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 يریگ لیکش رد مدرم يار تیمها و شقن ي هراب رد ار سکرام ي اه هشیدنا زا یتشادرب هلاقم نیا

 يدید 	و، تردق نتفرگ تسدب يارب 	اه تسینومک ياه هاگدید دقن 	.دنکیم حرط اه تموکح

 بزح يوس زا تردق يریگ تسدب هار زا ایراتلورپ يروتاتکید 	هشیدنا و مسینینل هب يداقتنا

 .تسا هلاقم رد هدش حرطم ياه هتکن زا 	سکرام کیتارکمد ياه هشیدنا رب هیکت اب تیسنومک

 نوگانوگ ياه روشک رد دوجوم نلمع مسیلایسوس نتفر نیب زاو يوروش تموکح یشاپورف

 هک یتسینینل یتسیسکرام يروئت تسکش هکلب اه تموکح هنوگ نیا تسکش اهنت هن 	یتسیلایسوس

 هبرجت نیارب نتسب مشچ . تسه مه دنتفرگ لکش نآ يرظن ياه هیاپرب اه تموکح نیا

 يدمآراک 	رگید هک ییاه هزومآ رب دیکاتو نآ زا يزومآ ان سرد و یناهج ي هدروخ 	تسکش

 زج 	،دنا هداد ناشن اه هرتسگ زا يرایسب رد لمعو رظن 	رد ار دوخ یتسردان و دنرادن دمآ زور

 دهاوخن 	یلصاح 	رگناوتو دنمورین فیرح يارب رتشیب تاناکما نتخاس مهارف و تسکش 	رارکت

 ياهنامرآ اب 	هافر هب یناگمه یبایتسدو يربارب و یعامتجا تلادع يارب دربن دیدرت نودب . تشاد

 تفای دهاوخ همادا 	نیشیپ یتازرابم ياه تنس تبثم ياه هتکنرب هیکتو هتشذگ زا يریگ سردو ون

 .دنا هدیسرن خیرات نایاپ هب زونه اه ناسنا و
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 يریگ تردق زا هتساخرب هک يرگراک تلود کی رد ایآ

 نادنورهش يارب یمومع يار قح ،تسارگراک هقبط یتسیلایسوس

 یم دوخ باختنا قح زا هدافتسا اب نادنورهش ایآ و ؟دراد دوجو

 و یتموکح تاماقم ،هداد رییغت و نییعت ار یسایس ماظن دنناوت

 ؟دننک لزع ای و باختنا یحطس و هدر ره رد ار نیلوئسم
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 مسیلایسوس هژیو هب مسیلایسوس هب هک یسک يارب لاوئس نیا حرط

 یم رظن هب رواب لباقریغو بیجعرایسب رظن هب دراد داقتعا یسکرام

 نیرتگرزب یتسیلایسوس شبنج هک هداس لیلد نیا هب مه نآ.دسر

 :تسا هدوب ریخا نورق ود رد یسارکمد يارب هزرابم یناهج يورین

 ياه يدازآ يارب راکیپ ات هتفرگ یمومع يار قح يارب هزرابم زا

 متس هب نداد نایاپ يارب نادرم اب نانز قوقح يربارب ،یسایس

 رگید لاکشا همه هتبلا و یلم متس هیلع رامعتسا اب هزرابم ،یتیسنج

 اه شبنج نیا مامت رد اه تسینومک و اه تسیلایسوس ،اه ضیعبت

 نکمم هنوگچ فصو نیا اب .دنا هتشاد رارق اهراکیپ مدقم فص رد

 زا یخرب يارب یتسیلایسوس هعماج ای یتسیلایسوس لیدب تسا

 یساسا و نیرت يا هیاپ زا یکی دقاف اه تسینومکو اه تسلایسوس

 قیرطزا مدرم یسایس تشونرس نییعت قح ای يدنورهش قوقح نیرت

 ؟دشاب اه نآ باختنا قح

 رد ام ياقفر زا یشخب هک دراد تیعقاو یلو تسا یندرکنرواب

 نمض “تسینومک و پچ ياهداهن و بازحا ،اه نامزاس تسشن„

 مسیلایسوس رد هک دنتسه نآ رب دنناد یم تسیسکرام ار دوخ هک نآ

 ماظن رییغت و نییعت يارب ،طرشودیق چیه نودب یمومع يار قح

 رد ام تاثحابم رد ار دوخ هژیو هب هلئسم نیا .درادن دوجو یسایس
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 لومرف رد .دهد یم ناشن یتسیلایسوس ویتانرتلآ يدنب لومرف هراب

