مارس، جلد 
من  ام كه به من هيچ چيزي نديده«: 49ص  2، جلد ژول فاور. »سمت كمون داشته است كه آن حكومت گرايشي به اين

من  ام كه به من چيزي نديده. شتباه شده استدچار ا ترشواژنرال . ها را متهم كنم ها يا پروسي اجازه بدهد تا بناپارتيست
مارس، من وقت خود را مصروف  18پس از قيام ... اند باد داده مارس را به 18ها 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
  

  . نفر 7882نامد، مشتمل بر  مي برونوبريگاد  اَپِرـ اين آن چيزي بود كه ژنرال 172
 :XIV پيوست ـ 173

  .ستاد كل ورساي اين رونوشت متن گزارشي است به
  

طور  انهم. 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. نفر را بازداشت كرده است 40يك كميسر كميسيون امنيت حدود 
  .رسد مي 125حدود  گرفته به

شود كه اين افسر دلير  گفته مي. گير شده است توسط كمون دست) وم، اسكادران دومبار س آتش( توسنگروهبان 
  .تيرباران شده است
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زنان كارگر و نه مردان . اند منتقل شده دزنرَليد هتل مطابق اطالعات ما، بيماران يا روز قبل و يا صبح روز فاجعه به
  .شان فرستاده شدند هاي خانه صبح زود همان روز به

  .خيلي خوب رفتار كرده است برنار، آقاي كايو گرودفتر بازرسي بيمارستان مسئول 
، مرداني كه از سژيسمونو  مرِلي، مدوئي، 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 مي ريگووقتي افراد . ارائه شده است ژيگوو دوشيزه  بروسهي توسط بانو خدمات شايان 
  .اين شخص اخير بود كه من هشت روز مخفي شدم

او دختر يك افسر . كند زندگي مي ژرمن سن دومينيك خيابان  كايو گروي  او در محله. اين زن خيلي فداكار است
گزارش فرمانده ژِرييِه، . (يك دكان سيگار فروشي داشته باشد، خوشحال خواهد شد كه او از اين. سابق است

  ) .سركردةسابق اسكادران
  

را درج نمود كه خواستار واژگوني  كوربهاي از  ي رسمي شهرداري پاريس نامه ـ در زمان محاصر اول، روزنامه174
  . آن ستون بود

  

  .شد معهذا او عامل اصلي انهدام ستون تلقي مي. عضو شورا نبوده استتا اين زمان هنوز  كوربهترتيب،  اين ـ به175
  

  .ويكم از گردان شصت شَتلهسپاري سرگرد  ـ خاك176
  

   .106، ص 2تحقيق درمورد هيجدهم مارس، جلد  رئيس پليس؛كلود،  شهادت ـ نگاه كنيد به177
  

و بسياري از  دومبروسكيشهادت برادر  ايم متن را با 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 توپ 000/130هفده ساعت الزم بود تا «ـ 179
  .مارس
  

توانست عواقب  عد از عبور سربازان ادامه داشت و مياي حاصل شد كه تا ب از اين مانع غيرمنتظره آشفتگي«ـ 180
شان ما را  هاي گشودند، گلوله آتش مي تروكادروروي  به مونمارتربار  اگر شورشيان در آن موقع با آتش. جدي داشته باشد

ع فقط اندكي پس از ساعت نه بود كه شرو. هنوز ساكت بودند مونمارترهاي  ولي توپ. انداخت مخمصه مي خيلي به
   .130كمون، ص  ،وينوا. »آن وقت ديگر معبر خالي شده بود. باري كردند آتش به

  

بس و  آتش وينوا،اند؛  راه انداخته اند كه خودشان آن را به ها تصديق كرده هاي مه، و ورسائي ـ اولين حريق روز181
  .309كمون، ص 

  

نكرد يا اعالم ننمود كه از رأي دادن امتناع كرده  اي نه در اين روز و نه در روزهاي بعد اعتراضي ـ هيچ نماينده182
  .يك ميزان مسئول اين رأي هستند 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 نوشت سلو پوبليكدر 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 مي 120ن، حدود زنا

! شهري ايست، هم«. در دست و يك جعبه خشاب در پهلو شَسپوئياين زن جواني بود با كالهي فريژي برسر، . جدا شد
پاي  گ عبورم را نشان دادم و خانم شهروند اجازه داد بهمن متعجب ايستادم، بر» !جا نبايد عبور كند  كس از اين هيچ

  .»باريكاد بروم
  

 : XVپيوست ـ 184

 18كميسيون تحقيق درمورد هاي عمومي در مقابل ، مدير سرويس جادهبِلگرانشهادت صريح در اين مورد توسط آقاي 
  :داده شد) 352-353، ص 3جلد (، مارس
مارس تا ورود  18توانم تأييد كنم كه از  خالصه، من مي. يني نداشتندهاي زيرزم آب راه كاري به شورشيان هيچ 

جا  اي در آن گونه جاسازي هاي زيرزميني صورت نگرفت؛ كه هيچ آب راه پاريس ابداً هيچ سوءقصدي نسبت به سربازها به
ها  آن واد محترقه، بهها و يا م 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 نوشت 1871ژوئن  23، در شماره رينيوسرپرستي به يِرتي، ارگان پوبليك ديين
و  بِلويل، شومن بوتسمت  به مونمارترباران وحشتناك سه روز آخر جنگ داخلي از  ي آن توپ تمامي پاريس خاطره

ها در  بار ، پشت آتشبوتي  چه در باالترين نقطه اين است برخي از جزئيات خيلي دقيق آن .اند را حفظ كرده پرالشز
  .گذشت مي روزييِهخيابان  6شماره 

انگيزي پيدا كرد، يك پست ديدباني تحت سرپرستي يك سروان شكاري مستقر  در اين خانه، كه شهرت چنان غم
. ها پرشمار بود گيري كردند، دست دادن شورشيان با هم رقابت ميجا كه ساكنان محله در همت براي لو  از آن. شده بود
  .شدند محض ورود بازجوئي مي اسرا به
قتل رسيده بودند، زانو  به توماـ  كلمانو  لُكُنتها  برهنه و در سكوت جلوي ديواري كه ژنرال شدند سر ها مجبور مي آن

چه در اين  اندكي بعد، براي كاهش آن. شان را بگيرند ان بيايند جايماندند تا ديگر گونه مي اين ها چند ساعتي به آن. بزنند
شد كه در سايه روي زمين بنشينند، ولي هنوز هم رو  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 داشتند وارلَنجا هم بود كه  همين به. بردند مستقر بود، مي
اي  او با روحيه. كشيد، نكرد شي براي فرار از سرنوشتي كه انتظارش را مياسم خود را گفته بود و هيچ تال وارلَن

  .ب. و. گر مرد پرخاش
  

 : XVIIپيوست ـ 186

رسيد، دو گارد كه در خيابان  شهرداري مركزي  ي جنگ به خانه هاي دبير كه بار روز قبل، در ساعت پنج، هنگامي
سر  و كاله كپي به تن ورد هجوم فردي قرار گرفتند كه بلوزي بهكردند با يك تبرزين م صندوقي را حمل مي ويكتوريا

كار شما ساخته ! كار شما ساخته است«: زد قاتل كه بالفاصله مهار شد، فرياد مي. يكي از اين دو فدرال كشته شد. داشت
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داد در  شد كه نشان مي هائي يافت 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  شهرداري مركزي آمد كه اونيفرم يك افسر سپاه آزاد را به در شامگاه روز سه شنبه، فردي براي گرفتن فرمان به
او دستپاچه شد . رسيدش را پا 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  فرانكلو  رانويه، فت د، ميدان بِلويلهمان روز صبح در . گرفت خود مي خيانت همه شكلي به
جو از طبال فهميد كه اين فرمان از  و پس از پرس رانويه. ي خود بيرون نروند خواند كه از محله مي ا را فراه كه فدرال

  .صادر شده است بيسونطرف ژنرال 
  

  .ـ يكي از فرماندهان سربازان آلمان187
  

  : XVIIIپيوست ـ 188
مورد اشياء قيمتي كه نزد زندانيان پيدا  هاي نظامي، در پاسخ كميسيون تحقيق كه از او در ، رئيس زندانگايارژنرال 

اي هم بود كه  اشياء 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 ي از هموطنانيك

تحقيق  كلنل گايار،. (»دانيم ها در پاريس اتفاق افتاد كه ما از آن هيچ نمي خيلي چيز. نتوانسته هيچ اطالعي كسب كند
  ).246، ص 2درمورد هيجدهم مارس، جلد 

  
اين مطلب را روايت كرد كه ما  ژانتُني مسئول  هشت و نيم در شهرداري ناحيه يازدهم نماينده ـ در ساعت189

  .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 آيا ما هرگز از اين مال

زدند  ها كه فرياد مي هاي خود را صاف كنند، خبر نخواهيم شد؟ چند نفر از آن ستفاده كردند تا بدهيها ا سوزي از آتش
 .ور كرده بودند ها را شعله خود اندكي پيش نفت! »مجازات مرگ«

ا زندان ب  سال ده  را به الكومبل د فرييرنام  خراب به يك بناپارتيست خانه سن، 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 او جنايت خود را در كمال خون. بود، مقصر شناخته شده بود
پدر او، يكي از شهرداران ناحيه يكم، بالغ بر . انون براي آتش تعيين كردك 9نفت آغشت، و  ها آويزان بود كامالً به ديوار
حاال، در . جريان افتاده بود ي امپراتوري دعواي ورشكستگي عليه او به فرانك ضرر كرده بود و در اواخر دوره 000/800/1
ي امين دادگاه براي نظارت براين  ، و خانهريوليي پدرش در خيابان  ، خانهلووري متهم در خيابان   ، خانه1871مه  24

ها از  حساب سوزي دفاتر حسابداري و صورت شوند و در اثر اين سه آتش خاكستر مي سباستوپولورشكستگي در بولوار 
او . همين اكتفا كرد كه بگويد عجيب است اين امر فقط درمقابل دادگاه جنائي مطرح شد، و رئيس دادگاه به. روند بين مي
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ي  شكافي در سابقه دانند كه رؤساي دادگاه جنائي معموالً از مو و همه مي. را مورد سؤال قرار ندهد پرييربود كامالً مراقب 
  .متهمين پروا ندارند

خاطر  العاده اين است كه نبايد هيچ اتهامي متوجه ارتش و دادگاه نظامي شود كه به ي اين سكوت فوق انگيزه
  .را تيرباران و محكوم كرده بودند» افروز آتش«آتش كشيده شدند، چند  به كومبل ال د پرييردست  هائي كه به سوختن خانه

  
، ژول فاور. »ام ترين افراد شنيده من اين كلمات را از دهان خردمندترين و فاضل! چيز را داغان كنيد همه«ـ 191

ي  ، در محاصرهژول سيمونفراد، تري ا ترين و فاضل يكي از همين خردمند. 42، ص 2تحقيق درمورد هيجدهم مارس، جلد 
  .»است سدانبهتر از  مسكو«: اول نوشت

  
  . دار گران بازوبند ـ توطئه192

 

كنار ديوار انداختند و با همين  ها را به آن! »زنده باد كمون«ها فرياد زدند  ـ چندبار اخطار تسليم دادند، فدرال193
در مقابل چنين ايماني افسر ورسائي . رخ باريكاد را در چنگ داشتها پرچم س يكي از آن كه فرياد از پا درآمدند، درحالي

: خواهي گفت بار براي عذر جا جمع شده بودند، چندين هاي اطراف آن مردمي كه از خانه او به. اندكي احساس شرم كرد
  .شدند ر نميها كشتا رحمانه توسط آن ها مرتباً و بي ي فدرال گوئي همه! »چرا تسليم نشدند! تقصير خودشان بود«

  
خانه اخراج شد؛ بخشي  از اين وزارت ماكماهونهاي  رغم تالش علي 1876وزير جنگ بود، در  1871ـ او كه از 194

يكي از  ي ي آلماني خود اجازه داده بود تا نقشه معشوقه كه به خاطر آن اش و بخشي هم به خاطر اشكاالت در بودجه به
  .برلن منتقل شد ه بههاي جديد اطراف پاريس را بردارد، ك دژ

  
  .درجه باالتري ارتقا يافت ـ بعداً به195

  

   .239، ص 2تحقيق درمورد هيجدهم مارس، جلد ـ 196
  

  : XXپيوست ـ 197
در مجلس،  بوردوي  و نماينده پِريگو، عضو شوراي شهر دردنيعضو شوراي  ، لوئي ميرا 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 شدند وژِرارسرباز از خيابان يك دسته 

روي تريبون مجلس و محفل  بوردوطور لباس پوشيده بود كه من چند ماه پيش در  او درست همان. ها قرار داشت آن
  .هاي انداخته و كاله بلند سياه چسبان با دگمه ي آبي سير و تنه خواهان ديده بودم ـ شلوار سياه، باال جمهوري

من او را «: ش را از ته لوله گرفته بود فرياد زدا ها كه تفنگ يكي از سرباز. ايستاد لوگزامبورگجوخه 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. دندبو
پيچ سمت راست برد، او را   انداخت، او را به يِر ميليش را دور كمر ا يك گارد ملي كه بازوبند سه رنگ داشت دست

يش را روي ها كالهش را از سر برداشت، آن را روي پايه ستون گذاشت، دست ير 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 «: ؟ از يكي از اين سربازان پرسيدند و من شنيدم كه پاسخ داد»اين كيه«: پرسيدند ها مي اطراف ما از سرباز
  .»استير  ميلي

رفت،  مي يِر ميليطرف  طور كه به انهم. عبائي صاف و كالهي بلند داشت. بيرون آمد لوگزامبورگيك كشيش از 
  .آسمان اشاره كرد اي گفت و به چند كلمه
كشيش . عالمت رد تكان داد بدون تظاهر و با رفتاري خيلي محكم، ظاهراً از او تشكر كرد و سرش را به 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  به وژِرارابان سر گذاشت و اين جمع دوباره از خي تشكيل شد، او كالهش را به ير ميليجوخه دوباره دور 

  . باال رفت
ها گذاشتم و  پاهايم را روي پايه سنگي نرده. ها باز و بسته شد در براي آن. ها رسيديم نرده زمان با جوخه به ما هم

كنار من، در . 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 داشت يِر ميلي. درِ بسته تكيه داشت ي سربازان متوقف شده بود و تقريباً به جوخه

در جيب . بدل كرد و اي با افسر رد بميرد و پس از باال رفتن از آخرين پله، چند كلمه جا بايست در آن ياي كه م نقطه به
كنم نامه بود بيرون آورد و با يك  هايش را باز كرده بود، گشت و چيزي كه من گمان مي باالپوش خود كه تازه دكمه

را دراختيار گرفت و او را در حالتي قرار داد كه از  ير يليمها را گرفت و بعد  افسر آن. او داد ساعت و يك كيف كوچك به
اين . ها قرار گرفت روي سرباز 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 مي يِر ميليرسيد كه  نظر مي به. بدل شد و اي ديگر رد چند كلمه

  .بايست تيرباران شود، گرفت و او را مجبور كرد روي تخته سنگ زانو بزند هاي او را كه مي اي بعد يك سرباز شانه لحظه
كرد آخرين دم  كه گمان مي يِر يليمدر 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  ها را كه چنان شتاب 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 زد يِر يميل

 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 آن يِر ميليي او تمام نشده بود كه  اين جمله] خياله انسانيت بي

  .زمين افتاد ، بهزده باشد
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 به يِر ميليانفجار چنان شديد بود كه سر . ي سمت چپ  شليك كرد نزديك شقيقه نشانه رفت و به
  . ابر باروت هم روي آن ماند. صورت او خورده بود ران بهسه ربع ساعت با. عقب چرخيد به
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هرسو پراكنده، سرش  ترتيب به ش گشوده و دراثر سقوط بيا ها درهم چفت، لباس زمين افتاده، دست روي پهلو به
  ...ودكند، ديدن جسد او ترسناك ب 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، بهگارسنعليه سروان ستاد  يِر ميليپس از آن كه خانم 
  : ختم شد

    1873ژوئن  30ورساي، 

ي دوم پاريس فقط اوامري را اجرا كرده است كه از  سپاه دوم، در زمان محاصره از ستاد كل وابسته به گارسنسروان 
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 ماند كه اين اوامر را صادر كرده ي كساني مي مسئوليت منحصراً برعهده. شوند مي
  وزير جنگ

    ه  دسيس  

  
نويسنده با زيركي اضافه . شده است شنيده و گزارش ي 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 پزشگـ  فينواي، آقاي  ساله 27گناه نفاق داخلي خود، نام مرد جوان  ي قربانيان بي شمارهمتأسفيم كه به

  .كنيم اضافه مي
در تمام طول محاصره او دمي از رسيدگي . نترناسيونال كار كرده بودهاي ا از آغاز جنگ در آمبوالنس فينودكتر 

  . نايستاد مجروحان باز دلسوزانه و فداكارانه به
  . ها را از سرگرفت مارس او در پاريس ماند و كار خود در آمبوالنس 18پس از انقالب 

ها در آن يك آمبوالنس مستقر  بود كه فدرال سولپيس سني بزرگ الهيات  مه او سر پست خود در مدرسه 25در 
  .كرده بودند

در اين  يك گروهان از سربازان صف به. رفت كرده بود تا اين محل پيش روژ كرواراه  ارتش پس از تصرف چهار
  .مدرسه آمد كه پرچم ژنو برسر آن در اهتزاز بود

كرد، خود را معرفي  را ايفا ميكه اين وظيفه  فينودكتر . افسر فرمانده تقاضا كرد با متصدي آمبوالنس گفتگو كند
  .كرد

  ؟»جا هست آيا هيچ فدرالي در اين«: افسر از او پرسيد
  .»ند، ولي چند روز است كه در آمبوالنس من هستندا ها فدرال آن. من فقط مجروح دارم«: جواب داد فينوآقاي 

. يك سرباز اصابت كرد د و بههاي طبقه اول تيري شليك ش 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  خيال تر در جستجوي شرايط مخففه براي ارتش اين رويداد را بيش سييِكل
تو . اي گوئي، تو براي ما دام گذاشته تو دروغ مي«: انداخت و بر سر او فرياد زد فينودكتر  افسر برآشفته خود را روي

  .»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 جوخه فينودكتر 

  .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 مي فينوما دكتر 
  ).روزنامه سييكل. (ي نظم بود صبري منتظر برقراري دوباره ها ناخشنود بود و با بي مهلك آن

  
كردند، در خارج انتشار دادند كه او نزد يك ژزوئيت اعتراف  و را تعقيب ميها كه تا آخرين دم هم ا 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  به ماكماهون«ـ 201
دانند،  بندان گسترش يابد تا دست مقامات فرانسوي باز باشد و هرطور كه مناسب مي ور داده است كه راهساكسوني دست

  .430بس و كمون، ص  آتش، وينواـ . »بندان را حفظ كند او قول داده است كه راه. عمل كنند
  

يك . بوسيدند كردند، مي كورت ميهاي را اس كه كاروان اي هاي افسران سواره پوتين دزيتاليينها در بولوار  ـ زن202
هاي دلير درنگ  هاي وفادار آن ژاندارم با چه شادي دلپذيري چشم روي چهره«: نوشت فرانسيسك سارسينگار،  روزنامه

  .»آوردند وجود مي كردند و يك حالت نظامي و جدي به هاي استوار در كنار اين ستون كريه حركت مي كرد كه با گام مي
  

 : XXIIپيوست ـ 203

  :مه منتشر شد 29 ناسيونالِمطلب زير در 
  1871مه  28پاريس، 

  جناب،
لباس افراد  و پنج ساله با سر و اي افراد بين نوزده تا بيس ، عدهميشل سنآوري اجساد در بولوار  ي گذشته هنگام جمع جمعه

آور  هاي شرم ابراز شادماني ها به د و با اينهاي اين بولوار با زنان هرزه نشسته بودن مرفه در داخل و جلويِ درِ بعضي از كافه
  .بپذيريد و غيره... ـ آقاي سردبير،. زدند دست مي

  .بولوار دانفر 55
  دواَمل

  .شد اعمالي كه در باال آمد، هرروزه تكرار مي
  :اي ورسائي كه توسط كمون پاريس توقيف شد، نوشت ، روزنامهپاري د  ژورنال

رفت زمان  سرانه بود و ما بيم داريم كه با پيش عيت پاريس تا حدي زيادي سبكي ابراز خرسندي جم ديروز نحوه
و اگر نخواهيم كه ما را . جاست آور بي 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 ل مينق تاسيتبعد 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 غوطه خوردن در منجالب لذات جسمي، كه جسم 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

  

 : XXIIIپيوست ـ 204

  .اعتراف كردند پِرالشزنفر در  600/1دفن هاي ورسائي به روزنامه
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  :دهم ژوئن نوشت ناسيونال عقيدتي
هاي عميق درود فرستاده  اين گودال كه با نگاهي از سر همدردي مسيحي به را بدون آن پرالشزما 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 كنيم پرالشزها در  آميزي را كه در موضوع اعدام درضمن، بگذاريد شايعات مبالغه

شود كه در اين گورستان در  چنين آشكار مي ـ توانيم مدعي شويم كه از منابع رسمي تقريباً مي اي اطالعات ـ از پاره
  .اند نفر دفن شده 600/1فقط شده و كشته در جريان نبرد،  مجموع از تيرباران 

زحمت از مرگ  من داده شده است كه به توسط شاهدي عيني به ركت الهاي زندان  ولي گزارش زير از اعدام
  :گريخت

. گير شدم در يك يورش دست اوژِن پرنسشنبه صبح هنگام عبور از بولوار  يك. ام برگشته بودم خانه من شنبه شب به
كرد و با تكان دادن سر  او ما را برانداز مي. ي گُردان دمِ درِ ورودي ايستاده بود يك سركرده. بردند ركت الما را به

باران  شما تير. كار شما يكسره است«: ما گفتند ها به سرباز. سمت چپ فرستادند مرا به. »چپ به«يا »  راست به«گفت  مي
  .خود داريم دور بيندازيم و بعد عالمت حركت داده شدما دستور دادند كه اگر كبريت با  به! »ها  بته خواهيد شد، بي

؟ »كاره هستي تو چه«: از من پرسيد. من انداخت او نگاهي  به. برد من آخر صف و دركنار گروهباني بودم كه ما را مي
كرد،  هايم نظر او را جلب 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 اين جوان مدارك. شده است

سمت چپ بردند، تيرباران  هائي را كه به من گفت زنداني رفتيم به ميطور كه با هم  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
مرا از هر نيروئي براي نجات جانم، محروم كرده  همه دلواپسي خستگي، نوميدي از شكست و عصبيت ناشي از اين

فقط اين ! تر نخواهد بود 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
. اده بودند و ديگراني كه روي زمين درازكش بودند، رسيده بودمصف طوالني مرداني كه در كنار ديوار ايست تقريباً به
چند قدم ديگر و من مرده بودم، كه . خواندند هاي خود دعاي محتضران را مي ها سه كشيش از كتاب دعا روبروي آن

توانيم  ده، ما نميفرمان«: 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 كارمند وزارت تجارت در زمان محاصره
شنبه و بخشي از شب صداي انفجار در  تمام روز يك. آمدندخيلي زود بيش از سه هزار زنداني در سمت راست گرد 

ما گمان كرديم كه . »پنجاه نفر«گروهبان گفت . ي آتش وارد شد صبح دوشنبه يك جوخه. افكن بود كنار ما طنين
ان بود ش 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 آشغال ي همه«: ما گفت گروهبان به. 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 گل 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 كه بعضي هنوز زنده

  .ها گذاشتيم جسد را در اين گاري 907/1ما . ر خاك مردندزي
  :ي چهارم ژوئن نوشت ليبِرته 

براي ساير . باران شدند شان تير هاي ي قهرماني ش در همان صحنها در زمان كمون و ياران ركت المدير زندان 
كرد، يك دادگاه نظامي در خود  نفر تجاوز مي 000/4گير 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 شد ركت ال
كشتند و جسدشان را در اولين گودال  ها را در حال راه رفتن از پشت سر مي آن. فرستادند داخل مي شدند، به تعيين مي

  .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 اُسودي اعضاي كمون در جلسات شعبه سوم دادگاه نظامي در ورساي،  هنگام محاكمه
ان كفيل دادگاه نظامي عنو او به. عنوان شاهد عليه او گواهي دهد دست داشت، حاضر شد تا به ژوردگيري  دست

يك غيرنظامي محول شده بود،  كه چنين مقامي به از اين مرلَنكه كلنل  اضطراري ناحيه هفتم صحبت كرد و وقتي
  .خاطر دارم وارد توضيحات دقيقي شد كه من كامالً به اُسودنظر رسيد؛ آقاي  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

فدهم عنوان سروان گردان ه هرچند كه مقامي در ارتش نداشت، ولي به) گابريل اُسودآقاي (پيش تعيين شده بود و او 
  ).1877مارس  Rappel  19،اوليس پاراني  نامه. (دريافت كرده بود يِر تيگارد ملي، حكم خود را از دست آقاي 

 
در شهرداري ناحيه . ها را ذكر كنيم بگذاريد از ميان صدها نام اين. اسامي شناخته خواهد شد ي ها همه ـ بعد206
، دسوالنژآقاي : گولژبناپارت؛ در بالمونو آقاي  گابريل اُسودآقاي : ؛ در ناحيه هفتمگَلكلنل گاردهاي ملي، : پانزدهم
؛ در 3ي گردان  ژانيز، سركرده آقاي دسن: اليزِه؛ در شارپانتيِهآقاي : ؛ در شهرداري ناحيه نهم69ي گردان  سركرده

