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  يةكي كورتثصشةك
  

فةرهةنطي ية كؤمةآليةيت و ئابوري و   أةنطدانةوةي طؤأانكاري,بزوتنةوةي مصذوو
طةشة سةندن و سست , و داضونهةلَضون,لة سةر هةلَدان و دامركاندنةوة.سياسيةكانة و

دةم أةويت طةشة  بةرلة, بصت  ناتوانصت أصطر ,ئةم هةلَكشان و داكشانة.بونةوةداية
يان أةويت أوداوةكان بة ,طرصتي أا توانيبصيتئةطةر بؤ ماوةيةك,سةندين مصذوو

 بزوتنةوةي ,دةشصت كؤنةثرستان, ئةوا تا سةر نةبوة ,ثصضةوانةي طةشةي مصذوو بوبصت
 و وةستصنني بخؤيطةشةسةندين  بؤ ماوةيةك لة أةويت ئاسايي ,ي سأ بكةننوصخواز

ضونكة ذيان .  ئةم ثةيامةيان بسةثصنن ناتواننبةآلم بؤ هةتا هةتاية ,ثاشةكشةي ثصبكةن
  .ةكاتةوةد أةت و ثاشةكشة بؤ دواوة  أاوةستانولة طةشة كردين بةردةوامة 

 لة مصذوودا ةمحةتكصشاين بريو بازو بوو يةكةمني دةولَةيت كرصكاران و ز,كؤمؤين ثاريس
دواكةوتويي و ,لة جنط سةرمايةو سةرمايةداري ,تصيدا زةنطي أزطاري خؤيان , تا ئةو كات

 جيهاين كؤن و ثأ , دةنطي زوآللَيانبة.نيشتمان فرؤشي و سازش لصدا,كؤنةثةرسيت 
 جار لة مصذوي  بؤ يةكةمني,كرصكاراين ثاريس.مةينةيت ستةم و خيانةيت هصناية لةرزين 

 سةرجةم, بة هاوثةميانيةيت لة طةلَ,دةولَةيت سةربةخؤي خؤيان,مرؤظايةيت دا 
ثرؤليتاريا بة ضةك ,لة أابردودا لة جةرطةي شؤأشةكاندا .ستةمديداين كؤمةلَ دامةزراند
 سةنطةرةكاين  , ناو باريكارد,خوصنيان شةقامي شاران,لة شةقامةكان دةجةنطان 

خؤيان لة ترسا بؤرذواكان ,  كة كار دةطةيشتة سةر ئاكامي أاثةأين,ثصشةوةي دةنةخشاند 
 بة دوو دلَؤث ,سةري دزصويان لة كون دةردصناية دةرص ,لة خةبايت ضةكداري دزيبوةوة 

,  دةهاتنة ثصشةوة,أشتوة  يانكة طواية بؤ شةهيداين أاثةأين هةلَ,  فصلَبازانة يفرمصسك
بريندار  بريندار , ئةوةي شةهيد شةهيد ,و ا نةبوصددةورو بةري دةسةآلتيش كةسي ت

 ثاروة نانةوة  ثةيدا كردين  برسييةكانيش بة دواي,خةباتكاران لة سةنطةرةكاين ثصشةوة,
 دةسيت بةسةر دةسةآلتدا ,بؤرذوا لة سةرةتاوة بة فصلَ و تةلَةكةبازي و ثةمياين درؤ.بوون 
  ثةردةي  بة دوايدا دكتاتؤري بص,دةطرت

  .ة باري سياسي و شؤأشطصرانةي ئةوروثا بوو تا كؤمؤنةي ثاريسئةم,ددةسةثان دا
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لة ثصناو .بونةوة بوون بة بوون نةجار لة   كرصكاران بؤ يةكةم,بةآلم لة كؤمؤندا
 هاتنة مةيدان 1848  سالَي و بة ئةجنام تر لةكاريطةرتر ,بةرذةوةندي  ضينايةيت خؤيان 

 جيهانصك بة دةس و بةلَك, نادةنتس هيض لة دة,سةملاندييان بة بةرثا كردين شؤأش.
  .دصنن

بة ثشت ئةستوري ,بؤرذوازي فةرةنسة .تةمةنصكي كورت ذيا ,كؤمؤين ثاريس 
 تصكيان ,بة ئيمكانايت مادي و مةعنةوي زؤرةوة, ئةوروثا  هةمووكؤنةثةرستاين ناوخؤو

 بة ,دايلة تةمةين سص مانط,ئابلَوقةي ئةم كؤمارة ساوايةيان لة هةرضوار الوة دا ,شكاند
نةيان هصشت لة سةر ثصي خؤي . شةلَتاين خوصنيان كرد,وةوصنة وةحشيطةرييةكي بص

دةروازةي أزطار .  أؤشن بكاتةوة,تا جيهان بة هةنطاوة شؤأشطصأانةكاين,ستصت ةوبأا
  .   خباتة سةر ثشت و نايةكساين بؤ مرؤظايةيت بوون لةبرسصيت و هةذاري

 و ان كة أاستةوخؤ كرصكار,رة لةمصذوداكؤمؤن دةسةآليت منونةيي  ضيين كرصكا
 بؤ بةآلم دوبارةبونةوةي وةك خؤي. دةسةآلتيان بةأصوة دةبرد,أةجندةراين كؤمةلَ

  أؤذةي كؤمؤين تصدا 72ئةو  .  خةونةثاش ئةم هةموو طؤأانكاريية هةمةاليةنة,جارصكي كة
ةيهصشت ئاطري ضةك ن, أؤذي أاثةأيين ضكدارانةو خةبايت ضةكدارانة بوو 72,ذيا 

يةكاين ؤنة زياتر بة بأيارة دادثةروةرانكؤم, بطصأن أؤلَي خؤيان , داهصنانوبريكردنةوةوة
  بؤ هةردوو ضيين,  أؤذة72ئةو  .و بة داهصنانةكاين مصذوي مرؤظايةيت أؤشن بكاتةوة

 بة ئاوايت انكرصكار.اكرصت لة بري نة أؤذصكة بؤ هةتا هةتاي,كرصكار و سةرمايةدار
  .سةرمايةدارانيش بة ئاوايت نةبينينةوةي, طةأانةوةي  

 دةتوانصت , لة ماوةيةكي كةمدا, ئةطةر جةماوةر دةسةآلتدار بصت,كؤمؤن دةري خست
لةو ماوة كورتةي كؤمؤن . لة ناو بةرصت,لة شوصنةوارةكاين ضةوساندنةوة,بةشصكي زؤر 
كة بؤرذوازي , ا ئةجنام بداتد لة بةرذةوةندي ضةوساوةكان,كارتواين زؤر ,ثصيدا تصثةأي 

 هةرضةندة .جصبةجص بكات نةي تواين بةشصكي كةمي ,بة دةيان سالَ دةسةآلتدارييةيت
بة دواي  ,بة ثصضةوانةوةبةلَكة .بووهةا دلة بةرنامةشي, بةشصكي زؤر لةو داواكارييانة

هةولَياندا لة بريو  ,  بوونة سوارضاكي هةلَوةشانةوةي دةسكةوتةكاين,تصكشكاين كؤمؤنة
اي  لة كؤمةلَط ئةمأؤ ئةو ضاكسازييانةي,ئةمة ئةوة دةرةخات.دةركةنجندةراين هؤشي أة

 لة سةر سيين زصأين , بؤ مرؤظايةيتدياري بؤرذواكان نيية, ئةجنام دراوة مرؤظايةيت
 و  تا ئصستاش خوصين لص دةتكصت,بةلَكة هةر يةكةي لةو بأطانة. كردبصتيانثصشكةش

 , كؤيلةداري , تا ثصيان كرازيبؤرذوا.بؤ كراوةتصكؤشاين سياسي , خوصين لةسةر أذاوة
بة درصذايي  كة دةنطدان , ياساي هةلَبذاردين كؤنةثةرستانة,ضةوساندنةوةي بص ثةردة

شةأو ... بوو مةالكان و ثياوان و  تةا بؤ خاوةند سةرمايةسةدان سالَ تةمةين دةسةآليت 
نيشتمان ,ن و ذصر دةستةيي ذنانكاري مناآل , كوشت و بأي طةالين ذصر دةست ,داطريكاري  

  .سيماي دةسةآلتيان بوو .......فرؤشي و دةست تصكةلَكردن لةطةلَ داطريكةران
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 بةرهةمي تصكؤشاين ,دةسكةوتة  كؤمةآليةيت و سياسي و أيفؤرمة ئابورييةكان
 و توصذة ثصشكةوتنخوازةكاين , و ئازادي خوازان, و هاوأصياين كؤمؤنارةكان,كؤمؤنارةكان

ايي تلة ثان,  بة خةبايت خؤيان  .ضةند سةدةي أابردودا تصكؤشاين  لة درصذةي ,ةكؤمةلَ
  .دةسةآلتداراندا بةسةر ةيانو سةثاند,داجيهان

 بة , لة دلَ و  دةروين يةكسانيخوازاندا, بؤ هةتا هةتاية,ثةندو ئةزمونوكاين كؤمؤنة
  .زيندويي  دةمصنصتةوة 

 بة , كردارو ياساو أصساكاين كؤمؤنة,ة بأطةي تةواوي  بأطة ب,ئةمةش ماناي ئةوة نييية
 انة دوصنص ثصشكةوتنخواز,بةلَكة بةشصك لةو بأيارانة. تا أادةي ثةرسنتثريؤز بزانرصت

ذيان داخوازي نوصتري هصناوةتة . ئةمأؤ ئةو ناوةأؤكةي لة دةس داوة ,بون
  ئةمأؤ خوصندنةوةي نوصتري دةوصت لة,خوصندنةوةكاين دوصنصي كؤمؤنة.ثصشةوة

, ضيين كرصكارو ضةوساوةكاين جيهان,  سالَ لة كؤمؤنة 122ئةمأؤ ثاش .ماركسيزمةكان
 سةيري  بأطة بة بأطةي دةسكةوت و ثةندو ئةزمونةكاين ,دةبصت بة ضاوصكي أةخنةطرانةوة

ثةندةكاين بكةنة ضراي تصكؤشانيان بؤ سةما كردن ,وانةي لص هةلَصنجن, كؤمؤنة بكةن
  . بؤطولَ

 لة شاري ثاريسي بضوكي ئةوسا دامةزرا ,أؤمانسيانةي هةذاران بووكؤمؤن دةولَةيت 
  جوطرفيايةكي بضوك وذمارةي دانيشتواين كةم و,بص ثةيوةندي دةرةوة,وآلتصكي سادة ,

 لةناو شةوةزةنطي ئةوساي ئةوروثاوة لة دايك ,ئةم تروسكةي أوناكيية.تةمةنصكي كورت 
 .هاين أؤشنكردةوةجي. بوو

ئةزموين ,اليةين نوص,ذصك و هةر سةردةمصك  كؤمؤن دةخوصنيتةوة هةرجارصك و هةر أؤ
  .خوصندنةوةي نوص بةرهةم دةهصنصت,نوص

ماركس .وة خبوصنينةوةةلة ئاوصنةي مصذوي فةرةنس,دةتوانيني مصذوي نوصي جيهان 
 ئةوةي بؤ كؤمؤنة,زؤرتر لة أوداوي هةر وآلتصكي كة كاري لصكردوة ,أوداوةكاين فةرةنسة 

بؤ ,هةذدةهةمي برؤمصردي لويس ثؤناثارتدا نوسي ,  جةنطي ناوخؤيي وكاين ةلة ثةرتوك
  .وروثا نةينوسي ة ي ئ1848شؤأشي 

  
   هةولصر 1993ئاداري 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ثةراوصز
  ــــــــــ
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ندنةكان أابردوو لةسةر كؤمؤنة كةوتؤتة ذصر ئةمأؤ لة هةموو كات زياتر زؤر لة هةلَسةنطا
خوصندنةوةي نوصي كؤمؤنة لةم سةردةمة لة هةموو كات زياتر دةتوانصت ,ثرسيارةوة 

هةرضةندة خوصندنةوةي نوص ئةركصكي قورسةو كةس ,خزمةت بة بريي سؤسيالسيت بكات
صكي كة كؤنة ثاش هةناسة هةلَكصشان,ئةوةي ئةم ضركةية نوصية ,ناتوانصت مايف خؤي بداتص 

ضؤن لة أابردودا كؤمؤنةي ثاريس كاريطةري طةورةي لةسةر بريي سؤسيالسيت دانا  .بصت
بةهةمان شصوة خوصندنةوةي ,لةطةلَ خؤيدا زاراوةي نوصي هصناية ناو بريي ماركسييةوة,

كاريطةري لةسةر دوبارة سةر لةنوصي ئةمأؤي كؤمؤنة جارصكي ديكة دةتوانصت 
سؤسيالزمصك بتوانصت وةآلم بة .يزم و بريي سؤسيالسيت هةبصتبةرهةمهصنانةوةي ماركس

بة ئةمةريكايي بوندا داخوازي تصكؤشاين ستةمديداين كؤمةلَ لةسةردةمي جيهانطريي و 
ماركسيزمصك هةواداراين بة داهصنانةكاين لة كةهفي خةوتويي دةركاتة .بداتةوة
ست و ئازادييةكاين تاكة كةس ثارسةنطي هصزةكان و ثصشكةوتين زان,جيهاين ئةمأؤ ,دةرةوة

نوصخوازييةك  .و شصوازي تصكؤشان و خؤ أصكخسنت  بة شصوةي أياليستيانة خبوصنصتةوة
هةروةها نة لة خةبايت ضينايةيت بؤ , ضةثةكان نة لة كارواين ثصشكةوتن دوا خبات

  .يةكساين ساردييان بكاتةوة
  

ا بة ثةراوصزصك سةرجنم بةشصكي زؤري ئةم نوسينة كايت خؤي نوسراوة و ئصستا تة
  .لةسةريان دةربأيوة

  
شارييةكاين ئيتالياو فةرةنسا ثاش ئةوةي مايف سةرةتايي بةأصوةبردين -كؤمؤنة

ئؤتؤنؤمي خؤيان لة دةرةبةطة ئاغاكان ئةكأييةوةو ياخود بةزؤر لة جنطيان دةرئةهصنان 
 ئةلَماين سالَي سةرجني ئةنطلس لة ضاثي(ناو ئةبرد) كؤمؤنة (ئةو كات شارةكانييان بة 

  . 37جةالل دةباغ كردوويةيت بة كوردي  ل)مانفصست(بةياننامةي ثاريت كؤمؤنيست .دا1890
              

    2004ئاداري 
  

   بزوتنةوةي سؤسيالسيت و كرصكاريكورتةيةك لةسةر
   ثصش كؤمؤنا فةرةنس

  
  )1( بزوتنةوةي سؤسيالسيت

  
لة ثالَ ,ضاوةكاين ماركسيزم يةكصكة لة سةر, بزوتنةوةي سؤسيالسيت فةرةنسة

ئةطةر قسة لة سةر بزوتنةوةي سؤسيالسيت و .فةلسةفةي ئةلَماين و ئابوري بةريتانيا 
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ئةوا بة نوسينصكي ,مايف خؤي ثص بدرصت ,ثصش كؤمؤن , كرصكاري بكرصت لة فةرةنسة
خاوةند , ئةم وآلتة.تصنوييةيت ناشكصت , تةنانةت بة دةيان و سةدان ئةوةندةش,وا

ئةزمونصكي طةورةشي لة خةبايت سياسي و , ورصكي طةورةي بريي سؤسيالستيي ية  كةلةث
لصرةدا لة أصطةي بؤضوين كةسايةتيي يةكاين  هةلَطري ئةم .سانديكايي كرصكاريدا هةية 

  .نةك لة أصطةي ثؤلصن كردين قواخبانةيي يةوة.دةضينة ناو بابةتةكةوة, بريةوة
ئةوةي لصي زياد دةبوو لة , نصكي سادةثاش ذيا,)1733-1678(كان جان مسليية 

بؤ بووين هةسيت , ئةمة وةك سةرةتايةك.دابةشي دةكرد  بةسةر هةذاراندا ,  شوانييةكةي
  لة فةرةنسة, يةكساين سؤسيالسيت

بزوتنةوةي سؤسيالسيت فةرةنسي و جيهاين , سان سيمؤن يةكصكة لة سيما ناسراوةكاين
لة خصزانصكي  ,1760-10- 17لة سالَي .  بوولة سؤسيالستة سةرةتاييةكاين  فةرةنسة, 

شان بة شاين شؤأشطصراين ئةمةريكي , لة شؤأشي  ئةمةريكا ,ئةرستؤكرايت لة  دايك بوو 
دابةزيية سةر ثلةي ,لة نازناوي كونتةوة , لة سةردةمي شؤأشي فةرةنسة.بةشداري كرد 

 بابؤيف 1791ي لة سالَ.بةهؤي باوةأ بووين بة يةكساين مرؤظةكان,هاوآليت ئاسايي 
) ضاودصر(لة أؤذنامةي ,زماحنالَي ئةوثةأي ضةث بوو .أؤذنامةي لولينكسي دةركرد .بيين 

ثاش .لةسةر بريؤكةي ثاريت سياسي نووسي, بؤ يةكةم جار لة مصذوي ئةوروثا,
لة ذصر درومشي كار لة بةرامبةر ,طؤظاري ثيشةسازي دةركرد , طةأانةوةي ثاشايةيت

ئةو سالَةي كة مرد .ؤذنامةي أامياري جصطةي ثيشةسازي طرتةوة أ1819سالَي .بصكاري 
تيايدا برايةيت كريستانةكان لة خزمةت ضيين .  ثةرتوكي كريستياين نوصي نوسيي1825,

هةلَوةشاندنةوةي –خوصندين بةزؤرو بؤ هةموان (هةروةها باسي.هةذاراين  دياري كرد 
شي دةولَةت بؤ بةرهةمي نةخ- بةدةست هصناين ئاشيت جيهاين–سنوري نيشتماين 

سان . طرنطترين تةوةوةرةكاين بؤضونةكاين بوو لةو ثةرتوكةدا) ثيشةسازي و كشتوكالَي
سيمؤن كاريطةري لةسةر بريي سؤسيالسيت لة فةرةنساو ئةلَمانيياو ئيتالَياو أوسياو 

بريو باوةأةكةي بووة طروثصكي ,بةآلم لة سييةكاين سةدةي نؤزدةوة.وآلتاين ديكة دانا 
  .ئايين 

كة لةسةر , و بنةمالَةي ثاشايةيت دةطرتةوة, بصكاري الي ئةو ضني و توصذي ئةرستؤكرايت
, و بازرطان,الي ئةو ثيشةسازكارةكان , هةرضي كرصكارة.كؤمةلَ دةذييان و كارييان ناكرد 

برؤدؤن لة سالَي .و سةرجةم ئةوانةي لةسةر كاري خؤيان دةذصن , و خاوةند بانكةكان
شؤأشي فةرةنسي ئةجنامي نةك تةا خةبايت ضينايةيت نصوان :ويت  دا  و1802

بةلَكة نصوان ثاشازادةو و بؤرذواو  و ضينة ,ثاشازادةكان و بؤرذوازيية 
 ثةيوةندي نصوان ئابوري و سياسةيت دياري كرد 1816هةروةها لة سالَي .نةدارةكانة

انييةيت لةطةلَ بةريتانيياي  داواي هاوثةمي1815لة سالَي .بةوةي كار لة يةكتري دةكةن ,
  .براوةي كرد 
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ثةرتوكي نامةيةك لة كارة ,  دا1751لة سالَي , موريللي كة ناوي دوةمي نةزانراوة
باوةأي .تيايدا وصنةي ثادشايةكي كؤمؤنيسيت كصشابوو, باشةكاين ثادشاي مةزين نووسي

دةولَةت بة ,صتخانةنشني بكر,  سالَي بة دواوة40ثصويستة هةموو كةس لة , بةوة هةبوو
  .  سالَةوة دةس بةكار بكةن25 تا 21وة لة .خصويي بكات

لة ثةرتووكي , خواردةوة) 1751(بابييف  بة وتةي خؤي  ئاوي كؤمؤنيزمي لة موريللي
هةركةس بة (بؤ يةكةم جار  ئةم ضةمكة مصذوييةي تيايدا نوسي ).صين طري سروشت(

ئةمةش  ثصناسي سؤسياليزمة تا  ).هةركةس بة طوصرةي ثصويسيت,طوصرةي تواناي 
هاوثةميانيةكي ,  موريللي  بة ناسيين سيمؤن هنري الجنيةي  ثارصزةر.ئةمأؤكةش 

ئةم ثارصزةرة هصرشي توندي كردة سةر ياساو مولَكدارييةيت .بةهصزي دؤزييةوة )1763(
ست بة ئازاد كردين ئابووري لة دة,كة دةيان ووت, الجنيية دذ بةوانة وةستايةوة.تايبةيت
  .خؤشطوزةراين و دةولَةمةندي دصنصت بؤ طةل,دةولَةت 

 لة سانت كوانتني 1760-11-23كة لة ,هةرضي كؤمؤنيسيت شؤأشطصر غراتشؤس بابؤفة 
بةرامبةر بة زةوي تايبةت ,  داواي كصلَطةي بة كؤمةلَي كرد1785لة سالَي ,لة  دايك بووة 

 لة 1790لة سالَي .باش بوو قسةكةرصكي .لة شؤأشي فةرةنسة أؤلَي كاريطةري طصأا.
و دابةش كردين زةوي و , بة تاواين أصكخستين ناأةزايةيت دذ بة باج, ثاريس طريا

 ياساي ضاككردين كشتوكالَي 1791لة سالَي, ثاش أاكردين ثادشا.زارةكاين كةنيسة
ضةند جار .تيايدا داكؤكي لة ثرؤليتاريا دةكرد,أؤذنامةي مينبةري طةيل دةرةكرد .أاطةياند

-5-27لة . بزوتنةوةي كؤمؤنيسيت بؤ يةكساين دامةزراند 1795سالَي .طرترا و بةر درا 
  . بة تاواين داواكاري شؤأش هةلَواسرا 1797

ئةم ناخؤشي يةي بالَي ( نووسي1758لة سالَي ).1771-1715(كلود ئةدرييان هلفشيوش 
ةوة سةرضاوةي لة ئةجنامي كةم و كوأي لة ياساكان, بةسةر خةلَك و طةالندا كصشاوة

لة دابةش كردين نايةكساين لة سةروةت و , لة دابةش كردنصكي زؤر دورةوة,طرتووة
يةكييان زؤر ثصويسيت بة :دوو ضني لة هاوآلتييان هةية, لة زؤربةي مةملةكةتةكاندا.سامان

  .).ئةوةي ديكة لصي دةأشصتةوة, كةل و ثةيل ذيانة 
بؤية سةري خؤي , سةري نايةوة  سالَ ثصش شؤأش4, هةرضي باوة غابريل بونودة

لة , لةطةلَ موريللي أصك كةوتن. لةطةلَ كاردينال كةوتة شةأةوة1748لة سالَي .ثاراست
  .مولَكدارييةيت تايبةيت ية , سةرضاوةي هةموو دةردو مةينةتصك, سةر ئةوةي

كة باسي ,  لة ثةرتوكي طةشت بة دةوري جيهانا1772لة سالَي ,لويس ئةنتوان بوجينيفيل
كةضي لة وآلتاين ,ضؤن ذيياين سةرةتايي ثأة لة يةكساين , شتةكةي بؤ هاييت دةكاتطة

  .ديكةوة دصن بؤ تصك داين
سةرجني كةوتة سةر ثةرتوكي طةشت بة دةوري , )1784-1713(هةرضي دينيس ديدرؤ ية 

باوةأم واية : دةنوسصت, لة دوا تةمةين ذياين بوة كؤمؤنيستصكي ئانارشيست , جيهانا
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كة ثاشاو قةشة و قازي و , تةا لة دةولَةيت سؤسيالستيدا دةبصت, ري مرؤظايةيتبةختييا
كةس ,مايف مولَكداري تصدا نةبصت ,وة هيضي تيا نةبصت بؤ تؤ بصت ,ياساي تصدا نةبصت 

  .مايف بةسةر كةسةوة نةبصت
 كؤضي 1832-10-10وة لة  ,  لة دايك بوو1772- 4-7شارل فرانسوا ماري فوريية لة 

بة ثةيأةو كردين ,بةرنامةي كةم كردنةوةي جياوازي نصوان شارو الدص ي دانا .كرد دوايي 
ماركس و .لة شوصين هاوبةشي طةورة , و كؤكردنةوةي بةشداربووان,كاري بة كؤمةلَ 

كة باوةأي بة كاري سياسي ,ئةنطلز أةخنةي ئةوةيان لة فؤريية طرت 
هةولَي دروستكردين ئؤردوطاي هةرةوةزي  ,بريوباوةأةكاين بة وآلتاندا بآلو بوةوة .نةبووة

هةولَةكاين هةموو ,  دا1848بةآلم لة سةروبةندي شؤأشي ,و ثاريت كؤمةآليةيت دا 
بةندة بة أزطاري ,أصذةي أزطاري كؤمةلَ : يةكةم كةس بوو ويت.هةرةسييان هصنا

وي كص–مصذوو دابةش دةكرصت بةسةر , بة بأواي ئةو.  لة هةر كؤمةلَطةيةكدائافرةتةوة
  .شارستاين,هاري ,باترياركي,

 لة 1856-11-18وة لة , لة دميؤين فةرةنسة لة دايك بوو 1788- 1-1ئةيتيان كابية لة 
مصذوو نوسي دياري شؤأشي فةرةنسي .وآلتة يةكطرتووةكاين ئةمةريكا كؤضي دوايي كرد 

اليةن بةهؤي تةنط كردنةوةي ضاالكييةكاين لة . أؤذنامةي طةيل دةركرد 1833سالَي .بوو
لةوص ناسيياوي لةطةلَ ,و ثاشان بؤ بةريتانييا كرد ,كؤضي بؤ بةجليكا, بةرثرسانةوة 

 ثةرتوكصكي بةناوي ضؤن بووم بة كؤمؤنيست نوسي 1840سالَي .أؤبةرت ئةوين ثةيدا كرد
و دذايةيت , كة لةسةر بنضينةي ئاشيت,تيايدا كؤمؤنيستيةكةي خؤي ئاشكرا كرد.

ئةو دذي .و برايةيت و يةكصيت  , و يةكساين كؤمةآليةيت,ت و دميوكراتيية, زةبروزةنط
ئةجنامي ثةروةردةو , باوةأي وابوو دةبصت كؤمؤنيزم.هةموو جؤرة زةبرزةنطصك بوو

و أاطرتين  ,)استهالك(كؤمؤنيزمي كابيية  باوةأي بةيةكساين لة كاربردن.ثأوثاطةندة بصت
و ثاراستين شصوةيةك ,  كشت و كالَو سةرمايةطوزاري لة بواري,  مولَكدارييةيت تايبةيت

لة اليةن , بريكردنةوةكاين بة شصوةي بةرفراوان.لة ئاينة سةرةتاييةكان هةبوو 
 كؤمةكي لة أؤبةرت ئةوين 1843سالَي .و كرصكارانةوة ثصشوازي لصكرا , ثيشةطةران

كؤمةلَطاي , لص وةرطرت 1848لة سالَي , ثاشان ثارضةيةك زةوي لة تيكساس, وةرطرت 
لة ,  لة نصوان ئةنداماين ئؤردوطاكة,بةهؤي ناكؤكي ناوخؤييةوة .كاريييين كردةوةدي

كةضي بة , كؤمةلَةيةكي ديكةي ثصك نايةوة1856سالَي .ئةجنامدا كابيية دورخرايةوة 
  .داخةوة لةهةمان سالَدا مرد

لة سييةكاندا . مردووة 1850- 7-24 لة دايك بووةو لة 1803-3- 4ديزامي تيودؤر كة لة 
كة أةنطةكاين  بالنكييةكاين لة خؤي .ةشداري كؤمةلَةي ضوار وةرزةكةي كردووة ب

ثاشان سةكؤي ثرؤليتارييا . أؤذنامةي ئةركةكاين مرؤظي دةركرد 1848سالَي .طرتبوو
و داواي هةلَوةشاندنةوةي  مولَكدارييةيت تايبةيت ,أةخنةي توندي لة سةرمايةداري طرت .
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هةروةها .دةطةيت بة دادثةروةري , أشي كؤمةآليةتييةوةباوةأي وابوو لة أصطةي شؤ.كرد
 كرصكار 10000, كة هةر يةكةيةكي كؤمؤنة, باوةأي بة دروست كردين كؤمؤنةكان هةبوو 

بة طوصرةي تواناي , هةر ئةندامصك.تايبةمتةندي شارو الدص ي هةبصت ,بة خؤوة بطرصت 
  .وة بة طوصرةي ثصداويسيت خةرج بكات ,كار بكات 
بة دواي ئةم ,لة مصذوييةكي كوريت بزوتنةوةي سؤسيالسيت فةرةنسة,شصك بوو ئةمة بة

وةك برؤدؤن و بالنكي دصنة ثصشةوة , كةلَة سؤسيالست خوازة فةرةنسييةكاين,مصذوةدا 
, نةك تةا لة فةرةنسة, بة بة بريي سؤسيالسيت و يةكساين, هةنطاوصكي نوص دةدةن.

  .بةلَكة ئةوروثاو وآلتاين كةش
  

  )2(ةوةي كرصكاري بزوتن
  

لةطةلَ .فةرةنسا يةكصك لة وآلتة سةرمايةداريي ية  ثصشكةوتوةكاين  ئةوساي جيهان 
بؤ بةرةو , سستةمي ثاشايةيت.ثصشكةوتين ثيشةسازي و طةشةكردين ضيين كرصكاردا 

لة سةردةمي ,أوبونةوة لةطةلَ بزوتنةوةي كرصكاري و أصكخستين ثيشةطةراين كة 
تةواوي كؤمةلَةي ثيشةطةرييةكاين , دا بة بأيارصك 1765ة سالَي ل, لودفيجي ثانزةهةم

تةنانةت ثاش شؤأشي ,ثاش شؤأشي فةرةنسةش كار بةم ياساية كرا .هةلَوةشاندةوة
هةروةها دذ ,و خؤثيشاندانيش ياساغ كرا, ياساي ياساغ كردين يةكصتييةكان دةركرا, 1791

نسةوة تصكشكاندين ئامصري لة دواي شؤأشي فةرة.بة زياد كردين كرص وةستايةوة
شكاندين ئامصرو ,  دا1830لة سالَي .لة اليةن كرصكارانةوة دةسيت ثصكرد, بةرهةمهصنان

  .كةرةسةكاين بةرهةمهصنان بةردةوام بوو
هةذاري و نةداري جةماوةري زةمحةتكصش , بة دةسةآلتدار بووين سةرمايةداري نوص

بة , هةر جؤرة ناأةزاييةتييةك.نةكرا هيض ضاكسازييةك لة ذياين هةذاران ,زييادي كرد 
حةوت هةزار كرصكار دادطايي كران  , 1847 بؤ 1825لة سالَي .زةبرو زةنط وةآلم دةدرايةوة 

لة شاري ليؤن دامةزرا , كؤمؤنةيةكي بضكؤلة, هةر لةو ماوةيةدا.و سزا دران 
وبونةوةي لة ئةجنامي بةرةو أ,لة كرصكاراين أسنت و ضنني  مانييان طرت 40000كاتصك.

  .ضةندين أؤذ كرصكاران دةستييان بةسةر شاردا طرت, ضةكداري نصوان دةولَةت و كرصكاران
لة سالَي . بوو300000ذمارةي كرصكاران  , تةا لة بواري أسنت و ضنني, لة فةرةنسا

كة تييايدا داواي ئازادي , كرصكاران ئيمزاي نامةي شةست كرصكارييان كرد ,  دا1864
بة ثشت بةستين , ناثليؤين سص . ري سةربةخؤي سياسي كرصكارانييان كردو كا, أصكخسنت

 1761طةأايةوة سةر بأياري سالَي ,بأياري دذ بة أصكخستين كرصكاران و أةجندةران 
  .تةواوي كؤمةلَةكاين هةلَوةشاندةوةو ياساغي كردن.
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
   الى ما قبل ماركس م . ق 500االشتراكية والشيوعية من -1

  .بة طشيت تةواوي زانييارييةكان بة كورتكردنةوة لصرةوة وةرطرياوة
    حوار اتمدن 2003-7-27مصطفى محمد غريب –حركة نقابية العمالية العالمية والعربية -2
  
  

   ثصش كؤمؤنائابوري فةرةنس
  

و ئةوانةدا لة نا,)1( مليؤن كةس بوو 36,3  فةرةنسة ذمارةي دانيشتواين 1872سالَي 
دانيشتواين فةرةنسة % 68,3واتة نزيك بة ,)2( ملوصن بوون24,8ذمارةي الدص نشينةكان 

كة ذمارةي دانيشتواين ثاريس بةوانةوةي لة ترسي كؤمؤنة هةآلتن كة ,الدص نشني بوو 
واتة كؤمؤنة لة ناو نزيك بة , مليؤن1نزيك بة نيوةي دانيشتواين ثاريس بوون دةطةيشتة 

ئةمةش السةنطي هصزي مرؤيي ,شتواين فةرةنسة دةسةآليت بة دةستةوة بووداني% 1,37
كة لةو كاتةدا هصزي مرؤيي هؤكاري سةرةكي بوو لة يةكالكردنةوةي ,هةردووال دةرةخات 

بةآلم ,فةرةنسة لةو سةردةمة   بة شصوةي طشيت وآلتصكي الدصنشيين جوتياري بوو.جةنطدا
 ذمارةي 1850لة سالَي , نشني لة سةرةوة  بووبة ثصوةري ئةو كايت جيهان  أصذةي شار

). 3( ملوصن 3,7 بووة 1884هةمان ذمارة لة سالَي , ملوصن بوون 7,5 بؤ 7مالكةكاين زةوي 
% 68,3لة كاتصكدا جوتياران زياتر لة ,دانيشتوان بوو % 6 مولَكي انيوةي زةوي فةرةنس

يان لة ذصر اةي زةوي فةرةنسجوتياران زياتر لة نيو% 4واتة .دانيشتوانيان ثصك دةهصنا
  .دةستدا بوو

لة ,لة هةمان كاتدا فةرةنسة وآلتصكي ثسشةسازي ثصشكةوتوش بوو لة سةدةي نؤزدةدا 
هصشتا , بةسةريدا هات 1871ثاش ئةو شكستةشي لة سالَي ,هةشتاكاين سةدةي نؤزدة 

  .صستايدوو ئةندازةي أصذةي ئ).4(كؤي بةرهةمي نةتةوةيي جيهاين بةرهةم دةهصنا % 10
هةروةها  ,234380 ةوة طةيشتة 100733 ذمارةي دةأاسةكان لة 1892- 1862لة سالَي 

 ةوة بؤ 8907 و تراكتؤر لة 52375 ةوة طةيشتة 10853ذمارةي ئامصري تؤو كردن لة 
ئةمةش ئةوة دةرةخات ).5 .(38753 بؤ 9442مصري دورينةوةي طيا لة ا و ئ23432

طةشةي سةرمايةداري لة الدص لة ئاسيت بةرزدا .ز بوو سةرمايةداري لة الدصكانيشدا بةهص
بؤية طران بوو بتوانرصت جوتياران صنرصتة كؤأي تصكؤشانةوة دذ بة تري ,بوو 

دةتوانني ئةمة بة خالَصكي بةهصز دابنصن بؤ ثةرةنةسةندين شؤأش بؤ الدصكاين ).6.(
 ملوصن كطم 90سا  فةرةن1871 لة .دةوروبةري ثاريس بة تايبةت و فةرةنسة بة طشيت 

 ملوصن كطم 21 ساآلنة 1876 ةوة بؤ 1867لة سالَي كةضي ,)7 ( كأيوة خوري لة دةرةوة
 فةرةنسا نايتواين ئاشكرا دةكات ئةمةش ئةوة ).8(بةرهةمي ضنني دةنصردراية دةرةوة
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 وآليت  وو بازاأ ثصداويسيت خؤي لة خوري و لؤكة دابني بكات بؤية ثصويسيت بةهصزي كار
بة لةدةست داين ئةلزاس و لؤرين لة .الَي هةبوو تا ئةو كةمهصنانة ثأ بكاتةوةكؤلَؤني

  ملوصن و1,9 ئةلزاس و لؤرين ذمارةي دانيشتوانيان .جةنطدا زياتر كصشةكة قول بوةوة
ئةمةش بووة هؤي كةمبونةوةي هصزي , كشتوكالَي بوو ملوصن هةكتار زةوي1,4 خاوةين

صشكةوتوي أسنت هةبوو ثو لؤرين ثيشةسازييةكي هةروةها لة ئةلزاس ,مرؤيي فةرةنسا
 لؤرين  ئةلزاس وبةآلم زياين,ي هصناية خوارةوة ادؤأاندين ثصطةيي ثيشةسازي فةرةنس,

  ).9(ثيشةسازي ثؤآلو ئاسنبؤ بةتايبةت ,كاريطةرتر بوو
دووةم وآلت بوو لة دواي لة جيهاندا لةو سةرو بةندة لة هصلَي شةمةندةفةر فةرةنسا 

). 10( هةبوو ئاسنيين كيلؤ مةتر هصلَي 17733 دا  1871لة سالَي  ,دةهات ئةمةريكا
فةرةنسا ).11( فةرةنسا ذصرخانصكي بةهصزي ثيشةسازي هةبوو 1870لة سالَي هةروةها 

ناردةي ).12( ملوصن تةن ئاسين بةرهةم دةهصنا1,3ةسةرو بةندي شةأي ثروسيا تةا ل
كة دةيكردة  , مليار فرةنك بوو6,7تةا ةرةوة بؤ د 1876 سالَي  ةوة بؤ1867فةرةنسا لة 

  ).13( مليار فرةنك16,9طةيشتة  أصذةي ناردةي  تةا  بة 1912  سالَيكةضي لة, سال9َ
 قةوالَةي بأواثصداين مليار 13 بؤرسةي ثاريس بأي  لةو سةردةمةدا 1869سالَي 

دةمة دةرةخست  لةو سةراةرةنسايئةمةش بارستايي طةورةيي ئابوري ).14(ثصشكةشكرد 
   بووي وآلتانكة جصي متمانة,
ش شةأي ثروسيا,سةرباري ئةو قةيرانة ئابورييةي دةسةآلتداريةيت فةرةنسا تصيدا دةذيا.

