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 میراث کمون 2 
 

هی تزهینترتمقلانتکمونترتکمونتپاییس، تلایری ت خواهایها های ترقی خواست

آزال ترتیهیس تاهسینتبیی تنتامبییزت رییسخ تهم ت لیتحیفظ تآهینت یحمیه یتلتعیمتب 

ب تتهی تسا یس تمختف رتپیسدایتاسات تبیتپیسینترقفت تکییتکمونترقسیهی ترتخاختا ت

ت پقلاختنداس تیرسدالتمهمتایزسیب ت

 ت

 کمون به هاواکنش
های تازتاهلف،تریتان  ترتماییکسااا ساااتماییک،ترترقس تهظقا تمهمترایتبا اس لیت

تخول اهد تاخییهتم چپتاسقانتهفوذتلاخت تهی رقسینلسلقاه تک تبقت

ت

 کمون و انگلس و مارکس

ماییک،تب تت ارا ا ترترویااا ا تراکن خاااد تتطویتکا تلیتبخ تار تطق هماین

خواهینتخواهاینتیالسای تفقاهسااا  تپ،تازتاعفیمترمهوی تازتساااو ترمهوی رمهوی 

ارتهقتت۰۷۸۱ا بقا تمجف،ترترشااا لتلراتتمویت تبساا ییتماتیطیه تبول تلیتلرمتساا تیمبقت

ت ییسخ رت لیتآنتااظ تیطعیً تهیم د«تهیبخقل تهوم داه »رفیخ تبقعف  تلراتتمویتتیاتسکت

هیترتعمفاقلتلراتتمویتترتسیزشت بس ییتلیست تبول تامیتبعدتازتمشیهدهت اس ترویا  ت

 ت۰۷۸۰آریسلتتهشتمهی تآن ترتایدامی تکموهییلهی تهظقتمییک،ترغ  قتکقل تلیتسقکوب

اامفلتمبن تبقتهمبستل ترتحمیستتازتب  ت مییس تمییک،تخطیب ت۰۷س تهفت تبعدتازتی یمت

ت تلکقمقلمتپییس،تیاتمنتشقت

ییتاامفلتبیتکمون تبقتخفیفترتااویتعیم تبساا ب  ت یسدترور تلاخااتتک تیابط اابت تب

اامفلتلیتآنتفعی تبولهد ت)لیتزسقتب تفقاهساااو تب  ت ماادرلتبول تامایتاعیااای تخاااعبا 

اامفلتهیچییتبولتک تلیتبس ییتمهمتمییک،تلیتاس تمویلتاخییهتخواهدتخد (تب  ت متیحب 

بول تت رتازتماییک،تچن  تکایی تیاتخواساااتتمویلتچن  تیرسادالتعظ م تموعااایتبل قل

تخطیب »سااا تلیمییک،ت راتتعنوانت۰۷۸۰لیتتارهیتبعدتازتمقگتاامفلت)ک تسااای ب تب  «

روسا تاهلف،تمنتشاقتخد( تب تبقیس تکمونتپقلاخت تمییک،ترنگتلاخف تلیتفقاهسا ت



 

 
 

 سعید رهنما 3

تمونکرقس تبخ تآنتبول تریتپیسینتک تمهمیاتسااومتت هوس،تره  تکقل تامیتخطیب پ  لرت

اتب تیسااورنیم تپ،تازتخاااسااتتکمونتهو تهوع تسیلهیم تسیتخطیب تاهداخت ترتخ قتأرب ت

تخولترقفت ت

ازتموطیتبقیقای تکمون تبقخویلتماییک، تعااام تطق تاهتوایلار تبا تآن تکایمفیًت

ویلتس یس تخولتلیتمت هوع تعمف تخدنتهظقس آم زتبول تارتکمونتیاتب حمیست ترتستیس 

تسیلساتایروی تپقراتایی»  تآنتیات۰۷۸۰ساااومتلیتمیهتم تت لسد تلیتبخ تساااومتخطیب م «

تهوس ت آریتپقافتخییتریمع پ ایم» س ترقلیتاس تخطیب تک تازتآنتزمینتریکنونتمهمت۰هیم د «
کمونتپاییس،تبقا ترمایم ترقسایهای تسااا ایسااا تچاپتلیترهاینتبوله تمییک،تتمقری

اشتهی تکمونتیاتبیتزبینتزسبیترتخ وا تهم شل هیترتیرسدالهی تخولتازتخواستبقلاخت

آهچ تک تلیتهمتب تخواسااتند(ترتهی تکمونت)آهچ تک تم کند تارهمتب تآیمینرشااقسمتم 

ا تازتایدامی  تزمینتمیع تاخییهتلایل تبقا تپییهراییتارفیقتافتیلت)آهچ تک تاهجیمتلالهد( ت

بیسساااتتاهجیمتا تمیعااا تااتزام ت)آهچ تک تم سااایلهت)آهچ تک تاهجیمتخاااد(ترتبقا تپییه

ت مییک، تاخاااییهت اس تخطیب ت ااعیلهخیطقتاهم تتفوقر قل تب خاااد(تبا تکاییتم م 

 منیسبتته ست مختتقتب تهای تمهمتآنتب 

دتازترواه تکییرقتهم پقلازل؛تاس تک تطبو  تلراتتم ف ماییک،تابتاداتبا تمسااا ت

لستلیهتلرات تحیعقترتآمیلهتاستفیلهتکندترتآنتیاتلیترهتتمنیفیتخولتب تکییتر قل؛تاس ت

ری تلیهمتخااسات تاس تمیخ  تحاومت  تب ت هی تسا یسا ترتخات تب تخاویشک تهم 

مسااتو متترزکمونتآهت »ک تتکندتب تاس هد؛ترتاخااییهتم اکقلهرووستترترام لتآنتکمکت

                                                      

۰ Karl Marx, (1977), The Civil War in France, in K. Marx and F. 

Engels, Selected Works, Vol. 2,.   pp. 217-230. 

سوم تبخ تسوم تیصتت مقکز تخطیب هشقت ت۰۷۸۰رنگتلاخف تلیتفقاهس تفییس  تبییقتپقهیم تت رقرم 

ت ۰۱۱-۰۱۱

https://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1871/jange-
dakheli-faranseh.pdfت 



 میراث کمون 4 
 

ا تاستتک تراتتاوا تآنتیهیس تایتتیل تخادهخاالتساقاهجیمتکشا » ترت«ام قاروی 

رنجی تلموکقاساا تخااویاس ت»ت )لیتری تلسلق تلیتمویا « تخااول کییتردایکتلسدهتم 

تام (ب تباثتلراتتپقلاخت ت۰«یتمویبلتلموکقاس تپییامیه ل

هی تمییک،تب تایدامی تکمونتاست ت)رمیمتریتمقبوطتب تاخییهباثتایاف تلیتاس 

تاهس رنگتلاخف تلیتفقسومتمییک،تلیتت رفتیریلهیتازتمت تاهلف س تبخ تسوم تخطیب 

 خولتازتاس تیقایهد:ترقس تایدامیر تک تب تآنتاخییهتم رقرم تخده (تمهم

تهی تمختف کمونتازتاعیی تخویا تخهقتک تبیتیأ تعموم ت]اابت تمقلان[تازتهیح  »

( تک تهمل تروابلوترتییبلتwas formedخادت)خادهد ترشاا لتم خاهقتاهتخیبتم 

 تطبو ت خدهخانیخت سیتهمیسندرینتتکییرقانترت عیایااکثقستت«ت»فقاخواهدهتخادنتبولهد 

سکتههیلتکیی  ته تپییامیه  ت]سعن [تهمتت(was to beکمونتیقایتبولت)«ت»کییرقتبولهد 

گتازتلیهب ری تآنتک تعیملتلراتتمقکز تبیخد ت پف ،تب«ت»زمینتمجقس ترتمونن  تبیخد 

واهدهتفقاخاشتماقرمتخد ترتب تعیمف تمس و تبقا تکمونتبیتییبف تتسا یس هی تختافت

ازتاعیاای ت« ت»ه زتچن  تبولتهی تلراتلیتمویلتمویمی تلسلقتبخ «ت»خاادن تربدسلتخااد 

ت«ایائ تخاااول تمزلهی تکییرق بیسساااتتبیتلیسیفتتکمونتبا تپیس   تخدمی تعموم تم 

تیاااقفیًمویرمتتپییس،ت»ت:هوسسااادمییک،تلیتمویلتایر تم ت)رأک دتازتمییک،تاسااات(

ایر تخفیصتخدهتبول ترترییلتمف تیاتتماییقه تازتخقّیرتمما تخدتک تلیتخقاس تازاس 

سسااتتب تبیک تاکثقخااینتازتکییرقانتبولهد تریسلزس تآنتکقلهتبول تاس ترایع ت تحی تم 

خد تازتاس تیر تارا  تفقمینتکمونتاغوتایر ترتریسلزسن تآنتبیتمقلمتسکتههیلتربدسلتم 

عااام تآنتک ت»کندتک  ت مییک،تلیتری تلسلقتلیتهم  تخطیب ترأک دتمت«مسااافمتبول 

ستتبیسهی تمشقرعتآنتم بیسستتیطیتخوهد تکییکقلیدسمتم تهی تساقکوبتلراتِاهدام

نتییمفع ترقفت تخول ترتب تاهدکقلهخولتیاتبقتریمع ترام لتت ک تسفط ییب تغازتمویمی ت

تقّخلهبی تیهیتخدنتازتکندتک تب اخییهتم تهمچن  ت«ریمع ترارتایترقلل تمسا و تلیتبقابق

                                                      

۰ https://pecritique.com/2018/01/20/رنجی -لموکقاس -خویاس -لی-مویبل-لمو/ 

https://pecritique.com/2018/01/20/جنجال-دموکراسی-شورایی-در-مقابل-دمو/
https://pecritique.com/2018/01/20/جنجال-دموکراسی-شورایی-در-مقابل-دمو/
https://pecritique.com/2018/01/20/جنجال-دموکراسی-شورایی-در-مقابل-دمو/


 

 
 

 سعید رهنما 5

 ت«ه قر تمعنو تسقکوب»)ایر ترتپف ،( تکمونتب تبقاهداز ت«تهی تمیل تسقکوبه قر»