ي  ، سركردهالكو، و 4ي گردان  ، سركردهداوريلآقايان : ؛ در شهرداري سيزدهمدانيلو  پارفه، گوسلَنآقايان : لوگزامبورگ
  .باري دست يافت شهرت قساوت در عرض چند ساعت به وابر: شاتلهدر . 17گردان 
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كه  آورند، درحالي جا مي آن ها را مرتباً به زنداني. نظام خيلي متأثر كننده است ي ها در اطراف مدرسه اين روز
  ).مه 28، سيِكل. (آيد كه مي قط صداي گلوله استشان از پيش تمام شده است و ف محاكمه

ي  و مدرسه مبودر پادگان . ي خاص در كار بودند اي در چندين نقطه سابقه هاي نظامي با فعاليت بي در پاريس دادگاه
، رتهليبِ. (هائي كه علناً در درگيري شركت داشتند لوت و اين تصفيه حسابي است با آن الت. آيد نظام دائم صداي تير مي

  ).مه 30
طور  اند كه در آن يك دادگاه نظامي به برپا كرده) شَتله(، ديوار امنيتي محكمي دور تئاتر )مه 28شنبه  يك(از بامداد 

 15ها، زنان و كودكان  هاي پانزده تا بيست نفري مركب از گاردهاي ملي، غيرنظامي دم دسته به دم. دائم مستقر شده است
  .آيند كه بيرون مي بيند ساله را مي 16تا 
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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 مي ژِوري  اين جمع از كناره. در جلو و عقب صف قرار دارند

اين حكم دادگاه نظامي است كه . شود پي تفنگ شليك مي در هاي پي شنود و گلوله را مي ها از داخل پادگان آتش جوخه
  .دم اجرا شده است در 

نظر  ها عميقاً متأثر به جمعيت از شنيدن صداي تير. هاي ديگر را ببرد گردد تا زنداني مي بر شتله ها به ي شكاري دسته
  ).1871مه  30، دبا د ژورنال. (رسد مي
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  :ها عليه كمون، در رفت ترين ي بورژوازي بلژيك و يكي از خشن ، روزنامهارداعتراف زير از دست  
تفاوتي، با تحقير، بدون نفرت، بدون خشم و بدون دشنام  ها پس از نبرد، با بي 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 امي سربازاني كه در اين اعد همه

ها  ها همه مثل سرباز آن. تيرباران كرديم پسيها را در  اصل ما حدود چهل نفر از اين نا«: من گفت ها به يكي از آن
شان را بيرون آوردند و  هاي ي ديگر پيراهنا 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 من مخصوصاً يك توپ. حتي يكي از كساني كه ما تيرباران كرديم هم نلرزيد

درطول سه ربع ساعت . داد پ خدمت مييك عراده تو تنه به او يك. ما خسارت وارد كرد ي يك گردان كامل به اندازه به
ما باريكاد او را . 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. ق بودبود، خيس عر

چهار شورشي را كه مسلح  و براي من تعريف كرد كه چگونه گروهان او هشتاد كلَنشانسرباز ديگري از سپاه ژنرال 
. خواهند نرمش كنند كه مي ار دادند، مثل اينهمگي خود را در يك صف قر. 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 به زواوو كمربند ) هايش كرده بود پوتين

  . اش پريد ما همگي آتش كرديم، ولي بيچاره نصف كله. »سرم نزنيد به مواظب باشيد
  :يكي از كارمندان ورساي مطلب زير را براي من نقل كرد

ي شهرداري  زده هاي دود طرف ويرانه به شتله تئاترمن از كنار . پاريس زدم شنبه، من سري به در طول روز، يك
  .كرد، مرا احاطه نمود و با خود برد زندانيان را دنبال مي رفتم كه سيل جمعيتي كه كارواني از 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
ائي محكم و ه 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 مي منيمونتان اين افراد را همان روز صبح به. من كامالً در اشتباه بودم

تر رفتن  اي تشكيل دادند و مانع جلو دايره اي كه در جلوي اسكورت بودند نيم ، افسران سوارهلُبون پادگا پس از رسيدن به
  .ها شدند كنجكاو
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اشمئزاز از  وان ترديد كرد، با حيرت آميخته بهت 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 رو و جامه زنان جوان، زيبا
ها را كه در  يكي از آن. »فوراً مرا تيرباران كنيد«گفتند  با صداي بلند و چشماني پر از نفرت ميو بعد با حالتي مغرورانه، 

بستند تا براي محاكمه  اش تيراندازي شده بود و داشتند دست و پايش را مي 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  محاكمه توسط سربازان خشمگين ديده شده ترتيب در حال اعدام بي اين كه به هائي ي آن همه

  .دهد اي بزرگ را انجام مي فهاند، مثل شهيدي كه با قرباني كردن خود وظي لبخند تحقير برلب مرده
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ي زير از آقاي  اش در هواداري از عفوعمومي مطرح شد، نامه خاطر جزوه به راسپايكه دعوا عليه ، زماني1876در 
  :او قرائت شد ، سناتور، در دادگاه و خطاب بهسزي د اروِ

. كنيد، در اين نامه تكرار كنم من گوشزد مي ي را كه شما بهتوانم مطلب كاري افراد گوناگون، نمي دليل مالحظه به
كار رفت تا زندگي آقاي  اي به عنوان دليل براي صدور فرمان غيرمنصفانه كه به جا مايلم با تكرار كلماتي ليكن، در اين

معرض تهديد قرار داد، را تصرف كرده بودند، در  پالنت د ژاردنو  تالگي سنتها زندان  را در روزي كه سرباز سرنوشي
  .ي شما پاسخ دهم منشانه درخواست بزرگ به

كه  با اطالع از اين. زبان آورد 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 به سرنوشي

ديگر بده او را  ي زندان و تا پنج دقيقه برگرد به. فرانكي رفراندوم 000/100است، همان مرد  سرناشياين ! اي«: گفت
  .»تيرباران كنند

جا مراحل  كه ژنرال از آن ، جائيژوسيو دو سدرپنج دقيقه، درست همان زماني بود كه حامل فرمان الزم داشت تا از 
  .زندان برساند كرد، خود را به ا نظاره مينبرد ر

جوئي  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؛ به سرنوشيسياسي است كه در شُرف اعمال عليه آقاي 

چه در آن دم شنيده  كه از آن من . نهاد كرده بود بود طي آخرين رفراندوم امپراتوري انجام دهد، پيشاپوزيسيون قرار 
اي پيش آوردم كه محكوم نجات خود را از پيش مديون  خشم آمده بودم، اين خوشبختي را داشتم و حادثه بودم، عميقاً به

  . ذارمها جزئياتي هستند كه من قادرم دراختيار شما بگ اين. آن است
  سزي د اروِ
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  :1871ژوئن  19، يردني ال و اكواز 
مه  27اين جهت محكوم و تيرباران شد كه در به توني موالَناند 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 مي والنتوني متنها عملي كه 
او نوعي ابالغ بركناري نشان داده شد كه در آن روز از سوي  به. تصرف كرده و لذا در دادن عالمت قيام دخيل بوده است

  .چ شاهدي استماع نشدهي. شد، تسليم كرده بود ش ميا ، شهرداري كه او جانشيناريسونآقاي  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

چندان توافقي با مردان كمون نداشت، داوطلبانه از حضور در شهرداري خودداري كرد و بالفاصله جانشيني براي او تعيين 
  . شد

او . پاريس شرح دهد خواست كه چگونگي صرف اوقات و اعمال خود را از تاريخ ورود ارتش به نموالدادگاه نظامي از 
عنوان يكي از  هاي خود، به و از طريق نوشته بلواي  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... ي دوستي پناه بگيرد 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 جا براثر گزارش همسايگان و مستخدم ي خود برگشته، و در آن خانه و به

  .منتقل گرديد لوگزامبورگنظامي در 
او  لطف كرد و بهدادگاه نظامي . مرگ محكوم كردند همين توضيح منحصر شد و او را به به توني موالني  محاكمه

] از اين لحاظ[خاطر آن مقصرش دانست، اهميتي ندارد و  شد به ي شهرداري، كه تنها عملي بود كه مي گفت كه قضيه
ها و  ي قابليت واسطه آيد و به ميحساب  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 عاقل بايد هرگاه موقعيت مشروعي پيدا كرد، خود را از دست آن

بدون هيچ مشكلي يك فرصت دوازده . باشد اعضاي دادگاه دلخوش) عجب(نزاكت  توانست به فقط مي توني موالن
پدرش بنويسد و باالخره نام  ي خود را تهيه كند، چند كلمه براي خداحافظي به نامه او داده شد تا بتواند وصيت ساعته به
ه اين وظيفه ك. ترين دلبستگي را نشان داده بود او بيش تاكنون نسبت به بلواي  زني بدهد كه از زمان محاكمه خود را به

اش خواستار تحويل  بيوه. باغي در چند قدمي كاخ آوردند و تيرباران كردند را به توني موالنمه،  28انجام شد، در صبح 
  .او داده بودند، ولي سرانجام امتناع كردند جسد شده بود؛ اول قول اين را به
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  .او اجازه بدهيم تا حرف بزند هباز ب. رود هم مي گارسنهاي  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 نمايد بيوره

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 مي 000/150او از . توانست نشان دهد محل اختفايش را ميكرد كه 

از او . »فايده است كه حرف ديگري بزنم براي من بي. خواهي مرا بدهي تيرباران كنند 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  مه، چند دقيقه گذشته از ساعت شش بعد از ظهر، در خيابان كوچك 25شنبه  اين واقعه روز پنج
او كت سياه و شلوار . آمد بيرون مي تئاتر شتلهر تيرباران خود از ي آتش مأمو داشت همراه جوخه واله. رخ داد لُكزِروا

ش كه همين اواخر اصالح شده بود، خيلي كوتاه بود و ديگر ا سر نداشت و ريش كاله به. تن داشت روشن زرد رنگي به
  .شد داشت خاكستري مي

رسيد  نظر مي نفس، نيروئي را كه بهشد، احساس حفظ  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 اش چنان ضربه ديگران بود با قنداق تفنگ

ش شليك كردند و با ا بدن هاي خودشان چند گلوله مستقيماً به تپانچه بعد با. ترديد ستون فقرات شكسته بود بي
ها نزديك شد و شاسپوي خود را در  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 شصت سيكرمتن گزارشي را منتشر نموده است كه سرگرد  لَرييِژواي  ـ روزنامه214
ما . عهده داشت ي آتش او را به ماندهي جوخهشركت و فر وارلنگيري  بود و در دست ارييِژسرگرد اهل شهرستان 

در ميان اشيائي كه نزد او يافت شد يك دفتر بغلي كه نام او رويش نوشته «: كنيم پاراگراف زير را از اين گزارش نقل مي
  . »تريدوناي و يك كارت از  تراش، يك ساعت نقره سانتيم، يك قلم 15فرانك و  284شده بود، يك كيف پول حاوي 

  
ما قوياً براين «: مه نوشت 27در  ي بحري و نظام مجله. ي خارجي هم همين بانگ را برآوردند چند روزنامه ـ215

ها زيادي خوب است و اگر علم پزشگي با عمل كردن بر  خو كه مرگ از طريق دار زدن براي مردن اين درندهايم  عقيده
ها  كه ما در اين آزمايش اقل اين كرد، حد رفت مي اند پيش هصالبه كشيد كه كشور خود را بههائي  ي اين جاني پيكر زنده

  .»ديديم هيچ عيبي نمي
  

ها تفنگداران دريائي  آن. سربازاني كامالً جوان را ديديم ولترفروشي ميدان  شنبه در شراب ـ ما در صبح روز يك216
ما دستور داريم ! اوف«: زده گفت فتها با لحني شگ ؟ يكي از آن»جا خيلي كشته هست آن«ما پرسيديم . بودند 1871در 

اگر حريق روشن نكرده بودند «.) ما بگويند شان را به ها نتوانستند نام ژنرال آن. (»ما گفت ژنرال اين را به. كه اسير نگيريم
رفقايش و او صحبت را با ) 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 شما مرا تيرباران نمي«

  ! »مضحك نبود
  

. مجروح 6454كشته و  877مجروح ـ دركل،  6024سرباز كشته و  794مجروح؛  430افسر كشته و  63ـ 217
  .ماكماهونگزارش مارشال 
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، هكسونفر در خيابان  48، ركتتن در  6، تالژي سنت تن در 4: هاي اعدام شده است ـ اين تعداد دقيق گروگان218
  .ژِكهي  و كناره ركت پتيتتن 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(» يك احساس اخالقي نسبت داد توان آن را به مردند كه نمي گستاخي مي
اين . »كه با كار كردن زندگي كنند جاي آن ند، بهرس پاياني مي اين تصميم نسبت داده شود كه با مرگ به تواند به مي

كردند در حالِ دفاع از هدف مقدسي  ها فكر مي رسد كه آن نظر مي به«): 28ص (گفته است ماكماهونحقيقت 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 ه ميكسي ك
  كشد؟ مي

  
كند و از زير ارك دوم از  توان ديد كه همراه جريان آب حركت مي ردي طوالني از خون را مي سنروي «ـ 220

  . مه 31ي ليبرته،  روزنامه. »شد اين رد هرگز متوقف نمي. كند گذر مي تويلريجانب 
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منتشر كرد كه در زمان كمون اين خدمت را  تُماداكَن سني زير را از يكي از كاركنان  ، نامه1872مه  30 راديكالِ
  :پر شده بود سانتيمتري ته 8هاي  ها كرده بود كه مانع آتش توپ ورسائي به

  آقاي كنت بارو، به

  .قيام هيجدهم مارس، ورسايي تحقيق درمورد  رئيس كميته
  آقاي رئيس،

تازگي در كتابي كه نام آن تحقيق پارلمان درمورد قيام هيجدهم مارس است، زير تيتر گواهي شهود، گواهي زير را از  من به
  :ام خوانده گارسنسروان 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 درمورد عمليات ارتش ورساي عليه پاريس شورشي من اعالم زير را مي ماكماهوندر گزارش مارشال 
  .»هاي سن در اختيار ما بود چنين پل ي چپ و هم مه تمام كرانه 25عصر روز «

روز ديگر در پادگان  قرباني تيره 24مه پسر من و  25چهار روز بعد از . ع استمتأسفانه خالف واق گارسنگواهي سروان 
  . ي نظام كشته شدند ي چپ، نزديك مدرسه ، واقع در كرانهدوپلكس
. فرستم ي صحيح از آن را براي شما مي اوت من در اين خصوص شكايتي تسليم وزير دادگستري كردم كه يك نسخه 31در 

تا حال  .ها را مجازات كند پسرم را تعريف كردم، تقاضا كردم كه قانون دنبال مقصرين بگردد و آن ط بهكه امور مربو پس از آن
هاي من ناشنوا مانده  ادعا ام، قانون به كه من جهت اثبات از بين رفتن فرزندم شكايتم را علني كرده رغم اين حاضر علي

  .است
ي چپ فرمان داده  گويد، رياست فرماندهي كل قشون در كرانه مي گارسنطور كه سروان  اگر اين درست است كه، آن

مه  28در پيام  ماكماهونكه مارشال  ها خاتمه داده شود؛ و اگر اين هم درست بود  اين اعدام مه به 25گاه  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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اوامر  اعتنائي به خاطر بي همدستان او بايد به] چنين هم[را صادر كرد و  دوپلكسكه 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 توپ 29در صبح  ـ  امر هولناكي است  درنتيجه ـاين 

خطر انداختيم، پسر من در ته يك  خاطر آن جانمان را به ها را براي كشور حفظ كنيم و به 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 نكته گارسنسروان 
  .غيره

ارسال  كنت بارو لُ آقاي ، به158تحت شماره  1872مارس  28ي سفارشي  هي حاضر در جوف نام ي صحيح از نامه نسخه
  .اند شده است كه رسيد آن را تصديق كرده

  1782مه  23پاريس،  
  لوده. گ
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از هرگاه تعداد محكومان . اعدام خواهند شد دبولُني بواشوند در  هاي نظامي محكوم مي در آينده كساني كه در دادگاه
  ).ژوئن 9، ژورنال پاري. (ي اعدام خواهد شد گزين جوخه ده تجاوز كند، يك مسلسل جاي

  .ممنوع است بولُني د بواهرگونه تردد در 
تر  كه در معيت يك جوخه سرباز باشد؛ و ممنوعيت خروج مجدد از اين هم بيش كس نبايد وارد شود، مگر آن هيچ

  ).ژوئن 15ژورنال،  پاري. (است
  

وقتي «: گفته است ماكماهون. ارائه داده است در تحقيق درمورد هيجدهم مارس اَپِركه ژنرال  ن رقمي استـ اي223
اي موارد تعليماتي كه من  متأسفانه در پاره. اين پذيرفته شده بود. كنند، نبايد تيرباران شوند افراد سالح خود را تسليم مي

منطق اين  آفرين به. »ها خيلي محدود بوده است كنم كه تعداد اعدام توانم تأكيد 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 محافظه ي هيك روزنام( ناسيونالچند روز بعد از نبرد، 

اگر اين خبر . شود نفر تخمين زده مي 000/20اند، به  هاي مه كشته، تيرباران يا در اثر جراحات وارده مرده در جريان روز
درست است؛ ما جرأت انتشار اين رقم احتمال بسيار قوي  اند كه اين تخمين به را از افسراني نگرفته بوديم كه اعالم كرده

  .»آيد، نداشتيم نظرمان خيلي زياد مي را كه به
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روي زمين نشست و ديگر حاضر نبود يك  په الهاي سياه سرِ خيابان  اي منگ و مو دار با كله چرده، هيكل مردي سياه
پس از چند تالش براي مجبور . رفت د و دندان قروچه ميدا 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
گذاشتند كه با  بنابراين او را گرفتند و روي اسب. 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
  ).مه 31، تايمز. (جا بردند آن ميان فرياد و دشنام جمعيت از

  ).مه 31، 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  به واندومطرف ميدان  شوهر را گرفتند و دستور دادند كه به و يك زن مونسونزديك پارك 

زن روي سنگ كنار خيابان نشست و . قدر راه بروند توانستند اين ها هردو معلول بودند و نمي آن. صله داشتجا فا از آن
زن بر امتناع خود . جلو بردارد خواست تالش كند، حاضر نبود قدمي به هاي شوهرش كه از او مي رغم التماس علي

شان بودند، خواستند كه اگر قرار است تيرباران شوند، در  اههائي كه همر هم آويختند و از ژاندارم پافشاري كرد، و هر دو به
كشيدند و فقط با دومين دور شليك بود كه  ها هنوز نفس مي بيست تپانچه آتش كرد و آن. شان كنند دم تيرباران

  ).مه 29، 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 كار خارجي كه به هاي محافظه روزنامه

  : XXXVپيوست  
  :مه خود نوشت 31ي  در شماره رنگ سهكار  ي محافظه روزنامه

اند، و  تيرباران شده پسيهاي  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[دهد كه پيروزي  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 ليفهگاژنرال 

در . را ديده بودند 1848ها دليل مشدده اين بود كه ژوئن  براي اين. شد يازده نفر بالغ مي و صد هاي سفيد مو به فدرال
  .عقب برگرداند والني بهتواند ما را راهي ط جا يك تئوري قهقرائي هست كه مي اين

  
رخ داد،  موئت الدر   1871مه  26ي بروكسل اعالميه زير را با امضاي شاهدان عيني در مورد وقايعي كه در  ليبرته

  :منتشر نمود
سمت ورساي ترك  را به مالزِربمه گذشته ما جزو ستوني از زندانيان بوديم كه در ساعت هشت صبح بولوار  26در  
پس از پائين آمدن از اسب خود وارد صفوف ما شد و  گاليفهجا ژنرال  توقف كرديم و در آن موئت ال د وشاتما در . كرد

پاي استحكامات بردند و جلوي چشم ما  ها را به آن. ها نشان داد سرباز سه مرد و سه زن را به و انتخاب پرداخت و هشتاد به
ي  اندازه هاي شما در پاريس به روزنامه. است گاليفهاسم من «: گفتما  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 سمت ورساي حركت كرديم و در اين جا ما به از اين
پاي ستون راه بروند، توسط  توانستند هم فتاده بودند و چون ديگر نميزن و سه مرد باشيم كه دراثر خستگي از پا ا

  .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 و در رديف پنج نفره در كوره ستون چهار  توقف كرد و به اوريشستون زندانيان در خيابان 

جا رسيده بودند، پياده شدند و از سمت چپِ صف و  آن و ستادش كه پيش از ما به دگاليفه 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 يم

شد، بدون حرف ديگري از صف بيرون  اين نحو مشخص مي تر موارد فردي كه به در بيش. از عقب صف بيرون بيايد
بديهي است كه ... كرد جا تشكيل شده بود، حركت مي در آن طرف وسط جاده كه حاال ديگر ستون كوچكي آمد و به مي
نحوي  ها به 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 ني در سكوت ميديگرا

كه يكي از  ديدن اين... زدند جويانه لبخند مي اي مبارزه عده. اند ها را در صفوف خود ديده پرسيدند كه آيا هرگز آن مي
تالشي . دست مرگ بسپارند، صحنه هراسناكي بود ي چند دقيقه به فاصلهطور بيرون بكشند و در ت را اينهاي رديف هم

. نشان داد گاليفه خاطر خالف خاصي به در چند قدمي جائي كه من ايستاده بودم، يك افسر سوار زن و مردي را به... ديگر
ژنرال ابتدا مكثي . ناهي نمودگ 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. (»تأثيري روي من ندارد

برخورداري از اسكورت  كردم؛ همانند يك زنداني، ولي مفتخر به را از نزديك دنبال مي من حركت ژنرال در ميان زندانيان
نتيجه مشاهدات من اين بود . كند هايش را هدايت مي كردم بفهمم كه چه چيزي  انتخاب سعي مي. سوار دو شكاري اسب
يك . دستي خود چيز خوبي نبود بودن از بغلتر  تر يا زشت تر، پير تر، تميز تر، كثيف گير بلند نحوي چشم كه در آن روز به

و  شكسته اي 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 ؛بود ش 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  از صد نفري انتخاب شدند، يك جوخهبيش . بود
اين اعدام آن . اي بعد رگبار آتش در پشت سر ما آغاز شد و تا بيش از يك ربع ساعت ادامه يافت چند دقيقه. سر گذاشت

  ).1871ژوئن  8، ديلي نيوز. (محاكمه محكوم شدند روزاني بود كه بي  تيره
  

هاي  روي چهره. زنداني ظاهر شد 000/6در رأس  گاليفهحدود ساعت يك، ژنرال ) مه 28شنبه  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 يزمين م اعتنا پا به ها آماده بودند و بي سرنوشت
رسيد بر همين عقيده  نظر مي هم به گاليفه دآقاي . رهاند ها را از رنج اين سفر مي يك اعدام فوري آن. تيرباران شوند

اندكي بعد از . جا اعدام شدند كه هماننفر را انتخاب كرد  82ستون را متوقف كرد،  ترييونف د اَركتر از  باشد، و اندكي باال
  ).1871مه  31، تايمز. (برده شده و اعدام گرديدند منسوپارك  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 ، چشمها 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 بيششان  ولي تنها پاسخ قرباني اين بود كه با چشماني كه رنگ. دشنام فوران كرد
 29تايمز، . »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  دباگونه رفتار كردند، كسي همين تازگي در  اين به رتيسبنها با  ـ آن227

  
ما نقل قول از اين روزنامه را . براين امور شهادت دارند سيكلكار و ازجمله  ي محافظه ـ چندين روزنامه228

 ساتوريپريروز در «. دهيم رود، ترجيح مي ها مي آن كردن افتخارات ارتش به هاي فيگاريست كه ظن گنده روزنامه به
ي كافي  اندازه ولي چون اين كار به. ها آغاز كردند ترين يسربازان با هدف گرفتن ياغ. تالشي براي شورش صورت گرفت

چه  نظم دوباره برقرار شد، ولي به. كردند روي جمعيت آتش مي ها را پيش آوردند كه به نظر نرسيد، مسلسل سريع به
ر چند رگبا. رخ داد ساتوريحدود ساعت چهار صبح يك خيزش جديد در ميان زندانيان «). مه 27ورساي، ! (»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 اعدامتييِرسـ از جمله، يكي همين 229

  
فقط يك نفر . خواستند جان او را نجات دهند مي فدرال مجروحي بود كه تمام پرسنل بژُنـ در بيمارستان 230

دنبال سربازان پست مجاور بيمارستان فرستاد تا آن  او به. ي پزشگي ، سرجراح و استاد دانشكدهدلبومخالفت كرد، دكتر 
ش را ا ريسرا مجبور كردند تا تد دلبوافتخار 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 هاي جاسوس آن زمان منتشر مي توسط روزنامه

  
كه در تاريخ ( بيورهامضاي  ي چپ را آتش بزند،  داد تا كرانه دستور مي يِر 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. تنبيه بايد با جرم برابر باشد. كار كلي پاكسازي پاريس«ـ 233
ها و افسران  هاي انقالبي، ژنرال كم نظامي و دادگاهها، محا اعضاي كمون، سركردگان قيام، اعضاي كميته. نتيجه رسيد

. افروز، مردان در مرخصي، بايد تيرباران شوند ، مردان و زنان آتشمازاو  القُكت، مونمارترهاي  ها، قاتل خارجي، فراري
قرار هاي متعصب  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