 فرةنكي أاستةوخؤ بة قةرةبوكردنةوةي  مليار9 زياين زياتر قةيرانةكةي توندتر كردةوةو
سةرباري لة ).15( مليار10  طةيشتةبةو دزييةي سوثاي ثروسيا كردي ةوة لصدا كة زيانةكان

  .دةست داين ئةلزاس و لؤرين كة ثصشتر باسي طرنطي ئةو شوصنانةمان كرد
فةرةنسا لةهةولَي دابينكردين بازاأ بؤ ثيشةسازييةكةي و كةرةسةي خاوي هةرزان و 

لة سالَي , جةزائريي طرت1861  بؤ 1830 لة سالَي ,ثةيداكردين هةذمؤنيا بوو لة جيهاندا 
ي خستة ذصر  كةمبؤديا1863 لة سالَي,داطريكرد  سايغؤين 1861بؤ 1860

 قةنايت سويسي 1869 سالَي, تيمي سةربازي نارد بؤ سوريا1860 سالَي,ضاودصرييةوة
بةمةش دةرطايةكي طةورةي لةبةردةم ثةيوةندي جيهاين و بازرطاين جيهاين خستة ,لصدا

م سةرجةم ئةو بةآل. مةكسيك بطرصت ناثليؤين سص ويسيت1862 سالَي.سةر ثشت
 ملوصن 3,4 و 2كم518000شوصنانةي طرتبوي تا حةفتاي سةدةي نؤزدة ناطةيشتة 

 .لة ضاو وآلتاين ديكةي سةرمايةداري و ئيستعماري ئةو كات زؤر لة دواوة بوو,دانيشتوان 
 ملوصن فرةنك 585 بؤ 485اهايت د دا سةرمايةطوزاري لةدةرةوةي فةرةنسا 1871لة سالَي 

  ).16ل(سة بؤ فةرةنبوو
  

  كرصي كرصكار
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 كرصي كرصكار لة سالَي ,)17( فرةنك بوو3 فرةنك و ذن 6 كرصي كرصكاري ثياو 1871سالَي 
  ).18( بوو1900سالَي  كرصي % 17 تةا 1871

 لة كارطا   كاتذمصر كاريان دةكرد12 بؤ 11كرصكاران لة هةشتاكاين سةدةي  نؤزدة أؤذانة 
بةآلم ,دا سةعات كار لةوة زياتر بوة بة شصوةي ئاساييلة  سةرو بةندي كؤمؤنة,طةورةكان

 كاتذمصر كاريان دةكرد 16كرصكاراين كشتوكالَ و مانيفاكتؤرة بضوكةكان أؤذانة نزيك 
)19( .  

دا تةمةين  1874الَي سبةآلم لة   , بؤ مناآلن ساآلن بوو8 سالَي تةمةين كار 1874تا سالَي 
 بؤ  كاتذمصر لة أؤذصكدا12عايت كار دياري كرا بة بةآلم سة, سال12َبةرز كرايةوة بؤ كار 

 راكياساغبة تةا ان وهةروةها كاري شةوانة بؤ مناآلن شةواين يةك شةمو ,مناآلن
  ).21%(4-3 طةيشتة 1868هةرضي بصكاريية لة سالَي ).20(

 مايف خؤ أصكخستينلة فةرنسا بةشصوةي فةرمي ة كرصكارييةكان ي يةكصتي1884تا سالَي 
 سانديكاو دواتر 68لة سةرةتاوة ,ئةو مافةيان بة دةست هصنا لةو سالَة ,ان نةبوو ئازادي

  .بة ئازادي كاريان دةكرد)22(  سانديكا 2685 طةيشتة 1900لة سالَي 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

ف .الجزء الثاني  ..ترجمة عبد االلة النعيمي  .. التاريخ االقتصادي  لعصر االمبريالية  -1
  .19ل.الطبعة االولى.االبحاث والدراسات االشتراكية في عالم العربي مركز.بؤليانسكي

  . هةمان سةرضاوة19ل-2
  .20ل-3
  . هةمان سةرضاوةي ثصشوو25ل-4
  . هةمان سةرضاوةي ثصشوو10 ل-5
  .7 ل-6
  .32ل-7
  .41ل-8
  .26ل-9

  .32ل- 10
  .29ل- 11
12 -30.  
  .40ل- 13
  .27ل- 14
  .25ل- 15
  .43ل- 16
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  .51ل- 17
  .50ل- 18
  .52 ل- 19
  .53-52 ل- 20
  .53ل- 21
  .56 ل - 22
  

 ثصش كؤمؤنفةرةنسا 
  
 لة مصذوي فةرةنسادا ضأ , لة دوو سةدةي ثصشوو, نوصي جيهاين سياسيمصذوي 

 1830 شؤأشي ,شؤأشي طةورةي فةرةنسة. بةريتانيائابوريئابوورييةكةشي لة ,دةبصتةوة
 و داهصنةر و  قارةمانةكانيشي ان لةسةر زةوي فةرةنسا بةرثا كرسةرجةم,1848 شؤأشي ,

  .مرؤظة فةرةنسي زمانةكان بوون
هةلَوةشاندنةوةي ,  بة دةست بةسةرا طرتين زةوي دةولَةمةندةكان ,شؤأشي فةرةنسة

  طةشة سةندين سةرمايةداري أصطرييةكاين بةردةمالداين سةرجةم , ئيمتيازايت كةنيسة 
(  ئاآلي  , ثصشأةوي شؤأش لة ئةوروثا دةيان كربةم هةنطاوانة فةرةنسا .دةست بة كار بوو

 202تا ئصستاش ثاش ..يةكةي   هةموو ئةوروثاي طرتةوة)برايةيت–يةكساين –سةربةسيت 
زؤربةي ثارتة ضةث و , ةوة دةكاتان مرؤظايةيت شانازي بةو درومشسال

ن درومشةكانييا, الدان و زياد و كةم كردين وشة, و بة السايي كردنةوةثصشكةوتنخوازةكان 
هةرضةندة شؤأشي فةرةنسة .سةرضاوة دةطرصتشؤأشي فةرةنسةوة ,لة درومشي ناوةندي 

 1791-7-17ياساي شايلةري دةركرد بؤ هةلَوةشاندنةوةي أصكخستنة كرصكارييةكان لة 
بابؤف ئةو شؤأشطصرةي ثصش ئةوةي .ثصشتريش بأياري ضةككردين كرصكاراين دةركرد ,

 سةبارةت بة شؤأشي 1798-5-28كوشت  لة هةلَيبواسن لة مةيداين ظاندؤم خؤي 
ئةم شؤأشة ثةيوةندييةكي نوصي داهصنا لةسةر بنضينةي داكؤكي لة -فةرةنسة وويت

  ).1(مولَكداري تايبةيت

تا أوخاين .  ئايين فأص داية دواوة , يةكةمني شؤأش بوو  ,شؤأشي فةرةنسابةآلم 
و ماري ئةنتوانصت و  لويس ,بة ئيعدام كردين,  وازي نةهصنا)2(ئةرستؤكراتيةت

شؤأشي فةرةنسة شتصكي مةزن (برؤدؤن  ئاوا باسي دةكات .هاوكارانيان كؤتايي ثص هات
بةرقةرار كردين بةرابةري لة أذصمصكي بةديهصنةري :بةآلم داواكةي نةشياو بوو,بوو

درومشةكةي خؤي ياين  سا ئامأازي وةدةستهصناين سصشؤأشي فةرةن.نابةرابةري 
  3.لة بري كرد)برايةيت- بةرابةري-ئازادي(
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انةي و بة ثصضة,ناصبةطوصرةي أصككةوتننامةي ظ,بؤربؤنةكان ثاش دورخستنةوةي ناثلوصن 
 هةر كث كردين, بة داسةثاندين سةركوت و ئيستبداد .نةوة سةر حوكم طةأا ,ويسيت خةلَك
ت  ثاش دروس,1830سالَي .درصذةيان بة دةسةآلت دا,داخستين أؤذنامةكان , دةنطصكي جيا  
ثادشا ثةرلةماين هةلَوةشاندةوة , لة نصوان ثادشا و ئةجنومةين نوصنةران,بووين كصشة 

 ثادشا ويسيت ,لة ئاكامدا كؤمارخيوازان برديانةوة, جاأي هةلَبذاردين نوص درا.
 شةقامةكان هاتنة سةر , بةم بأيارة أازي نةبوون جةماوةر,هةلَبذاردن هةلَوةشصنصتةوة 

  . ثادشا تصكشكا و هةآلت,داندالة ئاكامي شةأو ثصكدا,
 لة توندبونةوةدا بوو 1842 تا 1835كة لة سالَي , بةهؤي قةيراين ئابورييةوة لة ئةوروثا

قات و قأي تةشةنةي ,بصكاري زيادي كرد , ضوة سةر  ذياننرخي ثصداويستييةكاين ,)4(
أهصنةر  بة أادةي سةر سو, دا  نرخي شتومةك1846- 1845لة ساآلين ,ش الة فةرةنس.كرد
 لة اليةن ,ا بةفريؤ داين سةروةت و ساماين فةرةنسلة هةمان كاتدا,ة سةر  بوضو

بووة هؤي ئةوةي شؤأشي ئةمةش  . كردةوةتوندتر قةيراين ,دا1847 لة سالَي ,ثادشاوة
 دذ بة ثامشاوةي , ئةوروثاي 1848شؤأشي  ).5(ش بطرصتةوةا فةرةنس,ئةوروثا

 و بةرين ,بةردةم طةشةي هصزةكاين بةرهةمهصنانكة أصطر بوو لة, يت بووةدةرةبةطاي
يان أذصمي ثاشايةت, طرت شةقامةكانكرصكاران سةنطةريان لةسةر .كردنةوةي ئازاديةكان

, بووبؤرذوا بة كرصكاراين دا,  لة كردنةوةي كارخانةي نيشتماين,ئةو بةلَصنانةي,.أوخاند
ة دةركردين ن كةوتبة دوايدا,   ثةشيمان بوةوة  لصيان,ماوةيةك دواي , خؤقامي كردن ثاش 

 ,بةآلم كرصكاراين دةركراو,لة سةرةتاوة دةركردين كرصكاراين دةرةوةي ثاريس , كرصكاران
  ضوار سةد كرصكار أذانة سةر 1848- 6-22أؤذي . خؤيان طةياندة شاري ثاريس 

خةلَكي ثاريسيش بة .كرصكاراين ثاريسيان بؤ ثشطريي لص كردن بانط كرد ,شةقامةكان
 بةرةنطار ,ثاش يةك هةفتة. شةأ دةسيت ثصكرد,سةنطةر لصدرايةوة ,نطيانةوة هاتن دة

ثاريس لة اليةن , كرصكار و أةجندةر 30000بة قورباين داين , بونةوةي كةم وصنة 
 بة ,ئةم جةنطة يةكةم جةنطي ضينايةيت كرصكاران بوو.هصزةكاين حكومةتةوة داطري كرايةوة

 درومشي بأوخص بورذوازي  بةرز ,ؤ يةكةجمار لة مصذوداب ,ئةجنامي داشصوةي سةربةخؤ 
  وة يةكةم بةرةو .كرايةوة
  )6(. لة مصذوداوةي ضةكداري نصوان كرصكاران و سرمايةدارانيش بووةأوو بون

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).5جزء– روجية غارودي - واليات المتحدة طليعة االنحطاط-1

 ذن و منالَةكانييان ثصك  و  ثاشا زادة886 لة ,صزاين ثاشايةيتخ, دا 1774لة سالَي -2
 دا 1780لة سالَي . سةربازي ثاراسنت 10000 لةدةست و ثصوةندو , هةزار6 لةطةلَ .دةهات

  . جونية بوة3,660,491خةرجي يةك ذةمي خواين ثادشا   
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 بيروت 2000 سنةنزير جزماني . م الى ما قبل  ماركس . ق500االشتراكية والشيوعية من 
  )140لبنان  ص 

سةردةم –وةرطصأاين لة فارسييةوة أصباز مستةفا –مستةفا أةحيمي -  ئانارشيزم-3
  .سلصماين

سايدي حوار  .2003-2-27مصطفى محمد غريب -حركة نقابية العمالية اعالمية و العربية  -4
  .التمدن

   128ص–الحميد الصافي ترجمة عبد–موجز تاريخ  حركة النقابية العالمية –وليام فوستر -5
  .10 ل2002سلصماين –ئةبوبةكر خؤشناو –كؤمؤين ثاريس -6
  

  و فةرةنسا ئةلَمانياجةنطي 
  

كؤنت ,وليةمي يةكةم جصطةي دةطرصتةوة. فريدريك وليةمي ضوارةم دةمرص ,1861سالَي 
بزوتنةوةي يةكطرتنةوةي ).1( تا كاروبارةكان بة أصوة بةرصت,ئؤنفؤن بسماركي بانط كرد

 برازاي ناثلوصن ,لة فةرةنسا لويس ثؤناثارت.لَمانيا بةسةر كردايةيت بسمارك بةأصوةية ئة
 هةموو دةسةآليت بأيار , ةوة1851  كانوين يةكةمي 12لة ثاش ,ثؤناثارت لة دةسةآلتداية

ةمي وثاش ئةوةي بة كودةتايةك ئيمثراتؤريةيت دو. لة دةستةانديندان و أاثةأ
 بةجووتة بؤ ,و ئةلَمانيا فةرةنسا. سياسييةكاين سةركوت كرد تةواوي ئازاديية.دامةزراند

فةرةنسا لة .بوو  هة ثصويستيان بة سةركةوتن,أزطار بوون لةو كؤت و بةندةي ثصيانةوة بوو
 1848سستةمي ئيستبدادي ئيمثراتؤريةيت دووةم  لة دواي سالَي و  1815ثةمياين ثاريسي 

 كة , بؤ بةرطري لة يةكصيت ئةلَمانياوةهاهةر..2ةوة لة دوا ساتةكاين ذياين دةذيا 
بوكردنةوةي ئةو شكستةي لة  بؤ قةرة وة ,ش دةكرد ا دةسةآليت فةرةنس نفوز وهةأةشةي لة

 مليؤن دةنطيان بة دةس هصنا 4,5كة اليةنطراين , بووب دوضاري 1869هةلَبذاردين ثةرلةماين 
و ماناي طةشةي ناأةزايةيت ئةمة بؤخؤي بة , مليؤن دةنطيان هصنا3,5كةضي ئؤثؤزسوصن ,

سةرجني خةلَك , بؤية دةيةويست بة هؤي شةأةوة.دةهات ضونة سةري هصزي ئؤثؤسيؤن 
ئةلَمانياش بؤ . )3( بة شةأةوة خةريكيان بكات واتبلةسةر بارودؤخي ناوخؤ الب

دةيةويسا لة أصطةي ئةو .سةركةوتين يةكصيت نةتةوايةيت ثصويسيت بةهةمان جةنط هةبوو
  .وة سةركةوتين نةتةوايةيت ئةلَماين بسةملصنصتسةركةوتنة

بة دوايدا , بؤ مةبةسيت بةرطريكردن لة يةكصيت ئةلَمانيا ,ناثليؤين سص لةشكر ساز دةدا 
 كة تا ,ثاشان كؤنترلَ كردين موستةعمةرةكان ئةوروثاش لة جيهاندا,داطري كردين ئةوروثا 

زؤر لة  افةرةنسطريكردين وآلتاندا ئةو كاتة وةك لة داهاتودا باسي دةكةين لة بواري دا
  .ناثليؤين سص شةأي لة ثصناو هةلَطريساند,ئةمة ئةو خةونة بوو . دواوة بوو

 ,لة اليةكةوة لة هةلَسةنطاندين هصزةكاين خؤي.  بووفةرةنسا لة دووالوة بةهةلَةدا ضوو
ة ضاوي  ب,وايزاين بةريتانياو أوسيا,لة اليةكي كةوة .بةرامبةر هصزةكاين ئةلَمانيا 
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آلم ئةوان اليةنطرييان لة بة, ثشطريي لص دةكةن ,أةزامةندييةوة سةيري شةأةكة دةكةن
 دةبنة , ئيتاليا -جمر- كة نةمسا, واشي لصكدابوةوةهةروةها ناثلوصن.فةرةنسا دةرنةبأي 
لة هةمان كاتدا وا مةزندة كرابوو .شان بة شاين دةكةونة جةنطةوة  , اهاوثةمياين فةرةنس

 خؤ لةو , دةشيةويست لة هةمان كاتدافةرةنسا) .4(ةلَمانياش بصاليةن مبصنصتةوةخواروي ئ
 هصز بصنصتةوة طؤأةثاين ,بةدواي ئةم سةركةوتنة,ة ديثلؤماتية أزطار بكات يدورة ثةرصزي

 لةطةلَ طؤأيين نةخشةي سياسي ا فةرةنس,لة أوو كةشدا,كة شةأ دةسيت ثصكرد .ئةوروثا
 كة , دةيةويست بةرةو أوي هصزي ئةلَمانيا ببصتةوة,ي دةرةخستبةلَكة وا.ئةوروثادا نةبوو

بة نيازي , يةثاش خؤ ئامادة كردن و سازدان و لةشكر كؤ كردنةوة.أوو لةطةشة سةندن بوو 
ثروسياش ).5(  بأياري شةأ درا 1870-7-19تصكشكاين بة ثةلةي ئةلَمانيا لة 

أصطةي لةوة ,بووياي مسؤطةر كرد بصاليةين أوس,ثصش شةأةكة,ةوةستان دانةنيشتبوو تدةس
تةا يةك ,زؤرترين هصزي بردة بةرةي شةأةوة ,بصت بلة دوو بةرةوة توشي شةأ ,طرت 

  ةوة كؤنة 1849-1848أوسيا هةر لة سالَي .تيثي لة ثشتةوةي بةرةي  شةأ بةجص هصشت 
  ,شيت بة شصوةي ط,هانايان بؤي دةبرد ,  توشي هةر أاثةأينصك دةبوون,ثارصزاين ئةوروثا

, ئةو خةون و خةيالَةي ناثلوصن دةيبيين.تزار ببوو بة بةأصوةبةري كؤنةثةرسيت لة ئةوروثا
ببص بة ,  كؤشكي دةسةآلتدارييةيت ثص برازصنصتةوة ,ويست لة أصي ئةم شةأةوةدةية

لة , بةرةو أوي شكست بوةوة,  بوةوة وهةموي ئاوةذو, دةسةآلتداري ئةوروثاو جيهان
 بةرةو أوي لةشكرصكي نوص كةضي,رةي كة بة هيضي دانةنابوو بةرامبةر ئةو لةشك

لة سةرةتادا فةرةنسييةكان سةركةوتنيان ,شةأ لة سابرؤكي دةسيت ثصكرد .بوةوة
بة ناضاري , بةآلم دواتر توشي زجنريةيةك شكسيت يةك لة دواي يةك بونةوة ,بةدةسهصنا 

لة سيدان تصكشكانصكي طةورة  ثروسييةكان 8-4لة .ثاشة كشة دةكةن بؤ ئةلزاس و لؤرين 
 هةموو سوثاي فةرةنسة لةثصشيانةوة 9-2لة ,بةسةر سوثاي فةرةنسادا دةسةثصنن 

  6 - (طريان  بة ديل هةزار سةرباز 86 ذةنةال و 39ئيمثراتؤرو 
 تةسليم بوون و خؤيان  سيدان بة ثادشاوة لة وهللمزهي86000 سةرباز  120000لة كؤي .

 ثاريس خؤثيشاندان دذ بة ثادشا دةسيت ثصكرد ؤر شوصين زيةكسةر لة.ةوةداتبة دةس
بسمارك لةسةرةتاي .ا دبسمارك ثةميانصكي سةر شؤأانةي سةثاند بةسةر لويس ثؤناثارت.

بةآلم بةدواي شكسيت ناثلوصين , شةأي ئةو لةطةلَ لويسة نةك فةرةنسا, أاي طةياند,شةأدا
  .ري ثاريس أانةوةستا تا لصوا,وة قواليي فةرةنساسنوري بةزاند و ضوة,سص 

و  لةطةلَ بذاردين زةرةر,ئةلزاس و للورين دةدرصت بة ثروسيا ,بةطوصرةي ئةم ثةمياننامةية 
 لة ثصش ,ئةمة لة كاتصكدا فةرةنسا.كرا دة مليار فرةنك دياري 5 كة بة ,زياين شةأةكة

ش مؤر ثا.يةوة دةيناآلند بةدةس قةيراين توندي ئابورييوشةأةوة خةزصنةي بة تالَ بوو 
بة مةبةسيت جص بة جص كردين ,  طةأايةوة بؤ ثاريس,لويس ثؤناثارت, كردين ثةمياننامةكة
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 كة بة باج و , ويسيت خةزصنةو طةجنينةي فةرةنسابؤ ثاراستين دةسةآليت,أصككةوتننامةكة 
  .  بةرصت بؤ بسمارك,لة طريفاين كؤمةآلين خةلَكيان دةرهصنابوو,سةلةم و بة زؤرو زؤرداري 

نةبووين هةر , كوشت و بأو زبرو زةنط,كاولكاري و مالَوصراين و شةأ ,ةيت و نةداري برسيي
دةرطاي هةموو أؤذنامةكان , سالَ بوو  هةموو دةنطصك خةفة كرابوو 18,ئازادييةك 
نة هةوصين سةرهةلَدان و لةدايك بووين و بو,تصكشكان وثةمياين سةرشؤأانة,داخرابوون

 1870  سةثتةمبةري 2لة .كشكان فةرةنساي أاضةلَةكاند هةوالَي تص.أاثةأيين جةماوةري
حكومةيت شثرزةي ثؤناثارت نةيتواين خؤ لةبةردةم قيين ثةنط ,أاثةأين دةسيت ثصكرد

ثيشةطةرو ,قوتايب و سةربازان ,كرصكار و سةرمايةدار,خواردوي جةماوةر أاطرصت
ناثلوصن بة .  دةكرد فةرمانبةران هةموو بةيةك دةنط داواي أوخاين أذصمي ثاشايةتييان 

  سةثتةمبةر كؤمار أاطةيةنرا  بة سةركردايةيت 4لة ,ضؤكدا هات و أصطةي هةآلتين طرتة بةر 
 دا  1870 كرصكاراين ثاريس بوون كة لة ئةيلويل (ئةنطلز دةلَص.ذةنةرالَ ترؤشؤ

كرد   كة أاديكاليستة بؤرذواكان هةتا جورئةتيان نة طسك دا ئيمثراتؤريةيت كؤنيان 
دةولَةيت كايت جطة لة , هةواداراين ثالنكي لةو باوةأةدا بوون ) .7.)(ستيشي بؤ درصذ بكةندة

دةولَةت  لة شؤأش زؤرتر ,ديوة أوو زةرد و قوثاوةكةي ئيمثراتؤري شتصكي كة ين ية
 ئةجنام نةداين  ووةيةبةهؤي هةآلتين ناثلوصن  و  ونبوني.دةترسصت نةك لة ئةلَمانةكان 

 كرصكاران بص أابةرو كة لةو كاتةدا , اليةن كرصكاران و زةمحةتكصشانةوةهيض بةرطرييةك لة
 ةموو ئةو باآلنةي بؤرذوازي كة لةه.شةقامبةشصوةي خورسكي أذابونة سةر ,بةرنامة بوون 

حكومةيت ,  دةسةآلت  ةيشتنةوة بة ط,   دةسةآلتيان لة دةس دابوو1851ثاش كودةتاكةي 
  .خيانةت بة طةليان دامةزراند

يةكةم هةنطاوي دروست كردنةوةي هصزة , مةيت تازة بة دةسةآلت طةيشتووحكو
وة دامركاندنةوةي ,بؤ أصطة طرتن لة هةر هةلَضونصكي جةماوةري ,ةرةكان بوو كسةركوت

ثايةي ئةم دةولَةتة ).ثاسةواين نيشتماين(ناوي ئةو سوثايةي نا ,طياين شؤأشطصأانة 
داسةثاندين زبرو  و تيذي زةمحةتكصشان ووآلت فرؤشي و ضةوساندنةوةي توند ولةسةر 

نايتواين هيض طؤأانكارييةك بةسةر ذياين زةمحةتكصشاندا  صنصت  .زنط دامةزرابوو
ئةم دةولَةتة ئةوةندةي لة كرصكاراين . جةماوةر بؤ الي دةسةآلتةكةي أابكصشصتسةرجني,

 اكري ثروسي سصثتةمبةر  لةش18لة .هصندة لة لةشكري ثرؤسيا ناترسا,ثاريس دةترسا 
بةآلم دةولَةت طوص ,كرصكاران لة سةنطةرةكاندا دةجةنطان , ئابلوقةي شاري ثاريس دةدةن  

كة داواي زياد كردين .وةآلمي ثصيان نادايةوة, ي كةأ كردبوو لة بةرامبةر داخوازكانيان
  .بةرهةم هصنان و ضةك و باشتر كردين باري ذيانيان دةكرد

 خؤثيشاندان 10-5 لة لة ناو شار,اري ثاريس دةدرصتهةولَ بؤ كردنةوةي ئابلَوقةي ش
  داواي طؤأيين , بة ثارصزطاري سةدان ثاسةواين نيشتماين كرصكار 10000 ,بةردةوامة

هةروةها بةرةنطاري ,ةنسةركردةكاين ثاسةواين نيشتماين و سةرلةشكرةكان دةك
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ةجنومةنصكي بؤخؤيان ئ, خؤثيشاندران ئةجنومةين شارةواين ثاريس  دةطرن ,ثروسياش
ثصكهصناين كؤميتةي ناوةندي كؤماري بؤ هةر بيست طةأةكي  ثاريس ,ةبذصرندشارةواين هةلَ

بةآلم حكومةيت ترؤشؤ لة ,كؤميتةكة ئاماجني سةرةكي دروست كردين كؤمؤن بوو ,
نوصنةري أصكخراوة  سؤسيالستةكان و ئنتةرناسوصناليزمي تصدا بوو , هةلَبذاردن دةترسصت

يةكصك لة سةركردة هةرة سةرسةختةكاين ( بأياري طرتين  ثالنكي10-10 لة دةولةَت.
بةهؤي . ثلة لة ذصر  سفرةوةية15زستانةكي ساردة ثلةي طةرما .دةرةكات) جةماوةر

جةماوةر لة .شتومةك بة أادةي سةرسوأهصنةر ضووةتة سةر,ئابلَوقةوة خؤراك ناطاتة شار 
ئةوان ئومصدييان ,اردين كؤمؤنييان دةكردبرسان و سةرمان و  ترس لة ثروسيا داواي هةلَبذ

 سوثاي فةرةنسا هةولَصكي نةزؤكي بص ئةجنامي دا 1870-11-31لة تا .بة حكومةت نةمابوو
خؤثيشاندان دذ بة سةركردة بةزيوةكان .بةآلم شكسيت خوارد,بؤ شكاندين ئابلَوقةي ثاريس

- 12- 1 ,ةوة دةكةنخؤثيشاندةران شارةواين دةطرن و داواي ئ,لة ثاريس دةس ثص دةكات
بةآلم حكومةت ئةو ئصوارةية شارةواين دةطرن و ,  هةلَبذاردين كؤمؤن ئةجنام بدرصت1870

 طةأةكةكةي ثاريس بآلوكراوةي سور دةرة 20  نوصنةراين 12-5.هةولَةكة ثوضةلَ دةكةنةوة
  لة ثصشةوةي 10- 31ثالنكي لة خؤثيشاندانةكةي .كةن  و داواي هةلَبذاردين كؤمؤن دةكةن

  لة هةموو كاتصك زياتر مؤرك و أةنطي سؤسيالسيت 10- 31خةبايت .كةدا بووجةماوةرة
  .ثصوة دييار بوو

 بسمارك يةكصيت ئةلَمانيا ,1870-12- 18 لة ,دا لةم جةنطةي,ثاش ئةم سةركةوتنةي ثروسيا
  .أادةطةيةنصت

 ,نةوة خؤثيشاندان سازئةكة,ثاسةواناين نيشتماينهةزاران كرصكارو  ,1870-12-22أؤذي 
 بةرامبةر بةو خيانةتانةي لة سةروةري نيشتمان,دذ بة حكومةيت بةرطري نيشتماين 

  .نضةندين كرصكار شةهيد كرا,خؤثيشاندانةكة سةركوت كرا .يكرد
  12- 22  و  10-31زادةي هةمان توأةيي و خرؤشي  ,3-18أاثةأيين (ماكسيم ظيو دةلَصت 

  ).8)(بوو
لة سةر ئةوة ,  كةوت **لة ظصرساي اوي بة بسمارك ض رة جؤل فاف1870,-12-23لة أؤذي 

 ,  هةوالَي أصككةوتننامةكة12- 27أؤذي , كة ثاريس تةسليم بة ثروسيا بكرصت,أصك كةوتن
.   ئاطربةست لة نصوان هةردوال دةسيت ثصكرد1870- 12-28لة  .لة أؤذنامةكان بآلو كرانةوة

 ثاريس لة ,لة هةلومةرجصكدا,درا  هةلَبذاردين كؤمةلَةي نيشتماين ئةجنام 1871-2-8لة 
تا , بؤ بانطةشةي هةلَبذاردن ,وة كايت ثصويست نةبوو,شوصنةكاين كةي فةرةنسا دابأابوو 

دةنطدان بوو ,ئةم هةلَبذاردنة ,لة أاستيدا .نوصنةرانيان هةلَبذصرن ,خةلَك بة ويسيت خؤيان 
 شةأ لة طةلَ,ارخيوازان  وة كؤم,لةطةلَ  أصككةوتن,ثاشايةيت خوازان .بؤ شةأ يان ئاشيت 

 ثاشايةيت خوازان ,بةآلم لة شوصنةكان كة,لة ثاريس زؤربة لة كؤمارخيوازان دةرضوون .بون
 كورسي ئةجنومةين نيشتمانييان بة 400نطراين ئاشيت ةالي,لةم هةلَبذاردنةدا ).9(دةرضون
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 بة سةرؤكي , تري دوذمن بة طةيل هةلَبذارد,كؤمةلَةي نيشتماين, 1871-2-17لة .دةس هصنا
 تيري حكومةيت لة بؤرذوازي و ثاشايةيت , 1871-2- 19لة ). 10(دةسةآليت أاثةأاندن

ة  لة نصوان ئةلَمانياو فةرةنس, ثةمياننامةيةك1871- 2-26لة .خوازان ثصك هصنا 
لؤرين بة هةرصمي ناوضةي .ين دةدرصت بة ئةلَمانيا لؤربة طوصرةي ئةلزاس و .دةبةسترصت

 سص ,لة ثالَ دةست بةسةرا طرتين,.رةكةيةةلزاس بص بلفؤرت و دةورو بئ,وةمتزوتيون ظيلوة
  مليار 5كة دياري كرابوو بة ,تا قةرةبوي زيانةكان دةكرصتةوة ,يةكي خاكي فةرةنسة 

 دا لة سص سالَي داهاتوو, و ئةوي ديكةش1871مليارصك لة سالَي , فرةنكي فةرةنسي
لة ثالَ دياري كردين أادةي هصزي .ؤيدا نةدرصتئةطةر لة كايت خ,قازانج %  5لة ثالَ ,بدرصت

ئةمةش بؤ جص بة  , بةسةريدا وةك داسةثاندين ثةمياننامةي سةرشؤأانة,سةربازي فةرةنسا
  كؤمةلَةي 1871-3- 1لة .)11( دةبواية نيوملوصن سةرباز لة سوثا دةربكرصت,جص كردين
  دذ  107ةمياننامةكة و  لةطةلَ ث ئةندام547, بة ثةمياين ئاشيت أازي دةبصت,نيشتماين

خةلَكي ثاريس بة كؤمةلَ ,لة طةلَ بةرطري بوون,بةآلم ثاسةواناين نيشتماين ,بوون 
و  دوكاندار,و ئازادخيوازان ثةروةرنيشتمان,كرصكاران و أةجندةران ,نثشتطريي لص دةكرد

م ئةجناثروسيا  لة ناو ثاريس منايشصك  سوثاي . يانيان دةكردثيشةطةران هةموو هاوكار
 لة لصواري ثاريسة و ضاوي بأيوةتة ئةلزاس و للورين  و بذاردين ثروسيالةشكري ,دةدا

 تا لة , كؤمةلَةي نيشتماين دةكرد بسماركيش داواي كؤبونةوةي بة ثةلةي,زيانةكاين شةأ 
 كؤميتةي 1871-3-3لة . أؤذدا كؤببنةوة و مةسةلةي شةأ و ئاشيت يةكالبكةنةوة8

كؤميتةي ناوةندي ثاسةواين نيشتماين ,شتماين دروست دةكرصت بؤ ثاسةواين ني ناوةندي
وةك .بةآلم هةر لة سةرةتاوة جةماوةر ثشتطريي لص دةكرد,هةرضةندة درةنط هةلَبذصردرا ,