 تلصخ اقفر نیا زا یخرب یتسیلایسوس ویتانرتلآ تاصتخم يدنب

 نآرد هک یتلود هباثم هب ار يرگراک ای یتسیلایسوس تلود يدنب

 دوجو نادنورهش يارب ماظن رییغت و نییعت يارب یمومع يار قح

 .دنریذپ یمن ار دراد

 !دوخ یسایس تشونرس نییعت رد مدرم قح

 نودب و الاب زا نامکاح طسوت یسایس میژر ،يدادبتسا ياه ماظن رد

 باختنارد یشقن نادنورهش و دوش یم لیمحت مدرم هب باختنا قح

 لزع و بصن ،یساسا نوناق ،یسایس ياهراتخاس ،یسایس ماظن

 هب تیمکاح ءاشنم و هتشادن ار یحطس رهرد نیلوئسم و تموکح

 .دنور یمن رامش

 مدرم سپ ،دشاب هتشاد قلعت مدرم هب تیمکاح هک دشاب رارق رگا

 نییعت ،موزل تروص رد نآ رییغت ،یسایس ماظن عون باختنا قح دیاب

 قح ضرف شیپ .دنشاب هتشاد ار نآ ضیوعت و تموکح عون

 اما چیه نودب مه نآ یمومع يار قح هژیو هب و يار قح ،باختنا

 مدرم تیمکاح يارب مزال طیارش و یتامدقم تاموزلم هباثم هبرگا و

 مسیسکرام عضوم ادتبا دیاب عوضوم نیا ندش نشور يارب .تسا
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 هطبار هرابرد )سلگنا و سکرام نآ ناراذگ ناینب هژیو هبو(

 .میزاس نشور ار یسارکمد و مسیلایسوس

 نامز زا هژیو هب و ،مسیسکرام يریگ لکش اب هک تسا نیا تیعقاو

 اه تسیسکرام و سلگنا و سکرام ،اه تسینومک هیداحتا سیسات

 قح هلمج زا و یسارکمد ياه هفلوم همه يارب راکیپ مدقم فصرد

 زا تیعطاق و يریگیپ اب طقف هن اه نآ .دنا هتشاد رارق یمومع يار

 مدرم تیمکاح قح و يدنورهش ياه يدازآ ،یمومع يار قح

 شبنج هکلب دنا هدرک عافد تموکح و یسایس ماظن عون نییعت يارب

 نامزاس نکمم لکش نیرترثوم هب ار اه ینوگرگد نیا رب رظان ياه

 .دنا هداد

 هب نم دروم نیا رد سلگنا و سکرام زا يرایسب ياه هتشون نایم زا

 :منک یم هراشا هنومن دنچ هب اهنت راصتخا روط

 كرتشم هتشون “1848 بالقنا رد تسینومک بزح تابلاطم„ –

 اه نآ يا همانرب ياه هتشون نیلوا زا هک دشاب یم سلگنا و سکرام

 دشاب یم هدام هدفه لماش هک تابلاطم .دشاب یم 1848 بالقنارد

 ناملآ نادنورهش همه يارب یمومع يار قح ناهاوخ مود هدام رد

 .دنا هدیسر یگلاس 21 نس هب هک دوش یم
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 هوجو دنب عمج هب “هسنارف رد یلخاد گنج“باتک رد سکرام –

 ار نآ هصخشم هجو نیلوا و هتخادرپ سیراپ نومک هبرجت هصخشم

 عون چیه نودب و دازآ يار قح اب نومک ياضعا همه باختنا “

 هب تسناوت یمن زیچ چیه„ هک دنک یم هفاضا و هتسناد “یتیدودحم

 ياج هب بتارم هلسلس رب ینتبم تارایتخا نتخاس نیزگیاج هزادنا

 .“دشاب هناگیب نومک حور اب یمومع يار قح

 لوژ و سکرام طسوت هسنارف رد نارگراک بزح همانرب نیودت –

 یتسلایسوس شبنج تسیسکرام ربهر )Jules Guesde( دیگ

 شخب ود و همدقم کی لماش همانرب نیا .1880 لاس رد هسنارف

 سکرام طسوت ًامامت همدقم شخب .دوب يداصتقا و یسایس تابلاطم

 شخب رد .دوب ود نآ كرتشم راک رگید شخب ود و دوب هدش هتشون

 هتفگ ایراتلورپ لقتسم تالیکشت داجیا ترورض حرط زا سپ همدقم

 دراد رایتخا رد هک ار یتاناکما همه دیاب تالیکشت نیا هک دوش یم

 زا یمومع يار قح ات ،یمومع يار قح هلمج زا ،دریگراک هب

 يارب يرازبا هب )موس تراپانب دروم دننام( قیمحت يارب يرازبا

 .دوش لدبم )نومک دننام( یئاهر
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 رد دوخ یگدنز لاس نیرخآ رد سلگنا هک يا همدقم هرخالاب و –