  
   .262و  215، ص 1 ، جدولاَپِرـ گزارش ژنرال 234

  
   .424، ص 3تحقيق درمورد هيجدهم مارس، جلد ، گيشانـ گزارش سروان 235



 328 

  .»نفر رسيد 000/100تلفات حزب قيام از كشته و اسير به «تخمين زد كه  ديبا د ـ ژورنال 236
  

ما نامه زير را از «د، توان خوان مي ـ ي كشتار هم بود كه شامل نقشه اي  همان شماره هشتم ژوئن ـ فيگارويـ در 237
  :ايم دريافت كردهفليپ گي آقاي  به لوئي بالنآقاي 
  
خواه حق دارد از من انتظار داشته باشد  قلم شما خواندم كه حزب شريف جمهوري اي به جناب، من در مقاله«

كدام آدم . كند ده ميز 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 كشي او را مشمئز مي آدم
  .فايده است بي

قدر زياد است، جناب آيا آگاهيد كه در دادگاه سكوت  قدر مشروع و اين هنگامي كه خشم عمومي اين چنين، هم«
ي هركسي است كه وقتي قاضي در شرف سخن گفتن است، ساكت  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
  

، اليزه قكلوهاي 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  غيرهخارجي و 
  

گويد  آمير ساكت است، بلكه با چنان آرامشي دروغ مي هاي توهين نه تنها در مورد اين رفتار اَپرـ گزارش ژنرال 240
ها كار  شد، با اين تفاوت كه آن با زندانيان همانند ملوانان رفتار مي«: گويد براي نمونه، او مي. انگيز است كه هراس

اين  به. ها و غيره يك كلمه هم نيست ها، ضربه ها، كرم از قفس. »نمودند سهمي از شراب دريافت مي كردند و كراراً نمي
كه  نشان دادن اين. كند داري، تاريخ كمون و آخرين مبارزات را تعريف مي سبك يك افسر پرمدعاي سررشته نحو، او به

هاي  با اين حال از همين دروغ. او گذاشتن است به ديگر تناقض دارد، احترام زيادي ي او با هم هاي ياوه چگونه حرف
  .اند بندي كرده هاي خود را سرهم امروز مورخين بورژوا تاريخ رسمي است كه تا به

  . بروكسل ليبِرتي  روزنامه ـ نامه خطاب به241
  

فر ديگر هم بين ن 472/8اند، اين هم قبول شده است كه  ها پذيرفته شده كه رسماً در شناور 837/27ـ عالوه بر 242
در پانزدهم اكتبر هنوز . اند تقسيم شده سير سنو  كلرمونـ  روآنهاي عدالت و اصالح  و خانه لشُتييه، لُرانژري، ساتوري

  .هاي ورساي بودند نفر در زندان 500/3
  

  .مجرم جور ـ محل قبلي همه243
  

  .ي بزرگي در فرانسه صورت گرفته استهاي سياس ، قرباني1848ي حكومت موقت در  نامه ـ از زمان تصويب244
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بيش از هرچيز نبايد . ما نبايد اشتباه كنيم«: نوشت ليبِرته. 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، آدم اي 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. ريمدا

ها در حين  بعضي از اين. ها متهمين عادي نيستند اين! هزار بار نه! نه، نه. گيرد، نشانه فقدان ايمان خواهد بود فرض مي
اند كه  ن نيز چنان با اطمينان با اعمال واقعي و رسمي بر مجرميت صحه گذاشتهاند و ديگرا گير شده ارتكاب عمل دست

ها  آن! بله، بله«نداي اعتقاد، . طور كامل و باصداي بلند فرياد زد ها احراز شود تا بتوان آن را به كافي است هويت آن
  »!»مقصرند
هايشان، كه آدم  ترين خصوص جوان به هاي كريه، شان راهزناني هستند پست با چهره شهود زنداني، بخش اعظم«

  . »ها را ببيند يك جنگل هم آن ي مايل نيست حتي در روز روشن در گوشه
  

چند روز بعد از سقوط كمون، رئيس اول ديوان . ـ خانواده و اخالق در تمام طول خط در حال پيروز شدن بود246
كاري  ي متحد، مقام پيشين خود را كه مالحظهها دادگاه، رسماً در مقابل تمام ناپلئون سومهاي  تميز، واسط رسمي عشق

  .ش كرده بودند، دوباره اشغال كردا سپتامبر از آن اخراج 4رياكاران رجال 
  

نام  و تعداد زيادي از زندانيان گم ليسبون، مارتوكه از  لئون بيگوويژه  و به بوساك د دوپنـ بگذاريد ياد كنيم از 247
ها اختصاص داد؛ و خاطرات منتشر كرد و خود را  آن سال  وقت خود، كار خود و پول خود را به مدت يك او به. دفاع كرد

دوستداران كمون هرگز اين فداكاري . او درحين كار و حتي در مقابل دادگاه در اثر سكته مرد. ها فرسود در گرفتاري
  . را فراموش نخواهند كرد ي او شرافتمندانه

  

  .سال زندان محكوم شد 5يانت در امانت به جرم خ به 1866ـ 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  كارش را با آن آغاز كند؟ چه فرصت واالئي براي جبران كردن اشتباهات مدارس در زمان كمون و نزديك

  گيرند؟ تر فاصله مي پرولتاريا، كه هرروز از آن بيش هبخش از جوانان ب
  

اين تقاضا دائر برابالغ دالئل حقوقي، حكومت فرانسه فقط و فقط با  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. وجود نيستم
  .»كند را از اتهاماتي كه عليه او مطرح شده، معاف مي فرانكلچنين داليلي را فراهم كرد، اين دادگاه 

  
كنت ، معاون رئيس؛ پيو، رئيس؛ مارتل: دارند، از اين قرار استتاريخ مردم تعلق  ها كه حقيقتاً به هاي آن ـ نام251

ماركي ، تايهو، فرانسوا ساكاز، ويلنُوـ  پِلترو، كنت دوشاتل، كنت دمايِه، باتبي، منشي؛ فليكس ووازنو  اوكتاودبستار
  .پاريس، دووينيانـ  مروِيو، بيگو، دكَنسونا

  

 : XXXVIپيوست ـ 252

  :مكرر را برخود دارد 28آيد كه احتماالً هنوز شماره  ستاد كل ورساي مييك نامه به اي از 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 گرفتهبوفون نام  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 اً در اين دورهمسلم
  .مرج راه بيندازند و ها هرج اين ترتيب در صفوف فدرال فرار بگذارند و به ها اين است كه با نزديك شدن سربازان پا به آن

ها  الخمر خيلي كار با فقط صد دائم. من از آن استفاده خواهم كرد. رسد مي نظر مناسب به) آ(ي مورد نظر كميته  وسيله
  .شود، انجام داد مي

  
چه در جريان  كه در مقابلِ آن يك تخته بسته شده بود، اختراع زشتي هاي مرتجع، اين مأمور به ـ مطابق روزنامه253

سن  خودي خشم، بالفاصله به به در جريان انفجار خودكه  ويزانتيني. توجيه آن نيست چيز قادر به محاكمه آشكار شد، هيچ
سرش وارد نكرده بود، حتي ممكن بود  اي به آن چسبيده بود، در جريان تقالي او ضربه اي كه به پرتاب شد و اگر تخته

  .نجات يابد
  

 : XXXVIIپيوست ـ 254

  :شاغل مختلف تهيه شده استاي است كه توسط م 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 ، ساعت182 ها كار ، منبت224

، 283ها  ساز ، مجسمه106ها  ، صحاف863ها  هاي خانه ، نقاش193ها  ساز ، تور659ها  ساز ، صندوق2293ها  آجركار
  .345 ها ، دباغ157 سازها  ، 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  با اعمال خشونت، غارت و غيره تلقي شده

كس نتوانست  هيچ. نظامي دليلي براي سرقت عليه زندانيان اقامه نكرد  هاي مقابل دادگاهكس در  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 بهكُرسلما همه يكي از رفقايمان، «ـ 256

او سؤال معمول رئيس را  فقط با تبسمي  . توانست خود را سرپا نگهدارد سختي مي ههنگام رفتن جلوي كميسيون ب
رقت آمده  ي متحرك به تر كميسيون كه ظاهراً از ديدن اين جنازه كه يكي از اعضاي جوان انگيز پاسخ داد و وقتي رقت
قدر بلند كه  با صدائي آن سمت گوش جراح پير خم شد، اين شخص اخير ، 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  كُرسلدريا برده بودند، دوست ما  كه ما را به تر از سه هفته بعد از آن ها چيزي براي خوردن يافتند؛ كم كوسه

از «. است شنالنام او دكتر . ها را ارائه كنيم ما بايد نام اين دوست كوسه. »آخرين مخزن  مشترك سپرديم ا بهبقايايش ر
هائي كه اين  و شايد انگيزه. شان مقابل او مطرح شد، ده مورد معافيت هم ديده نشد هزار محكومي كه پرونده چهار 
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، پس از سني  ، نمايندهادموند آدام. گيرند مورد قضاوت قرار مي اند با دانستن حقايق زير بهتر وضعيت را الزامي كرده
او  هتل محل اقامت او مراجعت كرد و به آمد، زن جواني به رِ د اين جا حبس بود، به كه در آن روشفور.  هكه جهت ديدن  آن

اين . ش معافيت بگيردا تفرانك از سرجراح براي دوس 000/1نهاد 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
  

ق مطبوعات انگليس انتشار يافته از كه از طري اُرنخبر كشتي محكومين «: ـ ژورنال استراليائي و انگليسي257
  .»وجود داشت اسكورويمورد بيمار  360زحمت  بلكه به 420در اين كشتي نه . ي جهات نادرست است همه

  .ووازن . فو  مارتل، توسط آقايان 1876ها، ارائه شده در ژانويه  ـ گزارش كميسيون بخشودگي258
  

 1876وزير بحريه در . دريافت كردند) آكر 100درحدود (ر زمين هكتا 500محكوم درجمع  900 دپن ايلـ در 259
اين را من سه سال پيش «: پاسخ داد ژرژ پِرين. »دچار اشتباه شده بوديم دپن ايلما درمورد امكانات «: فيلسوفانه گفت

  .»گفتم
  

ين در شبه جزيره محكوم ي مهندسي به اداره 1873در 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 بود 525/110

  ).1876هواداري از عفو عمومي، جلسه هفدهم مه  به ژرژ پِريننطق (
  

خاطر شروع  به لژيون دنُرليب ص 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  ژوردو  پشال گروسهآميزي كه  ـ اين جزئيات از روايت بسيار صحيح و اساساً غيرمبالغه262

  .صورت جزوه هم منتشر شد اين روايت بعداً به. ده استمنتشر كردند، اخذ ش
  

  .ـ دو قاتل معروف263
  

  .تزار در پاريس، محكوم شده بود خاطر تيراندازي به به پلـ 264
  

سفري . جديد داده است كالدونيها گزارشي كامل از فرارشان همراه با جزئيات جالبي درمورد  ـ يكي از آن265
  .بييِر. آ ي دور دنيا، نوشته دريائي به

  
ي  حضور در شعبه كارگران، به ي داران پاريس در كنگره ي سابق حساب نماينده بارن، 1876دسامبر  22ـ در 266

 بارن. ي جنگ كمون بوده است كرد كه يكي از دبيران دبيرخانه اين متهم مي سوم دادگاه نظامي احضار شد كه او را به
دادگاه مالحظه خواهد كرد كه متهم هنوز «: درحين بازپرسي رئيس دادگاه گفت. ديك پايگاه نظامي محكوم ش تبعيد به به
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ي  بينيم كه او در كنگره مي 1876آورد، دارد؛ زيرا ما در سال  خروش مي و   جوش او را به 1871چه 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 به برويِرـ  اُتويژه در قضيه جاسوس  به
ها هدايت كرده  سمت مواضع فدرال هاي دشمن را به هاي توپ گلوله ـ اند يك كودك طور كه مرتجعين گفته ساله، نه آن

ها قبول كرد  اينده كمون و كليه رؤساي گرداننم ژُهانارفرمانده ارتش،  سسيليا الاو در مقابل دادگاه نظامي مركب از . بود
اتفاق آرا  او به. عنوان پاداش دريافت كرده است ها را برداشته و بيست فرانك به ها نقشه مواضع فدرال كه براي ورسائي

ت خود، محكوم توضيح داد كه اگر نام همدس ، بهسسيليا الدستيار  ژُهانار لراندييِردر هنگام اعدام، . مرگ محكوم شد به
اين ]. Je vous emm[...، »...شما راهزن هستيد«: او پاسخ داد. شود را فاش كند، بخشيده مي مونروژيكي از ساكنين 

قدر غيرمنصفانه  همان ژُهانارپيراهن عثمان تبديل شده است، در حق   انگيري تحريف گرديده و به نحو نفرت امر كه به
  .اش عذرخواهي كند شاعر بزرگ خود بايد از گفته. تيرباران شد ساتوريه در ـ يكي از كساني ك سريزيهاست كه در حق 

  
جديد فرستاده  كالدوني محكوم براي انتقال داشت از فرانسه به 506يك 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(اميل  ـ  اود

  
او پس از تحصيل در شهرستان براي . هاي كمون پاريس است يكي از شخصيت اودژنرال  ، معروف بهاميل اود

» ي آزاد انديشه«گرداند، سپس مدير  فروشي را مي مدتي يك كتاب. پاريس آمد ي داروسازي به ي تحصيل در رشته ادامه
 1870در آغاز اوت . كند ها شركت مي هاي گروه نبرد بالنكيست ند و در فعاليتك شود، با فراماسونري پيوند برقرار مي مي

شود؛ ولي  مرگ مي گير و محكوم به دست. كند شركت مي ويلت النشانان  مقر آتش ها به ي بالنكيست نتيجه ي بي در حمله
سپتامبر (ها  توسط آلمان ي پاريس در طي محاصره. دهد سپتامبر او را نجات مي 4و اعالن جمهوري در  سدانشكست 

گارد ناسيونال  138گانه و كاپيتان گردان  خواهان نواحي بيست مركزي جمهوري ي عضو كميته) 1871ـ مارس  1870
  . كند عليه حكومت دفاع ملي شركت مي 1870اكتبر  31در خيزش . شود مي

كند كه بالفاصله  نهاد مي يششهرداري مركزي را تصرف و پ بِلويلهاي ملي  در رأس گارد 1871مارس  18در 
مارس  24در . شود در آن قرار داشت، حركت كنند كه پذيرفته نمي ير تيسمت ورساي كه مجلس ملي و حكومت  به

ي مسئول جنگ  عنوان نماينده مركزي گارد ملي به ي ار طرف كميته گل آنتوان برونلو  اميل ويكتور دووالهمراه با 
  .شود منصوب مي

شود و در جلسات كميسيون اجرائي و  عضويت شوراي كمون انتخاب مي پاريس به 11ناحيه  مارس از 26در 
  .ورساي است بار به ي مصيبت آوريل او يكي از مشوقين آن حمله 3در . كند كميسيون جنگ شركت مي

ها  ي باريكادي خونين رو 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 به 9در . كند نبرد مي

ي  توسط شعبه 1972در . 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( مترِ ني دييو دنيابتدا با روزنامه  1880عمومي  دنبال عفو فرانسه به پس از بازگشت به
 91ي در  قبر او، قطعه. كند گذارد، همكاري مي بنيان مي ادوارد ويانكه خود همراه با ) انسان آزاد( ليبر لُمي  با مجله

  .، پاريس، قرار داردپرالشزگورستان 
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  )1826ـ1909(اميل ـ  اوده
  

طي . افتاد زندان مي بار به كار از مخالفين سرسخت امپراتوري بود كه در اين دوران چندين كارگر كَنده ميل اودها
كرد و  را اداره مي بِلويلي  فاويِهاو باشگاه سالن ) 1871ـ مارس  1870سپتامبر (ها  ي پاريس توسط آلمان محاصره
معاونت شهردار ناحيه نوزدهم،  به 1870در نوامبر . گانه نيز بود خواهان نواحي بيست ي جمهوري ي عضو كميته نماينده

شود و در  عضويت شوراي كمون انتخاب مي مارس از طرف ناحيه نوزدهم پاريس به 26در . ، انتخاب شدشارل دلسكلوز
ن روي ي خوني 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 مي 1864تا  1850از هانري برژره ـ  ژول
مركزي گارد ملي و  ي او عضو كميته. او كاپيتن گردان هشتم گارد ملي است ي پاريس توسط ارتش آلمان، محاصره

را  واندوممارس، او ستاد كل گارد ملي در ميدان  18هنگام قيام پاريس در . شود ي لژيون هيجدهم مي سپس سركرده
اداري و انتخابات مستقر در ورساي هو ير تيمارس، تظاهرات دوستداران نظم را كه از حكومت  22در . كند اشغال مي

عضويت شوراي  مارس از طرف ساكنين ناحيه بيستم پاريس به 26در . نمايد كنند، سركوب مي شوراي كمون را رد مي
آوريل،  2در . شود عنوان نماينده مسئول كميسيون جنگ و كميسيون اجرائي منصوب مي او به. شود كمون انتخاب مي

دليل فقدان  آوريل است، به 3ورساي در  او كه هوادار حمله به. نمايد ميفرماندهي كل پاريس منصوب  كمون او را به
. شود آوريل حبس مي 20تا  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 مي 1905برد و در  نيويورك پناه مي لندن و سپس به ابتدا به
 
  

  )1830ـ1904(پل آنتوان ـ  برونل
  

ي پاريس توسط آلمان  در دوران محاصره. كند سري ارتش امپراتوري استعفا مياز اف 1864در  پل آنتوان برونل
با اعالن . كند شركت مي) 1870اكتبر  31(ها عليه حكومت دفاع ملي  در قيام بالنكيست) 1871ـ مارس  1870سپتامبر(

گير و زنداني  ستولي د. كند دژهاي شرق پاريس را تسخير نمايد ، سعي مي1871ژانويه  26بس با آلمان در  آتش
پرنس ، پادگان ير تيمارس، در آغاز قيام پاريس عليه حكومت  18در . شود فوريه توسط گارد ملي آزاد مي 26در . شود مي

ژنرالي كمون منصوب  به اميل ويكتور دووالو  اميل اودمارس همراه با  27. كند و شهرداري مركزي را اشغال مي اوژن
خدمت خود از پست  شود و تقاضاي انتظار به عضويت شوراي كمون انتخاب مي اريس بهاز طرف ناحيه هفتم پ. شود مي

شود،  ي خونين شديداً مجروح مي در هفته. شود او مسئول كار دشوار تجديد سازمان دژ ايسي مي. كند فرماندهي را مي
  .شود مي دارتموتراني  تيي كش 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  كنستانتيناين شهر در زمان . شود شناخته مي استانبولنام  كه امروزه در تركيه به نام يوناني شهري است بيزانتيوم
اين  كنستانتينپس از مرگ . جديد نام گرفت رمانتخاب شد؛ و ) بيزانس(شرقي  رمعنوان مركز  قرن چهارم ميالدي به

  .تغيير نام داد استانبول ناميدند؛ و سرانجام در قرن بيستم به قسطنطنيهنام گرفت و اعراب آن را كنستانتيوپل شهر 
ها قرار گرفت و  ي آن هاي عثماني اين شهر براي مدت زيادي در محاصره در قرن پانزدهم، هنگام هجوم ترك

شايد علت آن اين باشد كه  .روشن نشديقين  بهاين شهر براي ما  به ليساگارهي  ولي دقيقاً علت اشاره. سرانجام تسليم شد
ها مردم را در كليسا جمع كرده  ها از هرگونه امكان دفاعي محروم بود و كشيش هنگام محاصره توسط ترك كنستانتيوپل

  .تأثير دعا در دفع دشمن دلخوش كرده بودند ها را به و آن
چه مسلم است، اين  آن. روشني مشخص نشد براي ما به 1876ها در  تار تركرف به ليساگارهي  چنين دليل اشاره هم

اين  1878روبرو بود و در سال  بلغارهاها و  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  و ي حقوق در رشته 1864كه تحصيالت خود را در  اي دهقاني و فقير است فرزند خانواده اوژن پروتو
ماه زندان  15به  اش هاي سياسي خاطر فعاليت به 1866كند؛ و در  ها مبارزه مي او در صفوف بالنكيست. 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 ، محكوم ميناپلئون سومدليل توطئه عليه جان امپراتور،  باز به 1870در . افتد مي

اكتبر، عليه  31گان در قيام كنند عضو گارد ملي است و وكالت تعدادي از شركت) 1871ـ مارس  1870سپتامبر (ها  آلمان
عضويت شوراي كمون  از طرف ناحيه يازدهم پاريس به 1871مارس  26در . گيرد عهده مي حكومت دفاع ملي، را به

او در اين . شود ي مسئول آن نيز مي آوريل نماينده 18كند، و در  ، در كميسيون دادگستري شركت ميگردد انتخاب مي
  .برد يش ميمقام سياست اصالحي مهمي را پ

گردد، و در  ژنو پناهنده مي به 1871شود، در اكتبر  جنگد، مجروح مي ها مي ي خونين روي باريكاد در هفته پروتو
  . شود مرگ محكوم مي از طرف شوراي جنگ به 1872نوامبر 

امتناع  نويسي مجدد او گردد، ولي كانون وكالي پاريس از نام مي فرانسه بر پس از عفو عمومي به اوژن 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 پردازد و به ماركسيست كارگران فرانسه مي
رهبري آن اعتراض دارد به» پروسي« كارل ماركسِداماد » كوبائي« الفارگ.  
  

  )1810ـ1889(فليكس  ـ  پيا
  

پذيرفته شد و تمام نيروي خود  كانون وكالي پاريسدر  1831، فرزند يك حقوقدان لژيتيميست، در سال فليكس 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 شد پالژي القيمت شش ماه اقامت در زندان  برايش به
  .كار كرد ناسيونالكاران تئاتر روي تعداد زيادي نمايشنامه در تئاتر  اندر ديگري از دست

خواست كه او را  رولَنـ  لدرو، حاال از معرفي كرده بود فيگارو  تحريريه به 1830را در  فليكس پياكه  ژرژ ساند
پس از سه ماه تكفل اين مقام، از طرف همين شهرستان  پيا. منصوب كند ـ شر ش ـا ي زادگاه كميسري كل منطقه به
نهاد معروف حذف مقام رئيس  داد و پيش رأي مي مونتانيجا در همراهي با  پاريس و مجلس مؤسسان بازگشت و در آن به

تن  به جنگي تن كه او را آريستوكرات دموكراسي ناميده بود، دست به پرودونوي در همين دوره با . رح كردجمهور را مط
  .زد

انگليس  سوئيس، بلژيك  و سرانجام به پيوست و پس از آن به رولَنـ  لدرو به 1849ژوئن  13در حركت  فليكس پيا
كه تحت  دليل اين فراهم نمود، ولي با مقامات درگير شد و به فرانسه امكان بازگشت او را به 1969عفو عمومي . پناه برد

پاريس برگرداند و اين او بود كه در  سپتامبر او را دوباره به 4انقالب . مراجعت نمود انگليس  تعقيب قرار گرفت، به
اكتبر براي مدت  31م وي پس از قيا. را در قابي سياه چاپ كرد مدسخبر مذاكرات تسليم ) نبرد( كُمبانام  اش به روزنامه

  .كوتاهي زنداني شد
همان اندازه جنجالي  اي به روزنامه ، )جو انتقام( وانژُر توقيف شد؛ ولي بالفاصله جاي خود را به كُمبا 1871در ژانويه 

رأي گرفت تا آن  كناره  بوردوو ديگران از  هانري روشفورنمايندگي مجلس انتخاب شد، اما همراه با  بهفليكس پيا . داد
  .باطل شود صلح 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 كار دلسكلوزدر اين كميته او تحت رياست . قرار گرفت

گريخت، از مرز  ورساياو از انتقام حكومت . را شخصاً هدايت كرد) لوئي شانزدهميادبود  (ي استغفار  مازخانهو ن ير تي
او از طرف شهرستان . فرانسه بازگشت به 1880مرگ محكوم شد؛ اما پس از عفو عمومي  غياباً به 1873عبور كرد و در 

  .درگذشت گراتينـ  سنسال بعد در مجلس نمايندگان برگشت، ولي  به 1888در  رونـ  دوـ  بوش
  

  

  )1835ـ1882(الكسي لوئي ـ  ترَنكه
  

در تأسيس يك  1866و در سال . شد در پاريس مقيم  1850، كارگر كفاش بود كه حوالي سال الكسي لوئي ترَنكه
هانري خاب گزاري براي انت در انتخابات ارگان قانون 1869در سال . كند شركت تعاونيِ اقتصاد كارگري شركت مي

شش ماه زندان محكوم  طلبانه و حمل اسلحه به هاي شورش اتهام فرياد به 1870در مارس . پردازد فعاليت مي به روشفور
ها،  ي پاريس از طرف آلمان در دوران محاصره. گردد از زندان آزاد مي 1870سپتامبر  4شود؛ و با اعالم جمهوري در  مي

از ناحيه بيستم پاريس  1871آوريل  16در انتخابات تكميلي . پيوندد ملي مي گارد ، به1871مارس ـ 1870سپتامبر 
ي نجات عمومي رأي  تشكيل كميته او به. كند عضويت شوراي كمون انتخاب و در كميسيون امنيت عمومي شركت مي به

كار  راي جنگ، بهگيري توسط شو او پس از دست. جنگد ها مي روي باريكاد بِلويلي خونين در  طي هفته. داد مثبت 
مجازات سه سال  زند و به فراري ناموفق دست مي به. شود جا بيمار مي تبعيد و در آن كالدوني جديد اجباري ابد محكوم، به