 3-10لة . لة بةرامبةر دةولَةيت ئةجنومةين نيشتمانييةكةي تيري مامةلَةي دةكرد,دةولَةتصك
 ئةويش بأياري دواخستين داين ,دةرة كاتئةجنوموين نيشتماين ضةند بأياري ترسناك 

 بةدةس ,كة هةذاراين ثاريس لة كرصكاران و وردة بؤرذوا,كرصي خانوو هةلَدةوةشصنصتةوة 
 بةم هؤيةوة ,ئةم بأيارة لةخزمةت خاوةند خانوةكان بوو,كرصي خانوةوة دةيان ناآلند

هةروةها لة ** .انهةزاران كةس لة خانووةكانييان دةركرانة دةرةوةو كةوتنة سةر جادةك
تا , بأيارصكي كةدا بأياري هةلَوةشاندنةوةي تةواوي ثلةكاين ناو ثاسةواين نيشتماين دا

لة جصطةي ,هةروةها ثاريسيشي لة ثايتةخيت خست , وةك هصزصكي ضةكدار نةهصلَص متمانةي
 هصزيوةك ,ا نةبوودضونكة لة أوي سياسييةوة ثاريسيان لة دةست,ظصرساي كردة ثايتةخت

 و  أاي جةماوةركثكردين بؤ , أؤذنامةشيان داخست وةك هةنطاوصك6ئةمانةو .اوةرجةم
ن بؤ فةرةنسا و ا بةرامبةر بة مل كةض كردني,ية سياسييةكان ئازاد كردينسةركوت

لةهةموو .ادي داسةثاندين دةسةآليت سةركوتكةرانة بةسةر جةماوةرةخؤشكردين زةمين
 ئاطريكة لة ذصر ,ين ثالنكي و فلؤرين دةركرا بأياري ئيعدام كرد,بأيارةكان ترسناكتر

ئةم  )12( وةك دوو أابةر و سيماي ناسراو ئةجنام دةدا,ضاالكييةكانيان  كارو,تفةنطدا
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 داخوازةكاين بسمارك جص ,ةوتري ويسيت بةهةر ضةشنصك بو.بأيارانة خةلَكي ناأازي كرد
 ضةك و تؤثةكاين ,ةبوو ثصويسيت بةوة ه, داخوازةكاينينبؤ جص بة جص كرد.بة جص بكات 

وةك دةسةآليت ,لة ثاريسثاسةواين نيشتماين ,ة دةستةوة ببدات)ثاسةواين نيشتماين(
هةيبةيت حكومةتةكةي ترييان ,لة بةرامبةر حكومةيت ناوةندي , مامةلَةيان دةكرد دوواليةنة

ري بؤ طةأانةوةي ناوةندي دةسةآلت بؤ حكومةتةكةي و جص بة جص كردين ت,نةهصشتبوو
تؤثةكاين . ويسيت ثاسةواين نيشتماين ضةك بكات ,ييةكاينانماننامة سةر شؤأثةمي

 تيري 3- 16لة . لة ناو شاردا, لة بةرزاييةكاين مؤن مارتةر بوو,ثاسةواين نيشتماين
 لة اليةن ئةجنومةين وةزيرانةوة ,3-17لة .دةسةآلتداراين شاري بانط كرد بؤ شارةواين 

ذةنةرال ,ذةنةرالَةكانيش بةشدار بوون ,يشتماين داأصذرانةخشةي ضةككردين ثاسةواناين ن,
 بةزوترين كات بأياري ضةككردين بأيار درا, بأيارةكة كاري بةسةرثةرشت,ري كرا اظيوا دي

ثاسةواين نيشتماين ( بأياري ضةككردين 1871-3-18بؤية لة .ثاريس جص بةجص بكرصت
بؤية دةبصت بطةأصنةوة بؤ ,بة ناوي ئةوةي طواية ئةو تؤثانة مولَكي دةولَةتن,دا)

لة اليةكي كةوة , لة اليةكةوة بأيارةكة جص بة جص بكات ,بةمةش دةيةويست.دةولَةت
 بة بأيارةكة ,بةآلم ثاسةواناين نيشتماين.اتبي ياخي بونةوة لة دةسةآلتةكةي المةترس,

 ةانلةو شوصن,كة ثاسةواناين نيشتماين , ئةوانة بون ,ضونكة ئةو ضةكانة,أازي نابن 
   .نبؤية مولَكي دةولَةت نةبوو,كة ثرؤسيا داطريي كردبوو,أزطارياين كردبوو 

  .بةماناي دةس طرتن بةسةر ثاريس دةهات, ديارة دةس طرتن بةسةر ضةكةكاندا 
خةلَك .ي بةسةر ثاريسدا دادةطرصتبصكاري ونةخؤشي و هةذاري  بالَ,برسيةيت و طراين

ذواكان بة خؤيان و خةزصنةو سةروةت و  بؤر,لةم بارودؤخة ناسكةدا.تةنطةتاو دةبن
 بؤ كرصكاران و ,نيشتمان لة ناخؤشرين أؤذةكانيدا, لة ثاريس هةلَدصن ,سامانيانةوة

بةخؤيان و , لة قةيرانةكاندا ,ئةمة ثيشةي بؤرذواكانة.صلَنةهأةجندةران بةجص د
بةجص  و وآلت بة وصراين  قةيران قولترةوة دةكةن, وآلت بةجص دصلَن ,خةزصنةيانةوة

زةوي و ئامساين مولَكي ,هةموو كاتيش داوا لة هةذاران دةكةن نيشتمان بثارصزصت .دصلَن
  .خؤيانة

ثؤليسيش  , هصرش دةس ثص بكرصت, ي شةو2كاتذمصر ,بأياري جص بة جصكردنيش وابوو 
 ,  و طةأةكةكي ثاريس20 ئةنداماين كؤميتةي ناوةندي و كؤميتة هةلَبذصردراوةكاين  بأيارة 
 دةسيت 3- 18 بةياين 5شةأ كاتذمصر .رةنساي ئنتةرناسيؤناليزم  بطرنلقي فة

خةلَكي .شكسيت بة نةخشةكاين تيري هصنا,بةرطري بص وصنةي ثاسةواناين نيشتماين ,ثصكرد
بةشصوةي طشيت سةربازان خؤ ,كةوتنة سةنطةر لصدان .كانشةقامةثاريسيش أذانة سةر 

خةلَكةكة درومشي بذي كؤمار . دةشارنةوة و ئةفسةرانيش هةلَدصن و خؤبةدةستةوة دةدةن
ضةك ,تةواوي باآلخانةكاين شار دةستيان بةسةردا طريا ,بذي كؤمؤنيان دةوتةوة

  ).13( تفةنط دةسكةوت بوو450000تةا لة قةآلي فانف ,وتةقةمةنييةك زؤر طريا 
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 ثراكتيزة كردين , خةوي بة ضةك كردين ثاسةواناين نيشتماين و,لةوكاتةي تري
 بواري مانؤأو بريكردنةوةي نةمابوو ,دذ بة شؤأش,اننامة سةرشؤأييةكةوة دةبيين ثةميم

 , سةربازي بةرطري نيشتماي300000 أاثةأين لة كؤي ,كرصكاران و زةمحةتكصشاين ثاريس,
بة بةرةي ,كة ثةيوةست بوون ديئةواين ,ا ضون دةكاين تريز كةس بةدواي داخوا300تةا 

بأياري .رةطاي شارةوانيدا دةطرن و تيري لة ثاريس هةلَدصتدةست بةسةر با).14(شؤأشةوة
  .هةلَبذاردين كؤمؤن دةدرصت

  
 . قاهرة1928تاريخ قرن التاسع عشر  حممد قاسم حسني  -1

ف .الجزء الثاني  ..ترجمة عبد االلة النعيمي  .. التاريخ االقتصادي  لعصر االمبريالية  -2
 5ل.الطبعة االولى.كية في عالم العربياالبحاث والدراسات االشترا مركز.بؤليانسكي

  1981دار الفارابي )جامعة باتريس لومبا للصداقة بين الشعوب(عرض اقتصادي تاريخي -3
 .413ص

يوئيل يوسف .هاشم نعمة    د.  ترمجة  د1918-1848السراع علي سيادة يف اوروثا     -4
 .عزيز

  .82سطور   ص يوميات كومونة في 1971سنة  ,7-6طريق عدد خاص شهر  5
ف .الجزء الثاني  ..ترجمة عبد االلة النعيمي  ..التاريخ االقتصادي  لعصر االمبريالية   -6

 .5 لالطبعة االولى.االبحاث والدراسات االشتراكية في عالم العربي مركز.بؤليانسكي
 .15  ل2002ئةبوبةكر خؤشناو  سلصماين –كؤمؤين ثاريس -7
 .24  ل5هةمان سةرضاوةي ذمارة -8
 .49حرب اهلية في فرنسا ص-9

  .82 يوميات كومونة في سطور   ص1971سنة  ,7-6طريق عدد خاص شهر -10

 .51 كارل ماركس  ص –احلرب االهلية يف فرنسا - 11
  .232فكر جديد ص  – ايام كومونة باريس و دروسها التاريخية - 12

  .34  ل2002ئةبوبةكر خؤشناو – كؤمؤين ثاريس -13
 .49ي فرنسا ص حرب اهلية ف-14
 
ظصرساي شارصكي بضوكة لة تةنيشت باريس  كؤنة قةآلو بنكةي أذصمي ثاشايةيت لص *

  ).  كيسرا هةورامي-  2003- 6طاورباخي ذمارة (بوو
  .هةمان سةرضاوة-**

  
  

   لةسةر  شةأيانكرصكاراين فةرةنساو ئةلَمانياو هةلَصست
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ا   لكي لة ثاريسد29ةوةيي يةكةم نصونةت,لة هةل و مةرجي بةرثا كردين كؤمؤين ثاريسدا 
 34لةوانة  ,باآلدةست بوو زؤربةي أصكخراوة كرصكارييةكانيشدا هةروةها بةسةر,هةبوو

 يةكصيت ئايدؤلؤذييان بةآلم ئةنداماين).1( كؤمةلَةي هةرةوةزي43ناوةندي سةنديكايي و 
 ئةوانةش .دابةش ببون بةسةر ثالنكي و ماركسي و يةعقويب و برؤدؤين,نةبوو لةناوخؤدا 

  لة , أةنطدانةوةي ئةم بؤضونة جياجيايانة.ةكانةوة بوونستلة ضةث و أاسيت ماركسي
  . كؤمؤنةدا دةركةوتبأيارو كردارةكاين 

   واتة, يؤيل8
 ئةنداماين لقي  , بة بأيارصك, دةولَةيت فةرةنسة , أؤذ ثصش  دةس ثصكردين شةأ11

  لقي , ي يؤيل12 أؤذي  لةبةآلم).2(ردفةرةنساي ئةنتةرناسيؤنايل  طرت و دادطايياين ك
,  بص طوصدانة دادطايي كردين أابةراين, ثاش ئةو تصسرةواندنةي لصي كةوت ,فةرةنسا

ئةي كرصكاراي (:لة بانطةوازصكدا ويت,  خؤئامادة كردين شةأي أسوا كردناوةأؤكي
 با لة دذي شةأ دةنطي خؤمان تصكةلَ بةيةكدي.ئةلَمانياو فةرةنسا و ئيسثانيا 

 لة أوانطةي كرصكارانةوة لة ,ةشةأكردن بؤ بةرذةوةندي بنةمالَةيةكي مولَكدار.بكةين
ثاشان سص أؤذ بةدواي دةس ثصكردين ).3)(شتصكي ديكة ين ية,شصتييةكي ثأ تاوان زياتر 

و   كردةوة هةمان هةلَوصسيت دوبارة, لقي فةرةنساي ئةنتةرناسيؤنال , جارصكي كة,شةأ
نيا شةأي تة...ئايا ئةم شةأة نيشتمانيية؟نا,شةأصكي أةواية؟نا,ئايا ئةم شةأة (  نوسي

ئصمة بةناوي مرؤظايةيةيت و دميوكراتيةت و بة ناوي بةرذةوةندي,بنةمالَةيةكي مولَكدارة 
بةشداري ناأةزايي ئينتةرناسيؤنال دةكةين و دذي شةأ , أاستةقينةي فةرةنسا 

 كؤبونةوةو , لة برانطشؤت7-16اش لة بةهةمان شصوة كرصكاراين ئةلَماني).4)(دةوةستني
بةناوي (: وتيان, دذ بة شةأ دةربأي ,اهاوكاري تةواوي خؤيان بؤ كرصكاراين فةرةنس

-و بةناوي كرصكاراين ئةندامي حيزيب سؤسيال,دميوكراتيةيت ئةلَمانيا بة طشيت 
كدارةكانة أايدةطةيةنني كة ئةم شةأة شةأي بنةمالَة مولَ,دميوكرايت ئةلَمانيا بة تايبةيت 

  ئةو دةسيت برايةيت يةي كة كرصكاراين ناو ئةو و ئصمة بة طةرمي دةستمان دةخةينة 
بة ديل طرياين  دواي دةست ثصكردين شةأو تصكشكان و).5)(فةرةنسا بؤيان درصذ كردوين

  ية بةشداري ناأةزايةيت, لة كؤمةلَطةكرصكاران وةك ثةلصكي ضاالك.ناثلوصن 
  . داواي كؤمارييان كرد,أذانةسةر شةقامةكان , و بة ئاآلي سورةوة كرد يانانةكجةماوةريي

  ــــــــــــــــ
  78حرب اهلية في فرنسا  ص-1
  .   يوميات كومونة1971 سنة 7-6عدد خاص  شهر  –طريق -2

  .15ل –ئةوبةكر خؤشناو -  كؤمؤن-3
  .هةمان سةرضاوة -4
  16ل- ئةبووبةكر خؤشناو– كؤمؤنةي ثاريس -5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  - 23 - 

  
  سةر هةلَداين كؤمؤنهؤكارةكاين 

  
  -:ترينيان ئةمانةي خوارةوةن نطر  ط, سةر هةلَداين كؤمؤن, بونة هؤي,كؤمةلَصك هؤكار

  .شةأ لة طةلَ ئةلَمانياو شكسيت وآلتةكةيان-
سازش ,  و قةبولَ كردين ثةمياننامةي سةرشؤأانة,خؤبةدةستةوة داين دةسةآلتداران -

كةبة باج و سةلةم كؤ كرابوةوة ,بؤ ثروسةكان  بردين خةزصنةي دةولَةت.كردن بة نيشتمان 
  .لة خةلَك

نةخؤشي ,طراين ,وقةي توندي ئابوري لةسةر شارئابلَ,بآلوبونةوةي هةذاري و نةداري -
  .بوو بة دؤزةخ  كرد,ئةمانة هةموي ذيانيان لة ثاريسدا,

  شةأةكة لة سةرياين زياد ,وة  دانة  بةهؤي باج, هصناين وردة بورذوازيهةرةس-
  .دبووكر
روةها ئةو ةه, كرصي دواخراوي خانوو أاطرترصت,ان كة بةطوصرةي,أاطريت ئةو ياسايانةي-

 , ثيشةطةر,ئةمةش دوكاندار, وةرطرترصتةوة,قةرزانةي كة كايت ورطرتنةوةي دواخرابوو
  .بازرطانةكاين موفلس كرد

ردا اين لة خزمةت جةماوةك بأيارة,ين نيشتماينةثصكهاتةي كؤنةثةرستانةي ئةجنوم-
  .نةبوو

  .تواناي  دةسةآلت كردنيان نةبوو, لةو سةركردانةي ,ناأةزايي جةماوةر-
  أؤذينةوةيي بؤ تةق,طرنطترين هؤكار بوو, بأياري ضةككردين ثاسواناين نيشتماين-

18 -3.  
بة  , جةماوةر لة أيزةكان, و يةكسنيخوازانة طةشة كردين بريكردنةوةي سؤسيالسيت-

  .  لة ثالنكييةوة بؤ  ماركسيسيت,اجياوة جي و بريكردنةوةي بؤضون
  . سةنت بؤ هةر ذمارةيةكي ضاثةمةين2سةثاندين باجي ,  أؤذنامةي كؤماري6داخستين -
كة دوو أابةري هةرة دياري خةبايت , بةسةر ثالنكي و فلؤرانس , سةثاندين بأياري مةرط-

  . * بزوتنةوةي كرصكاري بوون وجةماوري
  .ة هؤي بةرثا كردين كؤمؤنة ن كة بو,نطترين هؤكار بوون طر, بامسان كردخاآلنةيئةم 

  _بة بةرثا كردين كؤمؤن دوو ئةرك ئنجام درا
 سازش و كة, لة ضنط ثةميماننامةي خؤفرؤشانةي بؤرذوازي ,أزطار كردين ثاريس-ا

دواي ,لة هةمان كاتدا.(وةك ئةركصكي نيشتماين  . دةكرد لةطةلَ ثروسييةكانيسةودا
 بؤ هةتا هةتاية توأ دراو , سستةمي ثاشايةيت, ةوة1875 لة سالَي,كؤمؤنة 

 بؤ يةكجاري زؤرينةي كؤماري دةسةآليت بةدةستةوة طرت 1879تا لة سالَي .)نةطةأايةوة
  ).1(و سةركردايةيت بص  منافسي كؤماري كرد
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كؤكردنةوةي ئةم دوو ئاماجنة   : و وويتلينني أةخنةي لةم  تصأوانينةي كؤمؤنارةكان طرت
  بوويالستةكاين فةرةنساسؤسهةلَةي طةورةي - نةتةوةيي و سؤسيالستيي– يةكة دذ بة

)2(**.  

 لة ذصر ستةمي دةسةآليت ,أزطاري سؤسيالسيت ضيين كرصكار وستةمديداين كؤمةلَ-2
  ئةمةيان وةك ئةركصكي ضينايةيت,بؤرذازي 

  ـــــــــــــــــ
  .تسكين مسالة لطرح مسالة االجتماعية –االن غريش -1
  .152 ص – نصوص حول المسائل العسكرية -2
  

  ــــ
  ثةراوصز

  ــــــــــــ
  
بارستايي خؤي نةدراوةتص لة بةرثا كردين ,بة تايبةت ثالنكي , بةداخةوة تا ئصستا(- *

كة ئةمةش لة اليةن ماركسستةكانةوة .كة يةكصك لة أابةرة هةرة ديارةكاين بوو,كؤمؤندا 
  ).ةئةجنام دراوةو لة أؤلَي كةمكراوةتةو

ئايا بة هةق كؤمؤن دةولَةتصكي سؤسيالسيت ,ئةم بريكردةوةيةش قسةهةلَةطرصت.(-**
هةندص داخوازة , يك بووتيان كؤمارصكي بص سةرةك كؤماري دميوكرا.بوو

  ).قسة كردن لةسةر ئةمة هةلةَ طرين بؤ بةشةكاين داهاتوو,دميوكراتيكةكاين بةجص طةياند
دنةوةي ئةم دوو درومشة ثصكةوة أصطةي ديكة لة ثاشان ئايا كؤمؤنارةكان جطة لة كؤكر

ئةطةر .لة كاتصكدا داكؤكي لة نيشتمان داواكاري خةلَكي ثاريس بوو,بةردةمياندا هةبوو ؟؟؟؟
 ئةم ئةركةيان بة كص بسثارداية,داكؤكييان لة نيشتمان نةكرداية ضييان بكرداية

بة بأواي من .مؤنةكؤنةثةرستاين هةردوو وآلت يةكطرتوو بوون بؤ تصكشكاندين كؤ,
كؤمؤنارةكان هةلومةرجةكةيان باش خوصندبوةوةو سةروةرييةكيان بةجص هصشت بةوةي 

تصكةلَ كردين ئةركة .ئةوان سوارضاكي داكؤكي لة نيشتمان بوون نةك دةسةآلتداران
بةشي زؤري .نيشتماين و ضينايةتييةكان داهصنانصكي سةركةوتوانةي كؤمؤنارةكان بوو

  .ن لة كؤمؤنة ئةكرد بة هؤي ئةم هةلَوصستةي كؤمؤنةوة بووئةوانةي ثشتطريييا
  

  هةلَبذاردين كؤمؤن
  

نة حكومةيت تري وة نة سوثاي داطريكةري ثروسي  ,ثاريس ئازادة,  ةية  )3- 19( أؤذي
ثيشةطةرو ,كرصكاران ودوكاندار .ئةو أؤذة لة بةياين زوةوة شار مجةي دصت  ,تصداية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  - 25 - 

سةر أذاونةتة ,طةنج و الو,ذنان و مناآلن, ثاساواناين نيشتماين,أؤشنبريان
حكومةيت تيري  . دنيايةك ئاوات و ئاماجنيان لة كؤلَ ناوة انهةريةكةي.شةقامةكان

  بة تةا دةسةآلتداريةيت ثاريس بؤ ثاسةواناين نيشتماين  ,وة بؤ ظصرسايهةآلت
  .وةتةةوما

كة لة , شارةواين ثاريسلة بارةطاي,ئةو أؤذة  كؤميتةي ناوةندي ثاسةواناين نيشتماين 
بةياننامةيةكي أوو لة خةلَكي ثاريس  و .بان باآلخانةكةي ئاآلي سور دةلةرصتةوة 

-:  و  درومشي بة ياننامةكة بة كؤماري فةرةنسا.هاوآلتيان دةركرد
دةسيت  اي شؤأشي فةرةنسةك سةرةكييةدرومشة –برايةيت ,يةكساين,سةربةسيت

 بؤ , ئامادة بن,لة شوصين خؤيان,ةلَكي ثاريس كرا لة بانطةوازةكةدا داوا لة خ.ثصكرد
 ئةندامي كؤميتةي ناوةندي 21 لة اليةن ,ئةم بانطةوازة.ئةجنام داين هةلَبذاردن 

 لةو ,كة هةرئةوانة لةو كاتةدا. ئةندام 40لة كؤي ,  ئيمزا كرا, نيشتمانييةوةاينثاسةوان
نةك ناأازي بن لة ,وص نةبوون  لة,ةوة بةهؤي كاروبار,ئةواين ديكة,شوصنة ئامادة بوون

 ,هةر ئةو أؤذة. دياري كرا بؤ هةلَبذاردن , واتة ثاش يةك هةفتة, 3-26أؤذي .بانطةوازةكة
  .بأياري ئازاد  كردين زيندانة سياسييةكان دةركرا

 , لة ذصر سصبةري هةأةشةو طوأةشةي حكومةتةكةي تيري لة ظصرسايةوة,3- 26أؤذي 
اخةوة نةمتواين ثةيرةوي ناوخؤي هةلَبذاردنةكة بة دةس بة د.(هةلَبذاردن ئةجنام درا

  ). ي خؤيان هةيةكة طرنط , لة بةأصوةبةري كؤمؤنةدا,لةطةلَ أصذةي بةشداري ذنان,صنم 
 1850لة سالَي ,  كةس بوو300000  ذمارةي دانيشتواين ,17ثاريس لة سةرةتاي سةدةي 

 هةولَي طؤأين و نوص 1853سالَي .هةزار كةس 600طةيشتة دانيشتوواين ثاريس ,دا
لة سالَي , لة ثاريس دةركرا, خصزان117533 سالَدا 15لة ماوةي ,كردنةوةي ثاريس درا 

 100ثاريس أوثصوصكي بضوكي هةية كة دةكاتة .  ملوصن كةسي تصدا دةذيا1 زياتر لة 1870
مصذوي . لةو كاتةدا  ضارةكي ثيشةسازي فةرةنسة لة شاري ثاريسدا بوو).1 ( 2كم 
 دةنطدانييان أةت ,نيوةي خةلَكي ثاريس . سال800َرةنسة دةطةأصتةوة بؤ زياتر لة فة

 دةنطييان نةدا  و أةتيان كردةوة بة شداري لةو ,طةأةكة بؤرذوا نشينةكان,كردةوة
  .يان بة جص هصشتبووبة شصكييان ثاريس,هةرضةندة ثصشتريش .دةنطدانةدا بكةن 

بةآلم بة شصكيان كاركردنييان أةت ,ةلَبذصردرا  ئةندام ه86 ,لة هةلَبذاردين كؤمؤنةدا
لة ....).,أؤذنامةنوس و أؤشنبري و ( هةمةكار 29و ) مستخدم( شاطرد8, كرصكار 28.كردةوة

فرانكل و سرييالية ( ماركسي 2 برؤدؤين و 20 بالنكي و 21أوي سيياسييةوة 
- برؤدؤين60(هةرضي أؤجية غارودية أصذةكة بةم شصوةية دياري دةكات ).2)(فارلني

بة شصوةي طشيت سؤسييالستةكان بة هةموو .3)يةك ماركسي-كةمايةتييةكي بالنكيين
زؤربةي زؤري كؤمؤنةيان دياري ,يةعقوبييةكان ,ماركسي ,بالنكي ,برؤدؤين, ةوة يبالَةكان
 ,ماركسييةكان هؤي هةلَبذاردين زؤربة.ية بوون دامةزرصنةري ئةو  بةأصوةبةرايةيت,دةكرد
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 لة أوي , بالَة سؤسيالستة غةيرة ماركسييةكان,وازي لة أوي ضينايةيت لة وردة بورذ
وة , وآليت بؤرذوازي بضوكا لةو كاتةدافةرةنس, دةبةنةوة سةر ئةوةي ,سياسييةوة

   .*ماركسيزميش بريو باوةأصكي نوص بوو
بة ,كاتةوة ة  ناوي هةلَبذصردراوةكان بآلو د, لةبةردةم شارةواين, 3-28أانؤي أؤذي 

  . بة قسةكاين كرديتبذي كؤمؤن دةس,ي بذي كؤمار درومش
 76ي  تةمةن بة سةرثةرشيت شارل بلي,هةر ئةو أؤذة كؤمؤن دةسيت بة كارةكاين كرد

  . كؤمؤن بوو هةلَبذصردراوي  كة ثريترين ئةندامي,سالَة
شاعريي طةورة ئؤذين ثؤتيةو ضوار ئةندامي كة , هةلَبذاردن تةواو كرا, ئةثريل26لة 

  . لةو خولةداردرانهةلَبذص
 لة دةنطدان لة ,بة بص جياوازي ضينايةيت و جنسي,كؤمؤن لة أوي بةشداري  هةموان 

 تا ئةو كاتة مرؤظايةيت ئةزموين ,يةكةم ئةزموين دميوكراسي بوو , سالَييةوة18سةروي 
ان مايف نذ, لة فةرةنساي مةلَبةندي دميوكراسي 1944سالَي تا .واي بة خؤيةوة نةديبوو

بؤ . كرد   مرؤظايةيتمنونةيةكي نؤصي دميوكراسي ثصشكةشكؤمؤن .انييان نةبوودةنطد
  .قةرزاري ئةم هةنطاوة ئازادي خوازانانةي بصت,هةتا هةتاية مرؤظايةيت 

-خةلَكي ثاريس لة سةردةمي ثاشايةيت و دواتريش دابةش دةكران بةسةر سص  توصذةوة
توصذي .- )بورذوازي(م ناوةندي بووئةوانةي داهاتييان ما,ةثياواين كةنيس,نةبيلةكان 

  .مايف دةنطدان بؤ هةموان نةبوو.يةكةم و دووةم لة باجدان ئازاد كرابوون
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تا  ئةندامةكاين , ئةندام ثصك دةهات 60 كة لة , جملس شيوخ هةبوو,لة فةرةنسا ثصشتر

 بة ثالَةثةستؤي 1814لة سالَي ,ي  لصنان الةبووي نناثلوصن نا,مردن دياري دةكران 
   ثاش دامةزراندين كؤماري سصيةم 1875لة .  دامةزرايةوة1852لة ,ئيمثراتؤر نةما 

كةسي 75 وة , بة هةلَبذاردن225, كةس بوو 300ئةجمارة ذمارةي ئةنداماين , دامةزايةوة 
   هةموو ئيمتيازاتصكي1791 لة سالَي ,هةرضي كؤمةلَةي نيشتمانيية.بة دياري كردن

 ,طشيت ثاش شؤأش بة هةلَبذاردين, 1848سالَي .دةرةبةطايةيت هةلَوةشاندةوة 
ردرايةوةو ابذهةلَثاشان . ثاش كودةتاكة هةلَوةشايةوة1852لة ,ئةنداماين هةلَبذصردران 

 , دةنط1 بة زيادةي 1875لة سالَي  , يةوة كةوتة ذصر دةسيت, ئاشيت وأياري شةأب
 .دا  امةزراندين كؤماريبأياري د

كة لة نصوان  ,بوو كؤمةلَة  شؤأشطصريية ي ئةو ئةم ناو,هةرضي  كؤمةلَةي نيشتماين ية 
 لة ياننوصنةراين طةيل فةرةنسيناوي   لةو نوصنةرانة نرا كة 1789- 7-9بؤ 6-1789- 17

و بة ناوي بو,دوايي )ئةو توصذة نة لة نوبةالء بوون و نة لة ثياواين كةنيسة(خؤيان نا 
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  1871كة دوايي لة ,ثاشان ناوي طؤأا   ,1791- 9-30لة بةرواري  )كؤمةلَةي نيشتماين
  .ناوةكةي بؤ طةأايةوة

بة .  تةواوي ئيمتيازايت دةرةبةطايةيت هةلَوةشصنرايةوة1792- 9-30 بؤ  1789-7-9لة 
 لة هةروةها بأياري لةسةر  جياكردنةوةي دةسةآلتةكان دا.1789-8- 4تايبةت لة 

هةروةها بأياري  يةكساين هاونيشتمانيان لة .دا)دادطا- أاثةأاندن-ياسادانان(يةكتر
  . فةرةنساش دابةش كرا بةسةر ناوضةكاندالة هةمان كاتدا,بةرامبةر ياسا درا

ري نوصي فةرةنساي ودةست, دامةزرا 1848كؤمةلَةي دامةزرصنةران كة بة دواي شؤأشي 
  .1851- ديسةمبةري - 2 بؤ 1849- 5-28ة ثاشان كؤمةلَةي ياسا دانان هات ل.داأشتةوة

1- com.moqatel.www://http      
 .417 ص1981دار الفارابي –عرض اقتصادي تاریخي - 2

سةيريئةم سايدة بكةن بؤ كورتةيةك لةسةر ثاريس        
shtml.paris/paris/arabic/net.adelnet.www://http 

21225=asp?newsid.shownews/info.newsarchive.www://http تاريخ برلمان    
  فرنسي
  .5جزء -روجية غارودي–واليات المتحدة طليعة االنحطاط -3

  
                 نةخشةي شاري ثاريس

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  - 28 - 

لة , لة ثارسةنطي هصزةكان  بةدي ناكةين, بةآلم  تا ئصستاش طؤأانكاري أيشةيي- *
هةرضةندة كؤمةلَطةي فةرةنسي ئصستا كؤمةلَطةي وردة ,ئةجنامي هةلَبذردنةكاندا 

  .بورذوازي نيية
 
  

  بأيارةكاين كؤمؤن
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  .وصنةي دووةم ثاش كؤمؤن,وصنةي يةكةم  ثصش كؤمؤن
  

 بؤ ضةسثاندين دةسةآليت , ئامرازصك بوو بة دةست بؤرذواوة,ة لةسةرةتاو*كبريوكراتي
  بريوكراتيكي تصكشكاين داموو دةزطاياميلة ئةجنئةم ئامصرة .ثامشاوةي دةرةبةطايةيت 

  ثصشوو  سستةمةكاينيبةلَكة طةشة ثصداين هةمان دامو دةزطا,دةرةبةطايةتييةوة دانةمةزرا 
  .بوو

 ,ةبةطايةيت لة ئةوروثار هةولَ و تةقةآلي دة,ثاش ئةوةي أذصمي سياسي بورذوازي ضةسثي 
 بؤ درصذةدان بة ,ة ئامرازصكو بوكيبريوكرات,مايةوة  بص ئاكام ,بؤ طةيشتنةوة بة دةسةآلت
سةركوت كردين ضيين كرصكارو ئامرازصك بؤ  , و ضيين بورذوازيئيمتيازاتة ضةوسصنةرةكاين

لة . ناثلوصن طةشةي ثص دا,ةوة  1791لة سالَي ,ئةو ئامصرة , الة فةرةنس.ئازادي خوازان
تةمي دةسةآلتدارييةيت سس ثاراستين  بنضينةي لة سةر ,ثصش ئةو مصذوةشةوة
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 وةك ئؤرطاين , أذصمة يةك لة دواي يةكةكان,بة دواي ناثلوصندا.دةرةبةطايةيت دامةزرابوو
 ئازادي  تةواوي ودذ بة خؤيانضينايةيت  سياسي و  لة دذي دوذمناين ,كردنسةركوت 

  .طةشةيان ثصدا هصشتيانةوةو خوازان 
زطا زةبالحةي ئةم دام و دة, ي فةرةنسةو ئةوروثا 1848لة ثاش شؤأشي  حوزةيراين

 ثصشهاتةكان وة , بةرةو أوي طؤأانكاري ,ةي بتوانصتوبؤ ئة. زياتر طةشةي ثصدرا ,سةركوت
 ئةم دام و ,بةآلم لة كؤمؤنةدا. لة سةردةمي لويس ثؤناثارتدابة تايبةت.و شؤأش ببصتةوة

زطاي و دة دام,لة بةرامبةردا ,طؤأانكاري بةسةردا هصنرا, هةلَتةكصنراو  لة أيشةوة ,دةزطاية
 ,كؤمؤن لة ئاكامي  ئةوةوة هات,هةرضةندة هةندصك لةو بأوايةدان .** نوص دامةزرا

ئايا (,  ثصيان بة جصهصلَرابصتشؤأش كردنبة نةك , يان بة جص هصشتسثاري,دوذمنةكانييان 
يان دوذمنةكانييان ثاريسييان بةجص , دةسةآلتييان بة دةستةوة طرت 3-18كرصكاران لة 

دةتوانرا ( لة هةمان ثةرتوك و خوصندنةوة بؤكؤمؤنةدا دةنوسصتهةروةها).1 (هصشت؟
  ).كةسيش داكؤكي لص ناكردن,سةرجةم وةزيرةكان بطرترصت بة ترييشةوة بةآلم نةكرا

مؤري خؤيان بة أاثةأينةوة , جةماوةر بة طشيت هاتنة كؤأي تصكؤشانةوة  ,لة أاثةأيندا  
ثاشطةز بونةوة لصيان .دي جةماوةردا بوون أيشةيي و لة بةرذةوةن,و طؤأةكان بؤية ئالَ,نا

  .ضونكة جةماوةر بؤ خؤيان سةرضاوةي بأيارةكان بوون,طران بوو 
  ــــــــــــــــــ

  .1924-1- 4كتب يف ,  ليون تروتسكي, دروس من كومونة باريس -1
بة ,أصك خستةوة,ناثلوصن سةرلةنوص فةرةنساي لة أوي سياسي و أصكخستنةوة *

وآليت دابةش .كة ثاشان كؤمؤنة دذي وةستايةوة,ةكي ناوةندي دروست كردين ئيدارةي
-دائريةكان ,Departements-ثارصزطاكان,كرد بةسةر سص بةشدا 

Arr_onndlssements,شارةواين-Communes.  
ناكرص ضيين كارطةران تةنيا بة (كؤمؤنةي ثاريس بةتايبةيت ئةوةي سةملاند كة **

 بةكارهصناين بؤ ئاماجنة تايبةتييةكاين خؤي دةسةآلتطرتن بةسةر دةزطاي دةولَةتدا و
  .جةالل دةباغ وةري طصأاوة-18ل- )مانفصست(بةياننامةي ثاريت كؤمؤنيست- بةس بكات

ئةوةي ,دةزطاكاين باجة ,طرنطترين بةشي دةولَةت ئصستا لة وآلتة ثصشكةوتووةكان 
ين دةسةآلت بة ئةم بؤضونة لةطةلَ طؤأي.دةولَةت دةذصنصت و أاي دةطرصت  ئةم دةزطايةية 

طؤأانكارييةكان لة دةزطاكاين دةولَةت  ثاش .ثرؤسةي هةلَبذاردن يةك ناطرصتةوة
ضونكة دةولَةت لةم سةردةمة ئةوةندة زةبالح و ,هةلَبذاردنةكان زؤر سست و كةمة 

دةولَةت لة بري .تصكةلَة ناتوانرصت لة كؤمةلَ جيابكرصتةوة و بة سانايي تصكبشكصنرصت
سؤسيالةوة خؤي دةكات بة هةموو مالَصكداو  تةئمني و أصطةي باج و سوثاو ئاسايش لة 

 .هةمووي دةبةستصت بة خؤيةوة
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  ة كؤمؤن يةيتكؤلَةكةكاين دةسةآلتداري
  

تواين شصوازصك ,لة سستةمي بةأصوةبةرايةيت دةسةآلتدا ,كؤمؤنةي ثاريس 
 لة داهصنانةكاين.منوونةي نةبووة لةثصش خؤيدا,لةبةأصوةبةرايةيت داهصنصت,

سةر مةشقي دميوكراتيزة كردين دةسةآلت لة دةيةكاين ,بوة ,بةأصوةبةرايةتيدا
  _: لة  بوو رييتبكاين دةسةآلت لة   كؤمؤنةدا كؤلَةكةطرنطترين .دواتردا

ية لةسةرةوة قةبولَ كرابصت   ئةو بأيارانة ين, لة كؤمؤنةداسةرضاوةي دةسةآلتداري-1
ئةجنامي  بأيارةكان , خةلَك بأياري لة سةرة دات ,وة كة لة خوارة,بةلَكة ئةو بأيارانةية,

  .نةك بةرذةوةندي دةسةآلتداران,جةماوةرةكارو ضاالكي داهصنةرانةي 
لة بةرامبةردا دامةزراندين , دةزطاي بريوكراتيكي دةولَةيت وهةلَوةشاندنةوةي دامو-2

ستةكان نةك ئةم لة داهاتودا  سؤسيال(.سستةمصكي بةأصوةبةراييت نا ناوةندي دميوكراتيك 
 لة ,ترين سستةمي بةأصوةبةرصتييان  بةلَكة  بريوكراتيك,ئةزمونةيان دوبارة نةكردةوة

  ). بةر هةم هصنا,مصذوي مرؤظايةيت
  و كةمكردنةوةي ثؤليس هصزة ضةكدارة  ثيشةييةكان تةواويو هةلَوةشاندنةوةي سوثا -3
 ,لة بأي ئةوة,ن و دامةزرابو لة ثصناو سةركوت كردين جةماوةر ,كة لة دذي جةماوةر و,

دصينة سةر دواجار ( .تا خةلَك ثارصزطاري لة خؤيان بكةن,ضةكدار كردين جةماوةر بة طشيت 
  ).ئةم خالَة

الدانيان هةركاتصك زؤربةي ئةوانةي ,كاربةدةستاين دةولَةت أاستةوخؤي هةلَبذاردين -4
   هةلَيان 

 فرةنك 6000 بة  بةرزي دةولَةتي بةرثرساينهةروةها دياري كردين اليةين زؤري كرص.
 لةطةلَ كارةكانيان  لة , تةواوي ئيمتيازايت فةرمانبةرة  طةورةكان,ئةمةش دةربأي ئةوةية,

  .دةستيان دا 
 دةسةآلت دابةش , لة نصوان خؤياندا,ئةوةيان أةت كردةوة,ئةنداماين هةلَبذصردراوي كؤمؤن 

ئةمةش قسة هةلَة طرصت و لة (بكةنةوة  لة يةكتري جودا , بأيار دان و أاثةأاندن, بكةن 
  ).داهاتودا لةسةري دةدوصني

 خؤيان كارةكانيان دابةش ناصو  نة ل, كؤبونةوةئةنداماين هةلَبذصردراوي كؤمؤن,3-29لة 
  .   لة بأي وةزارةخانةكاين ثصشوو, دابةش بوون كؤميتة9 بةسةر ,كرد

 ,كة دذ بة كرصضييةكان دةرضوبوو ,ئةو بأيارة بوو أاطرتين ,يةكةم بأيار كة كؤمؤنة داي
 أاطرتين ,بة طوصرةي بأياري نوص.تيايدا أاطرتين داين كرصي خانوي هةلَوةشاندبوةوة 

  بؤ ماوةيةكي دياري , لة دواي بةرواري  ئؤكتؤبةري سالَي أابردوةوة,كرصي خانوي نةدراو
  يؤين 1ا   تةوة ئةبريل1 لة ,هةروةها بأياري هةلَوةشاندنةوةي كرص ي خانوو.كراو

 طةأصنرايةوة بؤ , ثصشتر دةسيت بةسةردا طريابوو,هةروةها ئةو مولَكة داطري كراوانةي,
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وةم نة فرؤشتين كةل و ثةلة دانراوةكان لة بانكي فةرةنسة وفةرماين د.خاوةنةكانييان
كة خؤي لة هةلَوةشاندنةوةي بأياري  .فةرماين سصيةم هةلَوةشاندنةوةي سةربازطريي بوو .