(تازتwere to beییاایس  تیقایتبولت)ت یوهنتمأمویا ت»لکقسعن تیدی تکشاا شااینتایدامت

 were toکییکنینتبخ تعموم تیقایتبولت)ت اساااتوفی تیفیب    تیهیس تسیبند تهظ قتبو  

beخییهتمییک،تا«ترو ترتییبلتفقاخواه تبیخند هتخیب  تپیسا (تک تلالیساینترتییای  تا

زترقس تیرستیهیتریتمقاککندتک تیقایتبولتک تمد تکمونتلیتساقاساقتفقاهس تازتکوچکم 

کمون ت»روسد تیاانعت تبزیگ تپ یلهتخااول تبیتاخااییهتب ترغ  قا تمنتساانتب تکمون تم 

یتزسن  تیاتبیتهیبولتکقلنتلرتمنبههی تبویژراس  ت]سعن [تلراتتکماهوفیبت کفیمتهم را ا 

رایع ااتتبخشااا اادتت–ایر تلائم ترتلساااتلاایهتکااییمنااد تلرات تت–هزسناا تت عمااده

(made…a reality» )رایع ترمیمتت کمونتهمایسناده»تکنادتکا تارقه زتاخاااییهتم ت

مثیب تسکتب (؛تهمتزمینتwasعنییقتسیامتریمع تفقاهس ترتبنیبقاس تلراتتمف ترایع تبولت)

 «تاامفف ته زتبولکاییرق  ترتبا تعنوانتمدافیتخاااجیعتیهیس تکیی تییطعیه  تب  حاوماتت

تبویژراز تبول ()منظویتازتعنییقتسیام تلهویهینترتخقله

لیتزمیه تک تکمونتلیترقسینتت ۰۷۸۰آریسلتت۶هی تمییک،تلیتعفایرهتبقتاس تخطیب 

قالتب تکموهییلهیتاستهوختتراشتهزلسکا تب ترسفهفمتا بانخت تهماییترتهمقاهتهیم بول ت

تهیتروت قتخولخینتبول تامیتروت ق تک تهیخ تازتهجیبتتب  خاستتپییسس »رقفتتک ت

 تسقتفقیتتلالهدتکهوسسدتآههیتازترقستخقرعترنگتلاخف  تب تر م ارت«تازتحدخینتبول 

بیسساااتتب تطقفتریسااای تحقکتته قرهی تمتخییااامتیاتمتمقکزتکند تحی تآنتک تم 

سیل تیاتهمتیااقفتاهتخیبی تکقلهدترتفقیااتتزسیل تیاتازتلساااتتکقلهد ترتریتتزم 

ت )باایساادتروراا تلاخاااتتکاا تاس تاسقالتباا تکموهااییلهاایتلیتاس تموطیتازتزارساا تت۰لالهااد 

تر قل (رق تازتکموهییلهیتیوی تم یالسای 

                                                      

 آریسلتمییک،تب تا بانختت۶ت هیم ۰

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1871/letters/71_04_06.
htm 
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تاولرسااگتکورفمااین ت۰۱ تهاایماا چناادتیرزتبعاادتلیت متفاقتبزیگتتآریساالتباا 

اامفاالترتازتیهبقانتبعااد تحزبت تایخااادتب  لموکقا تآامااین تازتاعیااایساااوسااا اای 

بف تخول تیت لموکقا تآامین تراس  تازتکمونتیاتراقایتکقل؛تبیتعط تب تهوخت سوس ی 

لیتمویلتعاااقری تخ قلتکقلنتلرات تهوخاااتتاس تکیی تتهجدهمتبقرمقتاوس تبنیپیی 

پتسق  تاهعطیف»لهند تعااام تراسااا  تاساااتتک تیفوی تیهقمینتمیتلیتپییس،تاهجیمتم 

اتطق تخااینتیییطع تکموهییلهی تهمینتاسقالتب تعدمت«تابتاییترییسخ  ترتظقف تتفداکیی 

رییلتمف [تمقکز ت]ت کم ت »کندتک تاهل ز تاخییهتم بقابهیمت کند تازترمف تب تهات م 

دتهوسسااامیتلیتسااتیس تازتکمونتم «تخ ف تزرلتیدی تخولتیاتب تهفیتکمونترارتایتکقل 

ت۰«بول ت۰۷۸۷لیتپییس،تلیت تژرئرقس تایدامتحزبتمیتازتزمینتی یمتیخشاااینل»کا تکمونت

ت)منظویتازتحزبتمیترنب ترهیه تکییرق تبول ته تحزبتخیی تمقبوطتب تمییک، (ت

خیطقتآریسل تمییک،تعااام تاسقالتب تکورفمینتب ت۰۸ت بایزتچندتیرزتبعدتلیتهیم 

بیتمبییزا تپییس، ت»ک توسسااادتهلیتپییس، تم ت۰۷۸۸ تی یمتکمونتبیترظیهقا تمویسسااا 

لای ترایلتفیزتردسد تلایترتلراتتساااقمیس  تساااقمیس  تکییرقتازتطبو زلر تطبو ل 

کییتبیخاااد تهوط تعط تردسد تلیتمو یسترتاهم تترهیه تت خاااده تهقتآهچ تک تهت ج 

اشتب تکورفمینت هیبقخویلهی تحمیست تمییک،تازتکمونتلیتهیم ت۱«لساااتتآمده    با

هی تمییک،تا تبقتمجموع تهیم بیتهوخت تمودم ت۰۸۱۸بولتک تبعدهیتان  تلیتتیقسمچنینت

نتیخیافمهیتلیتمویبلتهی تبفشاااوسکب تکورفمین تبیته جینتزسیلتبقا تپ شااابقلتسااا یسااات

ت تلکقهیتاستفیلهتمنشوسکتازتآن

                                                      

 آریسلتمییک،تب تکورفمینت۰۱ت هیم ت۰

2.https://www.marxists.org/archive/marx/works/1871/letters/71_04_1
htmت

 

 آریسلتمییک،تب تکورفمینت۰۸هیم تت۱

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1871/letters/71_04_17.
htmت

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1871/letters/71_04_12.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1871/letters/71_04_12.htm
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هی تهی تبعد تمییک،تب تکورفمینتلیتسااای ریانترور تآنتک تلیتمجموع تهیم 

خیطقتیغمتخ فتل ترتایال تکورفمینتب تمییک،تب اس تلر تب ت ک تیابط ت۰۷۸۸ریتت۰۷۸۱

تست ا تب تکمونتپییس،ته رقس تاخییهبقتسقتاستقارژ تیطیتخد تلسلقتکوچکتاختفیف

راتترأث قتکمون تلیتت۰۷۸۱لیتت کمونخاااسااتِتازتاس ترتخاات تسکتساای تبعدتازت

 تمییک،ترتاهلف،تهوخااتندتک تبیترور تب تراوای تمیه فسااتتکموه سااتردسدتت مودم 

خدهتلیتمیه فست تلیتطق سای ترتخت  تعم تآنتک تایو تکف تت۱۱یاوی ترقفت تلیت

أث قتراتتر»طق تخدهتلیتبخ تلرم ت«تایدامی تاهوفیب »کف تتخول تکمیکینتیا متاهد ت

 تساایزمیهدهتهیس تک تلیآساایس تک تیاانعتتمدینتبقلاخاات  ترتبهبولغو هی تبفندترتریم

لهبی ت تکییرقتیااوی ترقفت  ترترجییبتعمف تکساانتخاادهتلیتاهوفیبتفویس  ترتب طبو 

رقتلیتکمونتپییس، تریس تک تپقراتییسیتبقا تارا  تبییتیدی تسااا یسااا تیاتب تآنترتمهم

تت۰«اشتکهن تخدهتاست  ی ئرزا تمد تلرتمیهتلیتلستترقفت تاس تبقهیم تلیتپییه

ا تییلیتاامفلترتم مترقفتتب یه  ه زتخویا تمقکز تب  لیتارا  تسایاقرزتکمونت

هوس،تآنتیاتره ا تکند تمییک،ته زتسااا تپ  کنادترتازتماییک،تلیخواساااتتکقلتکا ت

تیطعنیم تبقا تبزیرداختتسیاقرزتکمونتپییس،» انتره  تکقل تک تازرمف تبیتستیس تفقار«

لمتس  دهقپیتخد تبت۰۷۸۰مییستت۰۷رنب تپقخاوه تک تلیت»خولتک تازتکمونتاخاییهتم 

اهوفیبتارتمیع تعظ م تاسااتتک تبشااقستتیاتبقا تهم شاا تازتی دتحیکم تتطبویر تیهیت

تت۱«خواهدتسیخت 

                                                      

ت میه فستتکموه ست۰۷۸۱ت مودم ۰ 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Manifest

o.pdf p.4  

ت«یطعنیم تبقا تبزیرداختتسیاقرزتکمونتپییس،»۱ 

K, Marx, F. Engels (1977), Selected Works, vol.2, Progress 
Publishers, p.287. 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Manifesto.pdf
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Manifesto.pdf
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طویتکلتهظقتمییک،تهسابتتب تکمونتلیتلریانتکمون تبعدتازتخاستتکمونترتب 

لیتپیسخ تب تلرمفیتهو تت۰۷۷۰سای تبعد تلیتسی تآم زتبول تامیتلهحمیستسای تبعدتازتآن ت

لموکقا تهفند تهظقتکیمفیًتمتفیرر تلیتمویلتحزبتساااوسااا ی تایانترپیس رنتهوس، تازت

  تلکقکمونتطق ت

هیتپ  تبقا تارا  تبییتهمیهطویتک تسی ااعیلهتمهم تفوقت هیم تاهم تترییسخ تاس 

تلیترهین تاعمتازترقسیهی تچپازتته چتسکت مویلتعفیی  تمآنتیاتلیتفییس تمطق تکقل

بقتهفند تیه تمییک،تلیتپیس تب تاس تپقس تهیم  تیقایتهلقفتت یفقم ستسیتیالسای ترت

ای تیاترتییهونکییتآمده تچ تایدامی تتبقتسقک تسکتلراتتساوسا یا سات تک تریزهتبولت

ک تتاس »هوسسد تمییک،تلیتپیسا تخولتم ترواهدتاهجیمتلهد؟بقا ترثب تتیدی تخولتم 

 تبتمع ن تلیتآسنده تچ تچ ز تبفیفییاااف  تبیسدتاهجیمتخاااول ترمیمیًت چا تایدام تلیتااظ 