بلويلِ لئون ي انتخاباتي  كه هنوز در تبعيد است، از طرف حوزه ، در حالي1880در سال . گردد  زنجير مضاعف محكوم مي
  .شود عضويت شوراي شهرداري پاريس انتخاب مي عفوعمومي، بهعنوان نامزد  به گامبتا

  .گردد مي كشور بر به 1880پس 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 به 1821كه در  پيش از آن يِر تي
ها را  او با استفاده از روابط خود همكاري با روزنامه. سبك انگليس بود پاريس هوادار سلطنت پارلماني به هاز بدو ورود ب

تشريح عقايد  كند و در آن به شركت مي لُناسيونالنام  ي اپوزيسيون به كند و سرانجام در تأسيس يك روزنامه آغاز مي
  . پردازد سياسي خود مي

كند كه موجب تحسين فراوان و پذيرفتن او  خ انقالب فرانسه را در ده جلد منتشر ميتاري 1827تا  1823از  يِر تي
نمايد كه  حكومت كنسولي و امپراتوري را در بيست جلد منتشر مي 1862تا  1845از . شود مي 1833آكادمي 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 به فيلپ اورلئان لوئياو از جمله كساني است كه  1830درجريان قيام 

گيرد كه در دور بعدي  قرار مي فيليپ لوئيدر اين دوران مورد توجه . رسد وزارت كشور مي به 1832اكتبرِ سال پرآشوب  11
رياست حكومت  بار به براي اولين 1836سپتامبر  4 فوريه تا 22از . كند از او براي تحكيم قدرت شخصي خود استفاده مي

ولي . رسد رياست حكومت مي به 1840اكتبر  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 لوئيفوريه وقتي  23منجر شد، حمايت كرد و در  گيزوسقوط دولت  خواه شده است، از انقالب كه به هوريجم

خواهان  حكومت موقت جمهوري دوم پيوسته بود تا در آن همراه با جمهوري را بگيرد، او ديگر به گيزوخواست جاي 
جمهوري عليه  براي رياست ناپلئون سومنظم از نامزدي  او همراه حزب. ها رأي دهد كار عليه سوسياليست محافظه
  .حمايت كرد المارتين

پاريس  به 1852كند، ولي در  سوئيس فرار مي به ناپلئون سوماز دست  1851دسامبر  2خاطر مخالفت با كودتاي  به
 ير تي 1863شود و در  ر ميت رژيم ليبرال 1860هاي  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،  به پروسعليه  ناپلئون سومخواهد جنگي را كه  ي دفاع ملي مي ، فرانسه1870در  سدانپس از شكست 

  .رسد جائي نمي كند كه به هاي اروپائي مي پايتخت ماتيك بهرا مأمور سفري ديپلو ير تي، ژول فاور. ادامه دهد
رياست مجريه، يعني در عين حال رئيس كشور و  پناه برده به بوردو از طرف مجلس كه به 1871فوريه  17ير در  تي

آور  ولي ميزان سرسام. كند منعقد مي بيسماركرا با  فرانكفورتي  معاهده 1871او 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 مي ير تي

روانه گرديدند ويا پس از  كالدوني جديد تبعيد به ئي كه درحين نبرد كشته نشدند يا بهها شكست  كمون، كمونار
  .هاي ناعادالنه اعدام شدند محاكمه
هاي درون  جمهور جمهوري سوم انتخاب شده بود، در اثر مخالفت عنوان اولين رئيس موقتاً به 1871ير كه در  تي

شاه بايد «ي معروف  جمله 1830او كه در . استعفا داد 1874مه  24 ناچار در طلبان به ويژه سلطنت هيئت حاكمه، به
طلب خود با اشاره  رقباي سلطنت 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 مي پرالشزكليساي 

  

  

  )1809ـ1871(دلسكلوز ـ شارل 
  

نگار مشغول  عنوان روزنامه دگاه پژوهش و بعد بهپس از تحصيل حقوق در پاريس ابتدا در دفتر يك وكيل دعاوي دا
  .اي ايفا كرد نقش برجسته 1830عقايد دموكراتيك آشكار شد و در انقالب ژوئيه  ش بها ولي خيلي زود گرايش. كار شد به

ي  اتهام توطئه عضويت داشت، به ـ اگر نگوئيم مخفي خواه غيرقانوني ـ او كه در چندين انجمن جمهوري
نگار  همكاران روزنامه جا به گريخت و در آن بلژيك  ناگزير به 1836انه تحت تعقيب قرار گرفت و در سال خواه 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  كه مقاالت دموكراتيك آن بهعهده گرفت  هرا ب) طرف شمال بي( نور دو اَمپرسيالي   روزنامه

  .فرانك جريمه و يك ماه زندان تمام شد
پاريس حكومت موقت او را  كند و در بازگشت به اعالن جمهوري مي واالنسين، در 1848پس از انقالب فوريه 

جلس مؤسسان شكست در انتخابات م 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 خواهانه شركت مي بستگي جمهوري هم

سه هزار  ، را محكوم كرد؛ به1848، مسئول كشتار ژوئن ياككاويناي كه در آن ژنرال  خاطر مقاله به 1849در مارس 
  .شد فرانك جريمه و يك سال زندان محكوم 

كار  جا به در آن. انگلستان فرار كرد شد و به يازده هزار فرانك جريمه و سه سال زندان محكوم  به 1850در 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 به 1853در 
  .زنداني بود كايِنو باالخره  كُرت، ايل بِل، پِالژي سنترتيب در  او به. شد محكوم 
 محل اقامت محبوسينـ » جزيره شيطان«جا به شود و از آن فرستاده مي گويانعنوان تبعيدي به به 1858اكتبر  16در 
  .گردد منتقل مي ـ سياسي

شرط زندانيان سياسي  و تازه آن هنگام بود كه از عفو عمومي و بدون قيد. ماند مي گوياندر  1860تا نوامبر  دلسكلوز
  .شد امضا رسيده بود، خبردار  به 1859اوت  16كه در 

انتشار : شود كار جديدي مي هچنان مبارز، بالفاصله دست ب 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 تأئيد مي
ي محكوم كردن  واسطه تمام شد؛ و او يك بار ديگر در آغاز جنگ فرانسه با پروس، به دلسكلوز محكوميت براي بار سه

  . شود مي بلژيك فرار به اين جنگ، دوباره مجبور به
  .كند اقدام مي لُرِزِيانتشار  گردد و دوباره به فرانسه برمي بالفاصله پس از اعالن جمهوري به

كند و  استعفا مي 1871ژانويه  6شود، ولي در  شهرداري ناحيه نوزدهم پاريس انتخاب مي به 1870نوامبر  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 به 1871فوريه  8در 
عضويت شوراي  كه از طرف نواحي يازدهم و نوزدهم پاريس به مارس، پس از آن 26در . گردد حكومت دفاع ملي مي

ون عضويت در كميسيون خارجي، كميسي او در كمون به. دهد شود، از نمايندگي مجلس استعفا مي كمون انتخاب مي
عضويت ) مه 9(ي امنيت عمومي  چنين در كميته هم دلسكلوز. شود و كميسيون جنگ پذيرفته مي) آوريل 4(اجرائي 

  .منصوب شده بود) مه 11(ي غيرنظامي كمون در امر جنگ  عنوان نماينده داشت و به
. دهد ها را مي نِ جنگ در محلهفراخوا» !خالي رزمندگان دست مردم، به«مه به 24پاريس، در  ها به هنگام ورود ورسائي

ايستد  حركت مي بي دو شاتوها، روي يك باريكاد در  دست ورسائي مه، مأيوس، براي احتراز از كشته شدن به 25روز بعد، 
  .گيرد هاي توپ قرار مي و مورد اصابت گلوله

او لقب  صائب جسمي و روحي، بهها و م 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 بر گامبتااين مناسبت،  به. كند مرگ محكوم مي او را غياباً به 1874است، در » مرگ او معروف عموم«كه 
با «: گونه نظر داده بود اين دلسكلوزدر مورد  1870از همان  گامبتاهمين ! »آفريند اش ترس مي مرده هم مردي كه حتي

خواهي اجتماعي است؛ اما  طلبي و جمهوري ناپذيري، صداقت، اوتوريته آشتي: تجسم كليه فضائل ژاكوبيني دلسكلوزكه  آن
هاي كموني  مقابله با آزادي اش نيز او را به  يه تمركز دهندهو روح. ، حريف سابق خود، راه دهدپرودننظرات  توانست به

  .»نكشاند
  
  

  ژولـ  دوكاتل
  

رفت  24ي  پايگاه شماره مه به 20ها، كه از كمون دل خوشي نداشت در  ها و جاده ي پل ، سركارگر ادارهژول دوكاتل
ها  فدرال. ي خونين شروع شد روز بعد هفته. مودپاريس را فراهم ن به كلو سني  ها از طريق دروازه و وسائل ورود ورسائي

اين عمل او باعث . بردند كه توسط ارتش نجات يافت ي نظام مي مدرسه گير كردند و براي تيرباران به را دست دوكاتل
فرانك طال  000/125آوري اعانه براي او دست بزند كه از اين راه  جمع ي خود به از طريق روزنامه فيگاروشد كه مدير 

  .شد ژول دوكاتلعايد 
  

  

  )1836ـ1871(ياروسالو ـ  دومبروسكي
  

و از  بيلوروسيدر  1853تا  1845از . متولد شد لهستاني اشرافي در  در يك خانواده 1836در  ياروسالو دومبروسكي
در  1859تا  1855از . رسيد روسي افسري جزء ارتش  درجه تعليمات نظامي ديد و به پترزبورگـ  سندر  1855تا  1853
ي ستاد كل در  در مدرسه 1961تا  1859از . اخذ مدال نائل آمد شركت كرد و به چچندر جنگ عليه شورشيان  قفقاز
 روسارتش  51لژيون  ي كاپيتاني به التحصيل شد و با درجه جا فارغ از آن 1861تحصيل پرداخت و در  به پترزبورگـ  سن

وجود بياورد و حتي با توافق  سازماني به ورشوسعي كرد در » ها سرخ«حزب  عنوان فعال او به. منتقل شد ورشومستقر در 
در نوامبر . گير شد ي آن لو رفت و دست شد كه نقشه آماده مي 1862ژوئيه  14براي قيامي در  روساي از افسران  پاره

  .وارد پاريس شد 1865در فرار گرديد و  تبعيدگاه موفق به پانزده سال تبعيد محكوم شد و هنگام انتقال به به 1864
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فرماندهي كل  به 1871مه  5در . بود نوييگارد ملي و سرويس دفاع از  11، عضو لژيون 1871در  دومبروسكي
  .ي خونين، در حين نبرد در پاريس كشته شد مه، در هفته 12ارتش كمون برگزيده شد و در 

  

  

  )1828ـ1879(گابريل ـ  رانويه
  

 1863او در . كرد تور روي سفال بود و پدرش نيز از طريق كفاشي گذران مي، نقاش و دكوراگابريل رانويه
در تجمعات عمومي و انقالبي  لويلي  عنوان بالنكيست در محله ي امپراتوري به گرود و در اواخر دوره فراماسوني  مي به

آزاد  1870سپتامبر  4مهوري در پس از اعالن ج. شود زندان محكوم مي نظم مستقر، به جرم  حمله به  كند و به فعاليت مي
گارد ملي  141فرماندهي گردان  به) 1871مارس ـ  1870سپتامبر (ي پاريس توسط آلمان  شود و در دوران محاصره مي

كند؛  عليه حكومت دفاع ملي شركت مي 1870اكتبر  31است، در خيزش  گوستاو فلوراناو كه دوست . گردد منصوب مي
اين . شود انتخاب مي 20عنوان شهردار ناحيه  ها به شود، اما روز بعد در انتخابات شهرداري سپتامبر زنداني مي 4و در 

ي خود  ي محاكمه كند؛ و در جلسه فرار مي 1871در آغاز فوريه  رانويه. گردد انتخابات از طرف حكومت باطل اعالم مي
  .برائت او داد، شركت نداشت مارس رأي به 10فوريه تشكيل و در  23كه در 

مارس كه آغاز كمون است، شركت داشت؛ و  18مركزي گارد ملي در قيام  ي كميته ي اعزامي به عنوان نماينده او به
مارس از همين ناحيه براي عضويت شوراي  26وي در . آغاز كرد 20عنوان شهردار ناحيه  در همين روز نيز كار خود را به

 رانويه. كند شهرداري مركزي پاريس استقرار كمون را اعالم ميمارس در  28شود و هم اوست كه در  كمون انتخاب مي
ورساي شركت  آوريل به 3بار  مارس در جلسات كميسيون نظامي عضويت داشت، در هجوم مصيبت 30كه 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) هم

ي پنجم  توسط شعبه 1871نوامبر  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 شعبه 1874ژوئيه  14ديد؛ اما بار ديگر در بيست سال كار اجباري محكوم گر به
قتل «و » ساختن باريكاد تشويق به«، »ايجاد حريق«، »يافته شركت در باند سازمان«، »جنگ داخلي به«تحريك 

  .رود ايتاليا مي به 1878او در . مرگ محكوم شد به» ها گروگان
  .ميرد مي بِلويلدر  1879نوامبر  25نگرفت و بيمار بود، هنگام عبور از پاريس در  كه مورد عفو قرار گابريل رانويه

  

  

  )1844ـ1871(لوئي ـ  روسل
  

عنوان وزير جنگ  پيوست و به 1871كمون  مارس به 19اولين افسر ارشد ارتش فرانسه بود كه از همان  لوئي روسل
  .نقش مهمي در آن بازي كرد

خواه بودند؛  بورژوازي پروتستان تعلق داشت كه عميقا جمهوري اش به تش بود و خانوادهاو فرزند يكي از افسران ار
 1864تكنيك شد و در  ي نظام وارد پلي پس از اتمام مدرسه. باز زد سر ناپلئون سوم پدرش از اداي سوگند وفاداري به

هاي استراتژي  ثابت كرد كه كتاب 1869ي 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 مي مدسكه در جنگ فرانسه و آلمان در ارتش فرانسه و در  روسل
خواهند با  ها مي زيرا آن. خواهان آن نيستند) بازِننظير (و نظامي ) ير تينظير (ال سياسي اي از رج بردن است؛ ولي عده

عنوان  را به بازِناو تسليم . كار اخالقي و حتي سلطنتي بر فرانسه حاكم گردانند استفاده از شكست، يك نظام محافظه
و با تسليم  گامبتاپيوندد و از طريق  وقت ميحكومت م پس از تسليم ارتش به روسل. وطن و مردم محكوم كرد خيانت به

  .رسد جائي نمي 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 به ير تيكند،  پاريس قيام مي 1871مارس  18در 

مارس  19با دشمن معامله كرده، در  ير تيكه  كه بدين بارو است روسل. گيرد كند و تصميمات خودسرانه مي ف ميتوقي
وي . شود آوريل رئيس ستاد كل مي 3رسد و در  كمون مي 17سركردگي لژيون  مارس به 22در . پيوندد كمون مي به
هاي او  انتقاد. دهد كانات و خودرأئي مسؤالن استعفا ميدليل فقدان ام شود، ولي به رياست دادگاه نظامي منصوب مي به
وزارت جنگ منصوب  به كلوزرهجاي  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 مي فليكس پيارهبري  به

  .گريزد از كمون مي روسل
محافل و . دهند كنند و دوبار مورد محاكمه قرار مي گير مي ها او را دست ماند، ورسائي او در پاريس در خفا مي

تبعيدي دائمي  نهاد خود او پيش به ير تي. آيند كنند و درصدد نجات جان او بر مي ايت ميهاي زيادي از او حم شخصيت
 1871نوامبر  28او سرانجام در . گيرد عهده مي هاي خود را به و مسئوليت كار كند نهاد را رد مي ، ولي او اين پيشدهد  مي

  .شود تيرباران مي ساتوريدر اردوگاه 
  

  

  )1831ـ1913(هانري  روشفورـ
  

ي پزشگي را كه پدرش برايش در نظر  دبيرستان را تمام كرد و خيلي زود رشته ي دوره 1849در  هانري روشفور
او اين  اشتغال در شهرداري مركزي پاريس به. نگاري بپردازد روزنامه ادبيات و سپس به گرفته بود، رها نمود تا ابتدا به

ي  با مالحظه 1860او از سال . نگاري آماده كند هاي ادبي و روزنامه ارداد كه با آسودگي خيال خود را براي ك امكان را 
  .تواند از طريق نويسندگي و ژورناليسم گذران كند، كار در شهرداري را رها نمود كه مي اين

اما تحمل لحن . كار شد مشغول به فيگارونگاري، سرانجام با حقوق مناسبي در  ي روزنامه پس از چند تجربه در زمينه
كه قانون مطبوعات اندكي  پس از آن. گرديد فيگاروترك  توسط امپراتوري چندان طولي نكشيد و او مجبور به وشفورر

ويژه تيتر  به. راه انداخت كه با استقبال فراوان روبرو گرديد را به) مشعل( النترني  روزنامه 1868تر شد، در مه  ليبرال
ي  ميليون است، البته بدون محاسبه 36تعداد رعاياي فرانسه «: گار شد هي اين روزنامه ماند ي اولين شماره سرمقاله

موفقيت روزنامه خيلي زود حساسيت قدرت را برانگيخت و پس از ممنوعيت فروش علني آن، . »...ها نارضايتي آن
، »كوچولو ناپلئون«، نزد دشمن ديگر بروكسل او ناگزير به. جريمه و حبس محكوم كردند دادگاه كشيدند و به را به روشفور

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 خورده1869در انتخابات نوامبر 

اي كه از  با اين وجود، در ماه نوامبر براي كرسي. او پيوستند، شكست خورد كه هواداران امپراتوري نيز به، ژول فاورخود، 
  .خالي شده بود، انتخاب گرديد گامبِتاطرف 
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اين روزنامه از . بنيان گذاشته بود، منتشر گرديد ليساگارهاي كه با  ، روزنامهمارسييِزي  اولين شماره 1870مه  19در 
دست  به 1870  ژانويه 10در  ويكتور نوار. برخوردار بود ويكتور نوارو  پاسكال گروسه، پول رالس، وژن وارلَناهمكاري 

. هزار انسان خشمگين برگزار شد 200تا  100ژانويه با همراهي  12او در  ي تشييع جنازه. قتل رسيد به يِر بناپارت پي
هرروي، پس از اين  به. حدر داد براي واژگون كردن امپراتوري بهاين زمان را  روشفوراند 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
 مارسييزوع انتشار الوق آزادي قريب اميد به پرستي، احتياط و  شود؛ و از سر وطن باخبر مي پروس 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 مي روشفورسپتامبر،  4و اعالن جمهوري در  ناپلئون سومپس از تسليم 

  .شود حكومت موقت كه در شهرداري مركزي مستقر شده بود، برده مي
در پاريس انتخاب شدند،  ژول سيمونو  گامبتاكه مانند  هائي يا آن دفاع ملي منحصراً از نمايندگان پاريس ـحكومت 

رو  خواهان ميانه كه از طرف جمهوري لُفلوو  تروشوها  فقط ژنرال. شد اما شهرستان ديگري را انتخاب كردندـ تشكيل مي
از ديدن او در حكومت  روشفوركنندگان  در واقع، انتخاب. ودندشدند، از اين قاعده مستثني ب ضد بناپارتيست تلقي مي

  .سپتامبر 4در 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  31پس از شورش  روشفور

فوريه معلوم است كه او  5از همان . را منتشر كند) شعار( درد مودارد تا دوباره قلم بردارد و  فوريه او را وامي 6ات و انتخاب
  .كامالً معترض است

او . دهد طلب است، فوراً استعفا مي جاكه اين مجلس تسليم مجلس بپيوندد؛ اما ازآن به بوردوپس از انتخاب، او بايد در 
پيروزي، شكست  بدون اعتقاد به: موضع او در آن زمان مبهم است. رسد كه آغاز كمون را ببيند اريس ميپ تر از آن به دير

در صفحات . گيرد آن ايراد مي تر به كند و بيش تر از آن حمايت مي روز كم به بدون محكوم كردن كمون، روز. كند را رد مي
ها  از اين انتقاد پاسكال گروسهش مانند ا ويژه دوستان سابق ها به نارها شديد است؛ ولي كمو و ورسائي ير تي انتقاد به درد مو

  . بري نيستند
  .گردد ها مي شود و تحويل ورسائي گير مي دست موها بگريزد، ولي در شهر  شود از دست كمونار درماه مه او موفق مي

. شود كامات نظامي محكوم ميتبعيد دائم در استح و او به رددگ در ماه سپتامبر برگزار مي روشفوري  محاكمه
كه  ويرژينيرسد و سرانجام با همان كشتي  جائي نمي براي نجات او به ويكتور 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 ناسسرش روشفوردر تنها مورد فرار موفق تبعيديان كمونار،  1874در ماه مارس 

درمورد چگونگي فرار،  نيويورك هرالداي با  از پس از مصاحبه روشفورشوند 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 ومي در ميان استقبال پرشوري كه ميپس از اعالن عفوعم
تدريج از  ولي به. ش را نيز جلب نمودا رزمان سابق اي از هم را منتشر كرد كه در آغاز پاره) شورشي( اَنسورژِهي  روزنامه

همين . حمايت كرد دريفوسكنندگان  محكوم ، ناسيوناليسم خام او و ازبالنژهجا چرخيد كه از  چپ فاصله گرفت و تا آن
  .برد سر  در انزواي كامل به ـ شا سال مرگـ  1913باعث شد كه تا 

  

  )1846ـ1871(رائول- ريگو
  تكنيك يـي پل درسهـدر م 1865وم، تا ـي ادبيات و عل ، ديپلمهسنداري ـد يكي از مشاوران فرمانـفرزن رائول ريگو
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او شخصاً . تحصيل جنبش بالنكيست عالقمند است تا به تر به بيش 1865از سال  ولي حدوداً. مشغول تحصيل بود 
خواه همكاري  ي جمهوري باوجود جواني با چندين روزنامه. كار پيوند كارگران و دانشجويان بپردازد داد به ترجيح مي

تا . شود سه ماه زندان تمام مي قيمت ، برايش بهدموكريت ي او، ي خداناشناسانه انتشار روزنامه 1868كند 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 ده 1870

 22و  1870اكتبر  31هاي  او در خيزش. شود سپتامر و اعالن جمهوري، سركميسر پليس سياسي مي 4دنبال انقالب  به
  .كند ه حكومت دفاع ملي شركت ميعلي 1871ژانويه 

مارس از ناحيه هفتم پاريس براي  26در . شود رياست شهرباني منصوب مي مارس به 20پس از خيزش كموني، در 
او مسئول . شود رياست كميسيون امنيت ملي منصوب مي مارس به 29. گردد عضويت شوراي كمون انتخاب مي

فعاليت زياد او . هاي پايتخت است هاي متعدد در كليسا و تفتيش ها و از جمله اسقف پاريس گيري گروگان دست
دادستاني  آوريل تمام شد، ولي بعد از آن به 26ترك 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 مي كارتيه التنبا اونيفرم كامل در مه او  24ي خونين،  هفتهرد

برند و  يغما مي كاوند، اشياء قيمتي او را به سربازان جسد او را مي. 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 1871مارس  26در انتخابات . مركزي بود ي در كميته) 160گردان (ي گارد ملي  نماينده
يندگي مسئول شورا در كميسيون دارائي انتخاب شد و در اين مقام در نما او به. عضويت شوراي كمون انتخاب شد به

ي خونين در  پس از هفته. انعطاف او در اين زمينه ايراد داشتند اي از كمونارها به رابطه با بانك فرانسه قرار گرفت و عده
 كالدوني جديددر  دپن  ايل ا بهشود و دادگاه نظامي در سپتامبر همان سال او ر گير مي ها دست توسط ورسائي 1871مه  30

برود و در  نومĤ يابد كه به اجازه مي 1893در اكتبر . شود جا وارد مي آن به گرييِربا 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 مي هانري روشفورو  اوليويه پن، پاسكال گروسه، شارل بالييِر، آشيل بالييِرهمراه با  1874در مارس . كند يم

فرانسه  به 1880پس 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 شهر ژول فاور
  .نمود خواه اعالم كرد و در محاكمات سياسي با استفاده از فرصت، نظر خود را بيان مي جمهوري

رو  خواهان ميانه جمهوري جا به در آنبراي نمايندگي در مجلس مؤسسان انتخاب شد و  ليوناز  1848پس از انقالب 
مخالفت برخاست  با او علناً به فاورجمهوري،  رياست به ناپلئون سومپس از انتخاب . ها رأي داد پيوست و عليه سوسياليست

  .هاي پاريس مقاومت را سازمان دهد و سايرين سعي كرد در خيابان ويكتور هوگوهمراه با  1851دسامبر  2و در روز 
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، سوء فليس اُرسينيكار حقوقي پرداخت و مخصوصاً با دفاع از  ودتا از زندگي سياسي كناره گرفت و بهپس از ك
  .، خود را برجسته ساختناپلئون سومجان  قصدكننده به

نمايندگي مجلس انتخاب شد و يكي از پنج نفري بود كه امضاي خود را زير تقاضاي جانشيني  از پاريس به 1858در 
هاي خود با اموري نظير اعزام  دست گرفت و در پيام رهبري حزب خود را به 1863در . جمهوري گذاشتامپراتوري با 

پذيرفته شدنش در آكادمي  هاي فصيح، روشن و تهييج كننده به اين پيام. مكزيك و اشغال رم مخالفت نمود نيرو به
  . منجر شد 1867فرانسه در 