  . زؤرة ملص و  سوثاي نيزامي دةبينيةوةتةجنيدي
 بة طوصرةي كؤمبيااليت , بوو بأياري بةش بةش كردين قةرز,ي كةداهةروةها لة فةرمانصك

ئةم بأيارةش لة بةرذةوةندي بؤرذواي بضوكدا , درصذ كرايةوةبؤ ماوةي سص سالَ ,بازرطاين
 ئةبرصل 12لة ,ة بةآلم ئةم بأيار . كة ماية ثوضي ئابوري هةأةشةي لص دةكردن,بوو

 لة , وةستاندين وةرطرتين كؤمبيالة و هةلَوةشاندنةوةي هةموو داوايةك,هةلَوةشايةوة 
 لةو , بأيار لةسةر جصطري كردين بصطانةكان,روةها لة هةمان دانيشتنداةه.مةأ كومبيالة

نابصت هيض , بأيار لةسةر ئةوة درا , ئةبريل1لة .جصطةيةي بؤيان دياري كرابوو درا
 بأيار لةسةر ,  ئةبريل2لة .)  1( فرةنك زياتر وةرطرصت6000ندصك لة كؤمؤنة لة كارمة

, كاروباري ئايين درا  هةلَوةشاندنةوةي بودجةية و, لة دةولَةت ,جياكردنةوةي كةنيسة
 – لة دةولَةت ة لة جياكردنةوةي كةنيس,  برييت بوو,بأيارةكة لة ضةند خالَصك ثصك هاتبوو

نة بب ,و بينايةكاين كةنيسةو كؤمةلَة ئاينييةكان هةموو مولَك– نةماين بودجةي ئةوقاف
  .ةسيت طةلدثشكنيين مولَكة داطريكراوةكان و خستنة بةر-دةولَةت مولَكي

واتة , بأياري هةلَوةشاندنةوةي فصركردين ئايين  لة قوتاخبانةكان درا, نيسان8لة 
 ,ضةندين بأيار دةركرا , ئةبريل13- 6لة  ..ثةيوةندي خوصندن بة كةنيسةوة ثضأصنرا

 . كة هصماو دةربأي طياين شؤفينيةيت فةرةنسي بوو,سةبارةت بةو شوصن و ئارمانةي
 لة اليةن طةلةوة , بوويةكةم سةركةوتين ناثلوصن ستووين ظاندؤم كة نيشانةي 

و بةشصك لة طةشت و ,هةرضةندة ئةمة وةك ثارصزطاري لة شوصنةوارة مصذوييةكان (اصنرأوخ
بؤ ثاراستين  , وة لةطةلَ أصككةوتنة  جيهانييةكان ,ة بة ساماين نةتةوايةيت زيان,طوزار
   .*)يةك ناطرصتةوة, كلتور

كردن رلة كا, كة بة بص هيض هؤيةك ,قانةيي ئةو كارطةو فابر, بأيار درا, ئةبريل16لة 
يان وايان بة ,ياخود هةآلتبوون  ,ياخود خاوةنةكانيان  خؤيان شاردبوةوة ,أاوةستابوون 

 بة سانديكا كرصكارييةكان ,يانئةركي بةأصوةبردني.باش زانيبوو كار أاطرن
 بؤ جص بة جص كردين ئةم ,ئةوانيش بة شورو شةوقةوة كارةكانييان ئةجنام دا,ادرسثصر
 ,هةروةها كؤمؤن. كؤمةلَةي بةكارهصنانيان أصك خست7 كؤمةلَةي بةرهةم هصنان و 43 ,كارة

 لة , ئةبريل6 لة .لة سةر كرصكاراين هةلَوةشاندةوة) غةرامةت (بريي ئيعدام كردن و 
  ).2(سوتاند يان)مقصلة(ئاهةنطصكدا 

ئةو كات . بأياري ياساغ كردين كاري شةوانةي كرصكاراين نانةواخانةكان درا , ئةبريل20لة 
  .كار بكةن نانةواخانةكان  شةوانة ,باوبوو

  . ثصويست كرا البردرصنيشهةركاتصك ,قازييةكان ئازادانة هةلَبذصردرصن,هةروةها بأيار درا 
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  سزاي بؤ , بأياري قةدةغة كردين سزا داين كرصكاران دةركراو ياساغ كرا, لة بأيارصكي كةدا
واتة نةك بة تةا بة تةنطي -مةكتةيب بؤ دؤزينةوةي كار بؤ بصكاران دانا  .دةركرا

ستين بصكارانيش بوو كرصكارانةوة دةهات بةلَكة لة هةولَي دؤزينةوةي كار و وةسةر كار خ
  هةروةها ,

تا كارو باري هصلَي شةمةندةفةر , مفةوةزي دانا بةسةر هصلَي شةمةندةفةرةوة 8ضاودصرصك و 
كة فةرةنسا لةو كاتة طةورةترين هصلَي شةمةندةفةري هةبوو لة ئاسيت جيهاندا ,أصكبخات 

 خاوةنةكانييان دةسيت بةسةر ئةو شوقانةدا طرت كةهةروةها .بة دواي ئةمةريكادا دةهات
  .  3هةآلتبوون بؤالي تري بةسةر كرصكاراندا دابةشي كرد

 كؤمةلَصك بأيار لة بةرذةوةندي مناآلين هةذار دةركرا ,هةرضي بواري ثةروةردةو فصركردنة
كردين جل و بةرط و خواردن بة  لةطةلَ دابةش ,لةوانة خوصندن بة زؤرو خؤأايي بؤ هةموان,

 ناضونة , سص يةكي مناآلين فةرةنسة1870لة سالَي .ا بةسةر خوصندكاراند,خؤأايي
قوتاخبانةي , دابني كةن  خوصندنييانضونكة لة مالَةوة نايانتواين خةرجيي,قوتاخبانة 
بة  ).4(كان جصطة نةبوو   ئاساييةقوتاخبانةلة  ة و, بوو طرانيان خةرجي,ئاينييةكان

لة دةس بؤرذواو ضينة ,روةردة توانرا ضةكي ثة,ثةسةند كردين خوصندن بة زؤر و خؤأايي 
لة هةمان . تةا بؤ ئةوان بوو, كة لةوة ثصش مايف خوصندن و ثةروةردة,داراكان دةرهصنرصت

 ,ةي بة باشترين شصوةوبؤ ئة, بأياري زياد كردين موضةي مامؤستايانيش درا ,ثةيوةنددا
  .اهةروةها  كار ثصكردين مناآلنيش قةدةغة كر.كارةكانيان أاثةأصنن

 , هصمين و ئاسايشي هاوآلتيان دابني كرا , أؤذي دةسةآلتدارييةيت كؤمؤنةدا72اوةي لة م
لةو ماوةيةدا هةرضةندة شؤأشيش تازة .تةئميين ئاسايش و ذياين جةماوةر كرا

تةا ضةند أوداوي بضوكي . لة هةموو شةأ و كوشتارصك, ثاريس خالَي بوو,سةركةوتبوو
  .كة أوي دا هيضي,أوداوي مةيداين فنرؤم  وةك ,نةبصت ثةرتةوازةي لصرةو لةوص

وةزيري ,يةكصك لة تةلَةكةبازةكان .تةزوير سيماي دةسةآلتةكاين ثصشتر بوو ,بةرتيل ,دزي 
 يةكصك لة ئةنداماين ,بةآلم كؤمؤنة.كةسيش لصياين ناثرسييةوة.فةرةنسة بوو  دةرةوةي

  .طرتنيشي دا   بأياري, لةسةر ئةو شصوة كارانة دةركرد ,خؤي
 بةصين , هةموو كؤبونةوةو أصككةوتننامةكانيان,روةها هةموو حكومةتةكاين ثصشووهة

 , ئةم نةأصتةي توأ دا  ,بةآلم كؤمؤنة, كةس ئاطاداري ناوةأؤكةكاين نةبوو,ئةجنام دةدا 
 6لة .تا ئاطاداري سةرجةم كةم و كوأييةكاين بن, هةموو شتصكي بؤ جةماوةر ئاشكراكرد 

 بأيارصك دةرة ,م بة ئيعدام كردين ئةندامةكاين لة اليةن ظصرسايةوة كؤمؤن لة وةآل,ئةبرصل
 , سةدان كةس لة كؤمؤنارةكان ئيعدام دةكات, ثاش ئةوةي سوثاي ظصرساي, ئايار26لة .كات

لة ناوياندا قةشةي ثاريسي , ئيعدام دةكات , لة اليةنطراين ظصرساي42لة وةآلمدا كؤمؤنةش 
  .تصدا بوو
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بأياري , ئايار 1لة .ةسةآليت أاثةأاندنيان ثص دةدرصتدة دانراوةكان  كؤميت, ئةبريل21لة 
كة .كة دةسةآليت ضاودصري هةموو نوصنةران و ليذنةكاين ثص سثصردرا .كؤميتةي أزطاري درا 

 بةياننامةيةكيان ,برؤدؤنييةكان دذ بةو كؤميتةية, 5-15لة . دذ بوون23 لة طةلَ و 45
  . أةخنةي لةو بةياننامةية طرت5-21 لة ,كةمية كة ثاشان ئةنتةرناسيؤنايل,ةركردد

 بة ,بةآلم كؤمؤنة .. لةو ماوةيةدا بةردةوام بوو,هةرضةندة بؤردومان و هصرشي ظصرساي
لة خزمةت جةماوةري هةذارو , ئةم هةموو بأيارانةي دا , لةو ماوة كورتةدا,داهصنانةوة
  .ستةمديدةدا

ة دواي كؤمؤنة بأياري لةسةر درا وةك لة خوارةوة دةمةوصت ضةند بأيارصك كة طةلصك ل
تةا بؤ سةملاندين ناوةأؤكي , لة فةرةنسا خبةمة أوو ضةسثاندين دةسةآليت عةملاين

  -لةوانة ,بأيارةكاين كؤمؤنةثشكةوتنخوازانةي 
 وةك  كة ثشوي بة زؤري  أؤذي يةكشةمموان درا هةلَوةشاندنةوةي بأياري1879سالَي 

  ئةركصكي 
  بات دذ بة كؤمةلَة ئاينييةكان و ضةسثاندين سيماي دنيايي بةسةرخة. سةيرةكرائايين

بآلوكردنةوةي ثةروةردةي  ,1884أصطة دان بة تةآلق لة ,درا 1881   لة سالَيطؤأستانةكان
 خوصندن بووة خؤأايي لة دةزطا 1883سالَي ,طشيت بةسةر ثةرشيت جول فريي

تا , كاري مامؤستا عةملانييةكان بصت  بأيار درا ثةروةردة تةا1886سالَي ,دةولَةتييةكان
بة ,ئةو كاتانة كةنيسةي كاسؤليكي طرنطترين هاوثةمياين ثامشاوةي ثاشايةيت خوازان بوو

 لة 19 لة سةدةي هةلَبذاردن . 5. ؤماري بووكهةموو شصوةيةك دذ بة دامةزراندين سستةمي 
يهاندا  دةنطدان تياياندا مةلَبةندي دميوكرايت لة جو فةرةنسا وةك دوو ثصشةنطي  بةريتانيا

تةنانةت ذنان تا ضلةكاين ئةم سةدةية مايف دةنطدانيان نةبوو  ,تةا بؤ دةولَةمةندان بوو
كةضي لة كؤمؤنةدا دةرطاي دةنطدان و خؤثاآلوتن بؤ هةمووان بصجياوازي لةسةر ثشت .6

  .بوو
  ـــــــــــــــــــ

  ).343سا  ترجمة وصفي البني ص نصوص مختارة فردريك انكلس اختيار  تعليق جان كا - 1

 .44  ل 2002سلصماين –ئةبوبةكر خؤشناو –كؤمؤنةي ثاريس  - 2
ف .الجزء الثاني  ..ترجمة عبد االلة النعيمي  ..التاريخ االقتصادي  لعصر االمبريالية   - 3

 .6ل.الطبعة االولى.االبحاث والدراسات االشتراكية في عالم العربي مركز.بؤليانسكي
 .152 حولة تربية في كومون ص 1971  سنة 7-6ر طريق عدد خاص شه - 4
 .تسكين مساءلة لطرح مسالة االجتماعية - 5
 2004-3-28-787حيوار تمدن –منذر حدام  - 6

  
دواي , كؤربية فان كة دانرابوو بة سةرؤكي كؤميتةي بةرطري و برادةري برؤدؤن بوو -*

اري دادطا ئةوة بوو بأي,أوخاين كؤمؤنة دادطايي كرا بة تاواين أوخاندين ستوين ظاندؤم 
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- 4حةيات ( مرد1877بةآلم هةآلت و لة سويسرا سالَي ,ثارةي ضاككردنةوةي ظاندؤم بدات 
  .ئيرباهيم عةريس) 2003-- 9
 
 

  أوخاين كؤمؤن
  

 لة جةستةي بؤرذوازي كةوت ,زةبرصكي كاريطةر بوو, كؤمؤنةي ثاريس بةرثا كردين
خةويان بة ,شةوانيش ,ةكرد ثاريسيان لة بري ن, بؤ يةك ضركةش,دةسةآلتداران,

 تواين سةرجني بةشصكي بةرضاوي ,لة سةرةتاوة كؤمؤنة. دةبيينيطةأانةوةوة
 لة كرصكارو وردة بورذواو بورذواي مام ناوةندي بؤخؤي  أابكصشص ,دانيشتواين ثاريس

  -: لةوانة , لة ثشت ئةم ثشتطرييية بوون,كؤمةلَصك هؤكار. ثالَثشيت لصبكةن واي كرد,
  .اين هؤي نيشتم -1

لةو ساتانةي سوثاي ,وة ا نصوان ثروسياو فةرةنس,بةهؤي شةأي كؤنةثةرستانةي
 لة , وتيري جطة لة بذاردين زةرةرو زياين شةأةكة, لة لصواري ثاريس بوو ,ثروسيا

 ,سةربازة  ثروسييةكان, بأياري بةخشيين ثاريسيشي دا ,دةسداين ئةلزاس و للورين
 نيشتمان ,هةر بؤية, كرا ا لة فةرةنس,طةورة بووئةمةش خيانةتصكي .أذانة ثاريسةوة 

 اليةنطرييان لةكؤمؤنة , دذي أاوةستان , لة حكومةيت تيري بصزار بوون,ثةروةرةكان
حكومةيت ,  كؤمؤنة درصذة بة شةأي أزطاري نيشتماين بدات ,بةو هيوايةي,كرد 

أانةية هةروةها ئةو ثةمياننامة سةر شؤ. دةربكاتا لةسةر خاكي فةرةنس, ثروسيا
وسل  ثاش أ, سةيري ئةم نامةية كةن.دا داسةثابوواكة بةسةر فةرةنس,هةلَوةشصنصتةوة 
    لة ,خيانةيت بازان

ثاش ئةوةي ضاوم بة (: 3-19 لة أؤذي اميتسي نوسي بؤ وةزيري بةرطري فةرةنس
بأيارم دا -هصماي بؤ ئةوة كردوة ملمالنص ي نصوان دوو حزبة–بروسكةي فرساي كةوت 

لة أيزةكانيشيدا , دلَي بضمة ناو ئةوحزبةي كة داواي شةأ أاوةستان ناكاتبةبص دوو
ئةم أوداوة مصذوي خيانةيت بؤرذوازي فةرةنسة ضةند .)1(ذةنةرالَي بةزيوي تصدا ين ية

وةك ضؤن , لة ثشت بوو ي هةروةها تري ثالَثشيت ثروسيا,جاري كة دووبارة ببوةوة
 ديغؤل سةرجنصكي مصذويي  طرنطي هةبوو بةهةمان شصوة .2  _1358جاكري لة سالَي 

لةسةر بؤرذواكاين فةرةنسة ثاش جةنطي جيهاين دووةم و أزطاري وآلت ئةم 
  .بةأصزان لةسةردةمي جةنطدا لة كوص بوون؟_ثرسيارةي لصيان كرد

 ثشطريييان لص , خةلَكصكي زؤر,ي كؤمؤن دا,يهةروةها لة ئاكامي ئةو بأيارة باشانة
 أاوةستاين كرصي خانوو بة قازاجنيان بوو ,و ئةوانةي  هةمو,بؤ منوونة.كرد 
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بون ب كة لة ئاكامي شةأي كؤنةثةرستانةوة نابووت ,دوكاندارة بضوكةكان,
  .......مامؤستايان كة مانطانةيان زيادي كرد ,
 , كؤمةلَةي نيشتماين كؤنةثةرست, دةترسان  لةوةي, كؤمارخيوازة بؤرذواكان-ج

 بة سةركردايةيت دةربةطة وةحشييةكان ,ثاشايةيتأذصمي ,بطةأصتةوة دةسةآلت 
 .دامةزرصنصتةوة 

بةآلم .ثشتطريييان لة كؤمؤنة كرد , بة هؤيةكةوة ,هةربةشةي لةم توصذانة
 تصبكؤشن  و ثشتطريي  لة ثصناو سةرجةم ئاماجنةكاين,نةطةيشتبونة ئةو باوةأةي

ة بأيار لة دواي  ك,لة ترسي ئاماجنةكاين,بةلَكة هةندصك لة بؤرذواكان .لصبكةن
هةروةها بةهؤي قةتيس , ئيمتيازاتةكاين هةلَدةوةشاندةوة تؤقني,بأياري دةرةكرد
تةنانةت بةشصك لة ثاريسيش لة , لة ضوارضصوةي شاري ثاريس ,مانةوةي كؤمؤن

 ضاالكي بةربآلوي سياسي و سةربازي ظصرساي وة,)3(اليةن ثروسةكانةوة داطري كرابوو
 ثاشةكشةيان ,لة ثشتطريي كؤمؤنة, هةلثةرستانة ,بؤية بةشصك لة بؤرذوازي,

بؤية ئةوانةي لةخؤشي ,هةروةها كؤمؤنة درصذةي نةدا بةشةأ دذ بة ظصرساي .كرد
  .كرد ثاشطةز بونةوةدةدرصذة دان بةشةأ ثشتطريييان لصي 

 دوري الدصكان لة ,رهةنطي ذيان ةدواكةوتويي ف: بةهؤي , جوتيارانلة اليةكي كةوة
 بة دةسةآلت ثاش , هةروةها لة دواي شؤأشي فةرةنسةوة,ةيوةندي  كزي ث,يةكتر 

لة ,بؤية ثشتطريييان , ببون بة خاوةند ثارضة زةوي خؤيان, طةيشتين بؤرذوازي
 ثامشاوةي ئةو, لة ترسي ئةوةي,ثامشاوةي دةرةبةطايةتيش.بؤرذوازي دةكرد

دةترسان ,  ثارصزن كةبؤرذوا لصياين نةسةندبوةوة ب,ئيمتيازاتةي بةدةستيانةوة مابوو
  .ثشتطريييان لة بؤرذوازي دةكرد,بةم هؤيةوة , كؤتايي ثص صنن,كرصكاران

 ,  بريو باوةأي سؤسيالسيت, لةو ساآلنةدا ,يوة بةهؤي ئةوة,بةآلم ثيشةطةران
 ثشت و ثةناي كؤمؤنة بوون ,تا سةر,بؤية لة ثالَ كرصكاراندا , لةأيزياندا بآلو ببوةوة 

  .ربانييان داتا دوا سةنطةر قو, 
دؤسيت بؤخؤي ثةيدا ,  بةهؤي ئةو هؤكارانةوةي بامسان كرد,كؤمؤنة لة سةرةتاوة

 لة سةرةتاوة لةطةلَ , هةندصك توصذي بؤرذوازي.دازي لة نصو بالَةكاين بؤرذوا,كرد
هيضكة ثشتطريي , بةهؤي ئةو هؤكارانةوةي  بامسان كردن ,لة ثاشان,كؤمؤنةدا  بوون

  .كؤمؤنةيان نةكرد
 هةموو ,,ئةرستؤكرايت دارايي ,بة هاوكاري ثامشاوةي دةربةطايةيت ,كة بؤرذواكان بةلَ

لة ترسي ثاريسي .  ئيمتيازاتييان لة دةس دابوو,وانةي بة بةرثا كردين كؤمؤنةةئ
ثةمياين , دذ بةكؤمؤنة ,ناكؤكييةكان خؤيان خستة الوة,  يةكيان طرتبوةوة ,شؤأش

تا . دذ بةكؤمؤنة, كةوتنة خةبات,رسيت ئةوروثابةهاوكاري كؤنةثة. ثريؤزيان بةست 
  ةدوصنص ب
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باري , بةرطري لة نيشتمانةوة, بةهانةي مةترسي ثروسيا  و بسمارك و 
 بةسةر كرصكاران و زةمحةتكصشاين , بوو ضةند قات زياد كرد,ضةوساندنةوةيان

ةكان دذ بة كؤمؤين ثاريسيي,  بؤ بةرطري لة سستةمي ضينايةيت,بةآلم ئةمأؤ.ثاريسةوة
بةم .  ثةميان لةطةلَ دوذمناين خؤيان مؤرة كةن,دذ بةهاونيشتمانيياين خؤيان,

لينني لة وتاري . بوة خيانةت لةنيشتمان ,شصوةية بةرطري لة نيشتماين تيري
بؤرذوازي فةرةنسة لة (:ماركسيزم و طياين أيظيذينيزم لةم بارةيةوة ئاوا دةلَصت

نةوةي ثرؤليتاريا يةك ضركة أاأايي نةنواند هةولَي خؤي دا بؤ وردو خاش كردين بزوت
لة طةلَ ئةو لةشكرة ,سةبارةت بة ثةميان بةسنت لةطةلَ دوذمناين نيشتماندا 

  ).4).(بصطانةيةي كة كاويل و مالَ وصراين بآلوكردةوة
   ياخود كؤمةلَصك هةلَةي, ض بة هصرش نةبردن بؤ سةر ظصرساي,لة بواري سةربازيشدا

 نةماين ,  دوذمنان دزة كردن, كةلصن هصشتنةوة بؤ دوذمن ,رتن لة سةنطةرط,سةربازي
 مانةوةي هصزي دذ بة شؤأش لة ناو ,ناوةندصيت لةكاروباري سةربازييدا 

  هؤكاري سةرجةمييان,نةبووين تاكتيكي سةربازي أون لة هصرش كردن,ثاريس
 1871  ييين12ماركس لة نامةيةكدا بؤ بيسلي لة . بؤ أوخاين كؤمؤنة,سةرةكي بوون
بة ئةندامةكانيم طوت ,ئةطةر كؤمؤن طوص ي لة ئامؤذطارييةكامن  دةطرت (:نوسي دةلَصت

ثصم طوتن ئةطةر ئةو كارة نةكةن ...الي ئةلَمانةكان قامي بكةن ,سةرةوةي مؤن مارةر 
  ).5)(دةكةونة تةلَةوة,

 , ئةبريل3لة . دةوروبةري كؤربوفوا  داطري دةكات , سوثاي ظصرساي, ئةبريل2لة 
لة ئاكامدا  , بةآلم سةرناكةون ,كؤمؤنارةكان هصرش دةس ثصدةكةن بؤ سةر ظصرساي

هصرشي .  ئيعدام دةكرصنو دوفال و فلؤرانس دةطريصن ,سةركردةكاين هصرشةكة
 ,دةبواية لة طةرمةي سةركةوتنةكانياندا,كؤمؤنارةكان درةنط هات بؤ سةر ظصرساي 

أاوةستان مةرطي .يابان بة ثصشأةوي بدا درصذةيا, ظصرساي دابةزيبوو سوثاي كة ورةي
 ,ئةوان هصرشييان دةست ثصكرد يبةآلم تا ئةو كاتة.لةسةرخؤية لة بواري سةربازييدا

بوار هصشتنةوة بؤ خؤ أصك خستنةوة بؤ .هصزةكاين ظصرساي خؤيان أصك خستةوة 
  . شكسيت سةربازي تؤية, لة بواري سةربازيدا,دوذمنةكةت 

 ديلة ,قةناعةت بة بسمارك دةكات, ضوة خزمةت  بسمارك , جؤل فافةر, ئةبريل8لة 
 ديلي 100000بة ئازاد كردين ,ئةويش أازي دةبصت ,فةرةنسييةكان ئازاد بكات 

لة سةر , كة لة أصككةوتننامةكةدا هاتبوو ,هةروةها  طؤأيين ئةو خالَةي.فةرةنسي 
صزي سةربازي بة زياد كردين ه,بةوةي أازي بصت ,دياري كردين بأي هصزي فةرةنسة 

لة . ثارسةنطي هصز بةالي ظصرساي دا داشكايةوة ,بة ئازاد كردين ئةو ديالنة.فةرةنسة
 ,هةر بةم هؤيةشةوة. طةأةكةكاين ثاريس بؤردومانة كةن, سوثاي ظصرساي, ئةبريل11

 بؤ طؤأينةوةي ,  كة بةدةست ثصشخةري كؤمؤنة كرابوو, طفتوطؤي أاطرت4-23تيري لة 
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 كة , ثالنكي بة تةابةرامبةر ,اريس و ضةند قةشةيةكي كةسةرؤكي قةشةكاين ث
  نوصنةرايةيت هةلَبذصردرا بؤ,دووجار بص ئامادة بووين خؤي, فو ين بوو  لة كيلريزيندا

 بؤ , تيريو و بسمارك دوو ناوي يةك كةسن:ماركس أاسيت طوت كة ويت.كؤمؤنة
  . دوذمين هاوبةشي كؤمؤنة

 ,كةدي  كةنيسة لة ثالَ كؤنة ثارصزاين,اتة ناو ثاريس  دةط, سوثاي دوذمن, ئايار21لة 
ثصشأةوي سوثاي تيري بةردةوامة , ئايار 22لة , دذ بة كؤمؤنة,دةكةوصتة ثيالن طصأان

سوثاي ,كؤمؤنارةكان شةأي شؤأشطصرانة أادةطةيةنن,بؤ ناو طةأةكةكاين ثاريس ,
كة ,ون مارتةري م طةأةك, ئايار23لة . دةكةوصتة ئيعدام كردين ديلةكان,تيري

 دميريسكي ,دةطرن لة دةورو بةرةكةي ة تر مةتر بةرز83 ,ية  تةثؤلكةيةكي ستراتيذي
لة , شةهيد دةبصت ,لة يةكصك لة سةنطةرةكاين ثاريسدا,سةركردةي سوثاي كؤمؤن 

 ئايار 25.صلَن كؤمار لة مةترسيدايةبةجصم : بة هاوأصكاين وت ,سةرة مةرطدا
 دلكسؤزيش ,  دةطرصت 13 و 11 طةأةكةكاين ,ردةوامةثصشأةوي سوثاي ظصرساي بة,

 سوثاي ظصرساي دةطاتة باستيل و داطريي , 5-26لة .شةهيدةبصت لةناو سةنطةردا
 لة بةرامبةردا   , سةدان كةس لة كؤمؤنارةكان بص دادطايي طولةباران دةكات,دةكات 

  اريسي لة نصو قةشةي ث, ديلدا دةسةثصنصت 42بةسةر ,حوكمي ئيعدام ,دادطاي شؤأش 
بةم . بةطؤأينةوةيان  بة بالنكي,ثصشتر تيري أازي نةبوو. بوو ئيعدام كراوةكان 

 شةأ طةرمة لة طؤأستاين , ئايار27.يش لةهاوكاراين خؤ, تيري بةرطري ناكرد,ةشصوةي
ثاش حةوت .  كةس لة كؤمؤنارةكان طيايان بةختة كةن1600 نزيك بة ,ثيريالشني

كؤمؤنارةكان طيان لةسةر ,رةمانيةيت و شةأي حةماسي لة قا,شةوو و حةوت أؤذ 
نطةري ة دوا س, نيوةأؤ12لة كاذمصر . داكؤكييان لة كؤمارةكةيان كرد ,دةست

 سةدانيان , طؤأستانصكي كة بؤ كؤمؤنارةكان سازدرايةوة,لةوصدا,ا تركؤمؤناركان  طر
لقي فةرةنساي  ئةندامي كؤمؤن و سةرؤكي , لة ناوياندا ظارلني,لص طولة باران كرا

  .ي تصدا بووئةنتةرناسيؤنايل يةكةم
ض أاستةوخؤ ,  طيانييان لة ثصناو كؤمؤنةدا بةخت كرد , دةيان هةزار,سةرجةمدالة 

  بة كؤمةلَ طولة ,بةخوصن ساردانة , ياخود لة اليةن سوثاي تيريةوة ,لةجةنطدا كوذران
  .باران كران 

هةموو بونة سةنطةري ,رطةكان بان خانوو و ناوكا,شةقام و ناو مالَةكانيان 
َََ  وةفادار , تا دوا ترثةي دل ,طيان لةسةر دةست تا دوا ساتةكاين ذيانيان,كؤمؤنارةكان 

 دةسةآلتداران ئةوةندةيان لة كؤمؤنارةكان . ئاوات و ئاماجنةكان كؤمؤنةؤ ب,مانةوة
  .)6(ةكان ضي لصبكةن مكوشت نةيان زاين ثاش شةأةكة تةر

بينةراين .هةموو لةسةنطةردا بوون  بؤ داكؤكي لةكؤمؤنة, و ثياو ذن,منالَ و طةورة
ئةو هصزة كةمةي كؤمؤنارةكان لةضاو لةشكري بص ئةذماري (:أوداوةكة وا دةطصأنةوة
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ضةندة ,هةموو كؤنةثةرستاين فةرةنسةو هصزي بسمارك و كؤنةثةرستاين ئةوروثا 
  ).قارةمان و خؤأاطر بوون

ئةم  (: وويت,ري لة ناو الشةي  كؤمؤنارةكان أاوةستابوو لة كاتصكدا تي, ئاياردا31لة 
  ).دميةنة ترسناكة وانةية بؤ دوا أؤذ

 لة زيندانةكان 30000,لة ناو سةنطةرو شةقامةكان ,  كوذرا 20000 ,لة ئاكامي شةأدا 
 , كةس13700هةروةها . بةردةوام بوو 1875 تا سالَي ,دادطاي مةيداين,مردن 

 ,لة ثاش تصكشكاين كؤمؤنة*. ئافرةت هةبوون 8 منالَ و 60  لةناوياندا,دورخرانةوة
كؤمؤنة  (:بة برؤليتاريايان ووت,بة شانازييةكي شؤأشطصرانةوة ,ماركس و ئةنطلس 