 و هتشاگن سکرام “هسنارف رد یتاقبط ياهراکیپ„ باتک رب 1895

 هدنهد ناشن هتخادرپ یمومع يار قح تیمها هب لیصفت هب نآ رد

 هدوب لئاق یمومع يار قح يارب سلگنا و سکرام هک تسا یتیمها

 .دنا

 ددعتم ياه هتشون زا هنومن دنچ اهنت دش هدروآ الاب رد هچ نآ

 دشاب یم اه نآ یملق تیلاعف نایلاس یمامت رد سلگنا و سکرام

 هتبلا و .تسا يا هناگادج هتشون دنمزاین اه نآ همه هب نتخادرپ هک

 طسوت هلمج زا اهراکیپ یهدنامزاس يارب اه نآ شالترت مهم هتکن

 هژیو هب يرگراک بازحا و لوا لانویسانرتنا نوگانوگ ياه هخاش

 قح نتخاس یلمع يارب ناتسلگنا و هسنارف ،ناملآ ياهروشک رد

 .دشاب یم یمومع يار

 هتسویپ يا هقلح ار یمومع يار قح سلگناو سکرام ،نآ رب هوالع

 ،نایب يدازآ دننام( دنتسناد یم یسایس ياه يدازآ تاقلح ریاس اب

 ياه لیلحت هب ناوت یم هنیمز نیارد .)تاعامتجا ،لکشت ،تاعوبطم

 لاس رد هسنارف رد یمومع يار قح يرارقرب زا سلگناو سکرام

 يدرف يروتاتکید رارقتسا يارب موس تراپانب يرادرب هرهب و 1848
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 قح ینعی نآ یلصا نومضم زا ار یمومع يار قح هک درک هراشا

 .دزاس یم یهت یعقاو باختنا

 يدنب لومرف هب ناوت یم يدنورهش و يدرف ياه يدازآ دروم رد

 هعماج زا یمومع يزادنا مشچ هک مود لصف نایاپ رد تسفینام

 هتفگ تحارص اب نآ رد هک درک هراشا دهد یم هئارا یتسینومک

 هندازآ یئافوکش„ نآ رد هک تسا یعامتجا رظن دروم هعماج دوشیم
 ،لاتیپاک لوا دلج رد و دشاب یم “ناگمه یئافوکش طرش درف ره

 یم دادملق یتسینومک هعماج يداینب لصا کی ار لصا نیا سکرام

 .دنک

 نآ لیمحت هن و مدرم طسوت یسایس ماظن باختنا قح دروم رد

 و 1848 بالقنا رد سلگنا و سکرام یسایس و یملق ياه تیلاعف

 یمهس زا یشخب ناملآ ناسسوم سلاجم هرابرد اه نآ ياه هتشون

 .دهدیم ناشن دنتشاد 1848 بالقنا رد نانآ هک ار

 تروص هب ار دوخ تسفینام رد یسارکمد ياه هفلوم نیا همه اما

 هک اج نآ دهد یم باتزاب رگراک هقبط تیمکاح هب دورو لخدم

 یسارکمد يارب گنج رد ادتبا دیاب رگراک هقبط دیوگ یم تسفینام

 اب ار میظع تیرثکا طسوت میظع تیرثکا تیمکاح و دوش زوریپ

 ،یئاوژروب میدق هعماج ياج هب و دزاس رارقرب یسایس تردق بسک
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 نآ رد هک دنک انب یعامتجا شا یتاقبط ياه ینمشد و تاقبط اب

 نیا هب !دشاب یناگمه یئافوکش طرش ،درف ره هندازآ یئافوکش

 یسارکمد هب ار یسایس یسارکمد رگراک هقبط هک تسا بیترت

 یتسینومک هعماج هب لاقتنا هار و هداد شرتسگ یعامتجا و يداصتقا

 .دزاس یم راومه ار

 

 !یئاهردوخ يارب يرازبا هب يار قح قیمعت :سیراپ نومک

 