  . شد ناپلئون سومخواستار عزل  سدانمخالفت كرد و پس از شكست  1870با جنگ عليه پروس در  ير تياو همراه با 
ي  در اين مقام اخير او وظيفه. چنين وزير خارجه بود رئيس جمهور و هم تروشواو معاون ژنرال  حكومت دفاع مليدر 

دارد و در اين تر از سخنوري مهارت  او ثابت كرد كه در ديپلوماسي كم. را بعهده داشت پروسخطير 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 و يك سنگ از استحكامات آن را به
برداري  وجود او بهره خوبي از به بيسماركدر مذاكرات صلح، . از انتقال حكومت مخالف بود فاوري محاصره  در دوره

ها خبر داشته و بدون اين كه حكومت را در  كه از موقعيت ارتش ژوئن رضايت داد، بدون آن 28بس  آتش به فاور. كرد
  . در جريان گذاشته باشد بوردو

  .اوت با از دست دادن اعتبار خود از دولت خارج شد، ولي در مجلس باقي ماند 2در 
از حكومت جمهوري در مقابل  1880نتخاب شد و تا زمان مرگ خود در بيستم ژانويه سناتوري ا به 1876در ژانويه 

  .اپوزيسيون ارتجاعي آن دفاع كرد
  

  

  )1844ـ1896(لئو    ـ  فرانكل

  
  .ميرد مي پاريسدر  1896شود و در  متولد مي بوداپستدر نزديكي  1844در  لئو فرانكل

پاريس  1871هاي كمون  يكي از شخصيتمجارستاني؛ و ـ  يهوديي او يك فعال سنديكائي در فرانسه و سوسياليست
  . است

و  گزيند فرانسه سكني مي ليوندر شهر  1867در . كند در آلمان و انگلستان اقامت مي. كاري بود شغل او ظريف
ند و نمايندگي ك كار در پاريس اقامت مي عنوان كارگر جواهر بعد به. آيد مي در» المللي كارگران انجمن بين«عضويت  به

در آخر . نيز هست ولكشتيم 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 گير و در ماه ژوئيه به دست 1870آوريل 

  . شود كند، آزاد مي اتوري را سرنگون و جمهوري را اعالم ميسپتامبر كه امپر 4انقالب 
ي فدرال  كميته اوژِن وارلَنشود و همراه با  خواه ناحيه بيستم مي مركزي جمهوري ي او عضو گارد ملي، عضو كميته

ندگي در نامزدي خود براي كرسي نماي 1871فوريه  8در انتخابات . دهد انترناسيونال پاريس را دوباره تشكيل مي
، ناحيه سيزدهم پاريس او را براي عضويت شوراي 1871مارس  26خورد؛ ولي در  سوسياليست انقالبي شكست مي

عنوان  آوريل او به 20. آيد مي عضويت كميسيون كار و مبادله و سپس كميسيون دارائي در او به. كند كمون انتخاب مي
اتخاذ اقدامات اجتماعي نظير ممنوعيت كار شب در  و بها. شود ي مسئول كار، صنعت و مبادله منصوب مي نماينده
دهد، ولي سريعاً خود را در خط اقليت شوراي  تأسيس كميته نجات عمومي رأي مي اول مه به. زند ها دست مي نانوائي
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. شود مجروح مي شاروندر زاويه خيابان  آنتوانـ  فوبور سني خونين روي باريكادي در  در طي هفته. دهد كمون قرار مي
  . يابد گزار اتحاد زنان نجات مي ، بنياناليزابت دميتريفتوسط 

 1872اكتبر  19در . شود انگلستان پناهنده  سوئيس و سپس به شود از چنگ سربازان ورساي بگريزد و به او موفق مي
پيوندد و  ترناسيونال ميو ان كارل ماركس در انگلستان او به. كند مرگ محكوم مي ششم شوراي جنگ او را غياباً به ي  شعبه

  .دهد از انترناسيونال رأي مي باكونيناخراج  به 1872در 
پس از آزادي در . گردد گير مي شود كه دست شود و بعد وارد اطريش مي رود كه اخراج مي آلمان مي ابتدا به 1875در 

در مارس . كند اعالم موجوديت مي 1880دهد كه در  جا حزب كارگران را سازمان مي رود و در آن مجارستان مي به 1876
ي  شود و با مجله خانه مي مصحح چاپ 1883پس از آزادي در فوريه . شود ماه زندان محكوم مي 18به  1881

  . كند همكاري مي گاليشهِتسوسياليست 
ي بدون آن كه درآمد زياد. كند گردد و در كنگرة مؤسسان انترناسيونال دوم شركت مي مي پاريس بر به 1890در 

در . كند همكاري مي اوليويه ليساگارهو با  بتَي پروسپر ال، )هاي آلمان ي سوسياليست روزنامه( فوروارتسداشته باشد، با 
  .ميرد بيماري ورم ريه مي به 1896
  

  

  )1846ـ1871(تئوفيل  ـ  فرِه
  

خاطر عقايد سياسي  ار بهي امپراتوري چهار ب 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 بالنكيست 1870در ژوئيه . شود خود محكوم مي

وطن ( دانژه آن پاتريي  سپتامبر با روزنامه 4پس از اعالن جمهوري در . شود از صحن دادگاه اخراج مي بلوادادگاه عالي  به
در  20ي ناحيه  و نماينده) مونماتر(گارد ناسيونال  152او عضو گردان . كند همكاري مي بالنكياوگوست ) در خطر

مارس  18ي قيام  عهده داشت كه بهانه هاي گارد ملي را به او رهبري دفاع از توپ. خواه است مركزي جمهوري ي كميته
در آن قرار دارد،  ير تيس ملي و حكومت سوي ورساي كه مجل كند كه بالفاصله به نهاد مي قرار گرفت و پيش 1871

او در كميسيون امنيت ملي . شود عضويت شوراي كمون انتخاب مي به 18مارس او از طرف ناحيه  26در . حمله شود
جانشيني دادستان  اول مه به. شود دهد، ولي بالفاصله دوباره انتخاب مي آوريل از آن استعفا مي 24شركت دارد كه در 

ها كه اسقف  اعدام گروگان مه به 24در . دهد نفع ايجاد كميته ي نجات عمومي رأي مي او به. شود يكمون انتخاب م
خواهند  جرم شركت در كمون مي ي او به هنگام محاكمه. دهد هاست نظر موافق مي اعظم پاريس هم در بين آن

 فرهدر جريان اين محاكمه، . شود ميگردن او بگذارند كه نادرستي آن آشكار  مسئوليت حريق وزارت دارائي را هم به
كند كه  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

، للوئي رسزمان با  نوامبر هم 28مرگ محكوم  و در  به 1871سپتامبر  2او در . دهد او نمي ي قرائت آن را به دادگاه اجازه
  .شود اعدام مي ساتوريدر 

  
  )1823ـ1900(گوستاو  پل ـ  كلوزرِه

  

. شود مي سيرـ  سني نظامي  سالگي وارد مدرسه 18كه فرزند يك كلنل ارتش امپراتوري بود، در  گوستاو كلوزرِه
او از . دشو ي سرگردي داشت، با وقايع ژوئن اين سال دچار تحول بزرگي مي درجه 1848زندگي 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 مي 1848موقعيتي كه براثر انقالب 
خاطر  قول خودش، او به به. كند در سركوب ژوئن شركت مي لوئي اوژِن كاوينياكشود كه تحت امر  گارد متحرك مي

ولي اين امر مانعِ آن . دريافت كرد دنور لژيونچم از كارگران شورشي صليب برچيدن يازده باريكاد و گرفتن چندين پر
دست آورد، دوباره  ي قبلي را به كه بتواند درجه بدون آن كلوزرِه.  ش بيكار بماندا نشد كه پس از مرخص شدن گردان

خاطر  به 1851زيرا امپراتوري در شود؛  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 مي اش خدمت و بهي ا خواهانه عقائد جمهوري

ي آن كشور شركت  شده  شود و در عمليات مناطقِ تازه فتح مي شانزي ژنرال ي جا آجودان آينده در اين. شود مي الجزاير
  .كند مي

خاطر حسن رفتار  شود و به جا مجروح مي در اين. رود مي كريمه به روسيه تزاريبراي شركت در جنگ عليه  1955در 
شركت  كَبيليشود تا در تسخير  مي الجزاير فرانسه، فوراً عازم پس از مراجعت به. رسد ي كاپيتاني مي درجه در زير آتش به

خاطر عقايد  شود كه ناپلئون سوم به ارتقا يابد، خبردار مي نورد لژيوني افسرِ  درجه او كه منتظر است به. كند
اش را با  قول خودش اين امر باعث شد كه براي هميشه رابطه به. خواهانه، نام او را از ليست خط زده است جمهوري

  . ارتش قطع كند
 ايتالياي سرگردي ارتش  درجه شود و تا ملحق مي ايتاليادر  گاريبالديعمليات  همراه داوطلبان فرانسوي به 1860در 
يابد  كند و تا مقام ژنرالي ارتقا مي رود و در جنگ داخلي شركت مي آمريكا مي به 1862پس 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  مريكا بگيرد و در اين هنگام با حمايت و تشويق پارهترك آ تصميم به

هاي انگليس  طوري كه از طرف دادگاه كند، به رود و در عمليات نظامي شركت مي اين كشور مي به ايرلندشورشيان  به
  .گردد مرگ محكوم مي غياباً به

آورد و در همين مسير گذارش  مي نگاري رو روزنامه خود با آمريكا به فرانسه ضمن حفظ تماس پس از بازگشت به
در طي همين اقامت كوتاه در . شود آن كشور فرستاده مي ش بها دليل تابعيت آمريكائي افتد و به مي پالژيـ  سنزندان  به

نهاد خدمت او از  پروس پيشـ  در هنگام جنگ فرانسه. آيد عضويت انترناسيونال در مي شود و به آشنا مي وارلَنزندان با 
ي  صحنه آورد كه خود را به سپتامبر، براي او اين فرصت را پيش مي 4سقوط امپراتوري در . شود طرف دولت رد مي

كه  پردازد و با وجود اين مي  فعاليت به مارسيو سرانجام در  ليوندر  باكونينابتدا در پاريس، بعد همراه . سياست بكشاند
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 مي 1871مجلس در فوريه 
ي  خاطر تجربه بدون شك به جديد، او را ـسرانجام كمون، اين قدرت . گردد مارس، با شكست روبرو مي 26در 

او اعتبار كافي  اين انتصاب به. كند ي مسئول جنگ، يعني فرمانده كل قوا منصوب مي عنوان نماينده به ـ اش نظامي
. عضويت شوراي كمون انتخاب شود پاريس به 18و  1آوريل از طرف نواحي  16اي  دوره دهد تا در انتخابات ميان مي

اي از  عده. انجام داد، نظرات متناقضي وجود دارد)  آوريل 30تا   6از  (ي كوتاه  كه او در اين فاصلهدرمورد نقشي 
انتصاب او نشان . پيشگي او طلبي توأم با عدم صداقت و حتي خيانت كنند و ديگران از جاه كفايتي او صحبت مي بي
ها هم شديداَ با  اي از اين كمونار مقابلِ اين حمايت، عدهدر . ها از حمايت برخوردار بوده است دهد كه در ميان كمونار مي

  .ي ناچيزي داشت آشكار است كه كار او از لحاظ نظامي نتيجه. ها قرار داشت در صدر آندلسكلوز  او خصومت داشتند كه
د، ي او بو 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  ، همانايسيپس از تسليم دژ  كلوزرِه،. هاي مختلف و رقيب، كار آساني نبود ارگان
  .در رد اتهام خيانت مؤثر نيفتاد و تا سقوط كمون در زندان مانددفاعيات او . شود جانشين او مي رسلگردد؛ و  مي

فرار از زندان  دست ورسائي اعدام شد، پس از سقوط كمون موفق به هنوامبر ب 28كه در  رسلش ا او برخالف جانشين
  .مرگ محكوم گرديد غياباً به 1871وي 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 از خروج از فرانسه، از طريق انگلستان، به پس كلوزرِه

توجيه خودش و  تر  كند كه موضوع آن بيش ش را منتشر ميا خاطرات 1887او در . گردد فرانسه برمي به 1880عفو 
  .گردن ديگران است گذاشتن تقصير به

جا هم مواضع  شد و در آن ي سوسياليست انقالبي در مجلس انتخاب  عنوان نماينده به تا آخر عمرش 1888از  كلوزرِه
  .كرد راديكال اتخاذ مي

  

  
  )1832ـ1882(لئون ـ  گامبتا

  

پيشه و  مرفه متولد شد و  تاجر يا  ه در جنوب غربي فرانسه، در خانوادلو مركز شهرستان  كائوردر شهر  گامبتا
. اي يك چشم خود را از دست داد يازده ساله بود كه در اثر حادثه. زي مذهبي آغاز كردرو اش را در يك شبانه تحصيل

ي حقوق  دانشكده 1857وي در . ديپلم ادبي بگيرد كائورمعهذا توانست تحصيل خود را ادامه دهد و از دبيرستان شهر 
  .ليسانس حقوق گرفت و وكيل دعاوي شد 1860نويسي كرد، در  پاريس نام
عنوان يك وكيل  او به. راه پيدا كرد شدند،  جمع مي كارتيه التندر  ولتري  خواه كه در كافه محافل جمهوري به گامبتا
چنين با وكالي  هما گامبت. گردد مربوط مي ژول فريو  كلمان لُريهكند؛ و با  همكاري مي آدلف كرِميوجوان با  

 1863او در مبارزات انتخاباتي . شود نزديك مي كار پي ارنستو  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 به شارل دلسكلوزدر اين محاكمه او دفاع از . كند او را معروف مي 1868در  بودني  محاكمه
 بودن. چاپ كرده است بودنآوري پول و براي ساختن آرامگاه  اي را جهت جمع د آگهيي خو متهم بود كه در روزنامه

 دلسكلوز. كشته شد ناپلئون سومدسامبر در قيام عليه كودتاي  2ي مجلس بود و در  نماينده 1848پس از انقالب فوريه 
هاي حزب  يكي از اميد را به اگامبتشد، ولي انعكاس اين محاكمه  شش ماه حبس و دوهزار فرانك جريمه محكوم  به

  .خواه تبديل نمود جمهوري
ساكنان . كانديد مجلس كند ـ بِلويلـ سني انتخاباتي اول  گيرد كه خود را از حوزه تصميم مي گامبتا 1869در 

كه  ي انتخاباتي او 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 بود بلويلخواهان  ي جمهوري معروف است، توسط كميته بلويلي  برنامه به

هاي دائمي و اصالحات  هاي عمومي، جدائي كليسا و دولت، انتخابي بودن كارمندان، حذف ارتش خواهان بسط آزادي
  .اقتصادي بود

در رأس  مارسيو هم در  بلويلترتيب، او در دور اول انتخابات هم در  بدين. پذيرد يرا هم م مارسياو كانديداتوري 
  .شود نماينگي اين شهر انتخاب مي نمايد و در دور دوم به را انتخاب مي مارسيگيرد؛  قرار مي

 نمايندگان مجلس از. شود سپتامبر همان سال جمهوري سوم اعالم مي 4در ، 1870در اوت  سدانپس از شكست 
او فرمانداران امپراتوري دوم . شود وزير كشور مي گامبتا. دهند تشكيل مي تروشورياست ژنرال  يك حكومت موقت به سن
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وجود،  بااين. نمايد را منصوب مي ها خواه، وكالي دعاوي و ژورناليست ها فعاالن جمهوري 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 مي 1870سپتامبر  19 در
با بالن از پاريس خارج و در  سپولهاكتبر همراه با  7در  گامبتا. دهند جا يك هيئت نمايندگي تشكيل مي شوند كه در آن مي

پست وزارت كشور اضافه  كند و به وزارت جنگ را هم تصاحب مي مبتاگادر اين هنگام . شود اكتبر وارد تور مي 9
  .نمايد مي

 تولوزو  مارسي، ليونها نظير  اي از شهر خواهان راديكال در پاره چنين ناگزير است كه با تحركات جمهوري او هم
دسامبر  9( بوردور در و استقرا 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 آتش 1871ژانويه  29در  ژول فاورهنگامي كه 

 6در . شود اعزام مي بوردو ، يكي از اعضاي حكومت موقت، بهژول سيموناول فوريه . شود تر مي كند، اوضاع وخيم مي
  .ماند دهد و تا پايان كار كمون از صحنه خارج مي ستعفا ميا گامبتا، 1871فوريه 

 ير تياتحادي ضمني با  او به. كند قبوالندن جمهوري كمك مي هاي خود به ها و سخنراني با سفر گامبتا 1871پس از 
  .كند را فراهم مي 1875زند كه امكان تصويب قوانين اساسي  دست مي
ي آن جمهوري سوم قطعاً  كه درنتيجه 1877مه  16ود و پس از بحران ش رهبر اصلي اپوزيسيون تبديل مي او به

شود و از اين  هاي سياسي مي بندي او در اين دوران فعاالنه وارد دسته. كند كننده بازي مي شود، نقشي تعيين پارلماني مي
كه خود در آن پست  رسد رياست شوراي دولتي مي به 1881نوامبر  14رياست مجلس نمايندگان و در  به 1879راه در 

  .عهده دارد وزارت خارجه را هم به
چه  ولي آن. مخالفين زيادي دارد» چپ«خصوص  و به» راست«زند كه از  اصالحات وسيعي مي دولت او دست به

اين اليحه در . مجلس داد به 1882ژانويه  14ي اصالح قانون انتخابات بود كه در  سقوط دولت او منجر شد، اليحه به
اي از  اليحه رد شد، چون كه عده. ت پايه انتخاباتي مجلس سنا را بسط دهد و اختيارات مالي آن را محدود نمايدنظر داش

سقوط  1882ژانويه  30ترتيب، حكومت در  بدين. كاران رأي دادند خواهان هم در مخالفت با آن، همراه محافظه جمهوري
  .يردم مي) 1882دسامبر  31(چند ماه بعد  گامبتاكند و  مي

  
  

  )1820ـ1887(شارل فرديناند ـ  گامبون
  

اي روستائي بزرگ  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 به 1846در . كند را منتشر مي) ي مدارس روزنامه( دزِكول ژورنال 1840در 
  .شود ش معلق ميا  خاطر مواضع ضد سلطنتي به 1847در 

شود و با سركوب  عضويت مجلس مؤسسان انتخاب مي به نيِورخواهانِ شهرستان  عنوان رئيسِ جمهوري به 1848در 
  .كند اي ژوئن مخالفت ميروزه

جنگ داخلي ده سال را  جرم توطئه و تحريك به شود، ولي به گزاري انتخاب مي نمايندگي مجلس قانون به 1849در 
  .كند پردازد و با امپراتوري مخالفت مي كار كشاورزي مي پس از آزادي به. گذراند مي ايلـ  بِلدر 
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كند، معروف  گر را تأمين مالي مي ت ماليات كه ارتشي سركوباش براي خودداري از پرداخ با مبارزه 1869در 
. پيچد جا مي كند، قضيه اين گاو همه 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 به 1870سپتامبر  4پس از اعالن جمهوري در 

او . دهد شود، از مجلس استعفا مي عضويت شوراي كمون انتخاب مي پاريس به 10كه از ناحيه  پس از آن 1871مارس  26
 1871مه  9در . د كردضمن اين كه در كميسيون دادگستري كمون عضويت داشت، پست دادستان جمهوري آن را ر

  . شود ي نجات عمومي مي عضو كميته
شوراي جنگ غياباً او را  1871در نوامبر . شود مقيم مي سوئيسدر  بلژيكي خونين، بعد از اخراج از  پس از هفته

  .كند مرگ محكوم مي به 1872بيست سال كار اجباري و سپس در  به
. شود انتخاب مي نيِوري راديكال از  عنوان نماينده به 1882در ) 1880دنبال عفوعمومي  به(فرانسه  پس از بازگشت به

  .خورد رأي شكست مي 5866شود، ولي فقط با  ي سوسياليست نامزد مي عنوان نماينده به 1885در انتخابات 
  
  
  

 )1844ـ1909(فرانسوا پاسكال  ژانـ  گروسه

  
تحصيل  رساند و به پايان  دبيرستان را در پاريس بهي  است، ولي دوره كُرساصالً اهل  ژان فرانسوا پاسكال گروسه

  .آورد نگاري رو مي روزنامه كند و به آن را رها مي 1865اما 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 ، عليگروسه

اش در بحث داغ بين دو  شود و روزنامه مي مارسيِزِ هانري روشفوراو رئيس هيئت تحريريه . ودسرسخت رژيم امپراطوي ب
، پسر عموي امپراتور، از او ناپلئون بناپارتـ  ير پيكند  كه احساس مي گروسهدر اين ميان . گردد درگير مي كرسي  روزنامه

فرستد تا از او  را سراغ او مي اولريش فونوييِلو  نوار ويكتورش، ا اي هتك حرمت كرده است دو نفر از همكاران در مقاله
يِر  پيدست  به ويكتور نوارشود و در جريان آن  درگيري كشييده مي اين كار به. بخواهد دعوي را با اسلحه حل كنند

را  تبناپاردادگاه عالي . رود ي شورش پيش مي سپاري او پاريس تا آستانه شود كه در جريان خاك كشته مي بناپارت
  .افتند زندان مي به گروسهو  پن، فونويل، روشفور( مارسيزنگاران  كند، ولي روزنامه خسارت محكوم مي  پرداخت به

شود؛ و سپس از طرف اين  عضويت شوراي كمون انتخاب مي پاريس به 18از ناحيه  1871مارس  26در  گروسه
پرداختن به مسائل آموزشي  نگاري، او را به سي و كار روزنامهتعهد سيا. گردد نمايندگي در امور خارجه منصوب مي شورا به

  .دهد ي نجات عمومي رأي موافق مي تأسيس كميته چنين عضو كميسيون اجرائي كمون است؛ و به او هم. كشاند مي
جا  آن به 1872شود و در  محكوم مي كالدوني جديد تبعيد به به ير تيشكستن كمون توسط حكومت  پس از درهم

پناه  انگلستان به استرالياو از طريق . شود  فرار مي موفق به يِر باليو  باستَن، ژورد، پن، روشفورهمراه  1874در . درس مي
  .شود تدريس مشغول مي جا به برد و در آن مي

شود  پاريس مي 12ي سوسياليست مستقل ناحيه  او نماينده 1893در . گردد فرانسه برمي به 1880پس از عفوعمومي 
دهد و مبتكر  قانون جدائي دولت و كليسا رأي موافق مي به 1905در . كند ا زمان مرگ خود اين كرسي را حفظ ميو ت

  .نفع مساكين  و ارتقاء فرهنگ و هنر است اقداماتي به
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  گل ناميرا

  

ران اين ما در اي. 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 همين سبكي كه ما رفتار كرده گرفت، به
  
  

 )1835ـ1878(ناپلئون ـ  السسيليا
  

شود و  ست، ابتدا معلم رياضي ميكرس ايتاليااو كه اهل . يكي از سركردگان نظامي كمون است لئون السسيلياناپ
كند و در لژيون او  شركت مي گاريبالديدر نبردهاي  1860در . پردازد آموزش فلسفه مي بهاليبزيگ بعد در دانشگاه 

تدريس رياضي در دانشگاها در  كند و پس از آن به يس ميتدر سانسكريتزبان  ناپلمدتي در . رسد ي كلنلي مي درجه به
. شود كلنلي منصوب مي پيوندد و به تيراندازان پاريس مي گردان يكم تك به آلمانـ  فرانسهدر دوران جنگ . پردازد آلمان مي

ژنرالي، ي  درجه آوريل پس از نيل به 24در . شود مي اميل اودرئيس ستاد كل ژنرال  1871مارس  18پس از قيام 
ي خونين، روي  درطول هفته. گيرد عهده مي كرد را به عمل مي البييِورو  سني چپ  فرماندهي ارتشي كه بين كرانه

هاي سوسياليست  جا با روزنامه انگلستان پناه ببرد و در آن شود به پس از شكست كمون موفق مي. 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 به 1878سرانجام در 
 
  

  )1838ـ1901(اوليويه ـ  پروسپر ـ  ليساگاره
 

پدرش در شهر . هاي جنوبي فرانسه متولد شد ز شهرستاندر يكي ا 1838نوامبر  24در  اوليويه ليساگارهـ  پروسپر
 الدورـ  سورـ  اردر كودكي پدرش را از دست داد و دوران تحصيل خود را در شرائط دشوار، در . داروخانه داشت تولوز

  .پايان رساند به
كيل داد و فعاالنه جا يك انجمن ادبي غيرانتفاعي تش در اين. آمريكا در پاريس مقيم شد پس از سفري به 1860در 
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 به آلفرد دو موسهبود كه او موضوع صحبت خود را  1864فوريه  29در 
آدمي بدون «او : گفت موسهدر مورد  ليساگاره. ت و هواداران زيادي داشتهفت سال پيش از آن درگذشته بود، شهر

با  ليساگاره. »عقيده، بدون تعهد و بدون اصول است كه ادعا دارد روح اين دوران را در شخص خود تجسم بخشيده است
خواهيم در  اگر نمي. مما فرصت جوان بودن نداري«: گويد جوانان مي خطاب به موسهگري 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: در مورد تمامي جهان گفت