زيندوة بةلَكو لة هةموو .هصزةكاين جيهاين كؤن وايان زاين بة تةواوي لةناو ضوو
ئؤجني ).بكةين بذي كؤمؤنةكاتصكي أابردوو بةهصزترة و ئةتوانيني لة طةلَتانا هاوار 

تريييش بة دواي سةركوت ).نامشرص,كؤمؤنة نةمرة (:ثؤتييةش لةو كاتةدا وويت 
  .)7)(ئصستا بؤ ماوةيةكي زؤر  لةطةلَ سؤسيالستةكان تةواو(:كردين كؤمؤنةدا وويت 

بة شانازييةوة  ) مرد1885 كة لة سالَي (تا دواضركةي ذياينكة,ظيكتؤر هؤطؤش 
  ). 8(كة ثشتطريي لة كؤمؤنة كردوة , داكؤكي لةوة كرد

 ,لةوةي بؤ ماوةيةك بزوتنةوةي سؤسيالستييان كث كرد,قسةكةي تيري أاست دةرضوو
  ).9 (دامركايةوة  شؤأش لة جيهاندا 1904تا سالَي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أؤذمصري كؤمؤنة  لة. بؤ يةكي كة دةطؤأصن ,لة سةرضاوةيةكةوة, ئامارانةئةم * 

 دادطاي 24 لة 1874 ئايار تا ئؤكتؤبةري 26 لة – 30000ئيعدام كردين (:هاتوة 
 كةس ئيعامة كةن و 270. ثياوو حوكمة دةن 9958 ذن و 132 منالَ و 80سةربازييدا    

  ). كةسيش زيندانة كةن326, كسيش دورة خةنةوة4016
بة خوصين , سوور هةلَطةأاوةأؤذنامةكاين ئةوكات نووسيوييانة كة أوباري سني

طاورباخي ذمارة .(ئةوهةموو كوذراوو بريندارانةي كة فأص دراونةتة ناو ئةو أوبارةوة
  ).كيسرا هةورامي-6-2003
  

 كرصكار وة كؤمارخيواز طرت 45000 طولةباران و 20000بة فةرماين طاليفي جةالد ** 
موجز تاريخ حركة -او برد  بة ئةشكةجنة يان هةلَواسني لة ن15000لة ناو ئةوانة ,

  ).99  ص 1نقابية ج 
و طيان بةخت , دةيان هةزار بونة قؤضي قورباين كؤمؤن,لة طشتدا ئةوة دةرةكةوصت 

, كة ئةمأؤ خؤي, دةربأي دأندةيي بؤرذوازييةئةمةش ,كردوان ذمارةيان يةكجار زؤرة 
  .وةك مةاليكةيت ئازادي و دميوكراسي نيشانة دات

  ــــــــــــــــــ
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 .19ل.الطبعة االولى.االبحاث والدراسات االشتراكية في عالم العربي ركزم.بؤليانسكي
 .2002-8-26أؤذنامةي بةيان ئيمارات -7
 .5هةمان سةرضاوةي ذمارة -8
 .  كيسرا هةورامي2003-6طاورباخي ذمارة -9
 

 هةلَةكاين كؤمؤن
  

استرين بة طرنطتريني و أ, بةرامبةر هةلَةكاين خؤي ,لينني هةلَوصسيت حيزيب سياسي
كؤمؤنةش وةك بةشصك لة كةلةثوري شؤأشطصرانة , بؤ سةر أاسيت ئةو حزبة داناوة,ثصوانة

لص ي بكؤلَنةوة ,أةخنةي لصبطرن,ئةزمونةكاين هةلَسةنطصنن ,ئةركي هةوادارانييةيت ,
هةموو ثارتة شؤأشطصأةكان تا ئصستا  بةهؤي (خوصندنةوةي نوصي بؤ ئةجنام بدةن,

نةيان توانيوة ئةوة ببينن كة هصزيان لة ض شتصكداية و ,ن و طومأاييانةوة لةناو ضوو
بةآلم ئصمة لةناو ناضني ضونكة لةوة ناترسني ,ترساون دةربارةي خالَة الوازةكانييان بدوصن

  ).1(*)باسي خالَة الوازةكامنان بكةين و فصريشي دةبني ضؤن بةسةرياندا زالَ دةبني
  : برييت بوو لة ,جنام درائةكة لة كؤمؤنةدا ,نةي آلطرنكترين ئةو هة

  
  ** دةست نةطرتن بةسةر بانكدا-1
  

 بوو بة ا كة بانكي بانكةكان فةرةنس, وة بانكي ثاريس,نةزانيين طرنطي بانك بة طشيت
دةتوانرا كةلَك . كؤمؤنةيةكصك بوو لة هةلَة  ئاشكراكاين,دراوصكي زؤري تصدا بوو ,  تايبةيت

 كردين باري ذياين كرصكاران و زةمحةتكصشان و  بؤ باشتر, وةربطرترصتلة بانكي ثاريس
هةروةها  . و بةهصزكردين تواناي سةربازي  بةرامبةر سوثاي ظصرسايخةلَكي شاري ثاريس

 10000 لة ان كة خؤي,خاوةن ثارةكان,ة هؤي ئةوةي ودةست بةسةرا  طرتين دةبو
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 لة بةستين ردينبؤ ناضار ك, ثالَةثةستؤ خبةنة  سةر حكومةيت ظصرساي, سةرمايةدار دةدا
 هةموو ئةو كؤمثانيا بازرطانييانةي كة لة , جطة لة بانكةكان.ثةمياين ئاشيت لةطةلَ كؤمؤنة

بؤ دةسكؤتا كردين دةسةآليت سةرمايةدار و ئةرستؤكرايت ,  خؤمالَي نةكران,ثاريسدا بوون
  لصي مليارييان3 ئةوان تةا , مليار فرةنكي تصدا بوو15 ,بانكي ثاريس.دارايي يةكان

 , مليؤن فرةنكي تصدا بوو450 ,هةروةها كة دةستيان بةسةر وزارةيت داراييدا طرت.دةركرد
  .  نةدالةوةشدةستيان 

  ــــــــــــــ
  سةرنج

  ــــــــــ
  

 كاري ضي لةسةر ئابوري وآلت.دةطةيةنصت؟؟؟ دا ضيذطارةأؤ  لةم,دةست بةسةرا طرتين بانك
 بة ,سرمايةطوزاري ناوخؤو دةرةوة وك و دراو ثيشةسازي و بازاأي ثشبة شصوةي  طشيت 
 , بة تةاكارصكي  وا نةك ئابوري فةرةنسا.ئايا كارصكي طوجناوة؟؟؟.؟؟؟؟تايبةيت  دادةنصت

 لة وآلتصكي انئةطةر ثذميين سةرمايدار.دةهةذصنصت ةطةلَ خؤيدا لبةلَكة  ئابوري جيهان 
 ي1997وةك سالَي ,صنصت قةيراين توندي جيهاين بةرهةم ,وةك ئةرجةنتني و تايلةند

  لة ووآلتصكي وةك فةرةنسةئةوا أةشةباي لةم ضةشنة.ئاسيا باشوري خؤرهةآليت 
  جيهان نةك, لةطةلَ طةردةلولةكةيدا,ئةندازةي هةريةك لةو ووآلتانةية 10 ئابورييةكةي
 لةطةلَ لةسةردةمي دا ئصستا لة وا كاري كاردانةوةي.  بة ئامساناباتي بةلَكة دة,دةهةذصنصت

لة ئابووري  بووة أؤلَي زؤر زياترة   ئةمأؤبازاأي دراو.كرصتاكؤمؤنة بةراورد ن
 لة ,  ئةوةندة طرانة,ة سةردةملةم بةدي هاتين .  جياوازي ئامسان و أصسمانة,جيهان

كاين ئةطةر طةشةي ئابووري و هؤيةكان و هصزة.ضوارضصوةي خةونيشدا بريي لص ناكرصتةوة
لةهةمان كاتدا أصطاي طةيشنت , زةمينةي طؤأانكاري سؤسيالسيت خؤش كةن,بةرهةمهصنان 

و ئالَؤزي   لوغم أصذ كردوةيلة هةلَوةشاندنةوةي مولَكداريةيت تايبةتي,بة سؤسياليزم 
  بةشةكاين كةئابووري جيهاين وا ثصكةوة طرصداوة ثضأاين هةر بةشصك لصي ذياين,كردووة 

أاوةستاين سةرمايةطوزاري ناوخؤيي و ,سةرمايةداران و ثسثؤران هةآلتين .طرانة
 ئابووري وآلت بةرةو. و ئالَو طؤأي بازرطاين و دةيان ثرؤسةي كةأاوةستاين بةرهةم ,بصطانة

ئةمة واقيعة سؤسيالستةكان دةبصت .طةل لة برسصتيدا يةكسان دةكات,كارةسات دةبةن 
انك ئةطةر لةسةردةمي كؤمؤنة شياوي بؤية دةست بةسةرا طرتين ب.لةبةرضاوي بطرن

سةختتر لة بةرثاكردين شؤأش و داطريكردين ,ئةمأؤ طةلصك سةختة , جصبةجص بوون بوو
  .وآلتصك

  ــــــــــــــــــــ
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مةقولةي ,يةكصك لةو خاآلنةي بووة هؤي شكسيت كؤمؤنيستةكان نةبووين أةخنة بوو *
نةبووين ,اين سياسي بةكار هصنرا أةخنةو أةخنة لة خؤطرتن تةا بؤ سةركويت نةيار

ئةوةي وايكرد ئةو .أةخنة كؤمؤنيزمي لة طؤأان و ثصشكةوتن و وةآلمدانةوة بة قؤناغ  خست
شكستة بةسةر كؤمؤنيزمدا بصت نةبووين أةخنة لة بواري ثراتيك و لة بواري فكردا 

  .بةلَص نةيانوصرا لةسةر خالَة الوازةكاين خؤيان بدوصن بؤية تصكشكان.بوو
  . دامةزرا1800بانكي ثاريس لة سالَي**
  
   .نةدرا و زيادكردين كرص ي هةقدةسيت كرصكاران  سةعات كار لة أؤذدا8بأيار لةسةر -2
  

ضيين . داخوازي ناوةندي بزوتنةوةي كرصكاري بوو, سةعات كارلة أؤذدا8,لةو كاتةدا
 ةست ثصكردبوودخةباتييان بؤي   لةدةيان سالَ لةوة ثصشةوة ,كرصكاري ئةوروثاو جيهان

 ,بأيارةكاين ئةنتةرناسيؤسيؤنالسيت يةكةميش. داخوازي يةكةميان بووتةنانةت,
 ي بؤ بأياريان لة سةر,بةآلم كؤمؤنارةكان.ثشتطريييان لةم داخوازة دةرةبأي

هةروةها بأياري زياد .ئةمة ثرسيارصكي بص وةآلمة تا ئصستا.بؤكةيان هةلَطرتبوو؟؟.نةدا؟؟
كة يةكصكي كة لة داخوازةكاين , كاري كرصكارانيشييان نةداكردين هةقدةسيت سةعات

 لةبةرذةوةندي  طرنط لة كؤمؤنة نةدراطشيت بأياري واشصوةي بة .كرصكاران بوو
  . و ذيانيان خؤشطوزةران بكاتكة أاستةوخؤ تايبةت بصت ثصيان,كرصكاران

  
  
  
  
  . سةركوت كةرمانةوةي ثامشاوةي دةسةآليت كؤن و تصكو ثصك نةداين داموو دةزطاي-3
  

جاسوس و كرص طرتةو ,تةفرو تونا نةكرا , هةموو شوصنةواري مادي و بةشةري أذصمي كؤن 
,  توانرا دامو دةزطاي حكومةيت تريةتةنانةت د,سياسةمتةداراين دةولَةيت كؤن لة ناو نةدران

 تا دواين نةوةبوريس ماائةواين لةث, بةآلم نةكرا,) 2(بة خؤشييةوة لة ثاريس بطرترصت
تةا هةندصك  أوداوي كةمي لصرةو , بةبص سزا و دادطايي كردن مانةوة,تةمةين كؤمؤنة 

 لة هةلَسوأاندا ,لة ناو ثاريسدا, ضاالكانة دذ بة كؤمؤنة ,تةنانةت كلصسا.لةوص نةبصت 
 ثأوثاطةندةيان دذ  , بةردةوام بوون لة دةرضون  ,هةروةها أؤذنامةكاين دةولَةيت كؤن.بوو

 نابواية ئازادي سياسي بؤ , هصزي دذ بة شؤأش بوون  ئةوانلة كاتصكدا.ردبة كؤمؤنة دةك
  .ئةوان هةبواية 
  ــــــــــــ
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  سةرنج
  

 ثصوةرصك هةبصت بؤي ي خؤي هةبصت ووياري كرا ثصويستة هصزي دذ بة شؤأش ثصناسةي د
 .صتلَؤسيين نةياران بةكاربنابصت بؤ سةركويت سياسي و داث,ئةم ضةكة لةكصالن دةرهاتوة ,

 ية  بؤ ئةو هصزانةلة أوكةشدا تةا, لة وآلتة دميوكراسييةكانئصستا نةداين ئازادي سياسي
بةآلم , تاواين دذ بة مرؤظايةتييان ئةجنام داوةوةكةنةوةدبآلو فاشيسيت  بريي  ون  أاستيزم,

 أاستيستةكان نةك بة ئاشكرا كارة كةن و,هصزة ,لة وآلتاين ئةوروثاي خؤرئاوا لة أاستيدا 
  .ش دةكرصن؟؟ ماديبطرة كؤمةكي,وةك نةمساو هؤلَةندة , دةضنة حكومةتةوة

لةم سةردةمة دةولَةت وا , ثاشان سأينةوةي شوصنةواري مادي و بةشةري أذصمي كؤن خةونة
زةبالحة و سستةمي ئابووري وا طةورةية زؤربةي كؤمةلَ بةشصكن لةو وآلتانة لصي ضؤن 

لة كاتصكدا بؤ خؤي بةرثاكردين شؤأش لةو .صتةوة دةتوانرصت ئةو ثامشاوةية هةموو بسأ
  .وآلتانة خةيالَة و بريكردنةوة لصي سةرشصتيية

  
  .نةبووين ناوةندصك بؤ أابةرايةيت طشت فةرةنسة-4
  

 , لة سةركردايةيت خةباتدا ,بةهؤي نةبوين أصكخستين  سياسي خاوةند ئةزموين تصكؤشان
كة لةوكاتةدا جوتياران زؤربةي ,  جوتياراننةبووين هاوثةميانييةيت كرصكاران وسةرباري 

 لة كؤمؤنة و ,ثالَثشيت نةكردين جوتياران بةم هؤيةشةوة ,دانيشتوانييان ثصك دةهصنا
 ,نةتوانرا شؤأش بؤ هةموو فةرةنسة ثةرة ثصبدرصت.ة ئاماجنةكاين لئاطادار نةبونييان 
 ناوةندصكي روةها نةتوانراهة . ثصك دةهصنايانخةلَكي فةرةنسازؤربةي ,دانيشتواين الدصكان 

بؤ ئةوةي أابةرايةيت أاثةأين ,   سةرتاسةري فةرةنسي دامبةزرصنرصت,سةربازيسياسي و 
 دذ بة كؤمؤنة هصز , تا لةهةموو فةرةنسا,ئةمةش دةسيت بؤرذواي ئاوةلَة كرد.بكات
  هةولَهةندصك.ثصننة و شةأي نابةرابةري بةسةردا بس,ئابلَوقةي ثاريس بدةن, ةوةاتكؤبك

  لة 3-25 و 3- 22وةك ,بؤ طةيشنت بة دةسةآلت , درالة شارةكاين ديكةي فةرةنسا
  31-24,  ئازار لة سان ئاتيني 28-24, ئازار لة تؤلؤز 27- 24, لة بارسيليا4-23,لصؤن

  .)3(ئازار لة ناربؤن
الواز بووين  , سةرجةم فةرةنسا بؤ,نةبوين ناوةندصكي يةكطرتووي شؤأشطصأانة

 لة طةلَ خةلَكي ,هاوئاهةنط نةبوين كارةكان,باوةأ نةبوون بةسةر كةوتن,بزوتنةوةكان 
سازداين هصزةكانيان و بةرطري ,  بة ئاطا هاتنةوةي بؤرذوازي و دوذمناين كؤمؤنة,ثاريس 

 شؤأش تةا لة ضوارضصوةي ,ئةم هؤكارانة وايان كرد,كردن لة هةر سةركةوتنصكي ديكة 
 بضصت لة ياد نابصت ئةوةمشان.اكةي فةرةنس نةكايننةطاتة شوص.ثاريسدا قةتيس مبصنصت

  .لةهةر ضوار الوة,يةتييةكي  ئابلَوقة دراو بووكؤمؤنةي ثاريس دةسةآلتداري,
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  .لة ناوةنديةتييةوة بؤ نا ناوةندي-5
  

 طواستنةوةي , كة لة سةرةتاوة تص ي كةوتن,هةلَةيةكي ديكةي كؤمؤنارةكان
لينني ئةم هةلَةية بةم شصوةية .يةوة بؤ نا ناوةندي لة ناوةندييةتي,دةسةآلتدارييةيت بوو

ليذنةي مةركةزي ثاسةواين نيشتماين هةر زوو لة دةسةآلت طرتنة دةست خؤي :دةرةبأصت
ئةمةش بؤ خؤي دوو دلَييةكي شةريفانة  ,كشايةوة بؤ ئةوةي بواري زياتر بدات بة كؤمؤنة 

  .بوو لة ئةركةكان
 بؤ ,وةك هةنطاوصك,شي نا ناوةندي كؤمؤنة دةكةن   ستاي,هةرضةندة زؤرصك لةتوصذةرةوان
كة ثاش ئةزموين ,وة هةلَوةشاندنةوةي لة داهاتودا,الواز كردين أؤلَي دةولَةت 

وة كردين بة دةزطايةكي , لة ثتةو كردين دةولَةت ,ماركسستةكان أؤلَي باآليان طصأا,كؤمؤنة
ي بةو هةموو بريوكراتيك و كة ئاكامةكة. لة مصذوي مرؤظايةتيدا كة بصوصنة بو,زةبالح 

  سةرةكيئاماجني, لة كاتصكدا هةلَوةشاندنةوةي دةولَةت. طةيشتتةديكتاتؤريية
  .ماركسييةكانة

 كؤمؤن  بؤ, زؤر زوو هةلَبذاردين كؤمؤين أاطةياند ,كؤميتةي ناوةندي ثاسةواناين نيشتاين
  .ة و لة كار كصشايةدةسيت

كؤميتةي ناوةندي زؤر زوو :مان دةنوسصت  بؤ لودفيط طوكل,ماركس زوو  لة نامةيةكدا
  ).4(دةستةآليت خؤي بة كؤمؤن سثارد

  ــــــــــــــــ
  ةراوصزث
  

داهصنانصكي , بريي دةولَةيت ناوةندي باو بوو  ناوةندي فيدرالَي لة سةردةمصكدادةولَةيت نا
الَة ئةو داهصنانة بة داخةوة لة اليةن ماركسيستةكان بة يةكصك لة خ,نوصي كؤمؤنة بوو 

  وآليتدوايي ماركسيستةكان باجي ئةم ناوةندييةتييةيان لة.الوازةكاين كؤمؤنة دياريكرا
بةآلم لة أاستيدا يةكصك لة خالَة درةوشاوةكاين كؤمؤنة بوين ئةم . داداسؤظييةت

  .ئةزمونيش سةركةوتين ئةمةي دةرخست.ناناوةنديية بوو 
  
  .هصرش نةكردن بؤ سةر ظصرساي-6
  

بنةما بنضينةييةكاين شؤأشي . بة ناوي ئامؤذطارييةكاين ضاودصر كةرصك ,الينني لةوتارصكد
,   و تيايدا  ئاماذةي بؤ ئةوة كردوة,ماركس و ئةنطلس دايان أشتبووكة .ضةكداري دةربأي 
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 ملكةضي ,لة شصوةكاين ملمالنصي سياسي ,ية   شصوةيةكي تايبةيت,كة أاثةأيين ضةكدارانة
  :انةش بريتني لة ئةو ياساي.ية  ياساي تايبةيت

ئةبص بة ,بةهيض شصوةيةك ياري بة شؤأش مةكةن و كاتص بة شؤأش هةلَئةسن  -1
  .بص دوو دلَي ئةوة بزانن كة ثصويستة تا سةري بةرن

نكة بة ثصضةوانةي ضو,و شوصين بأياردةردا كؤبكةنةوة هصزي باآلدةست لة كات  -2
 .ئةوة دوذمن كة خاوةندي أصكخستين ضاكترة شؤأش لة ناو ئةبات

كاتصك شؤأش دةس ثص ئةكات ثصويستة بة بةرزترين بأيارو  ورةوة أةفتاربكةن  -3
نكة بةرطري كردن لةو كاتةدا مردن و ضو,و دةوري هصرش بةر وةربطرن

 .لةناوضوين هةموو أاثةأينصكي ضةكدارانةية
ثصويستة كتوثأ هصرش بةرنة سةر دوذمن و سود لة كايت ثةرش و بآلوي  -4

 .هصزةكاين وةرطرن
هةرضةندة بضوكيش ,تة خةبات بكةن بؤ بةديهصناين سةركةوتين أؤذانة ثصويس -5

 .وة بة هةموو شصوةيةك ثارصزطاري باآل دةسيت مةعنةوي بكةن,بصت
 بةهؤي ويذداين ,هةلةكةيان لة دةس ضوو (: هةروةكو ماركس وتةين,بةآلم كؤمؤنارةكان

  ). نةيان ويست درصذة بة شةأةكة بدةن ,زيندوييانةوة
 ,ثيالين سةربازييان بةرطريكردن بوو,لةدوأيانصكي باريكدا وةستان ,ؤمؤنارةكان هةروةها ك

بةرطريكردنيش مردين لةسةر خؤي أاثةأيين .لة بأي هصرش كردن 
 هصرشيان , طةرماو طةرم,كؤمؤنارةكان لة درصذةي تصكشكاين حكومةيت تريدا.ضةكدارانةية

و مةلَبةندي , ذوازي هةآلتوو  دةسةآليت بؤر ناوةنديكة ببوة,نةبردة سةر ظصرساي 
  .كؤكردنةوةي هصزي دذ بة شؤأشي ناوخؤو دةرةوة 

- هصزي باآلدةستيان لة هةموو شوصنةكان كؤنةكردةوة-شؤأشيان لة نيوةي أصدا أاطرت
كةلَكيان لة ثةرت و بآلوي هصزةكاين دوذمن –دةوري هصرش بردنيان وةرنةطرت 

  .سوثاي دوذمندا بةدةس نةهصناهيض سةركةوتنصكي أؤذانةيان بةسةر ,وةرنةطرت
  .لة كاروباري سةربازييدا,ئةمة طرنطترين هةلَةو كةمو كوأييةكاين كؤمؤنارةكان بوو 

طرنطي (: لة بواري سةربازي دةطرصت, ئاوا أةخنة لةكؤمؤنارةكانةدالينني لةم بوار
 لة جيايت ئةوةي ثةالماري,كاروباري سةربازييان لة شةأي ئةهليدا ثشت طوص خست بوو

ظصرساي بدةن ئةوان هصزةكانييان كؤكرةوةو ئةجناميش هةفتةي ئاياري خوصناوي بةدوا 
  ...).هات

 ثاريسي بةجص هصشت , شكست و بصتوانايي سوثا بةزيوةكةيوة,تيري لة ترسي  شؤأش  
وةك ئؤكتؤبةر بةدةستةوة ,نةك دةسةآلت , ئةوان ثاريسييان بةجص هصشت , مانط18لة (.

ئةو ,تيري فةرماندةكاين سةربازي ئاطادار كردةوة ,ؤ ظصرسايكشايةوة ب.)طرترابصت
ئةطةر طةرماو . كؤيان بكةنةوة و ثاشة كشة بكةن بؤ ظصرساي,سةربازانةي لةطةلَيان ماون
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و هصرشييان بكردايةتة , بكةوتناية اندواي, كؤميتةي ناوةندي ثاسةواين نيشتماين ,طةرم
سوثاكةي أصك ,كةلَكي لة كات وةرطرتم تيري بةآل.ئةوا بة سانايي دةيانطرت ,سةر ظصرساي 

ئةركي . بؤ سةر ثاريس ,هصرشي دةست ثصكردةوة. لةطةلَ بسمارك أصك كةوت ,خستةوة
مةرطي هةموو :بةرطري وةك ماركس دةلَصت . نةك بةرطري و هصرش كردن بو,كؤمؤنارةكان

  .أاثةأينصكي ضةكدارانةية
  

 .نةرمي نواندن بةرامبةر دوذمن-7
  

 دةبصت ,فةرماين ئةوةي دابوو , ئةبريل 7  لة ,أيارةي كة كؤمؤنة دةري كردبوودواي ئةو ب
 لة اليةن ,و ثاريس بثارصزرصت لة خواردين طؤشيت مرؤظ,كاري تؤلَةيي ئةجنام بدرصت 

ضاو بة ضاو ددان بة ددان (:ئةو ياساية جص بة جص بكةن كة دةلَص,ضةتةكاين ظصرسايةوة 
بةلَكة ,هيض نةوةستا,بةرامبةر ديلةكاين ,يييةكاين خؤي بةآلم تري لة كارة نامرؤظانة)

هيض كاتص (: لة بآلوكراوةكاين خؤي بةم جؤرة دةينوسي,طالَتةي بة ضارةنوسي دةكردن 
لةمةوثصش ضاوي ئةو مرؤظة شةريفة غةمطينانةي كة نوصنةري دميوكراسيةيت بةدبةخنت 

  ).ئةوها بة بةدبةختيم نةديوة
كة أؤلَيان هةبوو لة ,و كؤمةلَة ضةتةكاين وةك خؤي ) تري(ك ضاوي مرؤظة شةريفةكاين وة

  . بؤ ماوةيةك وةستا,لة طةلَ ئةوةش تريباران كردين ديلةكان,وةزارةت
لة ,وةك بؤ يةكةم جار .أةشة كوذي نةهصنا   وازي لة زةبرزةنط و,تري بة هيض شصوةيةك

ئاطر بةردان لة بؤ , دذ بة كؤمؤنارةكان بةكار هصنا , مادةي كريؤسيين,جيهاندا
 وةآلمي , تا دوا أؤذةكاين كؤمؤن,كؤمؤنارةكان,لة بةرامبةر ئةمةدا .مالَةكانييان

 سةرجةم وةزيرةكان بة ,تةنانةت دةتوانرا.شؤأشطصرانةي ئةم تاوانانةيان نةدايةوة
  .بةالم نةيان كرد,ترييشةوة بطرترصت 

 42 ,ئةوان تةا,مؤنارةكان  ئيعدام كراوي كؤ,لةبةرامبةر هةزاران و ثاشان دةيان هةزار
ونةي بةرزي و زياتر من,ئةطةر ئةوةشيان نةكرداية.كةسييان لة ثياواين ظصرساي ئيعدام كرد

. بؤ بةرطري لةخؤ,أؤذطارة تؤلَة ثصويست بوو بةآلم ئةو,دؤستانةي كؤمؤنة دةرةكةوت مرؤظ
 تا ,ةوةولَةت بو د,كؤمؤنة مرؤظ دؤستانة ترين. مصذودا بيخوصنينةوة ضوارضصوةيئةطةر لة 

  .ئاوا مامةلَةي مرؤظانةي لةطةلَ دوذمنةكاين كردبصت.لة مصذوي مرؤظايةتيدا,ئةو سةردةمة 
  
  .تصكةلَ كردين قؤناغةكاين شؤأش-8
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 ئةوة بوو دةس نةدةنة , بؤ كرصكاراين ثاريس ,أصنوصين ماركس,ضةند مانط بةر لة كؤمؤنة 
كة زةمينةي سةركةوتين  سةرهةلَداين  ,و سةرضاوةي طرتبووةئةم أصنوصنيية لةوة.ضةك

   لة ئارادا, بؤ شؤأشي كرصكاري,ضةكداري
سةرضآلنة لة قةلَةم كاري  بة سةرشصيت و , ماركس هةركارصكي لةم ضةشنةي,ية   ين
ثاشان ,طوماين لةوة هةبوو تري لة هانا بردن بؤ سوثاي ثروسي أاأاي نانوصنصت .دةدا

  .ئةمةش أويدا 
 , سياسةيت كؤنةثةرستانةي دةولَةيت بةرطري نيشتماين,ةكة بةآلم باري طراين شةأ

ويست بة واتا ةلينني لة وةآلمي مةنشةفيكةكان  كة دةيان.زةمينةي أاثةأينيان خؤش كرد 
و بةشداري شؤأشي دميوكراتيك نةكةن و بؤ بورذوازي ,ثةرسيت خؤ لة شؤأش دورخةنةوة 

ي كؤمؤنة شؤأشطصرةكانيان بةرز بةوةي درومش, تا تةراتصين ثصوة بكةن,بةجص بصلَن 
باس كردين كؤمؤنة بةبص  شي كردنةوةي هةلَةكان و هةل و مةرجة  (:وويت,  كردبوةوة

دوثات كرانةوةي كاري طصل و كةنةفتانةي بالنكيستةكان كة بة شان و بالَي ,تايبةتييةكاين 
هةر لة ) خؤياندا1874لة بةيانةكةي سالَي (هةموو كردةوةكاين كؤمؤنيان هةلَداوة 

ئةطةر هاتوو كرصكارصك لة يةكصك .ئةجنامي ئةو هؤيةشدا ئةنطلس بة تةوسةوة باسي كردن
لة بأيارةكةياندا  يادي كراوة ,كؤمؤنة شؤأشطصرةي(بةشداربواين كؤنفرانسي  ثرسي ئةم 

ئةو دةتوانص تةا بةمة وةآلمي بداتةوة كة لة ,ئايا ئةو  ض وةآلمصكي دةداتةوة ,ئةوة ضي ية 
ةي فاكتةرةكاين وكة شارةزاي جياكردنة,ا يةك حكومةيت كرصكارانة بةو ناوة ناسراوة مصذود

  وئةركةكاين خةبات لة ثصناو كؤمار,شؤأشي دميوكرايت و سؤسيالسيت نةبوة
 مةسةلةي هصرشي سوثايي كاريطةري دذي ظصرساي بةضارة.سؤسياليزمي تصكةآلو دةكرد

سةدا ضةند هةلَةيةكي كرد و دةسيت بةسةرا لة ئاسيت بانكي فةرةن,نةكراوي هةلَ سثارد
نةطرت و هةروا بة كوريت ئصوة لة وةآلمةكةتان ض ثةنا بةرنة كؤمؤين ثاريس يا 

ناضارن بلَصن ئةمة حكومةتصك بوو نابصت حكومةيت ئصمةش وةك ئةو بص  ,هةركؤمؤنصكي تر 
يكي حزب فصركردين بةآلم بصدةنطي سةبارةت بة بةرنامةي ثرات,بةأاسيت وةآلمصكي زؤر بةرزة 

نيشانةي مل هوأي مةاليانةي ئةو كةسانةو بص دةسةآليت  ,بص جص ي مصذوو لة بةرنامةيةكدا 
 .ين ية؟ و زةبوين مرؤظي شؤأشطيأ

واتة تصكةآلو .ئايا ئةمة دةرخةري هةلَةيةك ين ية كة بصسود دةيانةوص بيخةنة ثالَمانةوة 
جياوازي ) كؤمؤنصك(ة هيض كردين شؤأشي دميوكراتيك بة شؤأشي سؤسيالسيت ك

  ).5.(نصوانياين نةزانيوة
  
  .أانةكصشاين جوتياران بؤ أيزي كؤمؤنة-9
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 ببوايةتة ,بؤ ئةوةي شؤأشةكة, جوتياراين أابكصشايةتة أيزةكانيةوة ,ثصويست بوو كؤمؤنة
 ,ضونكة لةو سةردةمةدا.و زؤربةي كؤمةلَ تصكةلَ بة بزوتنةوةكة بكرداية , شؤأشي طةيل

انة ئامصري و ئةم دو.بة ثلةي يةكةم جوتياران,جوتيار زؤربةي طةليان ثصك دةهصناكرصكارو 
ةهؤي جوتياران ب,دةولَةيت  بريوكرايت سةربازي دةيضةوساندنةوة و سةركويت دةكردن

أزطاري دةبوو لة دةرةك و ,وة  كة كؤمؤنة ثةيأةوي لص دةكرد ياساي هةلَبذاردين أاستةوخؤ
 واي كرد هيضكة ,هةروةها بأياري جيايي دين لة دةولَةت.اكان ثؤليس و بةأصوةبةري ثارصزط

ئةو ثولةي بةزؤر لة جوتياران دةسةنرا و دةدرا بة كةنيسة  و قةشةكان لص ي أزطار بن 
أزطار بون , كة دةياين ترساند, هةروةها  جوتياران بةهؤي أزطاربونيان لة قةرزي عةقاري,

كة بة حوكمي طةشةي سةرمايةداري  , لة دةس بةسةرا طرتن بةسةر زةوي جوتياران
  .ندا بوووب كشتوكالَي و هةرةسي وردةماليكانةوة لة زياد

بةبص أاكصشاين جوتياران و ,ثشتطريي لة كؤمؤنة بكةن ,كرد جوتياران ئةم هؤكارانة واي دة
 أذصمي دميوكراسي نا ضةسثص و ناكرصت بطؤأصت بؤ ,ثصكهصناين ئةم هاوثةميانيةتيية

  .ية دةبواية كؤمؤنة هاوثةميانييةيت لةم ضةشنةي ثصك صنايةبؤ,سؤسيالسيت 
 كة لة سةردةمي ئيمثراتؤرييةيت ,هةروةها بةهؤي طةشةي سةرمايةداريانةي كشتوكالَةوة

 لة ثرؤليتاريا لةطةلَ ,ئةمانةش وةك بالَصك.ثرؤليتاريياي كشت وكالَ ثةيدا ببوو,دووةمةوة 
هةرضةندة ثرؤسييةكان و .دذ بة بؤرذوازي ,خةن  هصزييان يةك دة,ثرؤليتارياي ثيشةسازي

كة , يان خستبوة ذصر دةسةآليت خؤيانةوة)سانت اويس و سانت ان مارن(ظصرساييةكان 
لةترسي ئةوةي باري شؤأشطصري ئةو , مةلَبةندي ثرؤليتاريياي كشتو كالَي بوون

ةتيية بةخةبةر بةآلم كؤمؤنارةكان درةنط لة طرنطي ئةو هاوثةمياني.شوصنانةش نةطرصتةوة 
  .هاتنةوة

بة ,باوةأييان بةتوصذي جوتياران هةرنةبوو,برؤدؤنييةكان كة لةكؤمؤنةدا زؤربة بوون 
  ).6(هصزصكي دذ بةشؤأشييان دةزانني

 زياتر لة ةو,  أؤذ بةسةر دامةزراندين كؤمؤنةدا40 واتة ثاش تصثةأ بووين , ئةبريل28لة 
بانطةوازصكيان أوو لة كرصكاراين كشتوكالَي ئةوجا , نيوةي تةمةين ئةم دةولَةتة ساواية

 زؤر شؤأش دةكرصت بؤ دابني  لة جيهان(......ئةمةش بأطةيةكي بانطةوازةكةية.دةركرد
   ).7)(كردين ئةو ئاماجنة زةوي بؤ جوتيار و ئامصر بؤ كرصكار و كار بؤ هةموان

بةآلم ماوةكة ,ان دا هةولَيي,بةسنت ب ثةيوةندي لةطةلَ جوتياران ,تواين كؤمؤنارةكان نةيان
جوتياران هةندصكييان دةيان .ئةو كارة ثصويسيت بةكايت زؤرو ثشوو درصذي بوو ,كةم بوو 