 و يرگراک تلود نیلوا ار نآ سلگناو سکرام هک سیراپ نومک

 تلود یتسیسکرام هیرظن دندیمان یم یعامتجا يروهمج يرارقرب ای

 یعقاو هبرجت کی وترپ رد ار سلگنا و سکرام دزن رد يرگراک

 رد یلخاد گنج باتک رد سکرام و داد لقیص يرگراک شبنج

 .تخادرپ نومک هبرجت يدنب عمج هب نوگانوگ يایواز زا هسنارف

 مهم هک دهد یم ناشن سکرام طسوت هدش هدرمشرب تاصخشم

 نآ هب هک دوب نآ لاعف و ایوپ ،قیمع یسارکمد نومک هصخاش نیرت

 رولبت هک یتلود .درک یم ءاطعا يرگراک تلود کی تلصخ

 لکش نآ تسناوت یم و دوب سیراپ رگراک هقبط تیرثکا تیمکاح
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 یم یلمع ار راک يداصتقا یئاهر هک دشاب يا هدش فشک ماجنارس

 .دزاس

 هنوگ چیه نودب و دازآ نومک رد يار قح سکرام رظن زا

 یناوخارف لباق و یباختنا تاماقم و اه ناگرا همه ،دوب تیدودحم

 دوجو اه هصرع همه رد نیئاپ زا لرتنک و یئوگخساپ ،دندوب لزع و

 و مدرم ناگدنیامن زا هیرجم هوق ،یناملراپ ماظن فالخرب ،تشاد

 هب ار یلحم روما هرادا یلحم ياه يرادرهش ،دوبن ادج هننقم هوق

 يار يارب يا هلیسو زا یمومع يار قح نیاربانب .دنتشاد هدهع

 ره رد مه نآ ،مکاح هقبط حانج نآ ای نیا يارب قودنص رد نتخیر

 تکراشم يارب دنمورین یحالس هب و هدش جراخ راب کی لاس دنچ

 یگدنز ياه هصرع همه رد نادنورهش هرمزور و لاعف ،دنمورین

 ار نیئاپ زا یتموکحدوخ داینب بیترت نیا هب و هتشگ لدبم یسایس

 .دهد یم نامزاس

 ياه هفلوم ریاس اب دنویپ رد نومک رد یمومع يار قح ،نآرب هوالع

 کت مظن کی هجو چیه هب نومک یسایس ماظن :تشاد رارق یسایس

 .تشاد یسایس طرشودیق یب ياه يازآ نآ رد هکلب دوبن یبزح

 هیداحتا„ دننام یبازحا ،اه تسینودورپ و اه تسیکنالب رب هوالع
 زین و دوب ینایم تاقبط هب قلعتم یبزح هک “هاوخ يروهمج
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 یم تیلاعف هندازآ ،ياسرو رادفرط يزاژروب یتح ،يزاژروب

 يرگراک بازحا نومک تاباختنا رد فصو نیا اب اما .دندرک

 اهنت یسرک داتشه زا یئاوژروب بازحا و دنتشاد عطاق تیرثکا

 نیا نومک رد بیترت نیدب .دندوب هدروآ تسد هب ار یسرک هدزناپ

 یسایس ماظن ،دنداد یم لیکشت نارگراک ار اه نآ تیرثکا هک مدرم

 دوخ یخیرات هدارا لکش نیا هب و سیسات دوخ باختنا قیرط زا ار

 .دندوب هتخاسرولبتم يرگراک تلود نیلوا نتخاس رد ار

 بالقنا هنوگچ هک دهد یم ناشن سکرام سیراپ نومک لیلحت رد

 اب و هتخاس اهر تیدودحم هنوگره زا ار یمومع يار قح يرگراک

 ار یمومع يار قح نآ ياه تیفرظ همه ندروآرد لعف هب هوق زا

 ساسارب .دزاس یم لدبم رگراک هقبط یئاهردوخ يارب يرازبا هب

 هک هسنارف “نارگراک بزح„ همانرب همدقم رد هک تسا یبایزرا نیا

 يار قح دیوگ یم سکرام تسا هدش هتشون نومک هبرجت زا سپ

 .دوش لدبم رگراک هقبط یئاهر يارب يرازبا هب دناوت یم یمومع

 !مسیلایسوس و رگراک هقبط مان هب يدادبتسا

 قح ای یتراپانب يار قح زا سلگنا و سکرام هک میداد ناشن الاب رد

 نتخاس یهت هک دنهد یم ناشن و هدرک داقتنا باختنا قح نودب يار

 تسد زا ار یمهم هحلسا ،نآ زا باختنا قح بلس قیرط زا يار قح
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 هلیسو هک ار یعقاو يار قح ًالمع و دزاس یم جراخ رگراک هقبط