انتشار  ؟ او در مقابل هياهوي مخالفان خود، به»فلوت را تشويق كند ي ايستد تا نوازنده ند، ميا اش حمله كرده رزمان هم
  .اقدام نمود اش متن كنفرانس
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كند و هدف آن را  را تأسيس مي) آينده( لَرُهيري  روزنامه اوشبا هدف مبارزه عليه امپراتوري در  1868در سال 
هائي نظير حق تجمع و تشكل، آزادي مطبوعات،  حول خواست ژِري  نطقهدر م» نقالباهاي  كليه نيرو«فراهم آوردن 

 رفورم مالسپيني  زمان با روزنامه 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  مي مارسييِز، هانري روشفورهمراه با  1870ژانويه  در
. »امپراتور و امپراتريس توهين شخصي به«دليل  به پِالژياـ  سنخاطر دوئل و ديگري در  به اوشيكي در : آيد پي مي در پي

دست يكي از بستگان امپراتور  را به ويكتور نوارقتل  الونيردر چنين  نويسد و هم ي سياسي مي در زندان يك جزوه
پس از اين . كند جوان جلوگيري مي ويكتورسپاري  پا شدن شورش در هنگام خاك از به روشفوري  مداخله. كند محكوم مي

ون ديگر امكان چ. پيوندند مي ليساگاره شوند و در زندان به گير مي دست مارسييزي  واقعه تمام اعضاي هيئت تحريريه
  .كند رها مي ژِري خود را در  ي آن را ندارد، روزنامه طريق اُولي اداره را و به الونيرانتشار مقاله در 

ترتيب، حكم محكوميت  بدين. كند پس از آزادي در ششم آوريل در تجمع عليه رفراندوم ناپلئون سوم شركت مي 
پناه  بروكسل شود و در روز دهم مه به براي او صادر مي اوشتور دوباره از امپرا دليل اهانت به نقدي و زندان به ي جريمه به

اعالن جمهوري منجر  سپتامبر كه به 4خواهانه در  در اوج تظاهرات جمهوري ليساگاره. ماند برد و سه ماه در تبعيد مي مي
  .پاريس بازگشت شد، به

در ماه . رود مي تورشهر  شود و همراه او به كار مي ول بهمشغ گامبتا دفتر يك وكيل دعاويِ نزديك به عنوان رئيس او به
  .تيراندازان تشكيل دهد جا يك سپاه از تك تا در آن شود منصوب مي تولوزعنوان كميسر جنگ در شهر  به گامبتااكتبر 
س در كنار مار 18او در . رود مي لوارستاد ارتش  به» تر باشد آتش نزيك كه به براي آن« 1871در ژانويه  ليساگاره 

با «كند و در آن  را منتشر مي لَكسيوني  او روزنامه. پيوندد كمون پاريس مي به» سرباز ساده«عنوان يك  شورشيان به
اي جز اوتوريته ي كمون وجود  هيچ اوتوريته«، چون »نمايد مخالفت مي كار پيو  يِر تي، فاور: تا هرگونه سازشي با آن سه

هاي  كند و خواستار ممنوعيت روزنامه ين نبود فرماندهان و سركردگان جوان را محكوم ميچن در اين روزنامه هم. »ندارد
تر  شود، اين برنامه ضروري تر مي هرچه خطر نزدگ«. شود ي روشن از طرف آن مي مخالف كمون و اعالن برنامه

بقيه اين مدت را او . متوقف شد آوريل انتشار آن 9شماره منتشر شد و در  6درعرض دو هفته فقط  لَكسيون. »...نمايد مي
  .برد سرمي ها به روي سنگر اش با تفنگ

حاال «: ش در اين روزنامه اين استا آخرين مطلب. مه مرتباً درآمد 24تا  17را منتشر كرد كه از  تريبون مردمبعداً 
  .»كردحاال بايد آن را زندگي ! »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 گرد قرار داشت، به ها مورد پي بسياري از كمونار

 .منتشر كرد
هائي كه در  با يك استثناء كتاب«: نويسد درمورد آن مي كوگلماَني خود به مهدر نا ژني ماركس 1871در دسامبر 

  .»است ليساگارهي كلي، كار  اين تنها استثناء بر قاعده. اند، هيچ ارزشي ندارند مورد كمون نوشته شده
اين  او، به به ماركسي  ، دختر هفده سالهالئانورمند شدن  عالقه. آشنا شد ماركسرفت و با  لندن سريعاً به بروكسلاز 

  .داد ي شخصي و خانوادگي هم مي رابطه  جنبه
كار تحقيقي جدي درمورد كمون پرداخت كه  ها و همكاري با مطبوعات به او درعين شركت در كنفرانس لندندر 

  رغم ممنوعيت، كتاب مخفيانه در فرانسه علي. منتشر شد 1876حاصل آن همين كتاب تاريخ كمون است كه در سال 
 . منتشر شد لندندر  الئانوري انگليسي كتاب توسط  ترجمه 1876در سال . پخش شد
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ي  جريمه آميز عليه كمون نوشته بود، به اي افترا كه مقاله فيگاروخاطر برخورد فيزيكي با خبرنگار  به لندندر  ليسا
  .نقدي و توبيخ محكوم شد

  .گردد مي فرانسه بر به اگارهليسشود و  عفوعمومي اعالم مي 1880در يازدهم ژوئيه 
گوئي خود در مورد كمون اعتراف و عذرخواهي  دروغ بخواهد به فيگارونخستين 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 به ليساگارهدر پاسخ امتناع او، . كند
  .كند با او تصفيه حساب مي) 1880ژويه  25( رپِلر روزنامه اي د با مقاله ليسا

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 پاره 1896كند 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 دراثر بيماري ورم حنجره در سن شصت 1901سرانجام در سال 

  .حضور دوهزار نفر خاكستر شد
  

  

  )1839ـ1905(ماكسيم ـ  ليسبون
  

پس از اتمام . كند شركت مي كريمهكار خود را در نيروي دريائي و ارتش شروع و در جنگ  ماكسيم ليسبون
شكند  ورمي 1868ولي در . رسد مي لفولي سنتانتوانمديريت سالن  شود و به قراردادش با نيروهاي مسلح وارد كار تئاتر مي

شود و  گارد ملي انتخاب مي 24كاپيتاني گردان  ها، او به ماني پاريس توسط آل در دوران محاصره. شود و مأمور بيمه مي
 ي ي ناحيه دهم عضو كميته عنوان نماينده مارس به 14از . كند شركت مي بوزانوالدر نبرد  1871همراه آن در ژانويه 

صوب و سرهنگ دومي من اول مه به. ي لژيون دهم گارد ملي است آوريل او سركرده 3در . شود مركزي گارد ملي مي
 شاتودوو  پانتئوني خونين او دفاع  درطي هفته. شود مي ورسايي  و دروازه ژورـ  دوـ  پوئنفرمانده استحكامات پاريس بين 

كند، ولي  اعدام محكوم مي شوراي جنگ او را به 1871در دسامبر . شود گير مي مه زخمي و دست 26. دهد را سازمان مي
 1880پس از عفو عمومي . كند تبديل مي كالدوني جديدكار اجباري در  را بهشوراي ديگري اين حكم  1872در ژوئن 

كه در آن از انقالب اجتماعي ) دوست مردم(» دوپپل اَمي«او با انتشار . گيرد گردد و كار تئاتر را از سر مي كشور برمي به
شود و  ش ميا خرابي كه موجب خانه زند 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 فرزند دهقاني فقير بود كه در كودكي عالقه بنوا مالون

كار  عنوان كارگر كشاورزي به يم بود، ناچار تحصيل را رها و بهجا كه يت اما ازآن. نمود رفت مي گيري پيش طور چشم به
ترتيب، او دو سال از  بدين. عهده گرفت بيمار شد، برادرش كه معلم بود، مراقبت از او را به بنواكه  پس از اين. مشغول شد

او كه  ر اين استگ 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 بين 1865او در . كار شد عنوان كارگر رنگرز مشغول به اي به پاريس آمد و در كارخانه به 1863در سال 
كرد، اعتصاب كارگران رنگرز را سازمان داد؛ و يك  اي كه در آن كار مي ي كارخانه در محله 1866كارگران شد؛ در 

  .راه انداخت تعاوني مصرف نيز به
از انترناسيونال شده بود، بعد از ممنوع شدن آن در فرانسه،  هاي رهبر يكي از شعبه ـاوژِن بارلَن ش ـا ا كه با دوستبنو

كند و  همكاري مي مارسيِز هانري روشفوري  با روزنامه 1870وي در . زنداني شد 1870در و بار ديگر  1868بار در  يك
يك سال زندان محكوم و با اعالن  ي انترناسيونال به در سومين محاكمه 1870او در . پردازد مسائل كارگري مي تر به بيش

رساني براي فقيرترين  امداد اوژِن بارلنا ي پاريس همراه ب آزاد گرديد؛ و هنگام محاصره 1870سپتامبر  4جمهوري در 
  .بود 18گانه و معاون شهرداري ناحيه  مركزي نواحي بيست ي وي عضو كميته. ها را سازمان دادند پاريسي

و ساير  ويكتور هوگوانتخاب شد، ولي همراه با  سنسوسياليست انقالبي از  ي عنوان نماينده به مالون 1871در فوريه 
  .آلمان استعفا داد به آلزاس لورنالحاق  عنوان اعتراض به خواه به نمايندگان جمهوري

ي خونين دفاع از آن را  انتخاب شد؛ و در هفته باتينيولعضويت شوراي كمون و شهرداري ناحيه  مارس او به 26در 
  .داد ي نجات عمومي رأي 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) با گرايش باكونينيستي( ژوراسعضو فدراسيون  1871
كه خود او نيز جزو (گرا  هاي امكان هد جدائي قطعي رفورميستعهده داشت كه شا را به) 1882(ي سوسياليست  كنگره

  .هاي ماركسيست بود از  گديست) ها بود آن
نظرات  اش تا زمان مرگ 1885ي سوسياليست بود كه از  گزاران مجله عنوان سوسياليست مستقل يكي از بنيان او به

  .كرد هاي فرانسوي را منعكس مي هاي سوسياليست تمام گرايش
  

  

  

  )1830ـ1905(لوئيز ـ  شلمي

  
او از تعليم و . سر برد سالگي در همان منطقه به 26قرار داشت و تا سن  مارنـ  اوتدر شهرستان  لوئيز ميشلزادگاه 

ي تعليم آموزگار وارد شد،  مدرسه سالگي به 21در . خواند را مي روسوو  ولترتربيتي ليبرال برخوردار بود و از نوجواني آثار 
اي آزاد  مدرسه 1852در . امپراتوري سوگند وفاداري ياد كند، نتوانست رسماً آموزگار شود كه نخواست به ل آندلي ولي به

جا هم حساسيت پليس  وي تا همين. اين كار مشغول بود پاريس نقل مكان نمود، به كه به 1856تأسيس كرد و تا 
كه در آن زمان ممنوع بود، تشويق  مارسيِزخواندن سرود  به امپراتوري را برانگيخته بود، زيرا شاگردان خود را روزي دوبار

  .كرد مي
» اتحاديه شعرا«عضو  1862در . زندگي ادبي و سياسي فعال وارد شد پاريس، ضمن كار در مدرسه، به پس از ورود به

هاي  انجمن پيوندد و فعاالنه در 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 آشنا مي اودو  اوژن وارلن، والس
رياست آن  كند و به پاريس شركت مي 18ي 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 مي تئوفيل فرهدر همين كميته با . شود مي انتخاب

  .كند ش غذاخوري باز ميا قحطي در پاريس براي شاگردان
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س در مار 18در . شود كند و خواستار اقدامات راديكال مي فعاالنه با آن همكاري مي ـ 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 گارد مونمارترهاي  قضيه توپ

  .نمايد شركت مي نوييو  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 رفتار روسلو  فرِهزندان او شاهد اعدام رفقاي همرزم خود مانند 
  .سرايد را مي» ميخك  سرخ«ها شعر  خداحافظي از آن

ماه زندان  20 شود و سرانجام پس از كند، او خواستار اعدام مي در اين كتاب نقل مي ليساگارهطور كه  در دادگاه همان
هاي ادبي و آموزشي خود  كار جا هم به شود و در آن جديد فرستاده مي كالدونيتبعيد  به ويرژينيبا كشتي  1873در اوت 
  .گيرد مورد استقبال پرشور مردم قرار مي 1880او در بازگشت از تبعيد در نوامبر . دهد ادامه مي

جا  هم در آن لوئيزاي بود،  نايستاد و هرجا مبارزه ي اجتماعي بازها او تا آخرين روزهاي عمرش از مبارزه و فعاليت
دانند و مورد  ها او را از خود مي 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،  1871در كمون پاريس  سنكه از ) ي مجلس وكيل دعاوي، ژورناليست و نماينده ( يِر باپتيست ميليـ  ژان
منشي  1848او در . با سوسياليسم آشنا گرديد اتين كابهكار وكالت مشغول گرديد و از طريق خواندن آثار  به 1841در 

رود،  مي فرانـ  كلرمونشهر  به 1849در مارس . تأسيس شده بود رمان باربِساست كه توسط » انقالب«باشگاه 
آموزش مجاني . دهد آن مي گيرد، و لحني صراحتاً سوسياليستي به عهده مي را به اكلرور 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» دهقان و كارگري  روزنامه

دهي  زمان درصدد سازمان هموي . كند ي موجود انتقاد مي روها و جامعه پردازد، و از ميانه دفاع از پرولتاريا مي به
هاي  كند تا كالس گيرد و تالش مي عهده مي خياط را به آيد و سرپرستي انجمن كارگران مي هاي كارگري بر انجمن

 20پس از فقط ( 1850آوريل  18ي او در  نامه هفته. شود مجاني براي تدريس حقوق اساسي ترتيب دهد كه موفق نمي
فرار  انفرـ  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 بر 1859شود و تا عفوعمومي سال  ، تبعيد مي1851دسامبر  2پس از كودتاي . كند مي
باوجود اذعان . گيرد عهده مي شود و رياست سرويس حقوقي يك شركت بيمه را به خيلي سريع در پاريس مقيم مي

. كنند از اين شركت اخراج مي  دليل طرفداري از عقايد سوسياليستي به 1868، او را در  اش اي و حقوقي هاي حرفه قابليت به
هاي  يكي از شخصيت عنوان مدير تحريريه، به و به هانري روشفور مديريت بهمارسيز ي  با فعاليت خود در روزنامه يِر ميلي

حال كارگران، كه بر  بر دلسوزي به كند كه نه 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

  .ماند مازامه در زندان  16گير شد و تا  در دفتر روزنامه دست 1870فوريه  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، همه ير ميلي

اكتبر او جزو كساني است كه چند ساعت شهرداري مركزي را  31در . گارد ملي انتخاب شود 208رياست گردان  به
فوريه  8در . كند را عضو انجمن شهر مي نوامبر ناحيه بيستم او 5در . اشغال كردند تا حكومت دفاع ملي را بركنار نمايند
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راه  كند كه سروصداي زياد به منتشر مي وانژوري  اي در روزنامه يِر مقاله نمايندگي مجلس، ميلي ، روز انتخاب خود به1871
  .االرث در اسناد رسمي دست برده است ي مال براي مصادره ژول 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 مي ير ليمي
در اين زمان، او با اين . برد ست كه از آن ميها ي ورسائي پس از حمله آوريل،  4كند و فقط در  مجلس قطع رابطه نمي

او . پرولتاريا ادغام شودا كند، سعي در برانگيختن بورژوازي دارد تا بتواند صرفاً بر پرولتاريا تكيه  فكر كه قيام نمي
ها براي دنبال كردن اين انقالبي كه پاريس برانگيخته است، هنوز كامالً آمادگي  شود كه شهرستان چنين متوجه مي هم

نمايندگاني . اره نمايدگزاري و اد 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 به يِر ميليروز قيام،  72در طي . مداخله نمايند
كه هرگز اصول  كرد، بدون آن ي خود را ابراز مي جويانه طور مداوم نيت آشتي به كمون الو  وانژورد در مقاالت خو

 26در . كننده پيدا كند روي او مانع از آن نشد كه سرانجامي تراژيك و متأثر ميانه. ي خود را انكار نمايد خواهانه جمهوري
در اين كتاب  ليساگارهنحوي كه  شود و به آورده مي سيسهنزد ژنرال گير و  دست اولمي نبرد در خيابان  مه، در بحبوحه

  .شود كند، تيرباران مي روايت مي
  
  

 )1839ـ1871(اوژِن ـ  وارلَن

  
پاريس  شاگرد نقاش بود، به 1862وي كه تا . شود  دهقاني و فقير متولد مي ي  در يك خانواده 1839در  اوژِن وارلن

در . خواند كند و آثارش را مي را كشف مي پرودوندر اين هنگام است كه او . شود غول ميكار مش آيد و در صحافي به مي
را » شركت وام همياري كارگران صحاف«كند؛ و رياست  فعاالنه در اعتصاب صحافان پاريس شركت مي 1864 ـ1865 

در اين شركت پست باالئي  گيرد؛ و چون هوادار تساوي جنسي است، عهده مي تأسيس آن كمك كرده بود، به كه خود به
  .دهد مي ناتالي لُملخانم  را به

 اوژن وارلن. گردد شود، تأسيس مي كه اغلب زير نام انترناسيونال اول شناخته مي الملل كارگران انجمن بين 1864در 
ب صحافان شركت فعاالنه در اولين اعتصا ناتالي لُملو خانم  لوئيآيد و همراه با برادرش  عضويت آن درمي به 1865در 
ي انترناسيونال شركت  فرانسه در اولين كنگره ي هي شعب عنوان نماينده به ژنوو  لندندر  1866و  1865در . كند مي
بستگي صحافان پاريس  ي هم در همين سال جامعه. كند جا در مقابل نظريه اكثريت، از كار زنان دفاع مي كند و در آن مي

طوركلي  طور خاص و به بهبودي شرائط معيشت كارگران صحاف به«ضرورت  اش  مهنا كند كه در اساس را تأسيس مي
  .كند مي را مطرح » تصاحب ابزار كارشان ها و رساندن كارگران به ي مشاغل تمام كشور كارگران همه

اين رستوران . كند شركت مي 1868و يك رستوران تعاوني در  1867در تشكيل يك شركت تعاوني در  اوژن وارلن
خاطر  ها به بار وارلن، 1870و  1869در . شود كند و پس از شكست كمون است كه بسته مي عضو پيدا مي 000/8

اي عليه  ي فرانسوي انترناسيونال بيانيه شعبه 1870در . شود گير مي افتد، دست راه مي اعتصاباتي كه توسط انترناسيونال به
  .كند نترناسيونال در چند شهر فرانسه كمك ميي ا تأسيس شعبه چنين به او هم. كند جنگ منتشر مي

ي پاريس  گانه خواه نواحي بيست مركزي جمهوري ي عضو كميته 1860در سپتامبر  وارلنبا سقوط امپراتوري، 
اكتبر عليه  31پس از قيام . آيد مي مركزي گارد ملي در ي عضويت كميته به 193گردان  ي عنوان فرمانده شود و به مي

ي پاريس توسط ارتش آلمان، او  درطي زمستان و محاصره. شود فاع ملي از سمت فرماندهي بركنار ميسياست حكومت د
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ي  پردازد و دبير شعبه ها مي آن به» وارلنديگ «پاريس و دادن  نيازمندان غذا رساندن به به ناتالي لُملمخصوصاً با كمك 
عنوان سوسياليست انقالبي،  مجلس، بدون موفقيت و به 1871فوريه  8او در انتخابات . شود فرانسوي انترناسيونال مي

  .كند شركت مي
ي  مارس در نوشتن بيانيه برنامه 24او در . كند شركت مي واندوماو در تصرف ميدان  1871در قيام هيجدهم مارس 

شوراي كمون براي  17و  12، 6مارس 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 كميته وارلندر اول مه، 

  .نمايد امضا مي
جلوگيري كند؛ و  هاكسوها در خيابان  كند كه از اعدام گروهي از گروگان ي خونين او بيهوده تالش مي ل هفتهدرطو

. شود گير مي توسط يك خائن شناسائي و دست الفايتدر خيابان  اوژن وارلنمه  28در . كند در نبرد شركت مي بِلويلدر 
  .كنند ش ميا آورند و سرانجام تيرباران ش را در ميا كنند، چشم تكه مي ش را تكها جا بدن برند و در آن مي مونمارتر او را به
  

  )1832ـ1885 (ژول ـ  والس
  

ي  غرب فرانسه متولد شد؛ و پس از اتمام دوره هاي نگار، در يكي از شهرستان نويسنده و روزنامه ژول والس
ات، فلسفه و حقوق را ادامه داد و مدتي هم در تحصيالت ابتدائي در چند شهر و ازجمله در پاريس تحصيالت خود در ادبي

با اين وجود، او از طريق كارِ نويسندگي و مخصوصاً شغلِ . هاي غربي فرانسه اشتغال يافت شهرداري يكي از شهر
خاطر نوشتن يك مقاله و بار ديگر پس از اعالن جنگ  به 1868بار در  فعاليت سياسي كشانده شد و يك نگاري به روزنامه

  .زندان افتاد علت مخالفت با جنگ به به 1870در  پروس ه بهفرانس
اش نوشته شده موجب  هاي مختلف زندگي ويژه سه كتاب اتوبيوگرافي او كه در دوران ي نويسندگي به در زمينه

مارسيزِ با ، و بعد همكاري )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 بودند ليساگارهو  كه هانري روشفور(

و  1870سپتامبر  4پس از شكست امپراتوري و اعالن جمهوري در . مجلس، بدون موفقيت، نامزد شد 1869انتخابات 
» آفيش سرخِ«ي  ا اين حكومت برخاست و يكي از چهار امضاءكنندهمخالفت ب به والستشكيل حكومت دفاع ملي، 

بندي  ي عمومي، جيره مصادره«كند و خواهان  را افشا مي» سپتامر 4خيانت حكومت «است كه  1871ژانويه  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 به والسمارس  26در 
 1871مه  23فوريه تا  22كه از » فرياد مردم«ي  شماره 83. كند خودسري مخالفت و از آزادي مطبوعات هواداري مي

  .وره بودندهاي اين د ترين روزنامه فروش پر روشن پرمنتشر شد، همراه با 
نجات ملي  ي اقليت مخالف كميته او به. ابتدا در كميسيون آموزش و بعد در كميسيون خارجه عضويت داشت والس

در . گريخت انگلستان و بعد به بلژيك كه در تهديد مرگ قرار داشت، ابتدا به والسپس از شكست كمون، . تعلق داشت
  .مرگ محكوم كرد اباً بهي ششم شوراي جنگ او را غي شعبه 1872ژوئيه  14

نگاري خود  هاي ادبي و روزنامه فعاليت در پاريس به 1880ژوئيه  14در لندن و پس از عفوعموميِ  1880تا سال 
  .گيرد را از سر مي» فرياد مردم«دهد و مخصوصاً در دو سال آخر عمر در پاريس دوباره انتشار  ادامه مي
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  )1841ـ1871(اوگوست  ـ  وِرمورِل
  

پست «ي  دبير روزنامه سپس سر. كند را تأسيس مي» ي جوان فرانسه«ي  روزنامه 1862در  ست وِرمورِلاوگو
همين  پردازد و به ترويج نظرات سوسياليستي مي كند كه در آن به همكاري مي» اصالح«ي  شود و با روزنامه مي» فرانسه

و  1851مردان «ي انتخاباتي  جزوه 1869در  ،»1848مردان «كتاب  1868چنين در  او هم. افتد زندان مي جهت به
نيز مطالبي  ماراو  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 مي 1870سپتامبر  4او پس از اعالم جمهوري در . نويسد مي
شهرستان  به) 1871ـ مارس 1870سپتامبر (ي پاريس  پس از محاصره. گردد عليه حكومت دفاع ملي زنداني مي اكتبر 31
  .گردد مي پاريس بر به 1871مارس  18رود؛ ولي پس از قيام  مي

او ابتدا در كميسيون . شود عضويت شوراي كمون انتخاب مي پاريس به 18مارس از طرف ساكنان ناحيه  26در 
 .آيد عضويت كميسيون امنيت عمومي درمي كند؛ و سرانجام به و سپس در كميسيون اجرائي شركت ميدادگستري 

تشكيل  او به. را منتشر نمود كه انتشار هردو پس از چهار شماره متوقف شد» فرياد مردم«و » نظم«: دو روزنامه وِرمورِل
  .ي نجات عمومي رأي مخالف داد كميته

ورساي  در اين حال اسير و به. شود مه زخمي مي 25جنگد كه در روز  ها مي وي باريكادي خونين ر در هفته وِرمورِل
  .دهد تدريج جان مي اي به جا بدون هيچ معالجه شود و در آن منتقل مي

  
  )1836ـ1908(والري  ـ  ورولوسكي

  

در انستيتوي آب و  ي اشرافي خُرد در لهستان متولد شد؛ و تحصيالت خود را در يك خانواده والري ورولوسكي
در  لهستاناو در قيام مردم ). شد محسوب مي روسيهجزو  لهستاندر آن زمان (انجام رساند  به سن پترزبورگجنگل 
در . شود دار و بعد كارگر چاپ مي جا ابتدا چراغ در اين. پاريس پناه برد ناچار به 1864شركت كرد و مجروح شد و در  1863
نهاد او  ي پاريس توسط ارتش آلمان، پيش ي محاصره در دوره 1870در . كند ني فعاليت ميهاي لهستا ي دموكرات كميته

مارس، شوراي كمون او را  18پس از قيام . براي تشكيل يك لژيون لهستاني از طرف حكومت دفاع ملي رد شد
  .كند منصوب مي اَركويو  ايوريفرماندهي استحكامات  به