م تعفیره تسقلیرخیصترییسخ تک تعملتبیسدتلیتآنتاهجیمتخول تبستل تلایل   تب  تسخقا

]بیتخول[تت'سوس یا ست 'چ ز تتلرات تک تهیرهینتبیتپ قرز تمقلمتب تیر تکییتآمده تازرمیً

آسد تسکتلراتتسوس یا ست تلیتسکتکشویتب تررولتهم »   تکندتک تاعیف تم  «تهدایل   

اتب تحدتیسیفت تبیخادتک تبتواهدتبفیفییف تایدامی تایزمتروساع چنینتملقتآنتک تخاقاس تآن

تاست خوتارا  ت–بویژراز تب تاهجیمتیسیهد ترتریتتکیف تت بقا تمقعوبتکقلنترولهایزمت

مما تاستتک تخمیتمقاتب تکمونت»هوسسدتم تآهلیهت« آریلتلست بتپیسدایتعملتبقا تیات–

خویشتسکتخهقتلیتخقاس تتیقفیًامیتکمونتپییس،تبقکنییتازتآنتک تتپییس،تیروعتله د 

تندتبیخااند تبیترواهساارر تسااوساا یا سااتتهبولهدترتهم ه چاسااتثنیس تبول تاکثقستتکمونتب 

رواهستتبیتریسی تب تسکتسیزشتک تب تهفیترمیم تمقلمتبولتا تعولتساف متکمونتم ذیه

ترنهیتچ ز تک تلیتآنتزمینتییبلتلساتقس تبول   ]سعن [تبقسادتاااااااات  تکندتکرتاخییهتم «

هی تریسی تپیسینتلهدترتآنتیاتب تزه رواهساتتب تایفقفتمتایلیهتبیهکتفقاهسا تم یاِت



 

 
 

 سعید رهنما 9

بساا ییتراعاامتاسااتتک تریتچ تحدتاس تهظقتبیتهظقا تمییک،تلیتلریانتت۰ساایزشترالایل 

تاهد کمونتبیتهمتمتفیر 

هات تاس تاساااتتک تمواعااایتمییک،تلیتمویلتکمونتپییس،تلیتسااا تموطیتبیتهمت

رشااا لتکمونتهظق تمخیا تلاخاات تلیترقسینتکمونترتسا تلرتساای تمتفیررند تیبلتازت

رق تکیمفیًتازتآنتحمیستتیالسای ت بعدتازتخااااساااتتآن تعااام تطق تاهتویلار تازتزارس 

ت لهموکیمفیًتمتفیر ترتمغیسقتهظقا تیبف تیاتمطق تت سی تبعدتازتآنتهظقکقل ترتلهم 

تبیخیطقتخاابیهتتمواعاایتارتلیتمویلتاهلف،ته زتخاایهدتهم  تراوای تهساات م تب 

هی ته یز تب تاخییهتب تموایلتمختف تآنته ست ترترنهیتب تچندترتراوای تاس تهظقس مییک،ت

موعوعتلراتتت ا تب تارروستتببلتلیبییهلیتهیم ت۰۷۸۱خول تازترمف تلیتمویلتاکتفیتم 

،تازترسژهتپرمیمتباثتلراتتیاتبیسدتکنییترتاخااات تب »هوسساااد ترااتترأث قتکمونتم 

تت۱«کمون تک تلسلقتلراتتب تمعن ترایع تهبول 

ساای تبعدتازتکمونتهوخاات تت۱۱ تک ترنگتلاخف تفقاهساا ت۰۷۸۰ تاهلف،تلیتمودم 

یتاامفلترتراقاهی تمقبوطتب تب  خاااد تعااام تمقریترأس دآم زتهظقا تمییک،تلیتخطیب 

 تنتبفیها تبولهد ترتایف تااکثقخینتازتهوالای»هوسسدتک تاعیی تکمونتم هی تا تازتآنپییه

بولهد تتهی تطقفدایتپقرلرناامفلتبولهدته زتب شاتقخینتسوس یا ستهیتک تعیاوتب  ازتآن

 تب تخااانیخترنهیترقرهتکوچا تراتترأث قترَسینتک تساااوسااا یا سااامتعفم تآامینتیاتم 

تساوسا یا سامتیس دهتبولهد  خیطقتکوریه تلیتمویلتارتهمتب تکموهییلهیتب لیتاس تمودم ت«

ینتب  تازتهزایترقررت–بیهکتلیتلستتکمونت»روسدتر قل ترتم بیهکتفقاهسا تاسقالتم 

تایزشتلاخااات  کندترتهیتیاتساااقزه تم هیترتهمتبفیها ساااتاهلف،تهمتپقرلره سااات«

                                                      

۰ K. Marx, (1881), “Letter to Domela-Nieuwenhuis, February 22”, in 

K. Marx, F. Engels, Collected Works, vol. 46, pp. 65-67. 
۱ F. Engels, (1875), Letter to A. Bebel, 18 March, in V. I. Lenin, State 

and Revolution, in Collected Works, Vol. 25, pp. 413- 442  
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تتسااخااوهد تلیرقاسینتسااایهدایتم ایااو روسدتاس تطنزترییس تاسااتتک تزمیه تک تم 

تت۰کنند ک تخفیفتایوا تاستتک ترجوسزتم تاهجیمتم تلهندکیی تیات

 ته زتبت تطبویر تلیتفقاهسااا  مبییزهبقتکتیبتمییک، تت۰۷۸۱ت اهلف،تلیتموادما 

سکت»تروسد کند ترتم لسااتتپقراتییسیتافتیلتاخااییهتم لریانتکمونتپییس،تک تیدی تب 

 تمی تثیبتتخاادتک تحت تلیتآنتزمینتبقیقای تبییتلسلق تب سااتتساای تبعدتازتزمینتهوخاات 

قاهس  تروه تفلهدتک تچ م تارتروع م«ت تکییرقتریتچ تحدتغ قمما تبول حاومتتطبو 

)اکثقست(تتهیحییلتلاخف تکمونتب  تبفیها ستاخت ترتب تلعواهی تب پییس،تیاترنهیترت

ف،تپقلازل تاهل تم «لاهسااتندتچ تبیسدتکقلکدامتهم ک ته چ»هیت)ایف ت( ترتپقرلره ساات

فقاهسااا ترتکمونتت۰۷۸۷اهل ز تیاتلیتمویلتهقتلرتیرساادالتبزیگ تاهوفاایبت تغمهت جاا 

لساااتتآمد تب تب ت۰۷۸۰ا تلیتچونتهدس ا تک تهمپ قرز »کنادتک  تم تپاییس، تطق 

ت۱«ثمقتبول  تب ۰۷۸۷ تر قاه  تغیفل تحمف همینتاهدازه

ت

 مهم مارکس( ی)مصاحبه سیپار کمون و المللنیب

فلتلیتاام تفقاهسو تب  یغمتحیویتاعیی تخعب طویتک تلیتبیایتاخییهتخد تب همین

  تهی تبویژراسامیتربف غی تهشاااقس  تمادرل تبیتکمونتلاخااات تاامفلتیابط کمون تب  

یاهتاهداخت ت رنهایتفقاهساااو تبفاا تایرپیس ترتامقسایس  تربف غی تزسیل تبقعف  تکمونتبها 

خول تلیتاس تزم ن تمییک،تلرتبولهدتبیتاس تالعیتک تازتمقکزتمقموز تازتخییجتهداستتم 

 تبس ییتمهم تبیتخبقهلییتیرزهیم ت متایحب ت۰۷۸۰ت میهتبعدتازتساووطتکمونتلیتژرس  

رتتاامفل تب  اهجیمتلال تب تعفتتاهم تتاس تمتااایحب  تهمتازتهظقتیابط ت«ه وسویکتر یاد»

                                                      

تاهلف،تبقترنگتلاخف تفقاهس ت مودم ۰ 

K, Marx, F. Engels (1977), Selected Works, vol.2, pp. 185-186. 
۱ F. Engels, (1895), Introduction, The Class Struggle in France 1848 

to 1850, MECW, Vol. 27, p.506-524, 
https://marxists.architexturez.net/archive/marx/works/1895/03/06.ht
m 
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تخاااال»مییک،تلیتمویلتآرایه تازتلسادریهتکمون ترتهمتازتهظقت هی تمبییزار ترنب «

تکییرق تهقتکشوی تذکقمبیحثتمهمتآنتعقری تاست 

 تلهدتکاامفل تمییک،تپیساا تم هی تب  ولنتفعیا تب«تمقموز»لیتپیسا تب تالعی ت

تچ زتمقموز تلیتکییته سااات ترزتیمزتحمییتتافقال تک تمناقتاس تهساااتندتک ترشاااالِ

ف تاعاایارتخااول ترتعموم تاسااتترترمیمتاساانیلتآنتمنتشااقتم تعفن اامفلتسکترشااالتب  

قانتکییرتکندتچ تبساایتاس کندتک تاعیاای تمیتکییرقانتهسااتند تخبقهلییتساا ا تم م 

رواه دتروسدتهم ابزای تلیتلساااتتساکتاهجم تمخف تبیخاااند ترتمییک،تلیتروابتم 

پقساااد تپ،تی یمتاخ قتپییس،تچطوی؟تمییک،تچن  تچ ز تیاتثایباتتکن اد تخبقهلییتم 

ا تلیتکییتبوله ترتسیتآهچ تک تیختلالهتلهدتار تبیسدتثیبتتکن دتک تآسیتروط  پیسااا تم 

ا تلیتکییتبوله تمدیکت تحی تارقتهمتروط  اسااتتظ تبولهبقحقتخااقاس تآنتاات هت ج 

دتک تب تلهاامفلتلیتآنتهو تلاخت  تکجیست؟تخبقهلییتپیس تم خامیتلا تبقتاس تک تب  

اامفلتلیتکمونتحیویتلاختند تمییک،تب تطنزتپیس تاس تلا لتک تبسا یی تازتاعیی تب  

تخااایسد»هیته زتکمتهبول تدالتآن تچونترع«هیتهمتبولهفقامیساااونت پ،تروط  »لهدتک تم 

ندتکهیتهمتلیتآنتحیویتلاختند تس ،تاعیف تم  تچونتکیروا ک«پیپتهمتلساتتلاخت 

رتتیهبقانتهیتاازامیًرقس تآنکییرقانتپییس،تیر تلال تپقروانتلساااتب ی ایمتپییس،ت»کا ت

اامفلت تب  یاامفلتبولهد تبیتاس تحخاینتعیوتب  رقس پقروانترقلاهندرینتآنتبولهد؛تارفیییً