   ).8(بةآلم نايانزاين لةسةر ضي ية,زاين لة ثاريس شةأة 
  

  .هةلَةي سةربازي- 10
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لة , بؤ خؤيان  ثصش هةآلتين حكومةيت ظصرساي ,هةرضةندة هصزي ثاسةواين نيشتماين
هصزةكاين تا .وة هصزصكي كارامةو جةنطاور بوون .سةآليت هاوتاي حكومةت بوونثاريس دة

 لة بواري ,كؤمؤنارةكان,بةآلم بة شصوةي طشيت .كرد بةرطرييان لة كؤمؤنة ,دوا ساتةكان
كةلصنييان . سةركةوتين سةربازي بةدةس صنن,نةيان تواين,كارامة نةبوون ,سةربازييدا 

 كة ,طردة ستراتيذييةكاين مؤن مارتةر .لةوصوة دزة كرا ,صشتبؤ هصزةكاين ظصرساي بةجص ه,
بؤ بةرطري كردن لة ,كة شوصنصكي طرنط بوو , نةكرديان باش قامي,تؤثخانةكاين لص بوو

  .ثاريس
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 ثةندو ئةزمونةكاين كؤمؤن
  

ئةو ثةندو ,  بؤ بزوتنةوةي شؤأشطصأانة بةجصمابصتوة لة كؤمؤنة,مرياتطرنطترين 
لة ثصناو ئةوةي ,هةلَصنجراو قامكي لةسةر دانرا, كة لة ثاش شكستةكةي,ئةزمونانةية 

.  دوبارة نةبنةوةهةلَةكان,  نةضصتةوةي يةكةمبة دةردي كؤمؤنة, ؤمؤنةكاين داهاتووك
تا ثأ بةدةم بؤ ذيان بصنة طؤراين و , أصطةي ثاشة كشة لة كرصكاران وضةوساوةكان بطرترصت 

بةآلم وةك لينني وتةين ,أاستة كؤمؤنة لة دةرياي خوصندا خنكصنرا !.بؤ طولَ بكةونة سةما
 ثاريس دواكةوتوترين توصذةكاين ثرؤليتارياي لة خةوة قولةكةيان  بة دةنطي تؤثةكاين:

بةم .جؤش و خرؤشي نوصي دا بة ثأوثاطةندةي سؤسيالسيت شؤأشطصأانة, ئاطاهصنايةوة
بةلَكة تا ئصستاش لة بووين هةريةكصكماندا زيندوة ,هؤيةوة نةك يادي كؤمؤنة لة ناونةضوة

زؤر هةلَة .ضونة ثالَ كؤمؤنة ,ئةزموين تالَي ديكة زؤر ,هةرضةندة بة دواي كؤمؤنةدا ).1(
 لة كؤمؤنة ,كرازؤر هةلَةي نوص  , لة بزوتنةوةي سؤسيالسيت جيهايندوبارة كرانةوة

ييان  لةطةلَ خؤدا تالَئةزموين , بؤ كرا يزؤر خوصندنةوةي هةلَة, ئةجنام نةدرابوو 
كةلَكي ياراين سياسي  بةرامبةر أةت كردنةوةي نة, وةك ضةكصك,ياخود كؤمؤنة.هصنا

بة تايبةت لة  ,لصوةرطرا و بة واتا ثةرسيت نةياراين سياسي ثصسةركوتكرا
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بةرامبةر بالنكي و ) كة من اليةنطري ئةو تةوذمة سياسييةم(ماركسيستةكانةوة 
  . برؤدؤنييةكان 

هةولَةدةم ,بةسةر بابةتةكةدا,بةطوصرةي ئةو توانا كةمةي هةمة , لةم كورتة نوسينةدا
, نوسيومة بة كةلَك وةرطرتن لة زؤر سةرضاوة كة هةرخؤم ,ونةكاين أابردوو ئةزم

كة هةموو . خبةمة بةردةست خوصنةراين خؤشةويست, بةهةندصك ثةراوصزي نوصييةوة
  .زؤر قسةو باسي كة هةلَة طرنبةردةوام قسةو لصكدانةوةي نوصيان دةوصت و 

بة تصكشكان ,صك سةركةوتنيش هةند, بةسةركةوتن بذمصردرصت ,دةشصت هةندصك تصكشكان
 هيض ,نابصت ئةوةمشان لة ياد بضصت.  ئةمةي سةرةوة وتةيةكي طرنطي كارل لصبكنختة,

 خةونصكي ,طةأانةوةي كؤمؤنةش وةك خؤي, قةت ناطةأصتةوة ,ثنتصك لة مصذوي تصثةأ بوو
دوانيش .بريكردنةوة لصي دةمانكاتة بنيادطةرايةكي مصشك وشكةوةبوو, بةدي نةهاتووة 

بؤ ئاطادار بوون لة ,بةلَكة هةولَدانصكة , طةأانةوةي ؤ ب,ية لةسةري بة ماناي خةو بينني ين
مرؤظايةيت تصكؤشاين  مصذوي خوصندنةوةي و داو و ئةزمون وةرطرتن لصي لة داهاتووأابردوو

.  
  -:بريتني لة,كة لة كؤمؤنةوة هةلَصنجراوة ,طرنطتريين ئةو وانانةي 

  
   .كرصكاري مةرجي سةركةوتين شؤأشةبوين ثارت و أصكخراوي -1
  

 لة بةدةستةوة , بتوانصت أاسثاردة مصذوييةكاين جصبةجص بكات ,بؤ ئةوةي ضيين كرصكار
يةكصك لةو , خؤي أصك خبات,ثصويستة لة حزيب سياسي ضينايةيت دا,طرتين دةسةآلت

ؤ نةبوين دةطةأايةوة ب,  كة زؤر كةم و كوأي بةرةو أوي كؤمؤنارةكان دةكردةوة,هؤكارانةي
  أصكخراوي ,ئةو أصكخراوانةي كة لة كؤمؤنةدا بةشدار بوون .حزبصكي سياسي كرصكاري 

كةمايةيت بوون ,ئةنداماين نصونةتةوةيي يةكةم . بضوك و بص بةرنامةي زانستيانة بوون 
  . أؤلَي نصطةتيظي طصأا, بةشداري بةريين ثالنكي و برؤدؤنييةكان,سةرباري ئةمةي,تياياندا

جؤن ئةندرية , كاريان دةكرد , بة ثصضةوانةي هةلَوصسيت ماركس و ئةنطلز,زؤر جار 
ثصمان نةزاين  ,ئةوةي ئصمةي بةرةو هةلَدصري  و نةمان برد (: دةلَصت ,ئةندامصكي كؤمؤنة بوو

  ).و بريمان لصنةكردبوةوة  أصكخراوبوو كة بنةماي شؤأشي نوصية
 دا 1872لة سالَي , يي الهاي  لة كؤنطرةي نصونةتةوة,هةروةها بةشداراين كؤمؤن

 أصكخراوي أامياري ثصشكةوتوييان ,ئةطةر كؤمؤنارةكان, دةستنيشاين ئةوةيان كرد ,
 ,بةرهةلَسيت هةموو داطري كةران بكةن,  بةرطري لة كؤمؤن بكةن ,ئةيان تواين, هةبواية

  . بكةنترشوصنةكانييان بةهصز
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بؤ ثصك هصناين ثارتصكي ,بوو ةك ه مةيلص1870, لة سالَي ,لة ناو كرصكاراين فةرةنسا
 , برؤدؤين ,دوربصت لة بؤضوين سؤسياليزمي خةيالَي , سؤسيالسيت شؤأشطصر

  . كؤماري ليربالَي, دميوكرايت وردة بؤرذوازي ,ئةنارشيسيت 
كة بوين  حزيب , قامكييان لةسةر ئةوة دانا, ماركس و ئةنطلز بةدواي شكسيت كؤمؤنة

لة ,ئةمةش لة يةكصك . بة دةسةآلت, كرصكارةمةرجي طةيشتين ضيين,كرصكاري 
لة .كؤمةلَةي نصونةتةوةيي أةجندةران هاتوة , بةياننامةكاين كؤنطرةي لةندةين

  . بأياري لةسةر دراوة, دا1871سةثتةمبةري 
كة ثرؤليتاريا لة , طةيشتنة ئةو بأوايةي, لة تاقي كردنةوةي كؤمؤنةدا,ماركس و ئةنطلز 

, ناتوانصت وةكو ضينصك تصبكؤشصت ,يت يةكطرتوي ضةوسصنةران دذ بة دةسةآل,خةباتيدا 
هةروةك هةموو حزبة كؤنةكاين ضينة ,أصك نةخات ,ئةطةر خؤي لة ثارتصكي سياسيدا 

ثارتصكي شؤأشطصري (:لينني لة ئةزموين كؤمؤنةوة ئةمةي نووسي. هةبووةكاين  ديكة
ؤذي و سياسي و ثصشكةوتوي ماركسي بنةماي بةرز كردنةوةي ئاستةكاين ئايدؤل

ثاريت شؤأشة ,بةآلم لينني بةم شصوةية ثصناسي ئةو ثارتة دةكات ).أصكخراوةيي ية
  .كؤمةآليةتييةكان و دوذمين هةموو ضينة ضةوسصنةرةكانة

شوصن خؤي ,  هةلَضين كة ماركسيزم تةنطي بة مةيلة سؤسيالسيتييةكان,بةدواي كؤمؤنةدا
زؤر حزيب . تةسكييةي شؤأشطصأي كرد ,انواقعي تصكؤش,   قامي كردلةناو بزوتنةوةكة

حزيب .1875ئةلَمانيا- وةك حزيب سؤسيال دميوكرايت, كرصكاري نيشتماين دروست بوون
حزيب .1880حزيب سؤسيال دميوكرايت نةمسا.1877سؤسيالسيت كرصكاري ئةمةريكا

ةكةم حزيب ماركسي بوو لة  لة مارسيليا دامةزرا كة ي1879كرصكاري فةرةنسةكة لة 
  ).2(نسافةرة

  ــــــــــــــــــــــ
 ثةراوصز 

  
بةآلم كردين . تصكؤشان سازداين  أصكخسنت ولة,أؤلَصكي كاريطةر دةطصأصت ,بصشك أصكخسنت 

 شؤأش بة تةايي بص أةضاوكردين ثارسةنطي هصز بة سؤثةرماين طؤأانكاري و ,ثارت
كؤمؤنةي تصك شكاند ئةوةي زياتر .ضريؤكصكي كةية هةلومةرة بابةيت و خؤييةكاين ووآلت

و ظصرساي كةوتنة هاوكاري يةكتر  هصزةكاين ثرؤسيا,السةنطي ثارسةنطي هصزةكان بوو ,
لة جةنطدا , طةلصك لة سةروي كؤمؤنةوة بوودوذمنانتواناي مرؤيي و ئابوري و سةربازي ,

 لقي لة 19ئةنتةرناسيؤناليزمي يةكةم  ,هصزي ئاطر و جؤري ضةك ضارةنوس دياري دةكات 
 نيو ملوصنة مووئةطةر هة,دةيتواين ئةو كةلصين أصكخستنة ثأ بكاتةوة  ,سدا هةبووثاري

دانيشتوانةكةي ئةو كايت ثاريس ئةندامي ثارتصكي ماركسي بوناية نايانتواين خؤ لةبةردةم 
 شتصك ثصوةرة بؤ ئةوةي حزبصك يهةروةها لصرةدا ض .هصزي زؤر و زةبةين دوذمنان بطرن 
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دةنط و ثشتطريي ضيين كرصكاري ئةو وآلتة لة  ذمارةي ئايا ,صت؟؟؟ نوصنةري ضيين كرصكار ب
ذمارةي هاتين ياخود لة .أصذةي ئةندام بوونييان لةو ثارتةدا؟؟ يان لة,دةنطدانةكاندا؟؟ 
بزوتنةوةي  ئةمأؤ, لة هةمووشي طرنطتر. لة بةرنامةو ناوي ثارتةكةدا,وشةي كرصكار

ضةند ثارت و أصكخراوصكي , ربةي وآلتاندالة زؤ, ماركسيسيت و سؤسيالسيت و كرصكاري
لصرةدا ثاريت ,وآليت وا هةية ذمارةيان دةطاتة دةيان  لة ,سياسي نوصنةرايةيت دةكةن 

هةروةها بؤضي  دةبصت أؤلَي بالنكي و .؟؟ لة ثاريت كؤثيموحةسةن ضؤن جيا دةكرصتةوة
 سةركردايةيت ئةم ,لة كاتصكدا توانييان. ؟؟ لة كؤمؤنةدابرؤدؤنييةكان نصطةتيف بوبصت

 بذصرصت و خةلَكي ئةو ان و زؤربةي نوصنةران خةلَك لةوان هةلَيبةأصوةبةرايةتيية بكةن
تا ئصستا منوونةي دةسةآلتدارييةيت , ؟؟ ببةخشنيان ثصكايت ثاريس متمانةي خؤيان

لة أابةرايةيت ,ئةطةر ئةوان , كص طرنيت ئةوة دةدات .أؤمانسييانةي سؤسيالستةكانة
لة وصوة لة دايك , ئةزمووين حكومةتة بريوكراتيكةكاين  ئةوروثاي أؤذهةآلت ,نةبووناية

   . و ئصستا ناتوانرا هيض شانازييةكي ثصوة بكرصتنابوو
 دةتوانني بةراوردصك لة نصوان سستةمي أصكخسنت و بةأصوةبةرايةيت لة كؤمؤنةو سستةمي 

  .ثارتة كؤمؤنيستةكان سةير بكةين
  .صك بؤ جةماوةري هةلَبذصردراو لة كؤمؤنة هةموو دةسةآلت-
كؤميتةي ,مةكتةيب سياسي,سةرؤكي ثارت–لةو سستةمانة هةموو دةسةآلتصك بؤ -

  . بصتجةماوةر لة كؤتاييدا ئةطةر ,ضيين كرصكار,ثارت ,ناوةندي
 دةزطا سةركوتكةر و بريوكراتيكةكان  ولة كؤمؤنةدا دةسةآليت ناوةندي سستةمي ثصشوو--

  .هةلَوةشصنرانةوة
  .ئامصري دةولَةت طةورة كرا  و  سستةمانةآلم لةبة--

لة كؤمؤنةدا هةموو بالَةكاين كرصكاران و أةجندةران لة برؤدؤين و بالنكي و يةعقويب و --- 
  .ثصكةوة لة ضوارضصوةي نوصنةراندا  دةسةآلتيان بةأصوة دةبرد,باكؤين و ماركسي 

  .باآل دةست بوو,لَ يةك با,يةك بريكردنةوة ,يةك ثارت انة بةآلم لة سستةم--- 
تةنانةت بؤ ثامشاوةي سستةمي كؤن و ,لة كؤمؤنةدا ئازادي تةواو بؤ جةماوةر بوو ---- 

  .كلصساش
,  ثارت يةك بريكردنةوةو لة خزمةت يةك بؤلة سستةمي ثارتايةيت ئازادي تةا ---- 
  .بؤضوندا بوو,كةس 

لَوةشصنصتةوة و متماين ةهلة كؤمؤنةدا خةلَك دةيتواين كةي بيةوصت نوصنةرايةيت ----- 
  .خؤي لة هةلَبذصردراو وةرطرصتةوة

  .لةو سستةمانة هيض كات دياردةي وا أوي نةدا----- 
  .نوصنةران كرصي كرصكارصكي ئاسايي ورة طرن ------ 
  .ذياندةلةو سستةمانة بةرثرسان لةو ثةأي خؤشيدا ------ 
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  .ة دةبةن كرصكاران دةسةآلت بةأصو, هةشت كاتذمصر كاركردن يدوا------ - 
  . دور لة كارو ذياين كرصكارانراتيك دامةزراكدةسةآلتصكي بريو------ - 

  .هةموو دةسةآلتصك بؤ جةماوةر------ -- 
  .هةموو دةسةآلتصك بؤ سكرتصري طشيت------ -- 

لصرةدا ثرسيارصك دصتة ثصشةوة ,دوو بةأصوةبةرايةيت جيايان بةرهةم هصنا ,دوو سستةم 
كاين ماركس و لينني و ترؤتسكي لة كؤمؤنةي ثاريس بة أةخنةئةطةر ,ئةويش ئةمةية ,

ئايا هةمان دةسةآلت و ثارت و سستةمي وآلتة سؤسيالستةكاين ,ثراتيك بكرايا لة كؤمؤنةدا 
ئايا ,نةي ئةمأؤ باسي دةكةين لة دواي كؤمؤنة تةا ئةم شانازييا.بةرهةم ناهصنايةوة؟؟؟؟

  .ةمشان لةدةست ناضوو؟؟؟؟؟ئةو
  
  
 
 . شورايي دةولَةيت جةماوةري خةلَكةدةولَةيت -2
  

بة ثص ي نيازو بةرذةوةندي زؤربةي كؤمةلَ ثصك ,شورا سستةمصكي ئيداري جةماوةريي ية 
, دةتوانن دةولَةتصك دامبةزرصنن , ئةوةيان سةملاند,كرصكاران لة كؤمؤين ثاريسدا .دصت 

  .ويست و ئارةزوي زؤربةي كؤمةلَ بصت, خؤيان بةأصوةبةري بن 
بةشداري .أاستةوخؤ لة دةسةآلتدا بةشداري دةكةن, كؤمةآلين طةل, ةمي شورايي دالة سست

  .أصطة لة هةلَةو كةم و كوأي ئايندة دةطرصت,أاستةوخؤي كؤمةآلين ستةمديدة لة دةسةآلتدا 
مايف بأياردان و أاثةأاندين ثأؤذةي بأيار دراوي , شورا دةزطايةكي كاركةرو بأياردةرة 

  .هةية
كة  لة سةردةمي ماركس و ئةنطلزدا , ةكاين كؤأةكاين دميوكراسي بؤرذواييشصوة جؤراوجؤر

سةرجةمييان  خاوةندو .بةرذةوةندي ضينايةيت سةرمايةدارانييان دابني دةكرد, هةبوون
 كة بنضينةي لة سةر, شةريكي كةم و كوأييةكاين دةولَةيت بؤرذوايي ثةرلةماين بوون

 لة ,ثرسيار نةبووين ئةنداماين ثةرلةمان بةر. ان جياكردنةوةي أاثةأاندن بوو لة بأيار د
ئةجنامي لةو كةم  و كوأييانةية كة ,  هةلَيانييان بذاردوة خؤيان كة,بةرامبةر جةماوةردا

  .دةدةن
جصطا طرنطةكاين , بؤ بةدةستةوة طرتين دةسةآلت ,ضيين كرصكار , كؤمؤن ئةوةي سةملاند

لةسةر بنضينةي , داية ندة توانايةي لة وزةيبةوة.ية  ثصويسيت بة بؤرذوازي ين, حوكمأاين
دةولَةت بةأصوة ,ئاطادار بوون لة بةرذةوةندي ضينايةيت زؤربة ,كاري بة كؤمةلَ 

بةو ,لة اليةن أؤلَةي زةمحةتكصشانةوة , بةأصوةبردين دةولَةت بةشصوةي أاستةوخؤ.دةبات
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ةركةسصكي يان ه, و شوان طاوانصك  و جوتيار ئةم دةولَةتة هةموو كرصكار,ماناية ية 
  .بةري بن و ياساي بنضينةيي بؤ داأصذندةتوانن بةأصوة, ئاسايي

ماهييةيت ضينايةيت , بزانن بؤرذوازي ضؤن قيين لةم شصوة دةسةآلتة دةبصتةوة ,سةير بكةن 
  .و كؤنةثةرستانةي خؤي ئاشكرا دةكات

ةيةك ئةطةر طرميان بؤ ضرك (: هاتووة,ي كؤنة ثةرست)نؤفية فريا(لة أؤذنامةي 
كص أصبةرايةتيمان دةكات؟أةنط بصت ضصشت لصنةرةكان بن و .بةلشةفيكةكان سةركةوتن 

دةربارةي توصذو ضينةكان بزانن؟ياخود ثؤليسي ئاطر كوذصنةوة بن؟ياخود خاوةند 
ياخود ئةو كةسانةي .؟. ياخود ئةو كةسانةي لة ئامصري بوخاري كار دةكةن؟.تةوصلَةكان بن ؟

لة كاتةكاين كةل ,ة ثةلة أادةكةن بؤ كؤبونةوةكان ئةجنومةين مريي مندالَ بةخصو دةكةن وب
كصن ئةوانةي ثياوي دةولَةتن ؟أةنط بصت فيتةرةكان بن طرنطي .كةواتة كصن؟. ؟شوشتنو ثةل 

ياخود كرصكاراين ئاوطةياندن بن طرنطي بدةن بة كاري ديثلؤماسييةت ,بدةن بة شانؤ
لةو ,نةخصر دةشصت ئةمة ببصت.  ئةوة دةبصت؟ئايا.لة ثؤست و تةلةطراف؟–دارتاشةكان ,

                                                                                                              .)3(     مصذوو بة توندي وةآلمي بةلشةفيكةكان دةداتةوة,شصوة ثرسيارة سةرشصتانة 
 كة ,ضاك لةوة طةيشتوون,ذيان و تصكؤشان جةماوةري ستةمديدة بة ئةزموين 

 و دةزطا ةكانكؤنترؤيل سوثاو ثؤليس و دام و دةزطاكاين سةركوتكةر, سةرمايةداران 
, بةبان سةري خةلَكةوةن,سةرجةمييان وةك دصوةزمة .بريوكراتةكاين لة دةستداية

و ,  ة دةكرصتئةو هةلَبذاردنانةي ك,هةناسةي ذيانيانيان خستؤتة ذصر كؤنترؤلَي خؤيانةوة 
تةا لة ترسي قيين , سةرتاثاي درؤ  و أيايية,ثصيا هةلَة دةن , بؤي دةكةونة شايي و لؤغان

هةلَبذصردراوان .خشتة بردنييان بةأصوةي دةبةنلة و لة ثصناو , ثةنط خواردوي جةماوةر
ن لةبةرذةوةندي ضينايةيت خؤيا, بؤرذوازي دةسةآلتدار دةيان كأصت ,ثاش هةلَبذاردنييان 

دةبنة ئاغا بةبان ,لة جيايت ئةوةي لة خزمةت جةماوةردا كار بكةن . بةكارييان دصنصت
  .ريانةوةةس

 ,بةآلم لة ناوةأؤكدا.ياساي بأيارداين بةتةواوي لةبةر دةستداية ,بةأوكةش ثةرلةمان 
 أةمسييةت ,ة ئةوةندة كارييان بةناوي طةل, وة ياساكان لةاليةن بؤرذواكانةوة ثةسةند كرا

 لة , ثصض و ثةنايةك  هيضئةوا بص, هةرضي دةسةآليت أاثةأاندنة. ياسايانة ببةخشنبةو
  .داية دةست بؤرذوازي

دةبنة خزمةت , كارييان ثص دةسثصردرص, نوصنةري هةلَبذصردراو ,لة سستةمي شورايي دا
 بة دلَ , نوصنةرة هةلَبذصردراوةكان خؤيان,هةروةها هةركاتصك خةلَك,طوزاري خةلَك 

  .ةندمايف خؤيانة الي ب, نةبصت
ض بة ثةند وةرطرتن لة , زياتر طةشةي ثصدرا ,دةسةآليت شورايي, ي ئؤكتؤبةرداشلة شؤأ

لة ,ياخود بة بةرين كردنةوةي ,  و أاست كردنةوةي هةلَةكاين, ئةزموين كؤمؤنة
  .سةرتاسةري سؤظييةتدا 
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بةبص ,نةخوصنةوار و خوصندةوار,ذن و ثياو,كرصكار و جوتييار , لة دةولَةيت شوراييدا
ئةندامي دةولَةتن ,لة أوي ماف و ياساوة يةكسانن, جياوازي نةتةوةيي و ئايين و أةطةزي

  .لة أصكخراوي دةولَةتدا جصطاو أصطاي تايبةيت خؤيان هةية,
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ثةراوصز
  

 لة أابردوي ,ي بصوصنة  نةبوةو,  ئةزمونصكي دةسةآلتداريييت نوصكؤمؤنة,شاراوة نيية 
هةلَبذاردن تةا بؤ ضينة داراكان و فةرمانبةرة ,لةو سةردةمانةدا .مرؤظايةيت داهصنا

تةمةين دةنطدان ,ذنان مايف دةنطداين نةبوو .و ضني و توصذي دياري كراو بوو, طةورةكان
  .تةا بؤ خاوةند ثولةكان
داواي ,وين  داميةزراندبةريتانيا  أؤبةرت ئة لة 1836لةسالَي ,بزوتنةوةي شارتييةكان

بةآلم , داواي دةنطداين دةكرد بؤ هةمووان - :لةوانة .ياساي دةنط دانا دةكرد لة ,ضاكسازي
نوصنةراين  هةروةها داواي هةلَبذاردين ساآلنةو وة. سالَي و تةا بؤثياوان 21لة سةروي 

نطانة لةطةلَ ما,  بؤ هةلَبذصردراوانبؤ ناوضةكان و حةسانةي ثةرلةماين, يةكسان
ئةوانةي خؤ ,كة دةبواية و و هةلَوةشاندنةوةي ئةوبأيارةي بؤئةنداماين هةلَبذصردراو

كة يةكةم ,داخوازي بزووتنةوة شارتييةكان بوو  ئةمة.لة ضينة داراكان بن,كانديد دةكةن 
  )4.(بزوتنةوةي كرصكاري بووة لة جيهاندا

 لة  ذن , بةرةو سةر18 بؤ تةمةين دةرطاي مايف دةنطدان,لةم بارودؤخةدا دصت ,بةآلم كؤمؤنة 
ئةمة شؤأشصكة لة ,هةذاران و دةولَةمةندان بة يةكساينبؤ ,و ثياو دةخاتة سةر ثشت

 دةية 7 كؤمؤنة. مايف دةنطدانيييان نةبوو,ذنان لة فةرةنسة ,1944سالَي تا .دميوكراتييةت 
بةآلم . ئةجنام داانئةم كارةي,لة ثصش ئاآل هةلَطراين دميوكراسي ئةمأؤ,و مصذووةلةثصش ئة,

هةلَبذاردن  و خؤ ثاآلوتن . مرؤظايةيت زؤر هةنطاوي طةورةي ناوة, سالَةدا132لة ماوةي ئةم 
بة تايبةت لةو وآلتانةي ,ناو ثةرلةمانةكاندابووين مشت و مأي توند لة ,بؤ هةموان 

, ةكانداأؤلَي دةنطي ئةندام ثةرلةمانةكان لة بأيارة ضارةنوس ساز,كؤمةلَطةي مةدةين هةية
ثةرلةمانييان زياتر ,مةندين  ئةمانة كؤمةلَصك تايبةت.تا هةلَوةشاننةوةي حكومةتةكان

ئةنداماين ,لة بةرامبةردا كؤمةلَصك ثةرلةمانيش دةبينيني .دميوكراتيزةو كاريطةر كردوة 
  .وةك بووكة شوشةن و بأيارةكان بؤيان داندراوة

 لة ذصر ,دةسةآليت أاثةأاندن وة بووين,هةرةوةها جياكردنةوةي دةسةآلتةكان لة يةكتر 
ثاشان . زةمينةي نا دميوكراسي بوون  ثوضةلَ دةكاتةوة,ضاودصري دةسةآلتةكاين كة

ثصويسيت بة تيثي كاركةري ثسثؤر و ,بةأصوةبردين دةولَةت لةم سةردةمةدا 
بةآلم ديسانةوة ئةويش , سةرةك كؤمار   بةدةشصت كرصكارصكي وةك لؤال ببصت.شارةزاية

ئابووري ثيشةسازي و بوارةكاين ياسايي و  لة بواري ,ويسيت بةتيثي كاركردين ثسثؤرثص
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 بةلَكة ثسثؤري و ئةزموون و شارةزايي.لةم كارةدا  سؤز و حةماسةت أؤلَ ناطصأصت.كة هةية
  .أؤلَ دةطصأن

بةلَكة , نةك  طةشةي بةئةزموين شورايي كؤمؤنة نةدا,هةروةها شؤأشي ئؤكتؤبةر
لةوةي هةموو دةسةآلتصك لةشوراوة  سةرضاوة ,وكراسييةكةي خست لةناوةأؤكة دمي

شوراكان .بؤ دةسةآليت حيزب و مةكتةيب سياسي و ثاشان سكرتصر,طوازرايةوة,بطرصت
ئةوةي دةسةآلت دار بوو .كة نةبووني بةوالوة هيض لة دةزطايةكي بص ئريادة,لةشورةوييدا

  .حزب و مةكتةيب سياسي و سكرتصري ثارت بوو,
طةل خؤي ثؤليس و قازي خؤي , لة ثةرتوكي سؤسياليزم يان ئانارشيزم دةنوسصت ستالني

  .بوو لة كؤمؤنةدا
 شورا تةا هصمايي بوو دالة اليةكي كةوة جطة لة ئةزموين كؤمؤنة لة ئةزمونةكاين كة

 ئةوةي دةسةآليت نةبوو شورا بوو,دةسةآلت بؤ ثارت و مةكتةيب سياسي و سةرؤك بوو,
تةنانةت لة ئؤكتؤبةردا بةلشةفيكةكان .ن هيض جدييةتصكي سياسي تصدا نةبوو هةلَبذاردنةكا.

ك بؤ نةك  هةموو دةسةآلتص,بة ثراتيك كاريان بؤ  بةلشةفةكردين شوراكاين دةكرد 
يةك ئايدؤلؤجيا بةسةريا ,يةك ثارت ,شوراش هةر بريؤكةي يةك بريكردنةوة .شوراكان 

  .هصنانزالَ بصت دةبصتة جةستةيةكي مردويي بصدا
  
  
  
  .ية ديكتاتؤري ثرؤليتاريا مةرجي سةركةوتين شؤأشي كرصكاري-3
  

تصكشكاين ئامصري , مةرجي ثصويست بؤ سةركةوتين شؤأشي كؤمةآليةيت ضيين كرصكار
, لة اليةن ضيين كرصكارةوة ,دةولَةيت بؤرذوايي و بةدةستةوة طرتين دةسةآليت سياسي ية 

دةشصت ئةم داسةثاندنة . بةسةر كؤمةلَطةدا ,كارانةداسةثاندين دكتاتؤريةيت ضينايةيت كرص
شصوازي جوآلنةوةي .ياخود بة شصوةي زةبروزةنط بةدي بصت , بة شصوةي ئاشتيانة

 دياري , بة دةستةوة طرتين دةسةآلت  شصوازي,كرصكاران و هةلَس و كةويت بؤرذوازي 
  .دةكات

نةك حزيب , دةسةآلتدار ياين ثرؤليتارياي أصكخراوة وةك ضيين, ديكتاتؤري ثرؤليتاريا
كةمتر ,لة كؤمؤنةدا  نة حزيب كؤمؤنيست هةبوو نة ماركسييةكان زؤربة بوون .دةسةآلتدار

 بة منوونةي دةولَةيت دكتاتؤري ,بةآلم كؤمؤنة,صنا ةه نوصنةرانيان ثصك دي%2لة
ضونكة .يةوة لة اليةن أابةراين بزوتنةوةي كؤمؤنيسيت جيهاين, ثرؤليتاريا ناسصنرا

دكتاتؤري ,بة بؤضوين ماركس .يتاريا وةك ضني و بأياري سياسي باآل دةست بوونثرؤل
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كة أزطاري ئابوري بؤ كار , لةم دوايةدا دةركةوت, ثرؤليتاريا شصوةيةكي أاميياري ية
  .ئةمةش لة كؤمؤنةدا دةركةوت,بةدةست دصنصت

وصت بزانن ئايا دةتانة,بةأصزة خؤشةويستةكان (:ئةنطلز لة ناسيين كؤمؤنةدا دةلَصت 
ديكتاتؤري ثرؤليتاريا ضي ية و ضؤن خؤي دةنوصنص؟فةرموون ضاوصك بة كؤمؤنةدا خبشصنن 

  ).لة أاسيت دا ئةوة ديكتاتؤري كرصكاران بوو,
 لة بارودؤخي طواستنةوة لة سةرمايةدارييةوة بؤ - ماركس لةدواي كؤمؤنة نوسي

 ديكتاتؤري شصوةي دةولَةت ناكرصت هيض شصوةيةك بصت  جطة لة,سؤسيالسيت 
  .شؤأشطصرانةي ثرؤليتاريا 

خالَي باسي بؤرذواكان و ,زاراوةي ديكتاتؤري ثرؤليتاريا ,لة كؤمؤنةوة بؤ ئصستا 
يةي ثار و ثصراري بزوتنةوةي كؤمؤنيسيت ئةمأؤ ثاش ئةو ثاشة كشة كاتي.بوةماركسييةكان 

مؤنيسيت دا سةري لة بزوتنةوةي كؤ,لة ئاكامدا زؤر  مةيلي ئؤثؤرتؤنيسيت و أيفؤرميسيت ,
ضونكة لة هةموو .زياتر بؤ سةر ضةمكي ديكتاتؤري ثرؤليتاريا بوو,خالَي هصرشييان ,دا َ هةل

و أصطاي أيشةكصش , زياتر دةسةآليت كرصكاران دةرةخات,ضةمكةكاين كةي سؤسياليزم
  .كردين سةرمايةداري دياري دةكات

  
  ــــــــــــــــــــ

  ثةراوصز
  

بة كؤمؤنة  .يالسيت ضوار جؤر لةطةيشنت بة دةسةآلمتان هةيةلةمصذوي بزوتنةوةي سؤس
و  هصرش بؤسةر كؤشكي زستانة,بة شؤأش ئؤكتؤبةر , أاستةوخؤهةلَبذاردينشصوةي 

وبا و  دواينييان ضني و ظصتنام و كلة تن  وشؤأشي درصذ خايةن و سةركة,أوخاندين حكومةت
لة . ئةوروثاي أؤذهةآلت لةؤرة ملص و داسةثاندين دةسةآليت زداطريكردن يشصوة,نيكاراطوا

ئةوةي  ,ثصش بة دةسةآلت طةيشتين كؤمؤنيستةكاننةدا ياتةواوي ئةم كؤمةلَطا
بةرةو أوي ئةو جةماوةر هةلَوصست وةرطرن و تا , لةم ووآلتانةكؤمةلَطةي مةدةين ية,نةبووة

 لةو  ضةند بووة طةلياخود  بزانيني  ئاسيت ثشتطريي,ة ببصتةوةانطؤأانكاريي
طؤأان لة سستةمصكي ,تةواوي ئةو كؤمةلَطانة كؤمةلَطةي داخراو بوونة.؟؟؟سةآلتانةدة

لة ,ئةويش ئةوةية,لصرةدا ثرسيارصك قيت دةبصتةوة.داخراوةوة بؤ يةكي كة ئاسانة
بةو شصوازانةي بامسان كرد ,أصطةيةك بؤ طةيشنت بةدةسةآلت ,كؤمةلَطةي مةدةنييدا 

ة طرانة دةتوانصت كار لةسةر شصوازي تصكؤشان دابنصت وةآلمي ئةم ثرسيارة ئةوةند.هةية؟؟؟
  .و درومشة سياسييةكان سةر لةنوص داأصذصتةوة

بؤجصبةجص كردين ,بزووتنةوةيةكي سياسي ية ,وماركسي  بزوتنةوةي سؤسيالسيت 
ئايا أصطةي ديكة بؤ طةيشنت بة .دةستةوة طرتين دةسةآلتة ثصويسيت بة, بةرنامةكةي
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وة ئايا  كؤمةلَطةي  جيهاين .انةي بامسان كرد دةست دةكةوصت؟؟؟جيا لةو شصواز,دةسةآلت
ياخود كؤمةلَطةي مةدةين دوا تةمةين خؤي ,لة هةنطاو نان داية بؤ كؤمةلَطةي مةدةين 

