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  سنور ماركل اي همقدم
  

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

 ولي دولت فرانسه ؛ از متني صورت گرفته كه نويسنده براي چاپ دوم اثر خود آماده كرده بود،قعوا  در،اين ترجمه. نوشت
اين تاريخ كه . است الزم ليساگارههاي اين ترجمه با چاپ اول كتاب   تفاوتي باره توضيح دراين.  چاپ آن را ندادي هاجاز
زندانيان   اشاره بهبراي نمونه، ؛ر موضوعيت ندارند حاوي مطالبي است كه امروز ديگاً لزوم، نوشته شده1876  سالدر
. دارم مي   نگاه،صورتي كه در اصل بوده مان ه دو دليل اين ترجمه را به ولي من به. ، تبعيدها و عفوعمومي جديدنيِودكالِ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .مطالعه کنند قرن را
  ١٨٨٦الئور مارکس ـ ژوئن 

  
  

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

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

روي جمعيت آتش گشودند و   بهنازسربا. 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 گلوله شورشي 300

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

  .»مقياس وسيع ادامه دارد هب) ها پس از توقف نبرد مدت(هاي اختصاري هنوز  اعدام .كشند تر از سگ مي شده است كه آدم را راحت
  1871ژوئن  ـ  مه، تايمز

  

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

  .»شوند مي
  1871ژوئن  ـ وز، مهيلي ندي

  

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

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

 1871وئن ژاستاندارد، 
 

 
 
  
  
  
 
 
 

 :آدرس اينترنتي متن كامل كتاب
 
  

net.omied.www://http 
 

 

  
  تاريخ كمون پاريس

  اوليوير ليساگاره
  

  پارك ويت نا، انتشار1876چاپ اول، 
  ترجمه از متن انگليسي النور ماركس

  پور  بيژن هيرمن:ترجمه
   عباس فرد:ويرايش

   گيتا مهتاب:طرح پشت جلد
  نشر اميد
  87 اسفند ـ 2009مارس 

  
 ستافوظ حق چاپ و بازتكثير براي ناشر مح