تهیته سات رر تمسا و تاَعمی تآنه چب  لیتپیس تاس تس ا تخبقهلییتک ترتویتاس تاستت«

تاس ت]رفت [تب تآنتمعن »لهدتک تخاول تمییک،تپیس تم اامفلتازتاندنتهداستتم ک تب  

اامفلتسکتسیختییتمتمقکزتلایل تحی تآنتک تخالتسیزمیه تطوی تطقاح تاساتتک تب  

دتک تکناعاایف تم تارت«خااول ژ ترتاسااتوفی تماف تب شااتقس تهو تلالهتم ب تاهقتخاادهتک 

اسااتترته تتا  تکییرقته ساات تسکتهمبسااتل تارایلس رر تلراتتطبو ه چاامفلتب ب  

 ترتکندتک تاس تهمبستل تبیتچ تهدف تاستخبقهلییتسا ا تم «تکننده کنتق سکته قر ت

 ت«کییرقتازتطقسقتکسنتیدی تس یس  تیهیس تایتتیل تطبو »لهد تمییک،تپیسا تم 



 میراث کمون 02 
 

عیا تتروه تفتچنینتفقار قتبیخدتک تهقعقری تاستتک تاهدافتمیتآن»کندتک  تاعیف تم 

هیتبقا تخاااقاس تخیصتب تاس تمعن تبقتر قل ت]امای[ترع   تاس تهدف تکاییرقتیاتلیطبوا 

تسکتمفت ترطب قتلهد ت–هی تسکتبخ تاساااتتک تخولتیاتبیته یز ت ت هاریهتب تاس تآن«

؛ترنهیتکنداامفلتخاالترنب تسا یس تیاتلسات تهم ب  »کندتک تااعیلهتمهمتاخاییهتم فوق

س تپقلازلتک تاهیس تم )رأک دتازتم تاساات (ترتآهلیهتب تمثی «تطفبد رعهدتب تاهدافتیاتم 

«تآم زمتمسااایا»هی تلیتاهلفساااتینتک تفعیا تتاهد تمثفیًمتفیر رقک انتلیتهویطتمختف ت

تت۰ ترتبقعا،تلیتفقاهس    «آم زتاسترنونی یمت»یسد تب تهت ج تم ترقسقسی

ت

 سیپار کمون و نیلن

 تلیتاشتریتزمیه تکساا یساا هی تا تازتآغیزتفعیا تعنوانتسکتاهوفیب تحقف ب ان  ت

تکقل ترتلیتمویطیمطفوبتمبییزار تسیلتم ت عنوانتهموه ب یادی تبول تازتکمونتپاییس،ت

همول تیلهتم هی تحزبتاستفهی تمختف تآنتب تهفیتپ شبقلتس یستس یس تمختف تازترنب 

لیتژهوتبول تت۰۸۱۱ساا یساا تلیتنتامهیرقازتارا  تبقخویلهی تارتب تکمونتسااخنقاه تبقا ت

  تک تانت«لساتایروی تلموکقار ک تسرظایکمونتپاییس،ترت»ا ترااتتعنوانتلیتموایاا 

خولتک تمنتشاقتخدهتبول تاخییهتم ت۰۸۱۱لیتتپقراتیی رسقاساتیی تکقلهتبولترتلیتهشاقس ت

آموزلتک تخاقکتتهمیسندرینتپقراتییسی تساوس یا ستتلیتسکتلراتتاس تمویا تب تمیتم »

رتآنتت«بویژراز  تازتهظقتایاوا تکیمفیًتییبلتیبو  تبفا تاازام تاستاهوفیب تهمقاهتبیتخقله

ازتتهنلیمتروف د»کندتک تاعیف تم ارتکند تحدایلتحزبتیفمدالتم ت تتبیتبقهیم رههمیات

بیهکتفقاهس  تعدمتحمف تب تریسی  تت هیت)عدمتمتایلیهکمونتپییس، ته تازتخطیهی تآن

   «تبیسدتهیآم زتآنمشاااخص( تبفا تازتایدامی تعمف ترتموفو تت رتهداخااات تسکتبقهیم 

                                                      

۰ R. Landor, (1871), “Interview with Karl Marx, the Head of 

L’Internationale”, New York World, in John Hicks and Robert 
Tucker, … pp. 72-79. 
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یتکمونته ستتک تمیتبیسدتاستفیلهتکن م    تمت اس تراژه»ک تتکنداساتفیلهتکقل ترتاعیف تم 

 ۰«هیتیاتراقایتکن م   هی تآنهبیسدتکویتکویاه تخعیی

لرتخقط تحدایل تبقا تسکت»کندتک تاخییهتم «تب تسیلتکمون»ت لیتمویا ت۰۸۰۰لیت

حدتب ت ه قرهی تموادتبس ییتپ شقفت  ترتپقراتییسیست–اهوفیبتارتمیع تپ قرزمندتایزمتاساتت

لای تفقاهساا ت تفقاهساا تفییدتهقتلر تاس تخااقاس تبول تسااقمیس ۰۷۸۰کیف تآمیله تامیتلیت

التازتبویژرات)متشسکتکشویتخقلهتکم تسیفت تبولترتفقاهس تلیتآنتزمینتعمدریًت روساع 

لایان ترتغ قه(تبول تازتسااو تلسلقته چتحزبتکییرق تررولتافزایمندان تلهویهین تمغیزه

ره تهیترتروامیترعیچترشالتس یس تپقراتق ترد  تمورولتهبول ترتارایلس هداخت    ته 

تیو تهمتلیتکییتهبول  کندتامیتآهچ تک تکمونتفییدتآنتبول تزمینتبول تبیتان  تاعااایف تم «

رداس ت» ت«ااغی تایر تلائم »کمونتازترمف تتمویلتهظقِتاس تموادم  تبیاخاااییهتب تایدامی ِ

پقلازل ترتلیتآخقتآیمینتکمونترتغ قهتم «تحداکثقتحووقتمعیل تکییرق» ت«لس تازتلرات

 ۱کند یفمدالتم «تیهیس تکیملتس یس ترتایتتیل تزحمتاشین   ترهین»یات

رتتلراتپقلازل تفتااالتساااومتکتیبترقس تآثاییتان  تک تب تباثتکمونتم ازتمهم
ت تسومتمییک،رقس تبخ تخطیب یو تمفتاف تازتهمینتمعقرفبیتهولر تاسات تتیباهوف

پقلازل تلستلیهتلرات تم «تلیهمتخااست »لیتمویلتایدامی تمنتسانتب تکمون تب تمفهومت

ائم ترت تبدرنتایر تل«رقلموکقاس تکیمل»کندتک تچلوه تکمونتب تخالتاخییهتم ان  ت

ترتچلوه تحاومتتبویژراز تری ت خاست تخدهملیتبیتمویمی تاهتخیب  تریسلزس تلراتِ

تلموکقاسااا تپقراتق »خولتیاتبا ت یت تکمونتک تبلال تلیتاسنجایتان  تبیتاخاااییهتب ترجقب «

تکند ت)بیسدترور تلاخااتبقتعااقری تسااقکوبتبویژراز ترأک دتم تییطع تتعملتهاقل 

قتسااقتکییتیرساا  تک تلراتتمویتتبت۰۸۰۸ت ک تاس تکتیبتلیسااتتبعدتازتاهوفیبتفویس 

ب ندتک تهیتیاتلیتمویع ت تم  ترتیبلتازتاهوفیبتاکتبقتهوخاات تخااده ترتان  تبفشااوسکمدهآ

                                                      

۰ V. I. Lenin, (1905) Collected Works, Vol. 9, p. 141. 
۱ V. I. Lenin, (1911), Collected Works, Vol. 17, pp. 139-143 
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بقا تکساانتیدی ته یز تب تلسلقترقسیهی تساا یساا ترتطبوی تلسلقتهدایهد تحی تآنتک ت

بقتت تکمونلسلق تازترجقب ت  تک تلیتبیایتب تآنتاخاااییهتخاااد تبیتعط تب ترنب ۰۸۱۱لیت

تکقل (تان  تبیترأک دتبقتاس تک ام تبولنتچن  تهماایی تراأک ادتم عاااقری ترتحت تااز

هی ترمیمتمویمی  تبدرنتاستثنی تاهتخیبتخدهدترتلیتهقتااظ تییبلتبقکنیی تبولهد تحووق»

اس تایدامی ت»کندتک تاخااییهتم «تکیه تسیفت   ت'هی تکییرقانلسااتمزل'هیتب تسااطمتآن

کیملتمنیفیتکییرقانترتاکثقستتتلموکقار کتسااایلهترتآخاااایی تعااام تآنتک ترحد 

لای ترتسااوساا یا ساامتعملتمثیب تپ ف تب  تسااقمیس ب زمینتهمساایزل تلهویهینتیاتم سااقتم 

تکند م   تلسلق تیاتک تان  تلیتاس ت)لیتزسقتب تاس تبقخویلتبیزتخواهمترشااات (ترنب «

ط تب تعتاسااتتک تبی«تاغوتپییامیهتییسساام»کند ت تکمونتطق تم موطیتبیترور تب ترجقب 

مجقس ترتمونن تبول تازتآنتبقا تطقاح تهظیمتسورستتت مییک، تک تکمونترقک ب تازتیوه

ت۰کند رتحمف تعف  تطقفدایانتپییامیهتییسسمتاستفیلهتم 

ب تحزت رغ  قتبقهیم ت زم نا  تهفتمتحزبت)بفشاااوساک(تلیت تلیتکنلقه۰۸۰۷لیت

 تروسدتکسخویر  تان  تم رأس ،تهی تلراتتریزهعام تاخاییهتب تمشاافی ترتعع 

چ تک تاهم تتلایلتاس تاستتک ت]اس تلرات[تآن»هیتیاتاهاییتکند تامیترواهدتاس تکمبولهم 

ترهیه تسوس یا سمتاست   ت راردتایزشترییسخ تاستترتریم تب ترفوتلیتروسع  هلیهتآ«

  تا هفتچندتت کمونتپییس،تموعااوع»روسدتکند تم آنتیاتبیتکمونتپییس،تمویسساا تم 

کنند تکمونتبقا تکساایه تک ت]آنتهم[تلیتسکتخااهقتبول تب تآنتک تمقلمتبداهندتچ تم 

لائم تمقلم تب دایتخااده تکمونتیاتت هیتبیتغقسزهآنتیاتخفقتکقلهد تییبلتلیکتهبول:تآن

ت«کنند هی تساوس یا ست تفقاهس تآریهتهبولهدتک تچ تم خفقتکقلهد ترته چتسکتازترقره

ط تسخاااقااسم تهیتچونتمیتبقتلرشتکمونتپییس،تاسساااتیلهسااا تبیتآنلیتمویستروسدان  تم 