ياخود كؤمةلَطةي ,كؤمةلَطةي مةدةين دةضصت  بةرةو  مرؤظايةيتواتة.بات؟؟؟دةبةسةر 
ئايا بؤ شاييةك شك .ين بةسةرة بات؟؟مةدةين ثةيامي خؤي طةياندو دوا كاتةكاين تةمة

  ماركسييةكانلة أصطةوةي, جطة لة ثرؤسةي هةلَبذاردن ,أؤذئاواكؤمةلَةطاكاين دةبةين لة 
دةتوانيت لة ,ئايا طةيشنت بةدةسةآلت لة أصطةي هةلَبذاردنةوة  .؟؟؟تة دةستصدةسةآلت بطر

 بةرنامةي خؤت  و  كؤمةلَ أازي بكةيت بة,هةلَوةشصنيتةوة,ي ثصشوو ياساو دةستوور
بة طةليش بلَصيت ئةمة .ديكتاتؤري ثرؤليتارييا؟؟؟؟؟؟؟؟ تاك حزيب جصبةجص كردين دةسةآليت 

ئةوةشي ناأازيية ,خؤتان هةلَبوةشصننةوة, بة ثارتة سياسييةكانيش بلَصيت,دوا هةلَبذاردنة
ةين بةهؤي ئةويش لة كؤمةلَطةي  مةد,وابزامن وةآلمي ئةم ثرسيارانة زؤر ئاسانة.بؤ زيندان

بؤشاييةك  نةماوة بؤ كاري سياسي لةدةرةوةي طةمةي هةلَبذاردن و  ئامادةيي  جةماوةر
  .شةرعييةيت  سياسي

لة .... أوداوةكاين شيلي و بةرازيل و فةنزويال و بؤليفياو ,ئةطةرمصذوو خبوصنينةوة بةآلم 
ئةمثرياليزمي , دةطةينة ئةو بأوايةي ,ينة ثصش ضاو ةست و حةفتاكاين سةدةي ثصشوو بصنش

 هةر,لة هةولَي ثاراستين بةرذةوةندييةكاين خؤيةيت,دذ بة ويستةكاين طةآلن ,جيهاين  
 هةولَي طؤأين و أوخاين , بة شصوةي جؤراو جؤر,دةولَةتصك ويستةكاين دابني نةكات

أصطة دةطرصت لة زؤر كاري ,أاطةياندن زؤر ئابأو بةرة ,هةرضةندة ئةمأؤ .دةدات
ضارةنوسي ,لة سةدةي بيست و يةكدا بواية ,وداوةكاين حةفتاكاين شيلي ئةطةر أ,دأندانة

باشتر , ي ظةنزويال 2001لة ضارةنووسي كودةتاكةي ئةبريلي ,ئةو كودةتاية 
 بؤ طؤأيين ,دا  ئةمأؤ زةمينةيةكي لةبار لة ئاراداية هةروةها  لة هةمان كات.نابوو

 لة أصطةي خةبايت ضةكداري ,دةسةآلتخةريكة طؤأيين . لة أصطةي هةلَبذاردنةوة,دةسةآلت
ية بة ي  ويسيت ئةو بزوتنةوة ضةكدار,ثصوةري هةلَبذاردين طشيت و ئازاد,دةضصتة مصذوةوة,

ئةزموين سانديستةكان ئةزمونصكي .لة ئارادان...هصزانةشة كة لة نيثال و كؤلؤمبياو فلثني و
 بةسةر بؤضوين طؤأيين بالَي,لة سةردةمصك كة سندوقي دةنطدان .أؤشنة لةم ثةيوةندةدا

ئايا ثاش هةلَبذاردن ثاريت كرصكاري و كؤمؤنيسيت هةلَوصسيت ضؤنة  .؟؟دةسةآلت طرتبصت
بةرامبةر  ئةو ثارتانةي لة هةلَبذاردندا , دا ةكاندا لة هةلَبذاردن  بصت لة كايت سةركةوتنييان

صذة دان بة طةمةي هةروةها بةرامبةر در. هةلَبذاردنةوة؟؟؟ ثرؤسةيدؤأاون و ثصكةوة ضونةتة
 لينني لة ثةرتوكي كاوتسكي هةلَطةأاوةدا ثصداويسيت ديكتاتؤري ثرؤليتاريا لةم .هةلَبذاردن 

 ترس -2.سةركوت كردين بةرةنطاربوونةوةي هصزي بورذواكان-1(خاآلنةدا دةبينصتةوة
 تا -4.  ثاراستين دةسةآليت ثرؤليتاريا دذ بؤرذواكان-3.خستنة دلَي كؤنةثةرستان

  بؤرذوا بة,لة هةلَبذاردندائةمأؤ بةآلم ).5 (.يتاريا بة هصز لة دوذمنةكاين بداتثرؤل
زةبروزةنط لة . أاطةياندن و سندوقي هةلَبذاردن و دؤالرةوة بةرةو أوي كرصكاران دةبصتةوة
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ية ئابوري و كؤمةآليةتيييةكان دةبصت لةو  طؤأانكاري.دةستوري وآلتدا جصطةي نابصتةوة
 و بتوانرصت درصذة بة بةرهةم هصنان ,دةساو دةس كردين دةسةآلت ثاش ,سنورةدا بصت 

طرميان لة هةلَبذاردين داهاتودا , نة هةر لة وآليت فةرةنساومنو. بدرصتضاالكي ئابوري 
ئةطةر مولَكدارييةيت تايبةيت , دةسةآلت دةطات بة ثارتصكي ماركسي ,

كان و بازاأي ثشك و دراو  داطري بانكة,كارطاكان  بكات بةمولَكي دةولَةت ,هةلَوةشصنصتةوة
سةرباري ئةوةي نالَصم ضي دةقةومصت و كاردانةوةي خةلَك و ,بكات و هةلَيان وةشصنصتةوة

 ئةم :ئةوةندة دةلَصم.  ضؤن دةبصت ؟؟ بة طشيت ئابووري سرمايةطوزاراين بصطانة وبازاأ و
ي سةرمايةداري دةرضصت  ئةطةر ثارتصك,لة هةلَبذاردين داهاتودا.كارانة ضةند كايت دةوصت ؟؟

كؤمةلَطة لةم نصوةدا ثاش ئةم دوو طؤأانكاريية ضيي بةسةر باري .؟؟؟ ئةو ضي دةكاتةوة؟؟؟
كاردانةوةي جةماوةر لة ,؟؟؟؟بصتدةئاسيت داأماين ئابووري ضةندة  دصت؟؟؟ خةلَكةكةيذياين

ي وآلتةكةي ئابوورلة كاتصكدا لة أؤذئاوا بؤ هاوآليت ,؟؟؟سةر داأماين ئابووري ضيية بصت
ياخود ئةوةية .ئةو نان و بيمةو ذياين لة ئابووري يةكةيةوة دةبينصتةوة,طرنطترين شتة
  . ئةمة دوا هةلَبذاردنة؟:درومشةكةي علي بلحاج بةرز كةنةوةو بلَصن ,ماركسيستكان 

ئةطةر أصطةي هةلَبذاردن نةبصت بؤ طةيشنت بة دةسةآلت ؟ ئايا لة كؤمةلَطةي فةرةنسي 
و أاثةأيين طةلةوة دةسةآلت بة دةستةوة , لة أصطةي شؤأشي ضةكداري , دةتوانرصت
ئايا ناكرصت كرصكارانيش لة أصطةي دةنطةكان خؤيانةوة دةسةآليت خؤيان .بطرترصت؟؟

  .و بةرنامةي خؤيان جصبةجص بكةن؟؟؟. دامةزرصنن؟؟؟
ةخوصندنةوةو ئةطةر كؤمؤنة بص ئةو قةيدو بةندةي دوايي ل,لة كؤتاييدا دةمةوصت ئةوة بلَصم 

ئةوا .ئةطةر منونةي دكتاتؤري ثرؤليتاريا بصت ؟؟؟,و ثةند وةرطرتنةكاندا  بؤي دروست كرا 
ثةيرةو لة . لةم سةردةمةدا دةشصت هةمان حكومةت لة أصطاي دةنطدانةوة بة دةست بصت

و ئازادي سياسي بؤ هةموان دابني بكات بص ئةطةر و , سستةمصكي دةسةآلتداري ذيرانة بكات
  .رمةطة

لة , ئةمأؤ  بةشي زؤري ثارتة ماركسي و كؤمؤنيستييةكان ,يا ضةمكي ديكتاتؤري ثرؤليتار
 جدي ي هةر طفت وطؤتةنانةت ئةمأؤ .ي بطةيةننبص ئةوةي أا,ي خؤيان اليان داوة بةرنامة

  .لةسةر ناكرصت
ئةطةر ماركس ثاش كؤمؤنة لة ئةزموين ئةو دةسةآلتةوة ضةمكي ديكتاتؤري ثرؤليتارياي 

ئايا دواي أوخاين شورةوي و كامثي خؤرهةآلت  و ئةو ,ناية ناو ئةدةيب ماركسيزمةوة هص
ماركس لة ذياندا ,يةيت اري ياساي هةلَبذاردن ناوثصشةوة ضونانةي دميوكراسييةت لة بو

دةستةواذةي نوص و بريكردنةوةي نوص بؤ بة دةستةطرتين ,بوواية  ناطةيشت بةو بأوايةي 
ي ديكتاتؤري ثرؤليتاريا أزطار بكات خؤ لة دةستةواذة.داصنرصت ؟زمدا دةسةآلت لة ماركس

  .بة أاشكاوانة 
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  .كؤمؤن ثصويسيت خةملَيين هةل و مةرجي  بابةيت شؤأشي دووبارة كردةوة-4
  

مةرجة خؤيي , بة ثشت بةسنت بة ئةزمونةكان كؤمؤنة.ةري كؤمؤنةدا و برية,لينني لة وتاري
 ,بؤ سةركةوتين شؤأشي سؤسيالسيت. ة دياري  كردووةو بابةتييةكاين شؤأشي بةم شصوةي

هصزي بةرهةم هصنةري فرة ثةرةسةندوو ....بةالين كةمةوة دوو زةمينة ثصويستة -دةلَصت
  ).6(ثرؤليتاريياي تةواو تةيار بؤ شؤأش ,

, هيض كام لةم دوو مةرجة ,لةو كاتةدا لة فةرةنسا, ةوة دةكات وتارةيدا تصبيين ئولينني لة
لة اليةكةوة .وتن  و سةقامطري بووين شؤأشي سؤسيالسيت لة ئارادا نةبووبؤ سةركة

ضوك  بة طشيت وآليت بؤرذوازي بفةرةنسا, بوو ثةرةسةندين سةرمايةداري الواز
كة بة دواي ,اتبوون و وردة ماليك ثصك ه  لة جوتيارزؤربةي دانيشواين فةرةنسا.بوو

و  ثيشةطةر سةرباري دوكاندار و,  ببون بة خاوةند ثارضة زةوي,وةشؤأشي فةرةنسا
 حزيب ضينايةيت و سانديكاي ثان و بةريين كرصكاران ,هةروةها لةفةرةنسا.أؤشنبريان 

ضيين . أصكخراوي ثةرت و بآلوي هةلَطري بريي ئانارشيسيت بوو,ئةوةي هةبوو.نةبوو
- 1852 لة سالَي ئابووري فةرةنسا.  شؤأشطصري نةبووخاوةند مةشقي,كرصكار لةو كاتةدا 

يةوة طةشةي  ثرؤليتاريا لة أوي ضينايةيت, هةنطاوي أوو لة ثصشي هةلَصنابوو ,1870
بةآلم لة , دةسةآلت لة ضنط بؤرذوازي دةربكات ,ثرؤليتاريا ئةطةر لة تواناشيدا بوو,كردبوو

لةو كاتةدا . دةسةآليت سياسي خؤي دامةزرصنصت, درصذة بة دةسةآلت بدات ,توانايدا نةبوو
مةيلي سؤسيالسيت ,بوو وةك ضينصك  بةرذةوةندييةكاين خؤي دياري نةكرد ,ضيين كرصكار

 زؤرجار ,هةربؤيةش أيزةكاين ثةرت و بآلوو.ضينة غةيرة كرصكارييةكان بةسةريدا زالَ بوو
بؤية لينني لةو سةردةمةي كؤمؤن تيايدا .ئةتوايةوةا ئايدؤلؤذياي وردة بؤرذوازيدناو لة 

ئةو (ا خةبات بؤ دميوكراسي ية نةك سؤسياليزمقامكي لةسةر ئةوة دان,دامةزرا 
كاري هةرة طرنط كة ثصويست بوو كؤمؤنة جص بة جص ي ,بةلَطةنامةية ئةوة دياري دةكات 

واتة جص .بكات دةبواية يةكةم شت ديكتاتؤري دميوكراتيك نةك حكومةيت سؤسيالسيت 
  ).7(بةرنامةي الين كةم–بةجص كردين 

لة ثصناو ثتةوكردين , بوري و سياسي بؤ ضيين كرصكارزةمينةي ئا, شؤأشي دميوكراتيك
 جطة لة ,لة شؤأشي دميوكراتيدا.و خؤشكردين طوزةراين  بةدي دةهصنص, أيزةكاين

بةشداري , بةشصكي بةرين لة زةمحةتكصشان و ستةمديداين أذصمي سةرمايةداري, ثرؤليتاريا
ناين بةرنامةي الين كةمي بةديهص,  ناوةأؤكي  سياسي و ئابوري شؤأشي دميوكراتيك,دةكةن

لة طةلَ ضينة غةيرة , دا كة ثرؤليتاريا لة ثصناو بةديهصناينك بةرنامةية.ثرؤليتارياية 
لةسةرو بةندي .هةولَيش دةدات سةركردايةتييان بكات .ثرؤليتةريةكان هاوخةبات دةبصت

أشي قؤناغي خةبات لة ثصناو كؤمارو شؤ,هةروةكو لينني ئاماذةي بؤ دةكات , كؤمؤنةدا
أوخاندين دةسةآليت , دا بابةيت كاركردن بوو لة فةرةنسائةوةي لةو كاتة.دميوكراتيك بوو

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  - 61 - 

لصرةدا هةولَ .و حكومةيت دميوكرايت بوو  لويس ثؤناثارت و تيري  و هصنانة سةركاري كؤمار
كرصكاران و جوتياران و وردة بؤرذوازي و تةواوي دميوكراسي ,دان بؤ كؤماري دميوكراتيك 

طرنطي سةركةوتين شؤأشي دميوكراتيك بؤ ضيين .ويستصكي يةكطرتوويان هةية خوازان 
  -:كرصكار لةوةداية 

  .شؤأشي سؤسيالسيت خؤش دةكات, بابةيت و خؤيي زةمينةي ,شؤأشي دميوكراتيك-1
  . لةسةر خةبات ئةزمون ثةيدا دةكات,لة جةرطةي شؤأشي دميوكراتيكةوة ضيين كرصكار-2
كة ئةويش دةسةآليت .اسي يةكي بةرين و بةرفراوان بةدي ناياتسؤسياليزم بةبص دميوكر-3

  .زؤربةية
دةتوانرا جوتياران بؤ شؤأش ,  بوايةك شؤأشي دميوكراتيخةبات بؤهةروةها ئةطةر 

يان ثصك  كؤمةلَطةي فةرةنسا)ثاشان باسي دةكةين(لةو كاتةدا زؤربةي, أابكصشرصت
 ويسيت خؤيان بةسةر كؤمةلَطةدا دةيان تواين, بةهؤي شؤأشي دميوكراتيكةوة.دةهصنا

 شؤأشي دميوكرايت دذ بة ثامشاوةي دةسةآليت دةرةبةطايةيت بةرثا دةكرصت وة.داسةثصنن
هةروةها وردة بؤرذوازي ,ئةمةش خؤي لة خؤي دا ئاوات و ئامانج و داخوازي جوتيارانة,

دةتوانرا لصرةوة . و دامةزراندين كؤماردايةكبةشصوةي سروشيت لةطةلَ شؤأشي دميوكراتي
بضونايةتة ناو ,بةويستصكي يةكطرتوةوة ,كرصكاران و جوتياران و ثيشةطةران و وردة بؤرذوا 

لينني لة ئةزموين كؤمؤنةوة دروسيت  هاوثةميانييةيت ئاوا .يةك جةنطةوة
ثصش هةموو شتصك بةشداركردين ,ئةو بةلَطةنامةية فصرمان دةكات (:هةلَدةسةنطصنصت

سيالسيت لة طةلَ بؤرذوازي بضوك لة حكومةتصكي شؤأشطصري نوصنةراين ثرؤليتارياي سؤ
  ).بةلَكو ثصويستييةكيش لة زؤر بارودؤخدا,كارصكة دةطوجنصت

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  ثةراوصز
  
بةآلم , كرصكاراين ثاريس دةيان تواين دةسةآلت بة دةستةوة بطرن ,1870 سةثتةمبةري 4لة

بؤشايي بةأصوةبةرايةيت ,ثاريسي بةجص هصشت  يش دا  دةولَةت 1871-3-18لة ,نةكرا 
ئةو بؤشايية لة أصطةي هةلَبذاردين .دةبواية ئةو بؤشايية ثأ بكرصتةوة ,دروست بوو 

 و درومشةكاين  بة كؤماري فةرةنسا,كؤمؤنة سةرجةم بةياننامةكاين.كؤمؤنةوة ئةجنام درا 
هةروةها زؤرترين .سةربةسيت و يةكساين و برايةيت بآلو كرايةوة  , اشؤأشي فةرةنس

كؤمؤنة زياتر لة .ثاراستين كؤمار بوو ,دروشم كة زياتر باوبوو لةسةر زاري كؤمؤنارةكان 
بةهؤي بؤشايشةوة كارةكاين دةولَةيت .نةك لة دةولَةت , كؤمؤنةيةكي بةأصوةبردن دةضوو 

 هةروةها بةهؤي باآلدةسيت بالنكيستةكان زياتر بةرةو ئاقاري نا دةولَةت.أادةثةأاند
بأيارةكاين كؤمؤنة زياد بةرذةوةندي أاستةوخؤي هةذاران و ستةمديداين .بونييان دةبرد
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بؤية دةتوانني بة شصوةي .هةنطاوةكاين داواكاري أؤذ بوو لةو سةرو بةندةدا,دابني دةكرد 
تواين بةشصكي زؤري ,ةماوةري بوو لَصني كؤمؤنة شؤأشصكي دميوكرايت جطشيت ب

  .تثاريسييكان بؤ خؤي أابكصشص
  
  .كؤمؤنة ثصويسيت خةبايت ضةكداري لةهةل و مةرجي ثصويستدا دوبارة كردةوة-5
  

دةست نةدةنة ,أصنوصين كرصكاراين ثاريسي بةوة كرد , 1870ماركس كاتصك لة سةثتةمبةري 
بؤ سةركةوتين ,  زةمينةي بابةيت و خؤيي,لةبةر ئةوةي لةو هةل و مةرجةدا,ضةك 

و ئةو دةردو , بةآلم ثاشان لة ئاكامي شةأ,نةبوو  لة ئارادا ,أاثةأيين ضةكدارانة
أاثةأيين ضةكدارانة دةسيت ,مةينةتانةوةي لة درصذةي شةأةكةوة بؤ خةلَكي ثاريسيان هصنا 

 :وويت, يا هةلَي دا و ثص,ماركس ئةوجا بة ستايشةوة باسي دةست دانة ضةكي  كرد,ثصكرد 
ماركس كة لة ).صرش بؤ ئامسان دةبةن كرصكاران بة طيانصكي داهصنةرانةو لة خؤبوردنةوة ه(

لة مةترسي ئةجنامي خةباتةكةوة بوو , سةثتةمبةردا لةطةلَ خةبايت ضةكدارانةدا نةبوو
 .نةك لةبةر باوةأ  نة بوون بة خةبايت ضةكداري,

أاسيت و دروسيت ,واقعي خةبايت أؤذانةي ضينايةيت لة كؤمؤنةوة بؤ ئصستا 
لةهةموو مصذوي شؤأشي ,وةلينني دوبارة دةكةنةبريوباوةأةكاين ماركس و ئةنطلز و 

 بةبص ضةك ,تصيدا ضيين كرصكار توانيبصيت,  تةا منوونةيةك نةبووة,ياي جيهاينثرؤليتار
  .دةسةآلت بةدةستةوة بطرصت,و زةبرو زةنط 

دةتوانرصت ئةوة , وة كؤمؤنة بة تايبةيت,  بة طشيتهةروةها لة مصذوي فةرةنسا
ثاش بةدةستةوة طرتين , يةكةم هةنطاوي بؤرذوازي, شؤأشصك لة ثاش هةر, هةلَصنجرصت

 :هةر بؤيةشة ماركس و ئةنطلز ووتويانة.ئةوة بووة ضيين كرصكار ضةك بكات , دةسةآلت
هةر هةولَدانصكيش بؤ ضةك ,بةهيض شصوةيةك نابص ضةك و زةخريةي شةأ تةسليم بكرصت ((

  .))ار خبرصتدةبص بة زةبروزةنط لة ك,بة هةربيانوييةك ,دامالَني 
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  ثةراوصز

  
هةلَطريسان و , هؤكارةكاين هانا بردن بؤي , خةبايت ضةكداري لة كؤمؤنةوة تا ئصستا 

بة تايبةت لة وآلتاين  سةرمايةداري .زؤر طؤأانكاري بةسةردا هاتوة, درصذة ثصداين
لة أوي سياسيشةوة ئازاديية ,كة لة أوي سةربازييةوة بةهصزة,طةشةكردووي  وةك فةرةنسا
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لة اليةكةوة خةلَك ئامادةيي بةرثا كردين خةبايت ضةكداري و .سياسييةكاين تصدا ثارصزراوة
تا هةموو , ية لة اليةكي كةوة  ديكتاتؤري بص ثةردة لةسةر كار ين.ية درصذة ثصداين ين

جطة  , لة خةبات تا دةرطاي ديكة,أصطةيةكي لة بةردةم ضيين كرصكار و يةكسانيخوازان طرتبص
كةلوثةيل جةنطي و  لة هةمان كاتدا  داهصناين نوص لة بواري.لةدةس بردن بؤ ضةك نةبصت

ئةطةري سةركةوتين لةبةردةم .ة وأصطةي لة شةأي ضةكداري جةماوةري  طرتو, تةقةمةين
مةطةر لة شصوةي دةستةي زؤر بضوكي . لةو ضةشنة وآلتانةدا,ةوئةم جؤرة خةباتة نةهصشتو

 ,ئةوةش تةا لة ضوارضصوةيةكي ثالَةثةستؤ دروست كردندا.ةسي ضريكي نةبصتضةند ك
كردارة تريؤرستييةكانيش لة ضةشين .دوا أؤذيشي  ين ية.ئةجنامي زياتري نابصت

  .تةقاندنةوة لة شوصنة طشتييةكان  نةفرةتلصكراوة لة اليةن طةلةوة و كاري ضةثةكان نيية
ثاش ) مةبةست جيهاين سصيية( وآلتانةشملة.  نةبصتتةا لة هةندصك وآلتاين جيهاين سص.

ستا ئص. بطةأصنةوة سةر سندوقي دةنطدان, وةك نيكاراطوا,باشترين أصطة ئةوةية,طؤأانكاري
 سالَة دووبارة 24ئةوة ,ستيش  وةك نيكاراطوا نديزةمينةي سةركةوتين  شصوازي سا

نيثالَ  ,ة بنبةست طةيووةةكداري بةهصز بزؤر بزوتنةوةي ض.نةبؤتةوة؟؟
  ......  .سودان,جةزائري ,كوردستان,طواتيماال,سلفادؤر,ثريؤ,ؤلَمبياك,فلثني,

  
  .كؤمؤنة شارةزايي طؤأانكاري سؤسيالسيت  ثصشكةش كرد-6
  

بةآلم بؤ يةكةميني . دامةزراندين سؤسياليزم نةبوو , درومشي سةرةكي,هةرضةندة كؤمؤنة
لينني لةم بارةيةوة .دا أزطار دةبصت سايةي كة كار لة , نةخشةي ئةو دةولَةتةي داأشت,جار

كؤمؤنة ثرؤليتاريياي فصري ئةوة كرد ئةركةكاين شؤأشي سؤسيالسيت بة (....:دةلَصـت
كرصكاران لة ضوارضصوةي درومشةكاين كؤماري كؤمةآليةيت ).شصوةيةكي دياريكراو دابنصت
ةركةكاين شؤأشي ماركس و ئةنطلز و لينني ئ,ترةوة أؤيشنت  خؤيان قةتيس نةكرد بةوال

  .سؤسيالستييان لة كؤمؤنة دياري كرد 
  ـــــــــــــــ

  ثةراوصز
  

لة ضاكسازي و بةرين كردنةوةي دميوكراسي بةوالترةوة ,بأيارو درومشةكاين كؤمؤنة 
ئةوةندةي بأيارةكاين لة خزمةت ثأؤذة عيلمانييةكان و ضاكسازي لة بواري .نةضوو

بورذواو مامؤستاو كرصضييةكان بوو  دارو وردةثةروةردةو بارهصنان و كؤمةكي دوكان
سةرةكي ترين درومشي ئةوكايت ضيين .ئةوةندة طرنطي بة داخوازةكاين ضيين كرصكار نةدا ,

هةرضةندة جصبةجصكردين ئةم (,جص بة جصي نةكرد,  سةعات كار بوو لة أؤذصكدا8, كرصكار
بةشصكة لة بةرنامةي الين بةلَكة ,درومشةش ناضصتة ثاي ثأؤذةي دةولَةيت سؤسيالستييةوة
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تةنانةت دةسيت بةسةربانك و كارطاو .دةسكاري كرصي سةعات كاري كرصكاراين نةكرد).كةم
نازامن  .كة ئةمانة بكراية دةضووة ضوارضصوةي هةنطاو بؤ سؤسياليزم,كؤمثانياكاندا نةطرت

شصت دة.كام بأياري كؤمؤنة لةو ماوةية دةضصتة خانةي طؤأانكاري سؤسيالسييةوة ؟؟؟؟
  . سؤسياليزممخةت بةبلَصني ئةو طؤأانكاريانة لة خزمةت هةذاران و هةنطاوصك بوون بؤ 

هيض ئةزموونصكي , جطة لة كؤمؤنة, 1917ثصش  , ماركس و ئةنطلز تةنانةت  لينينيش 
ض سنوري ئةو ئةزموونةش  ,لةبةردةستتا نةبوو  لةسةر طؤأانكاري سؤسيالسيت , كةيان

ئةزموونصكي , أؤذ بوو72وة كاتةكةشي زؤر كورت ,يا شارصك بوو نقةلَةمأةوي دةسةآليت تة
  ).8(زؤر طرميانةو بؤضوين لةسةر  دروست كرا,سةركةوتوو نةبوولةو بوارانةوة

لة مانفصستدا ماركس و ئةنطلز زؤر بة وردي ئةركي ثرؤليتاريا دةست نيشان دةكةن بةوةي 
ة بةرة تةواوي سةرماية لةناو جنطي ثرؤليتريا  دةسةآليت سياسي خؤي بةكار دصنصت تا بةر

ياين ناو ,خباتة ناودةسيت دةولَةت هةموو هؤيةكاين بةرهةمهصنان ,بورذوا دةربصنصت و 
هةروةها بؤ ئةوةي ضةند لة ,كة بؤتة ضينصكي أصكوثصكي فةرمانأةوا,دةسيت ثرؤليتاريا

  .توانايداية بة خصرايي هصزةكاين بةرهةم هصنان زؤر بكرصن
 لة وآلتة ثصشكةوتووةكان و نزيك هةموو شوصنصك لةو خاآلنةدا دياري دةكاتئةركةكان لةم 

  -كاتةدا
لصسةندين مولَكايةيت زةوي و زار و تةرخانكردين بأشيت كشتوكالَ بؤ ثأكردنةوةي -1

  .خةرجييةكاين دةولَةت
  .بةجؤرصك بةرة بةرة أوو لة زيادي بصت,سةندين باج و زةكات-2
  .ري لةناو بردين هةقي مرياتط-3
  .بةسةراطرتين مولَكي هةموو ئةوانةي باريان كردووةو هةآلتوون و ياخيبوون دةست-4
  .طردةوةكردين هةموو هؤيةكاين طواستنةوة لةناو دةسيت دةولَةتدا-5
بة تةواوي لةناودةسيت ,)وةرطصأ-ثارةي ثصشةكيدان(طردةوةكردين سلفةدان -6

مانييةوة كة سةرمايةكةي هي دةولَةت ئةمةش لة أصطةي ثصكةوةناين بانكي نيشت,دةولَةتدا
  .مؤنؤثؤلَصكي تةواو بصت,بصت و 

باشكردين زةوي و زاري ,زؤركردين كارطةكاين دةولَةت و هؤيةكاين بةرهةمهصنان-7
  .باشكردين زةوي و زاري كشتوكالَ بة طوصرةي بةرنامةيةكي طشيت,نةكصلَراو

أصكخستين لةشكرةكاين ,كردين كار بة ئيجباري بة جؤرصكي يةكساين بؤ هةمووان-8
  .ثيشةسازي ئةمةش بة تايبةيت لة ثصناو كشت و كالَدا

جصبةجص كردين كاروباري ,تصكةلَكردين ئيش و كاري كشت و كالَ لةطةلَ ثيشةسازيدا و -9
  .ثصويست بةو مةبةستةي بةرة بةرة جياوازي نصوان شارو الدص لةناو بربصت

قةدةغةكردين شصوةي ئصستاي ئيشكردين ,ن خوصندين طشيت بةخؤأايي بؤ هةموو منداآل- 10
مانفصست  ل . (هتد...ثصكةوة طوجناندين ثةروةردةو بةرهةمهصناين مادي,مندالَ لة كارطةكاندا
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ئةمة ئةو  داواكاريية بة ثةالنة بوو وةك ئةرك لة مانفصستدا لةبةردةم ثرؤليتريا )59- 58
  . نةكرانئةم ئةركانةش بة قؤناغي شؤأشي سؤسيالسيت دياري,داندرا 

  
  .وردة بؤرذوازي هصزي شؤأشي سؤسيالسيت نيني-7
  

ياخود دذايةيت كردين , ض دةسكةويت ضينايةيت بصت, هةموو ئةوانةي كة لةبةر هةندصك هؤ
ثشتطريييان لة ,  ثرؤسيا بةياخود بةنيازي درصذة دان بةشةأي دذ,ثامشاوةي دةرةبةطايةيت 

ا بؤ كرصكاران و زةمحةتكصشان و ثيشةطةرو كؤمؤنةيان لة نيوةي أصدا بة تة,كؤمؤنة كرد 
بةرامبةر دوذمنان و ضارةنوسي ,لة ضارةنوسي سياسي كؤمؤنة .دوكاندارةكان بةجص هصشت 

 و ثةشيمان لة ثشتطريي كردن لص ي  ثاشة كشةيان كرد, بأيارةكانيشي ترسان 
وكراتيك تةا لة ضوارضصوةي شؤأشي دمي, بةآلم ئةطةر اتباية درومشةكان.بوونةوة

بة تايبةت لة .ةكة دةمانةوة ي ئةمانة تاسةر لةطةلَ هاوثةميانييةيتبةشصك زؤر  لة,بواية 
  .دودلَي و أاأايي وردة بؤرذواكان بة سانايي دةرةكةوت.أؤذةكاين دواييين كؤمؤنةدا 

  
  ــــــــــــــــــــــ

  ثةراوصز
  

 و مامؤستاو أؤشنبريان و لة فةرمانبةران, وردة بؤرذوايي ئةطةر  هةموو ئةو توصذانة
) ئصستا (و ثسثؤري بواري داهصناين لة طةلَيدا ئةندازيار, دوكاندارو ثيشةطةري ئةوسا

وةك هةر ضني و توصذصكي كةي كؤمةلَطة .ية  يةكطرتوويوكي فكرييان ين.بطرصتةوة...
لة أوي سياسييةوة دابةش بوونة بةسةر , لة ناو خؤياندا,تةنانةت ضيين كرصكاريش .