چه را كه از ارتش  او فرماندهي كل آن. كند دفاع مي باستيلي  و محله كايـ  اُـ  بوتي خونين او از  درطي هفته
. شود مي الملل كارگران انجمن بينبرد و وارد  لندن پناه مي پس از شكست كمون به. كند ها باقي مانده بود، رد مي كمونار

  .گذراند ر ميجا با سختي روزگا گردد، در اين مي فرانسه بر به 1880او كه پس از عفو عمومي 
  
  

  )1840ـ1915(ادوارد ـ  ويان
  

مدرك مهندسي گرفت و پس از  سانترالي عالي  از مدرسه 1862اي مرفه تعلق داشت، در  خانواده كه به ادوارد ويان
شارل در پاريس با  ويان. آلمان رفت ي فلسفه به گرفت، براي مطالعه سوربوندكتراي علوم و دكتراي پزشگي از  كه آن
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كند و  شود، با او مالقات مي آشنا مي پرودونهاي  او با تز. معاشرت داشت ژول والسو  رژار، اوگوست لوئي ، لونگه
كند تا تحصيالت خود در آلمان  او را ناچار مي آلمانـ   فرانسهاعالن جنگ . آيد درمي الملل كارگران انجمن بينعضويت  به

  .سپتامبر شركت كند 4تواند در پيدايش جمهوري در  اين ترتيب، او مي به. پاريس برگردد كاره رها كند و به را نيمه
مركزي  ي او از بانيان كميته. شود آشنا مي اوگوست بالنكيي پاريس است كه با  در دوران محاصره

عليه ) 1871ژانويه  22و  1870اكتبر  31(ها  ي پاريس است و در دو قيام پاريسي گانه خواهان نواحي بيست جمهوري
او يكي از  1871ژانويه  5. مركزي گارد ملي فعاليت دارد ي كند؛ و در ايجاد كميته ياست حكومت دفاع ملي شركت ميس

عنوان سوسياليست و بدون  فوريه به 8در . دهد تشكيل كمون پاريس فراخوان مي ي آفيش سرخ است كه به چهار نويسنده
عضويت شوراي كمون انتخاب و از جانب آن  به 20رس از ناحيه ما 26در . شود موفقيت، نامزد نمايندگي مجلس ملي مي

توجهي بخش بزرگي از  تجديد سازمان مدارس ابتدائي كه دچار بي او به. شود ي مسئول تعليمات عمومي مي نماينده
دوارد ا. 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 هم ويان
  . عهده داشت ي رسمي كمون را نيز به او مديريت روزنامه. دهد نمي

ز طريق شود، ا 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 دبيرخانه انگلستاندر . رود مي انگلستان به پرتغالو  اسپانيا

  .كند ي كافي انقالبي نيست و با آن قطع رابطه مي اندازه شود كه انترناسيونال به متوجه مي 1872ولي در . كند فعاليت مي
ولي . ها را متحد نمايد كند صفوف سوسياليست گردد و سعي مي فرانسه برمي به 1880پس از عفوعمومي  ادوارد ويان

  شودـ و باالخره قضيه مي ژورِسو  گدكه موجب اختالف بين  ها در دولت ـ ي شركت سوسياليست ظهور بالنژيسم، مسئله
ها موضعي ميانه  طلب ها و اصالح بين انقالبي ي او در مبارزه. آورد هاي جديدي را فراهم مي موجبات تفرقه دريفوس

 1905او در . شود ش مرتباً انتخاب او تجديد ميا شود و تا زمان مرگ نمايندگي مجلس انتخاب مي به 1893گيرد؛ 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 بيمه 8ز كار هاي شهري، رو آزادي
  .پيوندد مي» اتحاد مقدس«به ژان ژورِسها پس از قتل  سوسياليست
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 شمار تاريخ جنبش كارگري فرانسه روز
 

  تا تشكيل انترناسيونال 1789از انقالب 
  

1791  

  . كند ، اصناف را منحل و آزادي كار، تجارت و صنعت را اعالن ميرداالقانون : مارس 2
  . كند ها و اعتصاب را ممنوع مي ، اتحاد پيشهشاپليِه لُ قانون: ژوئن 14مه و  22
  . ها ها و قيمت ممنوعيت هماهنگي در مورد دستمزد: ژوئيه 20
  

1792  

شود كاله سرخ انقالبيون را بر سر  برند و شاه مجبور مي هجوم مي تويلريكاخ  ها به تنبان روز انقالب، بي: ژوئن 20
  . بگذارد
را اشغال و تخت سلطنت را سرنگون  تويلريمردم . دهند هاي پاريس يك كمونِ قيام تشكيل مي تنبان بي: اوت 10

  .نمايند مي
  . برقراري آراء عمومي: اوت 11
  .تورشورش كارگري در : اوت 9ـ8

  .شوند در صحنه ظاهر مي» ها خشمگين«، ژاك روون پاريس، نقش اساسي انتخابات در كم: آغاز دسامبر
  

1793  

  .ي نجات عمومي تشكيل كميته:آوريل 6
  .»خشمگين«ژاك ابِربازداشت : مه 24
  . ها ژيروندنقيام پاريس عليه : ژوئن 2مه ـ  31
  .شود وارد كميسيون نجات ملي مي پيِر ماكسيميلين روبس. ژوئيه 27
  .شود هاي پاريس بازداشت مي تنبان پس از تظاهرات بي» ها خشمگين«ي  ، سركردهژاك رويس رئ: سپتامبر 5
  

1794  

  . در زندان ژاك روخودكشي : فوريه 10
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  . و دوستانش ژاك ابِربازداشت : مارس 13
  .فرانسوا موموروآنتوان و  ژاك ابِراز جمله  ها تنبان اعدام فعالين اصلي بي. ها ابِرتيستي  پايان محاكمه: مارس 24
  . پير ماكسيميلين روبساعدام : ژوئيه 28
  

1795  

  . شود قيام مردم در پاريس سركوب مي: آوريل 2ـ1
  . كند را خلع سالح مي آنتوان فوبور سن ارتش. قيام مردم در پاريس :مه 20
  . ودب» 2نان و قانون اساسي سال «هاي انقالبي پاريس كه شعار آن  شكست آخرين روز: مه 23ـ20

  . پايان جنبش مردمي پاريس. ها  بازداشت وسيع فعالين حوزه: مه 31ـ24
  .اعتصاب كارگري در پاريس :دسامبر

   
1796  

  . دهند را تشكيل مي» ها برابر«ي  ي قيام كننده ها كميته قسم و هم گراكشو بابف: مارس 30
  .»برابر« 245و  بوئوناروتي، گراكشو بابفبازداشت : مه 10
  .هاي زياد بازداشت. گرونل هاي اردوگاه ها براي برانگيختن سرباز بابوفيستتوطئة : تامبرسپ 10ـ9
  . مرگ سي نفري بابوفيست توسط يك كميسيون نظامي محكوميت به: اكتبر 10
  

1797  

  . شوند با گيوتين گردن زده مي» ها پيماني برابر جمع هم«و اعضاي  گراكشو بابف: مه 27
  .ب نجاران پاريساعتصا: نوامبر 16
  

1798  

  .مارسنمايشگاه صنعتي در ميدان 
  

1799  

كند و دوراني از آرامش اجتماعي و  را واژگون مي ديركتواركه  ناپلئون بناپارتكودتاي : )8برومر 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: آوريل 12
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دهد كه وضعيت دقيق  پليس و كارفرمايان امكان مي ي كارگري، نوعي پاسپورت كه به ايجاد دفترچه: اول دسامبر
  .شود همين اعتبار محكوم مي گير و به ولگرد دست عنوان هركارگري كه بدون اين كتابچه سفر كند، به. كارگران را بدانند

  
  

1804  

كار بر سخن  ها، سخن صاحب ؛ درصورت دعوي بر سر دستمزد درمقابل دادگاه)1781ي  ماده(قانون مدني : مارس 21
  .بود كه اين ماده لغو شد 1866فقط در . كارگر ارجحيت دارد

   
1806  

. راه ندارند اين شوراها  كارگران ساده به. ي دعاوي كارگري هتشكيل شوراهاي حل اختالف براي فيصل: مارس 18
  .ليوناولين شوراي حل اختالف در 

  
1809  

  .هاي حل اختالف درمورد شورا 1806مارس  18ي مكمل مقررات قانون  نامه تصويب: ژوئن 11
  

1810  

نفر را تابع موافقت دولت  قانون مجازات كه تشكيل هرانجمن بيش از بيست 416تا  414و  292، 291مواد : فوريه
  .نمايد گونه اتحاد كارگران را، جهت توقف كار يا باال بردن دستمزد، شديداً مجازات مي و هر داند  مي

  
1812  

  .دهي دو ميليون سوپ فرمان سازمان. كانشورش گرسنگان در : مارس 2
  

1813  

زير زمين بروند، تعيين  توانند در معادنْ يعنوان سني كه كودكان م اي كه ده سالگي را به نامه تصويب: ژانويه 3
  .كند مي

  
1814  

  .ي اروپا ي تجديد سازمان جامعه ، دربارهآگوست كنتو  سيمونـ  سن
  

1815  

  .بود سراي مخالف سلطنت و ستايشگر انقالب و بناپارت شاعر ترانه وي. بِرانژِههاي  انتشار مجموعه ترانه :نوامبر
  

1817  

  . شامپانيو  برير ناآرامي دهقاني د: فوريه
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  . و حوالي ليونشورش در : ژوئن 8
 .و حوالي آن توسط دادگاه صحرائي ليونهاي كارگران در  اولين اعدام: ژوئن 13
ي آن با افزايش نمايندگان چپ، امكان تشكيل فراكسيون مستقل را در مجلس  انتخابات، كه در نتيجه: سپتامبر 20
  . آمد فراهم 

  .ليونان ژوئن، اساساً مركب از كارگران، درمقابل دادگاه صحرائي ي شورشي محاكمه: اكتبر
  

1818  

  .آورند دست مي ها بيست كرسي به مستقل. اي دوره انتخابات ميان: اكتبر 26ـ20
  

1819  

  . موفقيت چپ در انتخابات: سپتامبر 20ـ11
  

1820  

پردازند، دوبار  تر ماليات مي كه بيشكساني [» رأي مضاعف«مناسبت بحث پيرامون  ناآرامي در پاريس به: ژوئن 3
  .شود توسط يك گارد سلطنتي كشته مي نيكال اللماندانشجو ]. دهند رأي مي

 آنتوان فوبور سنافتد كه در  راه مي هاي پاريس به تظاهراتي در خيابان نيكال اللمانسپاري  مناسبت خاك به: ژوئن 9
  .پيوندند آن مي كارگران زيادي به

  .گيرد صورت مي كولمارو  ليونهاي ديگري در  تالش. اصطالح بازار فرانسه اي قيام در پاريس، بهتالش بر: اوت 19
  

1821  

  .در پاريس )سازماني سياسي و مخفي( شاربونري ايجاد: اول مه
  

1822  

ا اعدام كه در ماه سپتامبر ب) فوريه( سومورو  توار، )ژانويه و ژوئيه( بِلفوردر  شاربونريشكست تالش براي قيام در 
جنبش . در زمينه سازمان كشاورزي خانگي شارل فوريهي  انتشار رساله. رسد اوج خود مي به الروشلچهار گروهبان 

سرعت بسط  به ويكتور كُنسيدراناهتمام  به 1830 ي كند، ولي در دهه فوريريست در آغاز جز معدودي هوادار پيدا نمي
  .يابد مي

  
1824  

هاي مجاور كه براي  و كمون روآننزديك  اولمكارگر ريسنده در  1500بيش از  اعتصاب و تظاهرات: اوت 8ـ6
  .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 دمرگ   :مه 19
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، )1830و  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: اول اكتبر
  

1826  

  .ها ي دادگاه انتشار مجلهآغاز : اول نوامبر

  . افوسپاري متشنج ژنرال  مراسم خاك: نوامبر 30
  

1827  

  .شود شورش تبديل مي كه به ايانكورـ  الروشفوكوسپاري  خاك: مارس 30
  . انحالل گارد ملي پاريس. خواهانه عليه قانون مطبوعات تظاهرات جمهوري: آوريل 29
ليبرال  ي ، نمايندهمانوئلسپاري  مناسبت خاك نفري به 000/100ي  هخواهان در پاريس، تظاهرات جمهوري: اوت 24

  .پرالشزمجلس در 
  .طلب سلطنت يِر شارنيه پيتوسط توسط  ليوني موتواليست  گزاري جامعه بنيان: سپتامبر

تر  مآميز، مخصوصاً در پاريس؛ و سركوبي نه ك پس از پيروزي انتخاباتي اپوزيسيون، تظاهرات خشونت: نوامبر 20ـ17
  .شد از كشته و زخمي، اساساً در ميان كارگران صحبت مي. بار خشونت
  .گيرد از شهردار جوز مي ليوني موتواليست  جامعه: نوامبر 30
  

1828  

 بروكسلها را در  برابر ي  ي توطئه تاريخچه دوئوناروتي. كند را منتشر مي سيمونـ  سنكتاب دكترين  بازار اَمانـ  سن
بخش  است؛ كه الهام 1830چنين موفقيت اين كتاب، باني جنبش نئوبابفي پس از  ل او و همعم. كند منتشر مي

  .يابد ي بعد نيز گسترش مي ي سلطنت ژوئيه است كه در دهه هاي مخفي اوايل دهه انجمن
  

1829  

  . جوان ي هفرانستأسيس : ژوئن
  . ها شهرستان تريبونآغاز انتشار : ژوئن 8

  . سيمونيـ  سنده  آغاز انتشار سازمان: اوت
  . ماهه ي دو پس از يك وقفه تريبونانتشار مجدد : دسامبر

  
1830  

  .آنتوني تورهو  فازي . ژ، توسط انقالبانتشار : فوريه
  . ها براي كارگران بيكار ايجاد كارگاه: فوريه 28
  .شود دهم مي شارلجانشين  فيليپ لوئيدر ماه اوت . باريكاد در پاريس. »افتخار سه روز پر« :29ـ28ـ27
  .ي دوستان مردم ايجاد جامعه: ژوئيه 30
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  .خورد شكست مي فيليپ اورلئان لوئي براي تحويل قدرت به الفايتآخرين تالش براي ممانعت از : ژوئيه 31
  .ليموژو  روبِه، پاريس، دارموتال، روآناعتصاب براي افزايش دستمزد و تقليل ساعات روز كار در : نوامبرـ  ژوئيه

پخش وسيع اعالميه در محالت . دهم شارلي وزراي  مناسبت محاكمه ناآرامي شديد در پاريس به: اكتبر 20ـ17
  .كند ها سلب شده است، دعوت مي كارگرنشين كه شهروندان را برداشتن سالح براي پس گرفتن حقوقي كه از آن

  .ونددپي ها مي سيمونيـ  سن به ير لُرو پيابتكار  به گلوب لُي  روزنامه: دسامبر
ي مجلسي  عمل و مطالبه كه محالت مردمي را به» مردم خطاب به«جوشش جديد و پخش بيانيه : دسامبر 22ـ20

آميز و  تظاهرات كارگري و دانشجوئي بسيار خشونت. كند براي محالت مردمي كه هرسال تجديد شود، دعوت مي
  .هاي وسيع گيري دنبال آن دست به

  
1831  

تظاهرات . عنوان يك دادگاه صحرائي محكوم شد ي كه از طرف دانشجويان بهقضيه شوراي آكادم: ژانويه
  ).پلوكو  فرانسوا دانتونـ  ژان، اوگوست بالنكي(گيري مسئوالن دانشجوئي  دست. آميز خشونت

را منتشر  ـ ساز كارگر ساعتـ  شارل برانژهي  ، نوشته»مجلس نمايندگان به پرولترعريضه يك « گلوب لُ: فوريه 8
  . ندك مي

  . ها شورش مردمي ضدروحاني و ضدلژيتيميستي در پاريس و بعد در شهرستان: فوريه 15ـ14
  .لُهاورو  بوردو، تيِن سنت، نانتگرفتن ماشين در  كار تظاهرات عليه به: ژوئنـ  مارس

ي  منصفه هيئت. خواه كه در وقايع دسامبر تحت تعقيب قرار گرفته بودند ي نوزده جمهوري محاكمه: آوريل 10ـ6
  .تظاهرات مردمي وسيع. كند ها را تبرئه مي دادگاه جنائي آن

  .ليونكار  شورش كارگران ابريشم: آوريل 12ـ9
  . هاي زياد قرباني. سركوب بسيار سخت. خاطر وضعيت اقتصادي به دنيـ  فوبور سنناآرامي شديد و شورش در : ژوئن

  .ارگران خياط پاريسدوستان از سوي ك ي انسان تشكيل جامعه: اول ژوئن
  .ي دوستان مردم جامعه  تحويل اولين نشريه: اول ژوئيه

تظاهركننده توسط  1500بيش از . باستيلتالش براي كاشتن درخت برابري در ميدان . شورش مردمي: ژوئيه 14
  .شوند هيئت گارگران درآورده بودند، متفرق مي هائي كه خود را به پليس
  سپتامبر طول كشيد 17دنبال آن شورشي كه تا  ارگر نساجي در پاريس و بهك 1500تظاهرات : سپتامبر 7

  . ها همراه با تبليغات وسيع در شهرستان سيمونيـ  سنمانيفست : اكتبر
  ).ليون(» پژواك كارخانه«ي  اولين شماره: اكتبر 30

ساير مريدان . روند مصر مي به نپروسپر آنفانتَآخرين اعضاي وفادار همراه با . ـسيموني  سنانشعاب در مكتب : نوامبر
  .پيوندند فوريِريسم مي علناً به
سركوب . قيام. شد شكست مذاكراتي كه توسط فرماندار انجام مي. ليونكار  طغيان كارگران ابريشم: نوامبر 22ـ20

  . گيرد دسامبر خاتمه مي 3اين طغيان در . سولرهبري  سخت به
  

1832   

  ، كيـاوگوست بالن(ن يمحكوم . ي دوستان مردم عليه گردانندگان جامعه» زده نفرپان«معروف به ي محاكمه : ژانويه
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سپتامبر  27ها در  محكوميت آن. كنند خواهي مي فرجام) آنتوني توره، ونسان راسپاي، فرانسوا، گيوم ژِروِه، فرانسوا، بونيا
  .دهد اي خود ادامه ميه 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
  . اعالن رسمي اپيدمي وبا در پاريس: مارس 29

 آغاز شورش. يك كشته. ي دوستان مردم با پشتيباني چندين شعبه از جامعه پالژيـ  سنطغيان زندانيان : اول آوريل
  . هاي پاريس چين كهنه

  ).آوريل 20( 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 قيام در پاريس به: ژوئن 6ـ5

مجروح و بيش از  400كشته از جانب شورشيان، بيش از  150اقل  حد: بيالن خيلي سنگين است. جنگند مي مريـ  سن
  .مجروح از جانب انتظامات 326كشته و  134. بازداشت 1500

  . ي حقوق بشر تولد جامعه: تابستان
شارل و  ميشل شواليه، پروسپِر آنفانتَنمحكوميت . ها در دادگاه جنائي پاريس سيمونيـ  سني  محاكمه: اوت 28ـ27

  .يك سال زندان به هدووِري
تبعيد محكوم  كه درگيري را رهبري كرده بود، به ژان. ك. مريـ  سني شورشيان حصار  محاكمه: اكتبر 31ـ23

  .شود مي
كه قرار است در  ليونعزم  پاريس را به) در مجموع چهل نفري( سيمونيـ  سنچند دسته از مبلغين : دسامبرـ  نوامبر

  .كنند تشكيل شود، ترك مي» نجوي كارگرا 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 ي متهمان به شود، ولي تبرئه مي
  

1833  

ي حقوق بشر،  ي دوستان مردم و جامعه امعه، ازجمله ج»پرست وطن«تريبون فهرست پنج انجمن بزرگ : ژانويه 25
كه كامالً از جنبش كارگري دور است، سايرين » 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، نامه ژيپِالـ  سنتكه در زندان  الپونره: اول فوريه

قيمت محكوميت  ها براي نويسنده به اولين اين نوشته. آيد ها مي پرولتر ي دومي خطاب به مارس نامه 26تاريخ  اين نامه به
  .شود ژوئن بعد تمام مي 27در 

  . آنزَنچيان در  قيام معندن: مه 20
  ).مردمي( پپولر لُ، اتيِن كابهي  ر روزنامهانتشا: ژوئيه

فرانسوا ونسان (با » ها ژيروندن«تجديدسازمان انجمن حقوق بشر پس از چند ماه كشمكش دروني بين : اكتبرـ  سپتامبر
ي دهي كارگر اي با مسئوليت آموزش و سازمان در درون اين جامعه كميته). ناپلئون لُبنبا (» ها مونتانيار«و ) راسپاي

را با هم ) كارگر خياط( آلفونس گرينيونو كارگراني نظير  ناپلئون لُبنهائي نظير  اين كميته نئوبابوفيست. شود ساخته مي
جنبش . شوند محكوم و زنداني مي» اتحاد كارگران محركين به«عنوان  چند تن از اعضاي آن در نوامبر به. 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 مي تريبون الاين انجمن بيانيه خود را در . انجمن حقوق بشر ليونايجاد شعبه . ها نانوا
  .فراما . زدولتي توسط  هاي و نظرات انجمن كارگران تمام دستگاه آلفونس گرينيون

اين انجمن بعداً با همكاري مخاطبين خود در . نانتدوستان توسط كارگران خياط در  تشكيل انجمن انسان: اول اكتبر
گير  دست 1837فوريه  20گردانندگان اين انجمن . كند نقش مهمي در ايجاد يك شبكه بازي مي مارسيو  بوردو

  .شوند مي
سه «گرد  كه در ماه ژوئيه در سال اتهام آن به) ي حقوق بشر ان جامعهگردانندگ(» هفت نفر و بيس«ي  محاكمه: 12ـ11
  .اند براي شورش تدارك چيده» افتخار روز پر
  

1834   

  . دوام يافت 1873كه تا  درهسازان در  برپائي انجمن جواهر
  . ها گر در مورد جارچي قانون سركوب: ژانويه
اعتصاب عمومي تقريباً ده روز . ي آنقوره تنزل قيمت توليد پارچهدنبال  به ليوناعتصاب كارگران موتواليست : فوريه
  .كشد طول مي

  .بالنكيي  ، روزنامهليبِراتُر) ي و تنها شماره(ي اول  انتشار شماره: فوريه 2
تر  ها را با كم ي انجمن شود كه تشكيل شعبه ، قانوني تصويب ميليوندنبال اعتصاب كارگران متواليست  به: فوريه 22

  .كند نفر ممنوع اعالم مي 20از 
در يازدهم در . هاي گوناگون در چندين شهر ديگر و با خصلت اتيِنـ  سنتو  ليونقيام اساساً كارگري در : آوريل 14ـ9
  .ي حقوق بشر نفر در پاريس ازجمله رؤساي جامعه 150گيري  دوازدهم، دست. پروژته لُكشتار خيابان  ليون

شوند،  نفر تقسيم مي 20تر از  شعب كم هائي را كه به ها كه تشكيل انجمن ورد انجمنتصويب قانون در م: آوريل 10
  .كند اخذ جواز مي موكول به
  . پِالژيـ  سننظمي و شورش در زندان  بي: سپتامبرـ  ژوئن
  .ها تشكيل انجمن خانواده: اوتـ  ژوئيه

  .نسان راسپايِو فرانسوا ) طلب اصالح( رِفرماتور ي انتشار اولين شماره: اكتبر 8
  .شود دوباره منتشر مي تريبون ال: اكتبر 11
  

1835   

. شود دهي مي سازمان دفاع. كنند نفر را امضا مي 420ي بازداشت بيش از  ورقه ها جفتاعضاي دادگاه . فوريه 6
. كنند انتخاب ميرا ...) 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 اند، در روزنامه ليست وكالئي كه توسط متهمين انتخاب شده: مارس 17
 164ها صادر شد،  كه قرار منع تعقيب براي آن ؛ پس از تفريق كساني»ي آوريل محاكمه«ي  اولين جلسه: مه 5

 ي وكالي مدافع در خانه. شوند حاضر مي ها جفتهستند، در مقابل دادگاه  ليونيها  نفر از آن 87كه  1834شورشي آوريل 
  .دهند تشكيل جلسه مي بالنكي
  .انتشار ايرادات مدافعان: مه 8
  .متهمين آوريل ي مدافعان به انتشار نامه: مه 11
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  .ها جفتجمع ي مدافعان در مقابل م محاكمه: ژوئن 4 ـ مه 29
  . پِالژيـ  سنزنداني از زندان  25فرار جمعي حداقل : ژوئيه 12

  . فيشيقصد  سوء: ژوئيه 28
  ).محكوميت 72( ليونها در مورد محكومان  قرار دادگاه جفت. اولين محاكمه براي ساختن باروت: اوت 13
  . گردد خواهي جرم محسوب مي جمهوري شود و ابراز آزادي مطبوعات شديداً محدود مي. قانون سپتامبر: سپتامبر 9
  ). محكوميت25(ها در مورد محكومان چندين شهر  قرار دادگاه جفت: دسامبر 28و  7
  

1836   

  ).40(ها  محكوميت پاريسي. ي آوريل پايان محاكمه: ژانويه 23
  .فيشيي  محاكمه: فوريه 15ژانويه ـ  30
  . مرهو  پِپن، فيشياعدام : فوريه 19
  ).11در تاريخ ( اوگوست بالنكيو  اَرمان باربِسبازداشت . »ها ي باروت توطئه«ف كش: مارس 8