تتیدی تسااورس»کندتک تریهتاعفیمتم آن« تکن ملاه متک تچ تم رعااو تم ب »لایسمتک ت

                                                      

۰ V. I. Lenin, (1917), State and Revolution, Part 3, in Collected 

Works, Vol. 25, 413-442,  
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هوعتهوس تلرات تاستتبدرنتبویرکقاس  تبدرنتپف ، تبدرنتایر تلائم  تلرات تک تلیت

ت۰   «آنتبویژراز تبیتسکتلموکقاس تهوس تریسلزس تخده تر

ت

 ...و یکائوتسک ،یتروتسک ن،یلن پلخانف،

ترااد  تلاغ تلی تباااث تآغاایز  تاز تپااییسا، تمختف تکاماون تیهبقان تهظق  هاای 

تاخییهتخد تان  تمجموع تمایربی تمییک،تطویتک تیبفیًهمینهی تیرس  تبول تسوس یا ست

فخیه تپت کقلتا تمنتشقترتازتآنتبقتعف  تپفخیه تاستفیلهبیتمودم ت۰۸۱۸بیتکورفمینتیاتلیت

بیتعط تب تارا  تبقخویلتمییک،تهسابتتب تهشدایتارتب تاهوفیب ونتفقاهس تک تهبیسدتبقتعف  ت

قل ترتان  تکهی تیفقم ست تخولترأک دتم لراتتمویتتلساتتب تاسفا تبقهد تبقتس یست

هی تبیترا  تب تاهتویلتبعد تمییک،تب تکموهییلهیتک تب تریساای تحمف تهاقلهد تساا یساات

تت۱بقل یاتپ  تم اهوفیب تخولت

یرسااا   تعاااقری ترحد تلهویهینترتت ان  تبیترور تب تاهم تتلهویهینتلیتریمع 

یات«ت تکییرقترتلهویهینلساتیروی تلموکقار کتطبو »کقلترتخااعییتکییرقانتیاتطق تم 

 تکمون تان  تبیتاخییهتب ترجقب ت۰۸۰۰عفیرهتهمیهطویتک تلیتبیایتاخییهتخد تلیتایائ تلال تب 

ا  تحدتکیف تآمیلهتبقا تاهوفیب ترب قرهای تمواادتبسااا اییتپ شاااقفت  ترتپقراتییسیس ته بقت

ییرقتبیترفنت تکلاخت ترقررسا تامیتبیتاخییهتب تکمونتپییس، ترنهیتبقتلساتیروی تطبو 

ه قرهی تموادتیاتیبو تت خاااقطتروساااع پ  عفیرهتارتحمیستتلهویهینترأک دتلاخااات تب 

لیت»هوسساااد تم ا تلیتمویا ت۰۸۱۶یالقلتکمونتلیتلیتسااا ترتپنجم  تسااار تهداخااات ت

رقتاسااات تپقراتییسیتزرلرقتازتسکتکشاااویتمیهدهعوانکشاااوی تکا تازتهظقتایتتااایل ت

هداستتامویتیاتلیتلستت']کمون[ت۰۷۸۰رواهدتب تیدی تبقسد تلیتلای تپ شقفت تم سقمیس 

ت'خولترقفت ساوس یا ست تاابت تسکتکمونتت۰۷۸۰کمونتپییس،ت»کندتک تاعایف تم تر   «

                                                      

۰ V. I. Lenin, (1911), Collected Works, Vol. 27, pp. 132-133 

۱ V. I. Lenin, (1907), Collected Works, Vol. 12, pp. 108-112 
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قایتخااقطتاهوفیبتسااوساا یا ساات تاساات تبقتیپ  هبول   ت]امی[تلساتیروی تپقراتییسیتیاتک ت

سکتتمعیل تمزل»رقررسا ته زتب تایدامی تکمونتازرمف ترع   تحداکثقتحووقتت۰سایخت 

تکند تاخییهتم «تکییرق

امیتلعوا تایااف ترقررسااا ترتان  تبیتکیئورسااا تبول تکیئورسااا تبعدتازتاهوفیبت

هیتهوخاات ترتبفشااوسکتازلیتاهتویلتت۰۸۰۷یاتلیتساای تت۱لساتیروی تپقراتییسیاکتبق تکتیبت

یاتت۱اهوفیبتپقراتق ترتکیئورساااا تمقردان  تهمتلیتهمینتسااای تلیتپیسااا تب تارتکتیبت

یاتمنتشقتت۸رقریسسامترتکموه سام تکتیبت۰۸۰۷هوخات تکیرورساا تلیتپیسا تب تان  تلیت

لیتارجترنگتلاخف تک تخولتفقمیهده تایر تساااقختیاتت۰۸۱۱همول ترترقررساااا تلیت

ک تهقتس تب تکیئورسا تپیس تلال تریانتآنترقریسسمترتکموه سملاخت تبیتهمینتعنوانت

 تاماینتکقلهدهای تمختفف تازتکمونتپییس،تباثتخولتیاتطق تم هفقتبایترا ا تبقترنبا 

هی تمتعدلتآههیتلیتاسنجیته ساات ترترنهیتب تچ ترتلسلقتهوخاات هی تاس تساا تکتیبمقریتباث

تمقارنتیدیرمندرقتازتکمونب خااول تکیئورسااا تاهوفیبتیرساا  تیاتچندتهات تاخااییهتم 

پاییس،تخواهاد تامایتکمونتیاتبقرقتازتهظایمتساااورساتتیفمادالتکقل تچقاتک تلیتآنترمیمت

هی تستسکتلست تازتسوس یا ک تلیتیرس  ترقسیهی تسوس یا ست تحیویتلاختند تحی تآن

ویلتلرتبقخ»روسد ترفیر تب  تاس تلرتلست  تهیتیاتحتفتکقلهد تم لسلقتساوسا یا سات

 تان  تلیتپیس  تازترمف تبت«یرشتاسایسایًتمتفیر  تسعن تلموکقاسا ترتلساتیروی تاسات 

تهی تلموکقاس تپقراتق تبیتلموکقاس تبویژراس رفیر » ت فت پقلازلترتبیتاخییهتب ترم «

                                                      

۰ L. Trotsky, (1906), “Thirty-Five Years After: 1871-1906”, in Leon 

Trotsky on the Paris Commune… p. 12 

۱ K. Kautsky, (1918), The Dictatorship of the Proletariat, national 

Labour Press 

۱ V. I. Lenin, (1918), The Proletarian Revolution and the Renegade 

Kautsky, in Collected Works, vol. 28 

۸ K. Kautsky, (1920), Terrorism and Communism, 2010 Routledge. 
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ماییک،تکا تکمونتهمتساکتههایلتارقاس ترتهمتمونن تبول تبقتعف  تپییامیهتییسسااامتباثت

هی تلسلقشتلیتمویلتکمونتکناد تسا تازتهاای تمهم تکا ترقررساااا تلیتهوخااات م 

کند تفودانتسکتحزبتساا یساا تبقا تیهبق ترتهمیهنل ترمیمتامویتبول تپییس،تطق تم 

تدایتمقکز تایت اشتب تکورفمین تک تکم ت  هیمبیتاخاااییهتب تهظقتمییک،تلیتارتعفایرهتبا 

مییک،تهلقانتییهوه تبولنت»روسدتک تطویتزرلیستبا تکمونتراوسلتلال تم خولتیاتبا 

تت۰«م ثقتب تریسی تبول ت عملتهبول تبفا تخواهینترایلتآریلنتعقب 

لیتاسنجیتباثتبقتساقترأس دتسیتیلتاس ترتسیتآنتهظقته ست تبفا تاخییهتب تاس ترایع تت

یتهیتلآن تهم هی تیرس  ت)رتلسلقتکشویهیتک تاماینتاخییهتب تاساتتک تساوسا یا سات

 تازتهیسخااین تهقسکتبیتیروعتلالنتب ترنب هی تمتفیر اس تهوخاات ته ساات(تبیتساا یساات

تبقلهد تبییزا تخولتیاتپ  تم کمونتپییس،تسیتمنتسنتب تآن تم

ت

 کمون بازماندگان از یاپاره نظر

رقس ترزس ی تکمونتیاتلیتکتیبتخولتمنتشااقتکقل تبقکنییتازتا ساایرییهتک تمفتاال

ا تازتیهبقانتکمونتک ترینتسااایامتب تلیتبقلهد تهظقا تخولتیاتلیتمویلتکمونتلیتپاییه

تخول م ریتب تس تهموه تاکتفیتربع دتمنتشقتکقلهد تلیتاس 

ت تب تیسیستتخویا تکمونتیس د تبعدتازتهیبول فِروساتیرتا فقاهس تک تبعدتازتخیی تبِ

عع تبزیگتکمونتلیتاس تبولتک ت»بسا ییتمهم تاخاییهتکقل تارتهوختتت کمونتب تهات 

ا تهدایلتک تسا تیاترواهدتهمزمینتهمتاهوفیب ترتهمتییهوه تبیخاااد ترتچییههفهم دتک تهم 

                                                      

۰ L. Trotsky, (1919), “The Paris Commune and the Soviet Russia”, in 

Leon Trotsky on the Paris Commune… p. 37 
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 تاعاااقب »بقا تکمونتتبیهکت ر ق تکقلتکا تعدمتمتااایلیههت جا  ترت«اهتخایبتکناد

تت۰بول «تهیپتسقربقان

 تلیتکترییس تکمونخولتترقس تیهبقانتکییرق تکمونتلیتکتیببنواتمیاون تازتمهم

ت کندتک تازتآغیزتمعفومتبولتک تاعیاای تکمونتب تهمینتخاا وهربع دتهوخاات تاخااییهتم 

شتقتب تب تری ترشاخ صتلایسلتیرسدالهی دالهی تبهم شال تفقاهساو تلیتیرسییرس تبیتیرس

سسااادتهوم ارتلالهد تهیترمیسلتهشاااینتم آنت رتهلقاه تازتهتیسجتبفیفییاااف تباثترتخطیب 