 دوخ هار ندرک راومه و یسایس تشونرس نییعت قح يارب يا

 و یسایس ماظن نییعت نودب .دزاس یم ینعم یب ،تسا یتموکح

 یم هنوگچ نآ رییغت و یناوخارف تردق و مدرم طسوت یتموکح

 ،يرگراک تلود سیسات ایآ ؟تفگ نخس یتموکحدوخ زا ناوت

 هویش هب مسیلایسوس لیمحت يانعم هب یمومع يارآ هب هعجارم نودب

 نیا هتبلا یئاوژروب ياه ماظن دروم رد ؟دوب دهاوخن کیتارکمدریغ

 یئاوژروب ياه ماظن رثکا سیساترد راک هدعاقً الومعم و یلمع رما

 نکمم راک نیا يرگراک تلود دروم رد اما تسا هدوب دوجوم

 تسا تیرثکا شبنج ای رگراک هقبط شبنج مسینومک اریز .تسین

 میظع تیرثکا عفن هب یتموکح طقف هن يرگراک تموکح نیاربانب و

 نیرت قیمع نمضتم نیارانب میظع تیرثکا طسوت نینچمه هکلب

 هعماج هرادا يارب نادنورهش میظع تیرثکا یسایس تکراشم لکش

 مان هب يروتاتکید کی سیسات هب دوز ای رید قح نیا یفن .تسا

 هبرجت هک هنوگ نامه و هدیماجنا رگراک هقبط و مسیلایسوس

 گرم يدژارت ماجنارس تسا هداد ناشن متسیب نرق مسیلایسوس

 .دز دهاوخ مقر ار يرگراک بالقنا
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 کیروئت ثحب کی ًافرص ثحب نیا هک تسا نآ رگید مهم هتکن

 هدوبن متسیب و مهدزون نرق رد مسیلایسوس هبرجت خیرات هب طوبرم

 يرگراک شبنج ینونک ياهراکیپ رد هطساویب یلمع ءازا هب ام هکلب

 یلمع يارب و یمالسا يروهمج میژر هیلع ناریا یتسیلایسوس و

 ،اه نامزاس تسشن„ زا یئاقفر .دراد یتسیلایسوس ویتانرتلآ نتخاس

 و مسیلایسوس مان هب هک “تسینومک و پچ ياهداهن و بازحا

 سیسات يارب نادنورهش همه یمومع يار قح ،رت یلاع یسارکمد

 ياهویتانرتلآ ربارب رد ار دوخ طقف هن دننک یم یفن ار یسایس ماظن

 هک دنهد یم ناشن هکلب دنزاس یم حالس علخ یئاوژروب گنراگنر

 اه نآ ویتانرتلآ و یسارکمد زا یهت یمسیلایسوس اه نآ مسیلایسوس

 رگراک هقبط و مسیلایسوس مان هب رگید يروتاتکید کی لیمحت

 مقر متسیب نرق مسیلایسوس تایبرجت همه رد نآ تشونرس هک تسا

 .تسا هدروخ

 مسلایسوس ءزج هب داهن ناوت یم یمان ره هتبلا رکفت عون نیا هب

 هیلوا ياه هتشون زا یکی هتشون نیا نایاپ رد دیراذگب .یسکرام

 لبق 1847 لاس رد هک يا هتشون رد سکرام .منک لقن ار سکرام

 هنیمز نیارد هدروآرد ریرحت هتشر هب تسینومک تسفینام نیودت زا

 :دیوگ یم
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 ياه يدازآ دنهاوخ یم هک میتسین یئاه تسینومک هلمج نآ زا ام„

 ای و میظع هناخزابرس کی هب ار ناهج و هتخاس دوبان ار يدرف

 هک دنتسه یئاه تسیلایسوس ًاملسم .دنزاس لدبم اسآ لوغ هناخراک

 یم و هدرمش دودرم ار یصخش ياه يدازآ هدوسآ نادجو اب

 ناسکی اب ریاغم ار نآ اریز دننک مک ناهج زا ار نآ رش دنهاوخ

 يدازآ اب ار تلادع میرادن دصق ام یلو .دنناد یم یناگمه يزاس

 ،یعامتجا ماظن چیه رد يدازآ هک میا هدش دعاقتم ام .مینزب تخات

 نیمضت ، تسا راوتسا یکارتشا تیکلام رب هک يا هعماج هزادنا هب

 “.دش دهاوخن

                                 !لمجم نیا زا ناوخب لصفم ثیدح دوخ وت

                                                                

 