  .اَليبوقصد، محاكمه و اعدام  سوء: ژوئن 11ژوئن ـ  25
  .اوگوست بالنكيو  ارمان باربسزندان  محكوميت به. ها ي باروت محاكمه: اوت 10ـ2
  .شود ها تأئيد مي كوميتاكثر مح. ها در دادگاه پژوهش ي باروت محاكمه: اكتبر 23ـ17
  

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 مي مونيتور رِپوبليكناي بر انتشار  دمهدر واقع مق
  . ها از آن مستثني هستند ها و فراري ، كه غيابي)دوك اورلئانازدواج (فرمان عفو عمومي : مه 8

  .شود ها مي ي خانواده ي فصول جانشين جامعه جامعه: ژوئن
هشتمين و . گذاري شده است ول تاريخكه برحسب تقويم جمهوري ا مونيتور رپوبليكني  انتشار اولين شماره: نوامبر

  .شود ي آن در ژوئيه منتشر مي آخرين شماره
  .اي عليه شاه كشف توطئه: نوامبر 8
  

1838   

ي  محاكمه. شوند گير مي كنندگان آن دست كه چاپ) انسان آزاد( ليبر لُمي  انتشار چهار شماره از روزنامه: سپتامبرـ  اوت
  .محاكمه شدند 1839برو شد و مسئولين آن در نوامبر  اين روزنامه سريعاً با سركوب رو انتشار بعدي. 1839ها در ژوئن  آن

  
1839   

گير  نفر اول زخمي و دست. ي فصول براي قيام و جامعه اوگوست بالنكي، برنار مارتَن، اَرمان باربِستالش : مه 13ـ12
 77كنندگان  تلفات قيام. تبر از چنگ پليس بگريزنداك 14ژوئن و  20ترتيب تا  توانند به شود، ولي دو نفر ديگر  مي مي
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نفر تحت تعقيب قرار  692دنبال آن  به. شود زخمي برآورد مي 62كشته و  28زخمي و از جانب ديگر  51كشته و حداقل 
  .شود ي اتهامي براي محاكمه فرستاده مي پرونده 750بيش از . گيرند مي

سنت  با وفاداري به مارتن برنارو  ارمان باربس). متهم 19(ي شورشيان مه  اولين دسته  ي محاكمه: ژوئيه 12ژوئن ـ 11
رغم خواست  علي. شود مرگ محكوم مي به باربستبعيد و  به برنار. كنند هاي مخفي از خود دفاع نمي كابورانيست و جامعه

كند و اين مجازات هم در  ميكار اجباري دائم از شاه كسب  او، خواهرش در چهاردهم همين ماه تخفيف مجازات او را به
  .يابد تبعيد تخفيف مي دسامبر به 31

  .گيرند ها مورد تعقيب قرار نمي اين. و پنج همراه او اوگوست بالنكيبازداشت : اكتبر 14
را منتشر ) كندوي مردمي( پپولر روشي  سيموني با كمك چند فوريِريست و دموكرات روزنامهـ  كارگران سن: نوامبر

جانشين آن  1846تا  1843از ) وحدت(  لونيونشود؛ پيش از آن كه   انتشار آن متوقف مي 1842در سال  كنند كه مي
  .شود

  ). ير بِرو پي(انفجار يك ماشين جهنمي : نوامبر 28
  ).فصول نو( سزُن نووِلتشكيل : دسامبر

  
1840   

هاي  جا جنبش كمونيست از اين). م نويسندهبدون ذكر نا( اتيِن كابهي  نوشته ايكاري سفر بهچاپ اول كتاب : ژانويه
تصميم براي تشكيل يك كلني جمعي در  به 1847يابد تا سرانجام در اواخر  تدريج وسعت مي شود و به ايكاري شروع مي

  .خواه با گرايش نوبابوفيستي تشكيل كارگران برابري. شود منجر مي تگزاس
مارتن و  ارمان باربسمانند اوگوست بالنكي ). متهم 34( 1839 ي متهمين مه ي دومين دسته محاكمه: ژانويه 31ـ13

 باربسي همسرش و مانند  شود، ولي با مداخله مرگ محكوم مي ژانويه به 31او در . كند از پاسخ دادن امتناع مي برنار
و سايرين  ربِسبا به ميشلـ  سنـ  موناو در . يابد تبعيد تخفيف مي در اول فوريه به اش رغم ميل خودش مجازات علي
  .پيوندد مي

  . شامل عفو نشده بودند 1837هائي كه در مه  ها و فراري عفو تكميلي براي غيابي: آوريل 27
  .انگليسهاي  ي سوسياليست كنگره هاي فرانسه به پيام سوسياليست: مه 11

وسيع شاگرد  آغاز اعتصاب. 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 . ده اصلي آن است سازمان پيو. ژ. ژكه  بِلويلضيافت كمونيستي : اول ژوئيه
  .آيد مي افزايد و در تمام فرانسه درصدد رديابي فعالين انقالبي بر خود مي

  .بازداشتي 400بيش از . ندا كارگر در اعتصاب 000/30نزديك به : ول سپتامبرا
ادامه  1850انتشار آن تا ژوئيه . ها نوشته شده است كه تماماً توسط كارگر) كارگاه( آتوليهي  انتشار روزنامه: سپتامبر

هاي داغي را  اين اثر بحث. شود اپ مينه بار تجديد چ 1850ي 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 محاكمه وجود جامعه. فيليپ لوئيجان  به دارمهسوءقصد : اكتبر 15
  

1841  

  ).اتيِن كابه( پوپولرآغاز انتشار : مارس 14
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ممنوعيت كار براي كودكان زير هشت سال، روز كار هشت ساعت . ي كار كودكان ندهقانون محدود كن: مارس 22
 9كار شب بين ساعت . براي كودكان هشت تا دوازده سال و روز كار دوازده ساعته براي كودكان دوازده تا شانزده ساله

  .آيد حساب مي ساعت به تر از اين سن هر دو ساعت سه صبح براي كودكان زير سيزده سال غدغن و براي باال 5تا 
  .كند را آغاز مي) برادري( فراترنيتهي  انتشار روزنامهاوتيِر  ريشار ال: مه

  .ي كمونيست ماترياليست ، روزنامه)انساني( اومانيترانتشار : ژوئيه
  ).جو دموكراسي مسالمت( دموكراسي پاسيفيكي فوريِريست  آغاز انتشار روزنامه: اول اوت

خواه تبديل  ي كارگران برابري ي جامعه محاكمه ي او به محاكمه. دوك دملجان  به كنيسهقصد سوء : سپتامبر 13
  .شود مي

با توافق  فولژانس ژِرارقلم  ، بهَرمان باربِس، خواهر ااوگوستا كارلو خانم  كارلي آقاي  دنبال عريضه به: اكتبر
و بعد  ناسيونال، پوپلي  روزنامه(شود  زندان سياسي آغاز مي اي مطبوعاتي بر سر ، و ساير زندانيان مبارزهاوگوست بالنكي

  .شود هائي در مجلس منجر مي بحث ها به كه بعد) رفورم
  ).ژرژ ساندو  ير لُرو پي) (مستقل( اَندپانداني  اندازي مجله راه: اول نوامبر

  
1842  

  .كار تئوريك كمونيسم فرانسه در آن دورانترين  رفته ، پيشتئودور دزامي ي انتشار كتاب كُد اجتماع نوشته: نوامبر
  .كارگر بيكار در پاريس 000/15. افزايش بيكاري: دسامبر

  
1843  

نظرات فوريريست و  ي زن كه به اين نويسنده. فلورا تريستاني  انتشار چاپ اول كتاب وحدت كارگري نوشته: آخر مه
اطراف و اكناف فرانسه دارد  هائي به ترتيب سفر آن پس او به از. هاي زيادي با كارگران داشت اُوِنيست نزديك بود، ارتباط

  .ميرد مي بوردودر  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 زندان توكويلانتشار گزارش : ژوئيه 5
چيني را با اطاق كارفرمايان  ي حروف تأسيس شده اولين تعرفه 1893چينان پاريس كه در  ي حروف جامعه: ژوئيه 10
  .جمعي حقيقي كند ـ يك قرارداد دسته خانه  امضا مي چاپ

  ).رولنـ  اوگوست لدرو( رفورم الانتشار : ژوئيه 29
  

1844  

مذاكرات . كشد يابد و تا دسامبر طول مي دت ميهواداري از زندانيان سياسي ش 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  ريوآغاز اعتصاب كارگران معدن در : مارس 31
  .يك شكست. كشد مي

 اش كردن نارضايتي از سياست خارجي و خنثي ايسلييليپ براي جشن گرفتن پيروزي فـ  لوئي: اكتبر 18  اوت ـ 14
كه در حكم عفو نيست و امكان (كند  زندانيان سياسي دو رشته تخفيف مجازات تفويض مي به) ي انگليس ديدار با ملكه(

دوك مناسبت ازدواج  ند كه بهك حال اين شايعه را پخش مي ؛ وي درعين)دهد ها نمي آن يافتن حقوق شهروندي را به باز
  .ندا از شمول اين مقررات خارج ـ القاعده علي ، بالنكي و سايرين ـبرنار، باربِس. عفو عمومي داده خواهد شد دمل
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منتقل و در بيمارستان بستري شده است، برگ بخشودگي خود را  تور مارس به 18كه از  اوگوست بالنكي: دسامبر 9
  .شود كند و اين عفو هرگز در دربار شاهي تنفيذ نمي ا رد مياو آن ر. كند دريافت مي

  .ها آن تشكيل شوراي حل اختالف در پاريس براي صنايع فلزي و صنايع وابسته به: دسامبر 29
  

1845  

  .كند هاي پاريس منتشر مي را در كارگاه» ي كارگران عريضه« رفورم ال: ژانويه
  .1845 فراترنيته داريس؛ ي جديد در پ انتشار يك روزنامه: ژانويه 9
  .شوند ها گذاشته مي ها در اختيار كافرما بار نظامي براي نخستين. آغاز اعتصاب كارگران نجار پاريس: ژوئن 9
  

1846  

  .كشته 6شود؛  ها سركوب مي توسط سرباز اتيِنـ  سنتتظاهرات كارگري در : مارس 30
  . ي بيكاري انهدام ماشين زاينده با خواست البفتظاهرات كارگران نساجي در : مه 22

  .گيرند سال بعد مورد تعقيب قرار مي. گذارد خواه را بنيان مي هاي برابري كمونيست تئودور دزامي: ژوئيه
  .قحطي بحران جديد اقتصادي نزديك به: اوت

شورشيان محكوم . ندكن ها مداخله مي سرباز. خاطر باال رفتن قيمت نان به آنتوانـ  فوبور سنتظاهرات : سپتامبر 30
  . شوند مي

  .دنبال دارد هاي كارگري را به گيري اعضاي جامعه ها دست اين شورش. تورهاي غله در  شورش: نوامبر 23ـ21
  
  

1847  

. كشند قتل رسانده، مي ، جمعيت مالكي را كه يكي از شورشيان را به)اَندر( بوزانسهشورش دهقاني در : ژانويه 14ـ13
  .شوند آوريل اعدام مي 16در سه شورشي محاكمه و 

 بلووادر  1848فوريه  25او تا . كند شود، ولي آزاد شدن را رد مي تبرئه مي بالنكي. بلوواي  محاكمه: آوريل 29ـ26
  . ماند مي

  .ها ي ضيافت ي مبارزه ي اپوزيسيون مقدمه بيانيه: ژوئن 8
  .چندين كشته. كنند ركوب ميها س سرباز. براثر باال رفتن قيمت نان مولوزشورش در : ژوئن 27

  .طلب در پاريس اولين ضيافت اصالح: ژوئيه 9
  . در پاريس اُونورهـ  سنشورش مردمي، خيابان : سپتامبر 7اوت ـ  31
  
  

1848   

ضيافت را  دهندگانْ سازمان. كند طلبانه را در ناحيه دوازدهم پاريس ممنوع مي حكومت يك ضيافت اصالح: ژانويه 14
  .كنند كول ميفوريه مو 22به 
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بنا  تگزاسروند تا يك كلني كابِتيست در  كه مي) نفر 69( لُهاوراز بندر  ايكاريعزيمت نخستين پيشاهنگ : فوريه 3
  .كنند

چنين تظاهراتي را كه قرار بود قبل از آن صورت  فوريه و هم 22بيني شده براي  حكومت ضيافت پيش: فوريه 21
  .نهد هردو گردن مي دهنده به ني سازما كميته. كند بگيرد، ممنوع مي

 لوئي بالناعالن يك حكومت موقت جمهوري كه . كند را سرنگون مي فيليپـ  لوئيقيام در پاريس كه : فوريه 24ـ22
  .كارگر جزو آن هستند آلبِرو 

  .اعالن آزادي انجمن، آراي عمومي و حق كار. تظاهرات مردم مقابل شهرداري مركزي پاريس: فوريه 25
كارگران داده  در كميسيون موقت شهرداري جاي زيادي به قروسـ  كرواتحت نفوذ كارگران  ليوندر : ريهفو 26ـ25

شوند، تخريب و غارت  هاي مذهبي اداره مي كار چندين كارگاه و مركز امداد را كه توسط هيئت كارگران ابريشم. شود مي
  .كنند مي

  .براي بيكاران هاي ملي جهت تأمين حق كار افتتاح كارگاه: فوريه 26
خانه كار را مطرح  آورد كه تقاضاي تشكيل وزارت گرد مي گرِوهزاران كارگر را در ميدان  تظاهرات مردمي: فوريه 28

متشكل از  كميسيون لوگزامبورگ: لوئي بالنتشكيل كميسيون حكومت براي سازمان كار تحت رياست . كنند مي
  . كارگران و كارفرمايان

  .اي عمومياعالم آر: 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: مارس 2
  ). ها استخدام كارگر از طريق واسطه(گري  واسطه
  . اميل تومامسئوليت  با  سنهاي ملي  دهي كارگاه سازمان: مارس 6
ها كه از جمله تقاضاي تعويق انتخابات را  دعوت كلوب شهرداري مركزي، بهجلوي  ،تظاهرات در پاريس: مارس 16

  !»ها 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: مارس 17

  .»ها كمونيست
  .ها ها و نوانخانه ي كار در زندان كننده مقررات محدود: مارس 25ـ24
  .دهد را در مظان اتهام قرار مي بالنكيكه  رِتروسپكتيفي  در مجله» تاشروسند «انتشار : مارس 31
در . در روز بعد از انتخابات كه شاهد پيروزي ارتجاع بود روواني كارگران  شده قيام شديداً سركوب: آوريل 28ـ26

ي  دنبال حوادثي كه هنگام شمارش آراء انتخابات مجلس پيش آمد، تحت فشار مردم يك كميته آوريل، به 27، روز ليموژ
تا چند هفته اين شهر . كار در آن شركت دارند كار و چوب شود كه چندين كارگر سفال جديد در شهرداري تشكيل مي

  .شود نحوي تقريباً خودمختار اداره مي به
  .گيرد كناره مي كميسيون لوگزامبورگاز  لوئي بالن: مه 8
نمايد  كند، ولي كميسيوني را منصوب مي را براي ايجاد يك وزارت ترقي را رد مي لوئي بالننهاد  مجلس پيش: مه 10

  .كند در مورد  كار در صنعت و كشاورزي را منتشر مي 1848تا در مورد وضعيت كارگران تحقيق كند كه تحقيق 
، راسپاي، هوبراكثر رهبران، . برد مجلس هجوم مي به! »لهستانباد  زنده«جمعيت با فرياد . ورش در پاريسش: مه 15
  .شوند گير مي دست بنژامن فلُتكارگر و  آلبر، باربس
  .كميسيون لوگزامبورگانحالل : مه 16
  .اوگوست بالنكيها  گيري فعالين كارگري و همراه آن دست: مه 22
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تساوي تعداد نمايندگان پذيرفته . شوند هاي حل اختالف مي ي شورا كننده و انتخاب شونده نتخابا كارگرانْ: مه 27
  . شود مي

 ير تيو  ناپلئون بناپارتـ  لوئي، ويكتور هوگوزمان با  ، همپرودون، لُرو. انتخابات تكميلي مجلس مؤسسان: ژوئن 4
  .شوند انتخاب مي

  .هاي ملي انحالل كارگاه: ژوئن 21
  .شورش كارگري در مارسي: ژوئن 23ـ22
تالفي خونين كه چند هزار . هاي ملي قيام كارگري در پاريس پس از انحالل كارگاه. هاي ژوئن روز: ژوئن 26ـ23

  .دارند مي ها را نگه نفر آن 000/10كنند كه  گير مي نفر را دست 000/25ها تقريباً  سرباز. آورد بار مي قرباني به
  .شود روز كار حداقل دوازده ساعت مي: مارس 2ي  مهنا لغو تصويب: ژوئن 30
  .كند درمورد ايجاد يك بانك مبادله را رد مي پرودونمجلس طرح : ژوئيه 31
  .ژَن درواتوسط ) ي زنان عقيده( فَم د لُپينيونانتشار : اوت 21
كه » حق كار«درمورد  ، مخصوصاً)كشد كه درمجموع دو ماه طول مي(آغاز بحث در مورد قانون اساسي : سپتامبر 4

  .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 مي1848مارس  4يك اليحه قانوني، قانون : سپتامبر 9
  .كند ساعت تعيين مي 12كار را 
  ).و غيره پروردون، كابه، لُروابا شركت (يك و اجتماعي ضيافت جمهوري دموكرات: اكتبر 17
  ).و غيره پِرديگيه، شارل دلسكلوز، مارتن برنار(خواهانه  بستگي جمهوري تشكيل هم: نوامبر 4
زنداني است، برگزار  ونسنكه در  بالنكيكه تحت رياست  من دو باريِرضيافت كارگران سوسياليست در : دسامبر 3

  . شود مي
ِ، راسپا. شود رأي انتخاب مي 000/400/5با بيش از  ناپلئون بناپارتـ  لوئي. جمهوري انتخابات رياست: سامبرد 10

  .آورد رأي مي 000/37فقط » چپ تندرو«كانديداي 

  
 1849  

زندان . كارگر آلبرو  باربستبعيد براي . بورژمه در مقابل دادگاه عالي  15ي متهمين  محاكمه: آوريل 3مارس ـ  7
  .فلُتو  سوبريِه، راسپاي، بالنكيراي ب

  . هاي كارگري و كافرمائي قانون عليه اتحاديه: مارس 15
با اين تظاهرات مثل يك قيام برخورد شد . هاي پاريس در خيابان رم عليه اعزام نيرو به مونتانيتظاهرات : ژانويه 13
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: ژوئن 15ـ14

  .وضعيت اضطراري در مناطق نظامي اول و ششم
  .هاي كارگري گزاري اتحاديه انجمن انجمن براي بنيان 43نمايندگان   جلسه: سپتامبرـ  اوت
دست  انجمن كارگري را به 211، براي پاريس و حومه آمار 1850هاي كارگري براي سال  ي انجمن سالنامه: اكتبر

  . دهد مي
  .ي ممنوعيت اعتصاب قانون يادآوري كننده: نوامبر 27
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 1850  

تن در ليست انتخاباتي كانتون يا كمون بايد براي قرار داش: ي آراء عمومي قانون انتخابات محدود كننده: مه 31
  .كند اين قانون عمالً كارگران بسياري را از حق رأي محروم مي. حداقل سه سال در آن اقامت داشت

1851   

  .جديد مونتانيعليه فعالين مخفي » توطئة ليون«اصطالح  به  آغاز محاكمه: اوت 6
بابتيست ـ  ژاني مجلس،  شدن نماينده كشته. ناپلئونـ  لوئيسامبر د 2دنبال كودتاي  باريكاد در پاريس به: دسامبر 3
  . بودن

ي  بازداشت و اعدام خودسرانه در سراسر فرانسه تا نيمه. شكنند ها مقاومت پاريس را در هم مي سرباز: دسامبر 4
  .دسامبر
  

1852  

  .ي مردم نماينده 66نفي بلد : ژانويه 9
  

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

  .ي صندوق بازنشستگي براي كارمندان قانون ايجاد كننده: ژوئن 9
  

1854   

  . شود كه توسط پليس سركوب مي پرالشزدر  المنهسپاري  مناسبت خاك تظاهرات كارگري به: اول مارس
  .ي كارگري ي الزام همراه داشتن كتابچه قانون تجديدكننده: وئنژ 22
  

1855   

  .فرانسوا اَتيبِرتحت رهبري ) لوارـ  اـ  من( ترِالساز  خيزش كارگران كاشي. ژوئن 27به  26شب 
  

1858   

 شود و توشيح مي) ژانويه 14( فليكس اورسينقانون امنيت عمومي كه پس از سوء قصد نافرجام : فوريه 19
  .گردد هاي وسيع مخالفان منجر مي ها و تبعيد گيري دست به

  
1859   

باوجود اين . فرانسه خواهان تبعيدي به بازگشت بسياري از جمهوري. ي عفو عمومي نامه تصويب: اوت 15
  . پذيرند ها استفاده از اين عفو را نمي ترين آن راديكال
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1860   

المللي لندن فرستاده  نمايشگاه بين د كه يك هيئت نمايندگي كارگري بهكن تقاضا مي) كارگر( هانري تولَن: اكتبر 17
  .شود

1861   

  .اوگوست بالنكيباز هم بازداشت : مارس 13
  

1862  

اعتصاب عليه حضور كارگران زن در  خاطر دست زدن به ، بهدبوكچين، از جمله  هفت كارگر حروف: مه 8
  .شوند ششم دادگاه تأديبي محاكمه ميي  ، بازداشت و در مقابل شعبهدوپوني  خانه چاپ

مناسبت نمايشگاه  به هانري تولنها  هاي گوناگون و در ميان آن ي پاريس از حرفه نماينده 183: اكتبر 15ژوئيه 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 اعتصاب در اعتراض بهخاطر  چين به كارگر حروف 22: سپتامبر 12
  .شوند نوامبر توسط امپراتور بخشوده مي 23ها در  آن. شوند محاكمه مي

  
1863   

بلز ، هانري تولَنند از ا  كنندگان اصلي آن، از جانب فرانسه، عبارت كنفرانس انترناسيونال در لندن كه شركت: ژوئيه
  . ليموزن. او  پِراشان

  .نويسد كارگران فرانسه را مي پيام كارگران انگليس به آجِرجورج : نوامبر
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  روزشمار تاريخ فرانسه
  

  از تشكيل انترناسيونال تا برقراري جمهوري
  

1864   

  .»حزب سوم«گذاري  اپوزيسيون پارلماني، پايه. »هاي ضروري آزادي«درمورد  ير آُدلف تينطق : ژانويه 11
  .تولَنقلم  به» بيانيه شصت نفر«انتشار : ريهفو 17

  . دهد كند و به آنها حق اعتصاب مي مي قانوني كه اتحاد كارگران را مجاز: مه 25
  .شود جا امپراتور اعالم مي او در آن. مكزيك ، بهاطريش ، برادر امپراتورهابسبورگ د ميلين اكسيورود م: ژوئن 12
  

1865  

  . بياريتزدر  بيسمارك و ناپلئون سوممالقات ميان 
  

1867   

  .استيضاح وزرا ي حق نمايندگان پارلمان به اعاده. دهد از اصالحات ليبرال خبر مي ناپلئون سوم: ژانويه 19
  .شود ژوئن اعدام مي 19در  ميلين ماكسي. ، تخليه سربازان فرانسهمكزيك به) 1862ـ1867(كشي  لشگر: فوريه

  .يابد ياختيارات سنا افزايش م: مارس 14
  .»بالدي گاري] داوطلب[هزار«در مقابل  پاپ پي نهمبراي حفظ  رم لشگركشي فرانسه به: نوامبر

  
1868  

  .قانون در مورد تجديد سازمان ارتش براي افزايش نفرات آن: ژانويه 14
  .ي انترناسيونال در فرانسه انحالل شعبه: مارس 20
  .كند ها را حذف مي لي و توبيخقانون ليبرال براي مطبوعات كه اجازه قب: مه 11
  .هاي مجاز براي بحث در مسائل صنعتي، كشاورزي و ادبي آئي هم قانون درمورد گرد: ژوئن 6
  

1869  

  .رفت شديد اپوزيسيون ، پيش)بِلويل گامبتاي  برنامه(گزاري  انتخابات ارگان قانون: مه 24

  .هاي قانوني نهاد طرح پيش ي گزاري در زمينه افزايش اختيارات ارگان قانون: سپتامبر 8
  . امپراتريس اوژنيافتتاح كانال سوئز توسط : نوامبر 16
  

1870  

  . كند رژيم در جهت پارلماني تحول مي: آوريل 20. تشكيل كابينه ي اوليويه، هوادار اصالحات: ژانويه 2
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  . كند رفراندوم اصالحات ليبرال را تصويب مي: مه 8
كند و از اين  تحريك مي پروس حمله به كه او را به ناپلئون سوم ، بهپروسوزير  ، نخستبيسماركپيغام : ژوئيه 13

  .كند شمال را تسريع مي طريق وحدت پيوستن اياالت جنوبي آلمان به
  .كند اعالن جنگ مي پروس فرانسه به: ژوئيه 19

  .در چندين جبهه پروسشكست فرانسه درمقابل : اوت
  .شود محاصره درآمده است، تسليم مي به سدانكه در ناپلئون سوم : سپتامبر 2
  . تشكيل يك حكومت موقت. كند و برقراري جمهوري را اعالم مي ناپلئون سوممجلس عزل : سپتامبر 4
  
 

 