س یس تایزمتیاتهداختند تاابت تبیسدترور تلاختتک تت بسا یی تازتاعیای تآموزشترترجقب »

کثقستتبولتک تاس تأر تکییرقتلیتیدی تبول   تبسا ییتری تطبو ت کمونتارا  ترجقب 

ترتطب عتیًت[تاخبیعتخده۰۸۷۸اهوفیبتکب قت]ت رتمتظیهقاه ت هی تژاکوبنب  تازتحدتازرنب ت–

 تهم تاعیاایتعشااقتعم و تبترمیسلتبقتاس تلاخااتتک ترایع ی تیاتهیلسدهتاهلییل تامیتروقسبیً

ت۱«    تلاختند مقلمتستمتلسده ترتهفق تازتب تعداات

ا ترقس تمییکساا سااتتلیته  تتیهبق تکمونتلیتربع د تلیتهشااقس ا وتفقاهال تمهم

کمونتاهوفیبتهوعتردسد تبول تچقاتک تسکت»   لیتزالریه تلیتمجییساتینتهوخت تک ت

وی تیغمتهفقس تکش شین ترهدسدترترمسخقتطبب »کندتک  تاعیف تم «تاهوفیبتکییرق تبول 

کمونتیاتب تنتیمدافعآ تبزیر تک تهی تاسدههایترتمخیطقهفقارانتیهجتیغمتاهواعحایکم؛تبا 

 ت رتیهیس تطبوتلسدرینتیاتب تپ قرز تههیس تبقساایهدسااتمحقکتتلیآریل تریتیرز تک ت

ت۱«کییرقتیاتفقاهمتآریل تیرتب ترستقشتخواهدتلاخت 

ت

                                                      

۰ Eugene Lefrancais, in David. A. Shafer, … p.135 

۱ Benoit Malon, “The Third Defeat of the French Proletariat”, in 

Eugen Schulkind, … pp. 229-230 

۱ Leo Frankel, Workers’ Weekly, in Schulkind, … p. 241 
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 ژورس ژان

 ت۰۷۷۱هی تفقاهس تازترقس ترترأث قرتایرقس تساوسا یا ساتژانتژریس تازتبقرسات 

ب تخیطقتمخیافتتبیترنگتب تیتلتت۰۸۰۸زمایه تکا ترایلتمجف،تخااادترترایتزمیه تک تلیت

رقس تهظقا تیاتلیتمویلتکمونتمطق تکقل تژریس تسااکتروراا یاایباالیسااا ااد تسا تازت

اامفل ت تازتیهبقانتبخ تفقاهسو َتب  'بفوکتچپ'ساوس یا ستتیالسای  تازتپیس ترتایانت

 تلیت–عاام تیلتلساتیروی تپقراتییسیتت--رتازتپ قرانتمییک،ت ترمیه ت اپیس ترتایتیرزهیم ت

زمیه تک تان  تبیترعب قتخولتازتکمونتپییس، تخاااعییتاساااتوقایتلساتیروی تپقراتییسیتیاتلیت

تکقل تراف لترتلیکتمتفیرر تازتکمونتایائ تلال تیرس  تعنوانتم 

 تهوختترمیه ت ا تیرزهیم لیتسا ترتپنجم  تسیاقرزتکمونتپییس،تلیتت۰۸۱۸ارتلیت

رواهستتریمع تیاتب تطقز تیالسای ترغ  قتلهد تکمونتحت تارقتبقهدهتهمتخادهتبول تهم »

ت و هیرهیه تب تطبت رواهدتبیتردایکتسکتحمف اهوفایبتلیتارتمیع تکقلنتمیاا ت تهم 

سکتهظمتهوس تلیتریمع  تابتداتبیسدتلیتاذهینتمقلمینتت حیکمتساااقهمتبند تخاااول تاسده

مویتات رتقفتیدی ترتالایهت اهوفیب تبیسدتازتهقترهتتآمیلهت یسوختکقلهتبیخد تطبو 

چن  تبیسدتروافقترمیتعظ م تازتمقلمتیا   ترفنتهمهوس تبیخد تت ریمع تبقتاسایستبقهیم 

ول ت تبزیگتآمیلهتهبکمونتبقا تاس ترظ ف »روسدتک تبقتاس تاساایس تارتم «تکقلهتبیخاد 

تبویژراس تبیتلسدریه رق تخقلهاشتهییرخااا تبول تیهبق تب  تاهوفیب آ تارتمیع اساده

فقلرقا ترتلسدریهتپقراتق تبیتهدفتهیمشاخص تب  تپقرلره سامترتکموه سمتلرپییهتخدهت

تبول  حت تارقت»روسااد تپقلازل ترتم ااعاایلهتمهمتم فوقت هاتاا تراایهتباا تاس ژریستآن«

 تخااد تلیتسقاسقتفقاهسکشا دتک تهیچییتم کمونتبقتریسای تپ قرزتخادهتبول تطوا تهم 

ین تیرسااتیس ت کییاه [تآیا تمایفظ یااقفیًاعفیمتاهتخیبی تکند ترتپیساا تکشااویتب تآنت]

اهوفیب تهییرخاا ترتعیی تازتتهی رمهوی تخوهینتبویژراتلیتخااهقهی تمتوساا  ترتبقهیم 

تبول یادی تلیتمقاکزتبزیگتیااانعت تم  اهدتروکمونتهم »کنادتک تژریستراأک ادتم «
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ازتت۰ت«لیتپ  تیرسات تبیخد   تهیترتعملتاهوفیبتارتمیع تک تحتمیًاالوس تبقا تریکت ک

تهیتازتطقسقتاهتخیبی تپییامیه تب شتقتبول تهظقتارتخیه،تپ قرز تسوس یا ست

ت

 معاصر یها جنبش در کمون

ماقرمینترتزحمتاشاااینتلیترنب ِتب  تازتهقتچ ز تازتآنتهظقتک تتپاییس،تکمون

هینتهیس تک تپ،تازتآنتلیترث قتبقترمیمتاهوفیبأکنییتازترساااتملقانتبول تبقتمویبلتیدی ِ

یانتفنِترنب تهی تارتمیع تلرغطویتمستو مترتغ قتمستو متااهیمتبخ ِتا سقتبقآریلهد تب

ختتتیقنتب ستم تحت تت هی تاراخقتله بولهتاسات تلیتخولتفقاهسا تخ زشمعییاقته زت

تث قتازتکمونتپییس،تهبولهترته ستند تبس یی أرزیلهیتلیتزمینتحیعق تب  واعتقاعای ِترف 

هی تماقرمینتخهق ترتهو تعیمفینتردسد تهی تمعییاقتبیترا  تب تخاویشمییکسا سات

 تبقیس تاهد تکپقلاز تکقلههی تهظقس رتایف تلاهشجوسین تپقست  تزهین تعدتهژالمبییزس ت

تتا ته یزتلایل رداریه ت هیتب تهوخت آن

 

 هاکمون در هنر

ت رتهمچنینتلایلتلاخاااتتلیتهنقهی تروهیرونتاهعایستیرسدالتعظ متکمونتطب عتیً

لخمن تبیتکمونترتکموهییلهیتت  تالام هتاساتآنتبولت هقتچندته تلیتحد تک تخایسسات 

اهعاایستسیفت تهمیهطویتک تتکمونتلیراأث قتهسااابتایًتماادرلتآنتلیتهنقتازتساااووطِبعادت

بولتبیتتزمینهمرقس تهویخینتفقاهسو ترقس ترتمعقرفرقاخییهتخد تکمونتبیتظهویتمهمپ  

رتخولتیاتتب شتقتب ترتوسقتطب عتتپقلاختندهینتآرزتروستیرتکویب  تبس یی تازتاس تحی تب 

 تخواهینتا بقا تیابط تلاختهاقلهد تاابت تالرایتمیه تبیترمهوی هی تس یس ترایلتلیر ق 

سااانلقتک تلیتمت تآمدهتازتکییهی تت ازرمف تریبفوت۱لال رتب تکمونتسااام یر تهشاااینتم 

                                                      

۰ Jean Jaures, L’Humanite, March 18th 1907, in Eugene Schulkind, 

…. pp.259-263 

۱ John Milner, Art, War and Revolution in France, … p. 174 
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تدههیتلیتمت تآمهی تلسلق تازتهویخاینتفقاهسو تره  تخدتک ترعدال تازتآنارسات تریبفو

قس تسااقرلترهین ترخااییهتخااد تمعقرف تلیتخااعقترتسااقرل ته زتهمیهطویتک تیبفیتااساات

تآمدهتازتکمونتبول اهتقهیس وهی  تبق

تهنق تاهعایستفقاراه طقاح تپوساااتقهی تیرسااا   تکمونتلیتتبعدتازتاهوفیبتاکتبقِ

تیرزهی تکمون»ت لیتهمیسشااانیم ت رقس تاهعاایستکمونتلیتر یرقلاخااات تمهم بقرواتت«

ازتتهی تبس یی وخت تخدترتب تزبینهت۰۸۸۷بقخاتترجف تسیفتتک تب شاتقتبیتلسد تان ن تلیت

ت۰رقرم تخد ترمف تفییس 

رف ترییس تکمونتاس تبولتک تلیتپیسااا تب تخواساااتترتایدامتبن یه تکمونتلیتتطنز

ا تب تیدی تبیزرشت تلیتهمینتهوط تمویلتاغوتامت یزا تکف سای تبیتخاستتکمون تایرجیعِ

مییستبقتعف  تیژسمتریسااای تآغیزتخااادهتبول ترتااام متبقتبنی تت۰۷لیتمونتمییرقتک تی یمت

آغیزتخد ترتت۰۷۸۱)یفنتمودس(ترقفت؛تسیختمینتکف سیتازتت«سایکقهتک ق»کف سای تعظ مت

تهی تپییس،تاست رقس تبنیهمتاکنونتسا تازتپقب ننده

ت

 کمون یابیارز در تیواقع از آرمان کیتفک ضرورت
هی تکموهییلهیتمطق تک تلیته  تتخواساااتهیتنآهای تراای تکمون تچ تآیماین

هی تبخ تمییک،تلیتبسااا تهظقس هظقا ترتسیتااهیمت هایتکا ترأس دکنندهخاااد تچا تآن

هی تهبولتر ق رتااام ممساااتو متمقلمتلیتت مداخف ت:اشتبولتیرخااا تاساااتبخ یهیس 

 تلس تازتلرات تاهتخیب تبولنتمویمی تبیتحقتفقاخواه ترتهی تساااقکوب ترداسلساااتلیه

هیتلیتعملتچ تکقلهدترتچ تاهاد تامایتاس تکا تکموهاییلرمفا ازتآنتت های تمشااایبا حووق

ترواهستندتبانند تامق تمتفیر تاست تم 

                                                      

ت استتمورولتنتقهتساتلیترتخد تمنتشقت۰۱۱۷تلیت  کیررس تک تفتروس ت فییست رقرم ۰

https://www.iranidata.com/28430/تبقخت/-بقروات-کمون- یرزهی-کتیب-لاهفول
تبقرواتتبقخت
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ت

 دیگر محدودیت ها و یزمان تیمحدود

هی تهیترتایدامی تخولتبیتمادرلستراعااامتاساااتتک تکمونتلیتارقا تخواسااات 

فقارانتموار تبول؛تخاااهقتلیتحی ترنگ ترتازتلرتساااوتلیتمعقدتخطقتلخااام تلاخف ترت

خاییر تبول تکمبولهای تهبولتاماایهی تایتتااایل  تعاااقری تروزسیتعیلایه تبیتامایهی ت

هیتازتکیی هداهمبق تراحدترتماادرل تازتسکتطقف ترتاختفیفتهظقهی تلاخف  تهبولتیه

رقس تمادرلستتکمونتبول تمعموایًتعمقتساقاسق تلسلق تزمین تلیتاس تم ینتبزیگتطقف

ت۱۷ریتت۰۷خول تحی تآنتک تارقتب تلیتتهلیهتکن م تلهتیرزتار تازتیرزتذکقتم ت۸۱کمونت

رییلتمف تاستتک تامویتیاتلیتلستتتمقکز ِت ررولتهدایل ترتکم ت هنوزتکمونتتسمیی

تخقرعت تب تیغمِتر قهدتک تلی قته ست (تمیهتآریسللایل ت)بس یی تاس تلرتیاتبیتهمتسا تم 

ی تهرقس تمیه تاستتک تکمونترواهستتلیتم ینترقترتباثمهمتعمف ی تهظیم تریسی  

ار تمیهتم تبیتا تازتایدامی تاساایساا تخولتیاتعمف تساایزل تازتپییهت هیلائم تراختفیفتهظق

تایتامن تتعموم ترارت امن ت تخاادنتب شااتقتارعاایع تکمونتاخت ییا تخولتیاتب تکم ت 

ر ق ت مرتممقکز ترییلتمف تمستوفیه تت ریسای  تکم ت ت تبیتخاقرعترعقدتهظیم ِکقل

ر ق ترتبادرنتهمیهنل تبیتهمتررولترتااام م تلیتاس تموطیتلیتراییتسااا تههایلتقلکم 

هیتخااقرعتعیمیتلتایر تریساای تب تپییس،تسااقاسااق ِتمیهتم تک تبیتریرلِت۱۰ تازتخااتلا

سیفت تررولتهدایل تلیتچن  تخااقاسط تبساا یی تازتساایزمینخااول تعمفیًتکمونتب تمعن تم 

لیتآنتخقاس تعمف تتهیتایوایًا تازتآنرواهستتعمف تخول ترتپییههی تکمونتهم خواست

تهبول ت

ت

 شد انجام عمل در که آنچه

 تهیلیتبخ تلرمتبیترفتااا لتزسیلترتبیتعط تب تاسااانیلترییسخ تکمونترتپژره 

هیتاخاییهتخد ت)بقا تساقخانیستچپ تب تعمف تخادنترتهشادنتخواساتتنِیمویخرییسخ ت
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هی تخااول تب تیسااامتهیتاخااییهتم رزس ی ترتمنیبیتهقتسکتازتموایل تک تلیتزسقتب تآن

ت تکن د (سیختییتکمونترتایدامی تکمونتلیتبخ تلرمتمقارع

رقس تکنتقا تبقتایر تهداختتک تبخواهدتسیتلیتمویلتااغی تایر  تکمونتکوچک

وا تیتبتواهدتآنتیاتمفغ تکند؛تیسامتتاعظمتساقبیزانترتافساقانتایر تفقاهساا تلیتاسیی ِت

پقرستبولهد ترتمیبو تراتتفقمینتریساای تیقایتلاخااتند تهم  تایر تبولتک تپ،تازتیهیت

بیتافسااقاه تک تهمل تب تطبوی تاخااقافترتبویژراتت--تآم زشحویی تخاادنتازتاساایی ِ

بیتهفقر تک تت--کییتبولهدتمتشالتازتیرستیس ینتمایفظ ترابست تبولهد ترتسقبیزاه تک ترمیمیً

رقس تخاااف تکموهییلهیترترحشاا یه آنتلاخااتند تب تت خواهیه هی ترقی ازتکمونترتاسده

ق ت تلیتمویلتاغوتسااقبیزر کقلهدا تربدسلتعیمترتپییس،تیاتب ترسقاه خااینتیاتیتلکولکین

اربیی ته زتازتآهجیتک تکمونتکنتقا تبقتایر تهداخت تچن  تکیی تلیتایتدایتآنتهبول تازت

لهبی تخقرعتحمفی تهظیم تریسی  تکمونتآنترتخت  تچندتیرزتبعدتازترتوسنتییهون تب 

یلتمف  تفقمینتسقبیزر ق تعموم تییلیتکند تآریسلتبقا ترووستتریتهفتمهیچییتخدتلیت

ت-لیتمویلتپف ، تاابت تپقفاتویتپف ،تیساامیًتمنالتاعفیمتخاااد تامیتبیترغ  قتهیمتآنتب تاک،

ا تازتکییرقان تایاانیفترتیرخاانفاقان تهمینتههیلتبیتحتفتپقفاتوی ترتبیتاسااتخدامتپییه

 تب تاستیک،تهمتخولترفوسایًامت یزا تس یس ترتاخقاجتکیلیهی تآن تب تکییتالام تلال ت)می

حتفتتب تمعن تلستلیهتلرات «تخ قلتکقلن»امقتاخییهتلایل تک تاابت تبقخفیفترتویتیاسج ت

هی تکییکقلتحفظِ»ساااوم تب تعاااقری تت کیملتههیلتلرات تهبول تمییک،ته زتلیتخطیب 

تکند (اخییهتم «تالتمنتخنترتمس و رارتای تآنتب تافق»هیترتاس تلستلیه«تمشقرع

تمقکز ت کم تاا »لیتمویلتاهتخاایب تبولنترماایمتمواایماای  تبقکنااییتازتاهتخاایباای ت

تهی تمقایبتتهواح کم ت  تمقکز ت کم ت »خاااد ترتک تب تلریانتماییاااقهتمقبوطتم «

ت۸۶رشاات تلیتاهتخیبی تکمون ترنهیتک تآنتهمتب تلریانتیبلتازتکمونتبیزتم «ترییلتمف 

تخاااویا تکمون»ع تهوپییس،تک تب ت هیح  ت۱۱همیسندهتلیت ت۱۱لالهد ترتیاترشاااا لتم «

ینتسومتهمیسندرسکازتسو تمقلمتاس تهواح تاهتخیبتخدهدت)تخهقلایتاس تهواح تمستو میً
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رته  تکم سااا ونتتهواح تهقرزتلیتخاااویا تکمونتخاااقکتتهاقلهد (تکم سااا ونتارقاس ِ

رختت تک تعمفیًترقلاهندرینتکمونتبولهد ته تازتسو تمقلمتک تازتسو تخویاتمنتوبت

هیتخادهد تاهتخیبتپف ،ترتلالیسینترتییی تهقرزتارفیقته فتیلت)مییک،ته زتلیتمویلتآن

 ت«اس کم س ونتارق»رقتبقل (تازتآنتمهمب تکییتم ت–یقایتبقتاس تبولتت–میعا تااتزام تتفعل

هیتک تلسااتلیهتیهبق تکمونتبول تمسااتولتازتهمیسندرینتکم ساا ونتازتهفتتهفق تمتشااال

اهتخیبتخادترتزمیه تک تهیکییآمد تآنتمشاخصتخد تکم س ونتردسد تمقکنتازتسکت

ریه تاسجیلتخااد ت)هوع ته  هی تکم ساا ونهقتسکتازتهمیسندهت)لیتاس تمعن تمعیل ترزسق(تازت

رقتازتآنتکا تهنلایمتاسجیلت زتکنناد (تمهمکقلهادتازتآنتپقهکا تساااع تم ته اأ ترزسقان

ک تکمونتاخت ییا تخولتیاتب تآنترارتایت)متشااالتازتپنجتهفق(ت«تامن تتعموم ت کم ت »

تمقلم تلیتکاییتهبول تزمایه تهمتکا تایف اتتهمایسنادراینتخاااویات)عمادریً تأی ته چتلکق

یرلتریاتازتهی(تاعتقادتکقلهدتک تکمونتچن  تحو تیاتهدایل تاکثقست تآههیتپقرلره ست

لیتمویلِتحقتفقاخواه ته زتهقرز تمویلترتفقیت تبقا تآنتت سیختهیتماقرمتکم س ونتب 

ازتفقمیهدهینتهظیم تارفیقتافتیل تامیته تازتسااو تمقلم تتپ  ته یمد تچندس تبقکنیی تعمدریً

تامن ت ترتلیتسکتمویلتهمتسکتهمیسندهتزهداه تخد ت رتکم ت تبفا تازتسو تکم س ونتهی

لیتمویلتحداکثقتحووقتلیتحدتمزلهی تکییرق  تبقتاسااایستآمییهی ته قر تکییت

ت۰۱۱۱ریتتکییتکقلهتبیخاااد ترمیمسکتکییرقتک تت زمین تمتوسااا تحووقتسااایایه نتآ

رقاتفقاهاکترع   تکقلهتبول ترتآنتیاتب تات۶۱۱۱هایتیاتفقاهاکتبول تکمونتحاداکثقتحووق

ترتاخت ت

ت۱۸کییرق تهبول تلیتم ینتهمیسندرینتعفیرهتبقتتیااقفیًرر ته چب رقک نتکمونته زت

ریتت تمتوس تردسد تازتاینیفترقفت بویژراز تسنت ترتطبو کییرق تایشییتمختف تخقله

هی تارقاس ته چتحسایبدای تمهندس تمعمیی تپزخاکترتغ قهتررولتلاخاتند تلیتکم س ون

ت تمتوس تبولهد تهمیسندرینرسژهتطبو رتهم تازتلسلقتایشاییتب کییرق تحیاویتهداخاتت

ییرق ت تککییرق تبولهد ترنهیتفقاهالترتمیاونتساایبو هیت)عمفیًترزیا(تهم تغ قکم ساا ون

تلاختند ت
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ت

 ریناپذجبران یخطاها

هی ت ستهیترتمعدرل تسوس یاهی تپقرلره ستاختفیفی تاسدئواوژسکتب  تبفیها ست

هی تهی تمشخصتیاتلیتییانتامایهی ترتمادرلستهیترتبقهیم مییکس ست تپ شبقلتس یست

تهی تبس ییا تس یستارقا تپییهت هیس تلیتهاوهسوترندیر سایخت تازتسکمشاالتم 

سیترترداس تمتهنتازتلراتتیوی ترقفت تک تلیستتازترمف تکوریهتکقلنتلستتکف 

هی تکییرق تیاتلیتمویبلتکمونتیقایتلهد تازترسژهتلیتماف سابنتخادتبخش تازتمقلمتب 

هیپتسق تهی تب  تازتحدتررولتلاخااتتک تب تخطیهی تربقانکیی مفیحظ سااو تلسلقت

هیتاخاااییهتکیی  لیسااات تب تاس تمفیحظرقفتا تریتلسلقانتب اهجایم اد تهما  تازتماییک،ت

هی تعدمتپ شاااقر تب تریسااای تلیتهمینتااظی تار تک ترقس تآنر ق تک تچشاااماهدکقله

ت رقتعدمتمتیلیهرقتازتیوا تراتتفقمینتلراتتمویتتبول ترتازتآنتمهمیوا تکمونتیو 

تبیهکتفقاهس تبول ت

طیتختلیتبقیساا تاس تلرتخطی تبزیگتکمون تفقدتبقتاس ته سااتتک تارقتاس تلر

تلخمنینتیاتبقکند تلیتهقتلرتمویل ترنهیترنهیس تبقهدهتخولترتخقّرواهساتتب کمونتم تهبول

تسیزش»رام لت رواهستتمطق تبیخد تلیتمویلتار  تسعن تحمف تب تریسی ترتب تلخم تم «

ترواهستتب سمییکتیاتهمتخاستخااستتلراتتمویت تب تاس تمعن تهبولتک تکمونتم 

همتتل قلترتغقامت بلهاد تیوا تپقرستیاتازتفقاهسااا تاخقاجتکند تآازاسترتاوینتیاتپ،ت

کقلهد تاحتمی تزسیل تلاختتک تا تکموهییلهیتمطق تم طویتک تپییههمینته قلازل تریزه

کمونتب تریسای  تب سمییکتیسمیًتب تهفیتریسی ترایلترنگتبیتکمونتت ب تماضتحمف 

تخد تلیتمویلخول ترتکمونتلیتیرسییرس تبیتایر تمنظمترتکییآمدتپقرستزرلرقتهیبولتم 

رقتاساات ترتهمیهطویتک تمشااخصساایزشتتاماینترام لتاهساا  بیهکتفقت لرم تمتاایلیه

بیهکترتم ف ییلهیتفقاهکتمورولتلیتآن تت لیسااات تاخاااییهتکقل تبیتمتااایلیهمییک،تب 
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ق تیاتلسلتیاحت ترالایتب تسیزشتکند ترتسقاهجیمِسقتیاتب رواهساتتحاومتتر کمونتم 

تبقا تکمونتییمتزهد ت

بقخویلتکمونتب تت پقلاخت تهشاااده تهاوهمویلتلسلق تکا تمعمواایًتچندانتب تآنت

کقلنتارتمیع رای ت لیسااات تباساااوتبا کقلن/هاقلنتمایاا اتتبول تازتساکارتمایع 

تهی تکییرق تاسجیلتکقلهد تامیتازتسااو تلسلقتبقخویلرعیره روا د تلتسرساای تعجوایه 

 تبیی تمیهدهتلیتپییس،تلیتپ  ترقفت تخدتلایانِکییخیه ا تلیتمویبلتکییاه بسا ییتمایفظ 

اهوفیبتارتمیع تب تیاهتاهدازل تژانتتواهسااتررایع تتآنتاسااتتک تکمونتلیتآنتزمینتهم 

 تک ت۰۷۸۷سق تسااوساا یا سااتتپقرلره سااتتبقرساات  تازتبیزمیهدرینتاهوفیبتبیر سااتتم ف 

لیساات ترفت تبولترتروساا تلراتتمویتتاخااییهتلایل تهمینتزمینتب مییک،تهمتب تاعدامتا

عفیره ت تسعن تزمیه تفقاهقسا دهتاساات تب «هییوستاهوفیبتارتمیع تهنوزتهواخت تهشاده»ک ت

خد تاس تک تکمونتحت تارقتپ قرزتهمتم ؛تت تمهمتژانتژریستیاتبیسدتلیتهظقتلاختهات 

ه تلال ترتبیترور تب تاکثقستترمع تتلهویمتم بیسستتاهتخیبی تیاتلیتسطمتفقاهس تاهجیم 

تتخواسکییتفقاهس تلیتآنتزمین تخیهس تبقا تحفظتیدی تهداخت تارقتهمتم رتمایفظ 

 رقفت بدرنتحمیستتاکثقستتحاومتتکند تلاستینتخالتلسلق تم 

کیهد تکمونتلیتآنت تچ ز تازتاعتبییترتاهم تتکمونتهم بایاایت تهاای مجموعا 

کییترتسایزخاییتب تمویبف تپقلاخت ترتلیتبیتلراتتمویتتایرجیع  تمایفظ زمینتلایریاه ت

آسندهتبیتآیمینتیهیس تبشقتیاتب تهمیس ترتاخت تامیتت عمقتکوریهتخولترتوسق تازتریمع 

همیهطویتک تلیتآغیزتاس تمجموع تاخااییهتتلیتبقیساا ترتایزسیب تاس تیرسدالتمهمترییسخ  

روانتهی تآنتم هیترتخااااساااتک تازتموفو تهیس تبیخااادتهدفتعمدهتبیسدتلیستخاااد 

ترقفت ت

ت

 یریگجهینت یجابه
لیتیادرپنجیهم  تسایالقلتکمونتپییس، تهمیهطویتک تلیتآغیزتاس تمطفنتاخییهت

 ترتآال؛تلیتساااطمتاسدهکقهظ قتیاتبیسدتلیتساااطو تمختف تایزسیب تخاااد تاس تیرسدالتب 
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هیترتآیمیه  تیرسدال تبولتهمیسیهلقتاماینتیهیس تاهسین؛تاهوفیب تک تیتدتلاختترمیمتههیل

هی تسقکوبترتاسدئواوژسکتیاتاعمتازتایر  تپف ، تلستلیهتلرات تکف سی تر   تلساتلیه

یاتبقچ ده ترتاماینتلهدتک تمقلمتب تخاااالتخولرقلانترتازتطقسقتفقساااتیلریه تک تهقت

فیر تهیتچندانتمتاظ تییبلترغ  قهد تامویتریمع تیاتمستو میًتالایهتکنند؛تحووقترتلستمزلا

 تبشااق تلریتازتاسااتثمییترت تآسندههبیخااد تر   تآیمینتکمونترتااوسقترترتااوی تازتریمع 

رییسخ ترتلیتت هی تیاتهشینتلال تامیتلیتسطمتعمف  ته ترنهیتلیتآنتااظ سقخییتازتخفیی ت

خاقاس تاسااتوقایتچن  تهظیم تلیتهنوزتموفو تتهداخاات تحت تامقرزتهمتآنتخاهقتخایه،ت

ترهینتمورولته ست ت

 تعملتب وخاایهد تهیس تک تکمونتلیتعمقتکوریه تکوخاا دتریم یسا دنتب تآیمین

آن تذهن تهی ترقس تپ  تخاااقط تازتمهمهی تع ن ترتذهن تفقاراه تلاخاااتخاااقطپ  

نتراوقتچن  تآیمیه ترتمشااییکتتفعیایه تلیترهتتبیریمند تاکثقستتخااهقرهدانتب تامای

ری ت سیب تب تآنتاست تریتآنتزمینتیاهتلیاز تلیتپ  تاست ترتچپتسوس یا ستتبلسات

رور تب ترواهادتلیتهم تری تب اس تروهمتکا تاس تخااااالتسااایزمایهاده تیاتهمتاکنونتم 

آم زتآا تافتخییا تب تکییتر قل تبهتقتآنتاساااتتک تآنتیاتاسدههی تماف ترتمنطو رسژر 

ت هی آاسدهسیب تب تلیترهتتلساااتتریمع  تهیترترایع ی تهقبایترور تب ترسژر ترباداهادت

آریهته یز تب تاسطویهتهداخت تتخیسدتاهسینِبقلایل تت سانج دهترتعمف امیتهی تمتهویاه  تریم

هی تبیخاد تآریه تازتمسایئلترتمتیئنتارتمیع  تلیکتلایسلترتعیمفین ترترستجو تیاه

ا  تآریهتبیترتکند تاهسااینمعنیتم هی ته یزتب تیهقمین تاسااطویهترتاالوتیاتب یفتتازتآنبقرن

ایلتعملتولتر تخبقتعوفیه تتراحسایستمس وا ت تبقا تغفب تبقتمسیئلترتمشافی تریمع 

یساایه تب تاهبوهتکساایه تک تلیتآریه هیتبقا تهیترتحمیساا اسااطویههمزمینتخااول تامیتم 

وفیه ترتعدتمقلم تعهی تلیرغ ن تک تلیتخدمتتردارمتیدی تغ قتهیترتحمیس اساطویه

قری ته زتمما تاست تعتزسست تلسلقروه ریهد ترتبقا تهشینتلالنتاس تک تهستند تغوط 

رور ترقتهبولهترته ستند ترتب هی تچپ تهقرزتمعجزهحی تیهقمیهینترتاسطویهبیتاس ت تاست
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هدترترواهی تآهینتمما تهبولهترته ست تچپتم ب تخاقاس تع ن ترتمشخص تراوقتآیمین

تیلهتکند تهی تآیمیه تخولتاستفس یستپ شبقلِت تکمونتببیادترتازتآنتبقا تبیسدتب ترجقب 

 

 