.  داينةمؤي بزوتنةوةي سؤسيالستنيتا ئصستا,بةآلم وردة بؤرذوا .كردنةوةي جياجيادا بري
بةشي شصرييان لة , وردة بؤرذوا, ئةم أاستية بة ئاشكرا دةرةخةن زماين ئامارةكان 

وردة . بةرةكةوصت و قوربانييةكانيان ئةنداماين ثارتة ماركسست و دةنطدةراين ئةو ثارتانة
ةي ضينايةتييةكةي و ثصطةي لة بةرهةمهصناندا دياري  ناسنامةكةي ثصكهات,بؤرذوا بوون 

 ثارتصك ياخود كةسصك ,بؤية بة ناو طؤأين.نةك ناسننامةي ثارتة سياسييةكةي, دةكات
  .ثصطةي ضينايةتييةكةي ناطؤأصت

 قورباين ,هيض توصذصك بة ئةندازةي وردة بؤرذوازي,لة مصذووي   بزوتنةوةي كؤمؤنيستييدا 
  بازة ئةم أص بؤ

 ةوية وأابةراين لة اليةن ثارت,توصذة  هيض ضينصكيش بة ئةندازةي ئةم. ية نةداوة؟؟ سياسي
  .نةكراوة؟  أسوابة ئةندازةي ئةم ضينة 
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بؤرذوازي كؤنةثةرست ئامادةية (لينني لة يةكصك لة ثةندو ئةزمونةكان كؤمؤنة دةنوسصت-8
  ).ةي خيانةت و لةسصدارة دانسب,ئةمأؤ ليربالَ و أاديكالَ و كؤماري ,بؤ هةموو شت

  
كةوتة جص بةجص كردين توندو ,هةندصك هصزي ثةيدا كردةوة , كاتصك حكومةيت ظصرساي

ئازادي دةربأين ثصشصل , ةواوي فةرةنسالة ت.تيذترين كردار بةرامبةر بة كؤمؤنة
هةموو ,سيخوأي زيادي كرد ,كؤبونةوةي نوصنةراين شارة طةورةكان ياساغ أاطةيةنرا,كرا
تةواوي نامة هاتووةكان و ضووةكان لة , أؤذنامانةي لة ثاريس دةرةضوون دةسوتصنران ئةو

 سزاي ئيعدامي , لة ئاكامي دةسكةويت جةماوةرةوة1848شؤأشي.ثاريسةوة دةكرانةوة
  .بةآلم بة ناوصكي كةوة هصنايانةوة ,هةلَوةشاندبوةوة بةرامبةر بة كاروباري سياسي

و نةهصشتين دميوكراسييةت , ردين هةرنةفةسصكي ئازادي لةسةر كث ك, ئةمة منونةيةك بوو
  .و كؤتايي هصنان بة ليربالَييةت

  ــــــــــــ
  سةرنج

  
لة سةردةمي  ,كرصنئازادييةكان تةنطةوة دة, بنةوةدةتا ئصستاش  كاتصك قةيرانةكان توندة 

أصطة تةنانةت .شايةدي تةنط كردنةوةي ئازاديية سياسييةكان بوين, شةأي ئةفغانستاندا
  .نةك كاريطةري لةسةر بازاأ دابنصتة ناو داوجؤنزةوةصتلةوة طرترا تةلةفزيؤين جةزيرة بض

  
  .ئازادي سياسي لة سةركةوتين شؤأشدا بؤ دذ بة شؤأشان ياساغة-9
  

يان ياساييةكي, ئةوة بووي  كة كؤمؤنارةكان كردييان يةكصك لةو هةلَة مةترسيدارة
أؤذنامةكاين .اطةياندين دذ بة شؤأش ياساغ بكرصتكة هةلَسوأاين سياسي و أ, دةرنةكرد

ثأوثاطةندةي ذةهراوييان دذ بة كؤمؤنة بآلو , سةر بة ظصرساي بةردةوام بوون لة دةرضوون 
بةرامبةر .تةا ضةند أوداوي لصرةو لةوص نةبصت,تاوانباران دادطايي نةكران . دةكردةوة
  . خاوخليسكي و دلَ نةرمي ثيشان درا ,دوذمنان
هةموو داموو دةزطاكاين ,ثاش بةدةستةوة طرتين دةسةآلت ,ت بوو كؤمؤنارةكان ثصويس

أصطةي هةر .بة هةم و لق و ثؤثةكانييةوة تةفرو تونا بكردبايا , دةولَةيت كؤنييان
ئازادي هةلَسوأاين سياسي تةا بؤ بةرةي شؤأش .خؤسازدانةوةيةكييان لصيان بطرتباية 

  .بواية
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  ثةراوصز
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ئةو ضةكةية زؤربةي دكتاتؤرةكاين , بة ناوي سةركويت دذ بة شؤأشةوة ,سةركويت سياسي 

 كةلَكي لصوةرةطرن و هصزة سياسييةكان بة طوصرةي ويسيت خؤيان,جيهان هاناي بؤ دةبةن 
 ,داين ئازادي لةم سةردةمةدا.  ثصناسي شؤأش و دذ بة شؤأش دةكةنثؤلصنة كةن و
 ئازادي بؤ لة وآلتاين دميوكراسي,ة نةك بأياري شؤأش و ثارت و سةرؤكيبةطوصرةي ياسا

تةنانةت بؤ ئةو بريكردنةوانةي لةسةربنضينةي أةطةز ثةرسيت و أاستيزم , هةموان هةية
وآليت ديكة  ئازادي بؤ ئةوانة بةشصك لة ,و هانا بؤ زةبرو زةنط دةبات دامةزراوة
ة حزبةكان سةندراوةتةوةو دراوة بة لصرة ضةكي بةخشيين ئازادي سياسي ل.ياساغة

ياسا بأياري ئةوة دةدات ئازادي بةض اليةن و تةوذمصكي سياسي بدرصت يان لصي ,ياسا
لة أاستيدا هةرضةندة بة نوسني لة هةندصك وآلتدا  بريكردنةوة ضاالكي هصزة .قةدةغة بكرصت

طريي مادي طةورة بةآلم لة  أاستيدا كارساناييان بؤ دةكرصت و ثشت,فاشيستةكان ياساغن 
  .دةكرصن

  
بؤرذوازي جيهاين بةرامبةر ضيين كرصكار هاوكاري يةكترة كةن و ملمالنصكانييان - 10

  .دةخةنة ثةراوصزةوة
  

بةآلم كاتصك ,لةسةر بنضينةي ملمالنص بنيات نراوة ,سستةمي ئابوري سةرمايةداري 
ئةوة ,ييةوة دةكةوصتة مةترس,سستةمي دةسةآلتدارييةيت و مولَكداريةيت تايبةيت 

بؤ سةركةوتن بةسةر دوذمناين ,دةكةونة هاوكاري يةكتر, ناكؤكييةكانييان دةخةنة الوة
  . هاوبةشي ضينايةتييان
ئةويش , دوو مةرجي دانا بؤ أصك كةوتن,  بةرانبةر ثصشنياري تيري ,بسمارك لةسةرةتاوة

ن نامةكةدا هاتبوو ياخود دان نان بةو خاآلنةي كة لة أصككةوت,يان طةأانةوةي ئيمثراتؤري 
 بةرةي لة مةترسي , بةآلم دواجار بؤي دةركةوت .جص بةجص كردين بص هيض دةس لصدانصك,

ديلة فةرةنسةييةكاين بؤ ئازاد .ئةوجا يارمةيت حكومةيت تيريي دذ بة كؤمؤنة دا,كؤمؤنةية
   .ن تا سوثاي ظصرساي بةهصز بصتكرد

ووبارة  د, بة ثصضةوانةي جاري يةكةم,هةمان أوداو,ثاشان لة ثاش جةنطي جيهاين يةكةم 
تا سوثاي ئةلَمانييا , ديلة ئةلَمانييةكانييان ئازاد كرد ,ييةكانئةجمارةيان فةرةنسا,بوةوة 

  .دذ بة كؤمؤنيستةكان بةهصز بكةن
  

  .بؤرذوازي تا كوص نيشتمان ثةروةرة- 11
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  - 68 - 

بؤ ,  دةسةآلتةكةي ثاراستينلة ثصناو ,بؤرذوازي فةرةنسي كة زاين دةسةآليت لة مةترسيداية
تةنانةت  ئةو زةوييةي تا .سةرشؤأانةترين ثةمياننامةي مؤر كرد,ثروسةكان بة ضؤكدا هات 

ئصستا هةرصم بة هةرصم .بست بة بست داكؤكي لص دةكرد,ئاسيت ثةرسنت بة ثريؤزي دادةنا 
ةك تةنانةت بة ض.دةدا بة ثروسةكان, لة دةولَةةندترين بةشي وآلت,بة شارو خةلَكةكةيةوة,

دا ثاريس لة كاتصك.بةوةي هصزةكةي ثأوسةكان دياري قةوارةي بكةن,بوونيش أازي بوو
لة ثاريس هةآلت بؤ أةمحةيت , تةنانةت بةشصكيشي داطري كرابوو,وقة درابوو ئابل

بةرامبةر بة  خييانةيت ئةم بالَةي , كرصكاران و هاوثةميانةكاين.ثروسةكاين بةجص هصشت
كاتصك كؤمؤنارةكان . لةبةردةمدا نةماانصطةي ديكةيجطة لة بةرطري أ, بؤرذوازي

و زةبةين دوذمناين  ظصرساي و ثرؤسيا   سلَيان لة هصزي زؤر,دةسةآلتييان بةدةستةوة طرت 
طوص أايةلَي ثةميانة ,دةسةآليت خؤيان داسةثاند بةسةر ثاريسدا .نةكردةوة 

ةتكصشان و ثيشةطةرو بةم شصوةية كرصكاران و زةمح.سةرشؤأانةكاين أابردوو نةبوونةوة
ئامادةيي ,كة دةسةآلتييان بةدةستةوة طرت ,  و بةشصكي بةرين لة وردة بؤرذوازي دوكاندار

 ,لة كاتصكدا كؤمؤنارةكان .سثاردبة أيزي سةربةخؤي خؤيان ,بةرطري كردن لة  ثاريسيان 
يس  بؤ داكؤكي كردن لة ثار,ضةك لة شان و ثةجنة لةسةر ثةالثيتكة لة سةنطةردا بوون 

تا كرصكاران و , بريي لة أصككةوتن و سازش لةطةلَ دوذمندا دةكردةوة, تيريي كورتة بنة .
  .كؤمؤنارةكاين خودي نةتةوةكةي خؤيان سةركوت بكةن

  
  .ضيين كرصكار دةتوانصت هةموو ستةمديداين كؤمةلَ أزطار بكات- 12
  

هةلَبذاردندا ئةوانةي لة , دةسةآليت هةموو ثاريسييةكان بوو ,كؤمؤن لة اليةكةوة
لة هةمان كاتدا .بطرة زؤربةي نوصنةران لةدةرةوةي ضيين كرصكارةوة بوون,بةشدارييان كرد 

بةشصكي زؤر لة بأيارةكاين بة قازاجني دوكاندارو مامؤستاو فةرمانبةران و قوتابييان 
ستةمديداين   بة دةسةآلت دةتوانصت هةمووبؤية ضيين كرصكار لة طةيشتين .ندةرضوو
 و و كؤنةثةرسيت لة جنط ضةوساندنةوة, ي سةرمايةداري أزطار بكات كؤمةلَطة

  .ديكتاتؤرييةت
  
  

  ــــــــــــــــــــ
  ثةراوصز

  
ئةمة دةولَةيت ,نةهاتوة كؤمؤنارةكان بلَصن , لة بأيارةكاين كؤمؤنةدا ,لة هيض بأطةيةكدا 

 نوصنةري بوو لة 28, لة هةلَبذاردين كؤمؤنةدا,وة ذمارةي  نوصنةري كرصكاران .كرصكاريية 
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لة , بةسةر نوصنةراندا زالَ بوو, بةآلم بريي سؤسيالسيت ,%32,5واتة , نوصنةر 86كؤي 
هةرضةندة هةنطاوةكان و بأيارةكان .برؤدؤين و بالنكي و يةعقوبية نوصكان و ماركسييةكان 

  .زياتر ناوةأؤكصكي دميوكراتيك نيشتماين هةبوو
  

  .ةأي ناوخؤطؤأيين شةأي كؤنةثةرستانة بؤ ش- 13
  

جةنط أةنطدانةوةي سياسةيت ناوخؤي وآلتصكي .لينني بةم شصوةية باسي جةنط دةكات 
مةسةلةي زانيني و .كة لة ثصش بةرثا بووين جةنطةكةدا ثةيأةوي كردوة, كراوة دياري

ر ؤمةسةلةيةكي ز,و هةلَي دةطريسصنصت , ناسيين ئةو ضينةي جةنطةكةي هةلَطريساندوة
بةرامبةر  بة , لةهةمان كاتدا لينني لة هةلَوصسيت دروسيت كؤمؤنيستانة.طرنط و بايةخدارة 

طؤأيين شةأي ئيمثرياليستةكان بؤ شةأصكي ناوخؤيي تاكة (شةأي كؤنةثةرستانة دةلَصت 
  . )9 )(ةوكة ئةزموين كؤمؤنة ثصماين وتو,درومشي أاستةقينةي ثرؤليتاريياية 

  ــــــــــــــــــــ
  ثةراوصز

  
ئةي لةو كاتانةي . كاتدا درومشي طؤأيين شةأ بة شةأي ناوخؤيي طوجناوة ئايا لةهةموو

لةو بارة  ئةم درومشة ناضصتة . كةتوانا نةبوو بؤ طؤأيين ئةوشةأة بة شةأي ناوخؤيي ؟؟
ئاشيت ,لةو كاتانةدا بةرز كردنةوةي درومشي نا بؤ شةأ.طريفاين درصذة دان بة شةأةوة

 ئةي ئةو.  دةبصت هةموو شةأصك أةت بكرصتةوة؟ ئايا. دةست بةجص باشترين ئةلتةرناتيفة
 بةرثا  و فاشيزم و كؤنةثةرسيتدةسةآليت سةركوتكةر شةأانةي بؤ تصكشكاين

  .بةرامبةر بةم شةأانة ضي بوترصت ؟؟.دةكرصن؟؟
  

   .هصزي سةربازي مةشقكردوو بؤ بةرةنطاربوونةوةي دوذمنان- 14
  

 ,لة سةنطةرةكاندا,ثريو طةجنةوة ,و ساغةوةنةخؤش ,بة منالَ و طةورةوة,سةرجةم جةماوةر 
, لة كاروباري سةربازي دا .ية ئةمة هةلَةيةكي طةورةي سةربازي.داكؤكييان لة كؤمؤنة كرد 

أؤلَي كاريطةر دةطصأصت بؤ سةركةوتين , و دسثليين سةربازي, مةشقي سةربازي
 سةر ظصرساي لة وةك هصرش نةكردن بؤ,زؤربةي هةلَة ستراتيجييةكان كؤمؤنة .بزوتنةوةكة

يان بةرةو ةكؤمؤن. قامي نةكردين شوصنة ستراتيجييةكان  ,سةنطةر لص نةدان ,كايت ثصويست 
هةلَوةشانةوةي سوثا  بأيارصكي . هةموو هةلَةي سةربازي بوون.تصكشكان برد 

بووين .بةآلم بؤ وآلتصك بة دوذمن دةورة درابصت .شؤأشطصرانةو تا سةر مرؤظ دؤستانةية
لة ثاش سةركةوتين .وةك بؤ كؤمؤنة,اوةند مةشقي باآلو بة دسثلني ثصويستة سوثايةكي  خ
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هةرضةندة لينني ثصشتر زؤر ستايشي هةلَوةشاندنةوةي سوثاي كردبوو ,شؤأشي ئؤكتؤبةر 
 نايتواين بةسةر نةياراين ,بطرة  ئةطةر لةشكري سوور نةبواية, نةك جص بة جصي نةكرد,

بطرة لينني باشترين .كؤمةك دةكران و ثأ ضةكة كران كة  لة هةموو اليةكةوة , سةركةوصت
دةولَةيت سؤظيةت .بةهصزي كردو طةورةي كردةوة ,خؤراك و داهايت دةولَةيت بؤ سوثا دانا 

ؤر جيا بوو لةو دةولَةتةي ماركس ثصناسي كردبوو لة ,كة لةدواي جةنطي ناوخؤيي  دامةزرا
لينيش لة نوسينةكانيدا ثصش شؤأش وة ئةو دةولَةتةي تةنانةت ,ثةيوةند بة كؤمؤنةوة 
شصوازصكي نوصي ,ستةمي سؤظيةتةكان ئةو سستةمةية سنوسي بووي ,ثةجنةي بؤ أاكصشاوة

بةآلم لة أاستيدا .بة بص بريوكراتيةت و ثؤليس و تةنانةت سوثاي هةميشةيي دةولَةتة 
و ذياين ثؤليسي سياسي كصوصكي طةورة بو, ةوة باآل دةست بوو 1922بريوكراتيك لة سالَي 

بةآلم ئةطةر سوثاي سورو ,ن ملوص5سوثاش ذمارةي طةيشتة ,هاوآلتياين كؤنترؤلَة كرد
  .نطي سورو كؤمؤنيزمي جةنط نةبواية بةلشةفيكةكان دةأوخانزةبروزة

شارصكي يةك , كة دةسةآليت بةسةر هةموو ثاريسيشدا نةبوو ,ئةطةر بؤ كؤمؤنةي ثاريس
ئابلوقة  ,يشي لة اليةن ثروسةكانةوة داطري كرابوو و بةشصك بةجصي هصشتبوونيوةي,ملوصين 

هةلَوةشاندنةوةي ,تفةنط و هةندصك تؤث ,ضةكي سادة .دراو بة سوثاي ظصرساي و ثروسيا
بةآلم ئصستا . دةشصت بأيارصكي شياوي جص بة جص بوون بصت,سوثا و ضةكدار كردين طةل 

يستييان بة مةشق و هةموو ثصو,هةزاران جؤرة ضةك   بةر ثشت ئةستوو,هصزي سوثايي
ثاراستين شارصكي .سنوري بةرفراوان ثصويسيت بة ثاراستين بةردةوامة,أاهصنان و ثسثؤرة 

لةسةر . طةأةك و بان خانوةكةي خؤي بكات بة سةنطةر لة دةكرصت هةركةسصك,ئابلوقةدراو
ادار بةآلم وآليت بةرفراوان و ئاط.كارو ناو كارطاو بان خانوةكةي ضةكةكةي لة تةنيشيت بصت 

بة تايبةتيش ئةطةر دةولَةتصك ويستةكاين سةرمايةداري ,بوون لة دةس تصوةرداين دةرةوة
ثصويسيت بة سوثاي , لةبةردةم دةس تصوةرداين دةرةوةية كاتهةموو ,جيهاين دابني نةكات 
  . هةيةةوتوو و  ضةكي ثصشكمةشق كردوي بةهصز

رن و دةولَةت ثصويسيت بة بةرطري   ئةطةر جةماوةر نةيان ويست ضةك هةلَط,لة اليةكي كةوة
دةبصت ضةكداركردين خةلَك بة طوصرةي ويسيت تاكةكاين كؤمةلَ .لصرةدا ضي بكرصت؟؟,هةبوو

  .ئةطةر نا ئةوة ميليتار كردين كؤمةلَطةية,بصت 
دةمةوصت لة كؤتايي ئةم بةشةدا  سةرجنصكي كورت بدةمة سةر هةلَوةشاندنةوةي دةزطاكاين 

  .يسسةركوتكةر لةوانة ثؤل
لةكايت و مومتةردين ئاسايشي هاوآلتيان و دابني ك لة كؤمةلَطةدا بؤ ثاراستين ياسائايا

بؤ .كؤمةلَطة ثصويسيت بة دةزطايةك بصاليةن لة كاروباري سياسي وآلت نيية؟؟,طشيت 
خؤ لة دةولَةيت سؤسيالستيدا ياخود لة سةروبةندي شؤأشدا  .أصكخستين كؤمةلَطة

  .بؤية بووين ثؤليس ثصويستة .؟؟؟كان نابن بة أؤبؤت مرؤظة
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لةزؤر ئةو نوسينانةي كة وةك ثةندو ئةزمون وةرطرتن لةسةر كؤمؤنة نوسراون جةخت )15
كة بؤرذوازي ,أون بوةوة , بةهؤي ئةزموين كؤمؤن(لةسةر ئةم خالَةي خوارةوة دةكةن 

كا و نةك هةر ناتوانص سةركردايةيت شؤأش ب, طضكةي خاوةن بريوباوةأي ئانارشيستانة
اليةنطراين برؤدؤن و بالنكي .بةلَكو و  دةبصتة هؤيةكي تصشكانيشي ,بيطةيةنصتة سةركةوتن 

  ).10(ئةو دةورةيان طصأا,لة كؤمؤنةدا 
جةختيان , لة نوسينةكانييان لةسةر كؤمؤنة, يةكانيئةمة خالَصكة زؤربةي نووسةرة ماركس

  . أاكصشاوة بؤيلةسةري كردوةو ثةجنةيان 
اليةنطرانيشي , هةلَبذصردرا بؤ نوصنةرايةيت كؤمؤنة , خؤي لة زينداندا بووبالنكي دوو جار

دةشصت ئةم ثةندة .برؤدؤنييةكانيش بة هةمان شصوة .هصزصكي كاريطةري كؤمؤنة بوون
  .لةخزمةت بزوتنةوةي يةكسانيخوازي بةم شصوةية تايتلَةكةي داأصذرصتةوة 

هاوثةميانييةيت بؤ دةسكةويت وةك سةرجةم بزوتنةوةي سؤسيالسيت و يةكسانيخوازي بة 
  .كؤمؤنة

ي ةبةتايبةت بالنكييةكان تا دوا ضرك, بالنكيسيت و برؤدؤنييةكان ,لة أاستيشدا وابوو
دةبصت جؤري .لة طةلَيدا مانةوةو و طيانييان لةثصناو ئاماجنةكاين بةخت كرد,كؤمؤنة 

  .بريكردنةوةيان نةبصتة كةمكردنةوةي أؤلَييان لة كؤمؤنة ؟؟
  

  .دياري كردين مانطانةي بةرثرسان- 16
  

 تيايدا ئيمتيازايت بةرثرساين كةم,ئةمة خالَصكي طرنط بوو كؤمؤنة ئةجنامي دا 
 6000مانطانةياين اليةين زؤر بة .داهاتياين خستة ذصر كؤنترؤلَةوةسةرضاوةي ,كردةوة

  .فرةنك دياري كرد
رايي سةرؤك و بةرثرساين  سةرضاوةي دا, بة تايبةت ثصشكةوتووةكانئصستا لة زؤر وآلتدا

 ئةم خالَة ,ئةوةي لة دواي كؤمؤنة ثةيرةوي لصنةكرا. داية دةولَةيت و حزيب لة ذصر كؤنترؤلَ
سةرضاوةي ,حزيب و دةولَةيت ,ثصويستة ذياين بةرثرساين ثارتة سؤسيالستةكان.بوو 

سةردةمي تا .بكرصتة ذصر كؤنترؤلَي ئةندامان و جةماوةرةوة,ئاسيت ذيانييان ,داهاتييان 
وةك زؤر ووآليت جيهاين سص و  ,كؤمؤنة سةرؤك خاوةندي وآلت بوو بة مرؤظ و ئابورييةوة

  .ضواري ئصستا
  ـــــــــــــــــــــــ

  .لينين حولة كومونة باريس -1

  بةشي يةكةم نوسيين  وليةم 1876-1764تاريخ احلركة النقابية العاملية  -2
 . السايففوستةر  وةرطصأاين بؤ عةرةيب عبداحلميد.ز.
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مجموعة علماء سوفيت داراتقدم –السلطة الشعبية في اتحاد سوفيتي سوفيتات هيئات  -3
 .25موسكو ص –

حوار -2003-7-28-مصطفى محمد غريب-قسم ثالث–حركة نقابية العالميةوالعربية  -4
 .التمدن

 .68ئةبووبةكر خؤشناو  ل–كؤمؤنةي ثاريس  -5
مؤخناشيف  وةرطصأاين باري شؤأشطصري و ياساي بنةأةيت شؤأش  نووسيين  -6

 .1شاخةوان ل
 .17ل–لينني حولة كومونة باريس  -7
 .1995   سنة 165االهالي   ص-رفعت سعيد.د-ماركسية ماركس -8
 ).39لينني يف اممية برؤليتارية  ل  -9

  .69ئةبوبةكر خؤشناو ل–كؤمؤنةي ثاريس  - 10
  

  كرصكاراين جيهان هاوثشيت كؤمؤن و 
  

 وة, لة بةرامبةر ثرؤسيااسةربازي فةرةنس ثاش تصكشكاين , 1870 سةثتةمبةري 3لة 
سةرباري ,لةو ثةميانامةيةدا ,داسةثاندين ثةميماننامةي سةرشؤأانة بة سةريدا 

لة طةلَيدا بأياري ئةوةش  ,  مليار دؤالر دياري كرابوو 5كة  بة بأي ,قةرةبووي زيانةكان 
سؤسيالسيت لةو ثةيوةندةدا ثاريت . ئةلزاس و لؤرينيش بدرصت بة ثروسيا,درابوو

دذ بةوة بوون ئةلزاس و , بة ثةلة بةياننامةيةكي دةركرد, دميوكرايت   كرصكاري ئةلَمانيا
بةم شصوةية  سؤسيالستةكان دذ بة لكاندن و داطري كردين وآلتان .لؤرين بدرصت بة ثروسيا

  .وةستانةوة
 يةيتئةوانةي لة دةوروبةري بةأصوةبةرا,لة كاتصكدا سةراين حكومةيت تيري هةروةها 

بؤ منونة , بوون اطرياوي دةولَةتة نةيارةكاين فةرةنس زؤربةيان بةكرص,يةكةي بوون 
  كرصكاران و سؤسيالستةكاين وآلتاين,بةآلم كؤمؤنة.ماركؤفسكي سيخوأي أوسية بوو 

و بص هيض  ويستانةنةبةشصوةي خؤ , لة دةستةي بةأصوةبةرايةتييةكةي بوون,ديكة
بؤ ,لة ثصناو ئاماجنةكاين طياين خؤيان بةخت كرد , كرد بةذداري كؤمؤنةيان ,ثاداشتصك 

كة لة بأي , هةلَبذصردرا بؤ لصثرسراوي كاروباري كار ,منوونة كرصكارصكي ئةلَماين
لة )ثؤلَؤندي بوو(هةروةها فرانكل و يارؤسالف دميريسكي .)1(وةزارةيت كار بوو

هةردوكيان ,ةنطيان دةكرد سةرثةرشيت كاروباري دارايي و ج,نوصنةرايةيت كؤمؤنةدا بوون 
 .فةرةنسي نةبوون

 لة سةركردايةيت بةتاليؤنةكاين كؤمؤنةدا ,بةجليكي و ئيتالَي و ثؤلَةندي و أؤماين
 كة ثاشان لة سةنطةري ,ثؤلَةندي بوو) دميريسكي(سةرلةشكري سوثاي كؤمؤنة.بوون

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  - 73 - 

 بةجليكي 737 ,لة جةرطةي شةأي بةرطري كؤمؤنةدا.داكؤكي لة كؤمؤنة طياين بةخت كرد 
لةهةموو شوصنصكي جيهانةوة سؤسيالست و ,بةدواي دامةزراندين كؤمؤنةدا .بةديل طريان 

 ئةفريقايي و 20هةروةها  . ثشتطريي خؤيان لة كؤمؤنة دةربأي ,كرصكاران و ئازادخيوازان
ئةفريقييةكان لةوانة بوون لة فةرةنسة نيشةجص . توركيش ثاش كؤمؤنة بةديل طريان 5

 كرصكاري ئةلَمانيا  لة شاري 3000 دا لة نامةيةكدا بة ئيمزاي 1871-4- 20لة .ببون 
ئةي –تيايدا هاتوة ,  كة بؤ ثشتطريي كرصكاراين فةرةنسةيان ناردبوو ,هانؤظةرةوة 

ضاوي ,كرصكاراين فةرةنسة ئصوة ثصشةنطي خةبايت أزطارين كة هةموو جيهان أزطار دةكات
-16لة ,هايد ثاركي لةندةين رصكار لة كؤبونةوي هةزار ك30  ).2(هةموو جيهان لة ئصوةية

 بؤ ,نوسييان خةبات و تصكؤشاين ئصوة, نامةي ثشتطريييان بؤ كؤمؤنة نارد  ,ئةبريل 
لة ئيتالياش أؤذنامةي كؤمارخيوازةكان لة .ية  لة ثصناو أزطاري مرؤظايةيت,ئازادي 
 ,كرصكاراين جنصفيش.ةوةبؤ كؤمؤنة بآلوكرد,نامةي ثشتطريي كرصكاراين ئيتالَي , ميالنؤ

بةهةمان شصوة لة زؤربةي شارو .ثشتطريي خؤيان لة كؤمؤنة دةربأي,  ئةبريل8لة 
لة اليةن كرصكاران و ثارتة , ثشتطريي لة كؤمؤنة كرا,ثايتةختةكاين ئةوروثا

 , كرصكاراين وآلتة يةكطرتوةكاين ئةمةريكاو هةنطارياهةروةها.سؤسيالستةكانةوة
ضةندين , بة دواي كوشت و بأي كؤمؤنارةكانيش .مؤن دةربأيثشتكريي خؤيان لة كؤ

 كة بةرامبةر ,دذ بةو أةشة كوذيية وةستانةوة,ئةندام ثةرلةماين تصكؤشةر و ئازادي خواز 
ظيلي لة ,لةوانة بابل لة ثةرلةماين ئةلَمانيا . أسوايان كرد ,كؤمؤنارةكان سازكرا

  .طارسيا لؤبيز لة ئيسثانياوة,بةريتانيا 
لة , ثشتطريي لة كؤمؤنة كرا,بةهةمان شصوة لة زؤربةي شارو ثايتةختةكاين ئةوروثا. )3(

 بؤرذوازي ,بة دواي كؤمؤنةلة هةمان كاتدا  .اليةن كرصكاران و ثارتة سؤسيالستةكانةوة
 بؤ سةر لكةكاين يةكصيت أةجندةراين جيهاين يان  هصرشي,هةلةكةيان  قؤزتةوة,جيهاين

  .دةست ثصكرد
  ـــــــــــــــــــــ

  .78حرب اهلية في فرنسا ص -1
  ).144راول كاالس ص .  االهمية االممية لكومونة باريس 7-6طريق عدد خاص شهر -2
  ).1971 7-6راوول كاالس عدد –االهمية االممية للكومونة – مجلة الطريق -3
  

  ةكانيي كرصكاران و ماركس أؤلَ و هةلَوصسيت :كؤمؤن
 

 لكي لة ثاريسدا 29نصونةتةوةيي يةكةم ,ؤمؤنةدا لة هةلومةرجي  أاطةياندين ك
باآلدةست  يةكانيشدا بةسةر زؤربةي أصكخراوة كرصكاريسةرباري ئةوةي ,هةبوو

 بةآلم ئةنداماين .)1( كؤمةلَةي هةرةوةزي43 ناوةندي سانديكايي و 34لةوانة ,بوو
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 بةسةر , ببوندابةش, لةناو خؤياندا يةكصيت بريي سياسييان نةبوو ,نصونةتةوةيي يةكةم 
أةنطدانةوةي ئةم  ,* و باكؤنينةكان برؤدؤين و ماركسي, يةعقوبيية نوصكان ,ثالنكي 

 نيوةي ,لة هةلَبذاردين كؤمؤنةدا. ** لة كؤمؤنةدا دةركةوت,بريوباوةأة جياجيايانة
بة ,طةأةكة بؤرذوا نشينةكان دةنطدانييان أةت كردةوة ,دةنطدةران بةشدارييان نةكرد 

جؤش , مجو جؤلَ و ضاالكي بةربآلوي هةلَبذاردن , لةطةأةكة هةذارنشينةكاندا,ثصضةوانةوة
كاركردنييان ,بةآلم بةشصك لة هةلَبذصردراوان , ئةندام هةلَبذصردرا 86.و خرؤشي هةبوو 

لة أوي سياسييةوة  . هةمةكار 29, خزمةتطوزار 8, كرصكار 28لة كؤمؤنةدا .أةت كردةوة 
,  لةطةلَ كؤمؤنة مانةوة,ئةوانةي تا سةر .)2(اركسي تصدا بوو م2, برؤدؤين 20, ثالنكي 21

  .ن بريي سؤسيالسيت بووهةلَطراين
 لة ,ذمارةي ئةو كرصكارانةي. لةطةلَي مانةوة ,كرصكاران تا دوا ضركةكاين تةمةين كؤمؤنة

 أصذةي زؤري,ياخود دورخرانةوة ,   طييانيان بةخت كرد,جةرطةي نةبةردييةكاين كؤمؤنةدا
 كةسييان كرصكار 5873 زينداين تةا 34722لة كؤي . فةرةنسة بوونكايتاين ئةو كرصكار

   .)3(نةبوون 
كة , بازرطاين بضوك و دوكاندار ثصك هاتبوون , لة ثيشةطةرو دةسفرؤش, ئةواين ديكةش

  .لة كرصكارةوة نزيك بوون 
صكي شياو أؤلَ, يان ضةكييان هةلَطرتبوو10000 زياتر لة ,هةروةها ذنة كرصكارةكانيش

 , لةجةنطي بةرطري كردن لة كؤمؤنة,بةتاليؤين ئافرةتان. طصأالة  بةرةنطاريا, ديارييان
 بؤ هاوكاري ,كؤميتةكاين ذنانييان,   طةأةكةكةي ثاريس20لة هةر .هةبووأؤلَصكي مصذويي 

لةو ئاستةدا , قارةمانييةيت كرصكاران و هةذاران بة ذن و ثياوةوة.كؤمؤنة دروست كرد 
أوباري سني سور  هةلَطةأابوو (ؤذنامةكاين ئةوكات ئاوا باسي بةرطرييةكان دةكات أ,بوو

 ).4(خوصين ئةو هةموو كوذراو و بريندارانةي كة فأص دراونةتة ناو  ئةو أوبارةوة,
ةكان ضي مدةسةآلتداران ئةوةندةيان لة كؤمؤنارةكان كوشت نةيان زاين ثاش شةأةكة تةر

 .مةزراند دا لقي ذناين نصو نةتةوةييان دا1871ئةبريلي  هةروةها ذنان لة ).5(لصبكةن 
ئةو ذنانةي لة كاري مالَةوة - بةم شصوةية لة سةريان دةنوسصت يةكصك لة كؤنة ثةرستان

لة أؤذةكاين دوايين كؤمؤنةدا ئةو سؤزانيانة لة ثياواين ناو سةنطةرةكان ,هةآلتبوون 
  .زياتر بةرطرييان كرد

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .78حرب اهلية في فرنسا  ص  -1
 .417دار الفارابي –جامعة باتريس لومبا للصداقة بين الشعوب –عرض اقتصادي تاريخي  -2
-كومونة باريس محتواها الطبقي و مظمونها الوطني– 1987 نيسان 4الثقافة الجديدة عدد  -3

 .98يحيىعلوان ص 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  - 75 - 

المراء (هةروةها .2003لَي    سا6كؤمؤنةي ثاريس طاورباخي ذمارة –كيسرا هةورامي  -4
 ).ديف سول–سايدي –العبيدة باالجرة 

ف .الجزء الثاني  ..ترجمة عبد االلة النعيمي  ..التاريخ االقتصادي  لعصر االمبريالية   -5
 .8 ل الطبعة االولى.االبحاث والدراسات االشتراكية في عالم العربي مركز.بؤليانسكي

  
ثاش ,ي يةكةم نةيتواين لة ئةوروثا مبصنصتةوةثاش ئينشقاقي باكؤنني لة نصونةتةوةي*

بة , بارةطاي طشيت طواستةوة بؤ نيورؤك, كة لة الهاي بةسترا 1872كؤنطرةي سالَي 
فالدمير -سيرة مختصرة و عرض للماركسية–كارل ماركس .(طوصرةي داواكاري ماركس

  .).لينين

حوار -احمد زكي. خؤيئةم بالَة ئانارشية لة سةردةمي كؤمؤنة طةيشتة لوتكةي جةماوةري
  2004-2-4-734تمدن

باوةأي بة سستةمي ,كؤميتةي ناوةندي كؤمؤنة سستةمي تاك ثاريت أةت كردةوة ** 
  ).5جزء –وجية غارودي ر–واليات المتحدة طليعة االنحطاط (ضةند بريوباوةأي هةبوو

 
  

  نوسةران أؤشنبريان
  

 بوون لةطةلَ  كؤمؤنة   و هاوبري هاوسؤز فةرةنسيزؤريب نوسةران و هونةرمةنداين
تةواوي ,يةوةبةهؤي هةلَوصسيت نيشتماين مرؤظدؤستانةي و ثصشكةوتنخوازي بأياركاني
نوسةران بة ,ئةو وصنانةي لة سةركوت و نا عةدالةي سةركوتكةران نوسرايةوة 

 بة 20يةكصكي وةك ظاليس كة لة ناوضةي .خامةكانيان دةريان بأي و وصنةيان كصشا
لة سالَي ظاليس ,وتارةكاين لة هاواري طةلدا بآلو دةكردةوة ,انوصنةر هةلَبذصردر

  .1باسي ئصش و ئازارةكانياين كرد  ,أيوايةيةكي سصينةي نوسي لةسةر كؤمؤنة 1880
. 2 لة مةنفا دةذيا لة بةجليكا 1851لة سالَي ,بةآلم ظيكتؤر هؤطؤ اليةنطري كؤمؤنة بوو

كراتيةت زؤر بة توندي زةبرو زةنطي ؤية لة شاري بص دلَ و قةسيدةي دميوبهةرضي أام
  منونة وآلتصكي وةك فةرةنسا بؤ وآلتة ئيستعمارييةكان أةت دةكاتةوة

 تازة لة سةركويت ئةو أاثةأينة بوةوة بة ناوي كؤمؤنةي ثاريس دةنوسصت,دصنصتةوة
 طرتين يدوا,تيايدا دةيان هةزاري كوشت و شةقامةكاين بة تةرمي شؤأشطصأان ثأكردةوة,

هةرضي نوسةرصكي وةك .3 ئامادةي درصذة دانة بة كردارة ئةمثرياليستييةكاين جةزائري
منوونة زؤرة لةسةر هةلَوصسيت نوسةراين ئةو .4ؤنة وةستايةوة مورويية دذ بة كؤئ

بة شصوةي طشيت كؤمؤنة لة زؤر نوسني و .سةردةمي فةرةنساو ئةوروثا لةسةر كؤمؤنة 
  .دايةوةأؤمان و شاكاري ئةدةيب جؤراوجؤر أةنطي 
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  ـــــــــــــ
  . ئيرباهيم عةريس2003-12-9حةيات -1
  .2002- 2-26   225بةيان ذمارة -2
  .2002-10-27  بيان -الشعراء حلموا –صالح هاشم -3

 .2003-8-26-303ذمارة –بةيان -4
                                                                      

       

                           
  

  
  
 

  بةياننامةي كؤمؤن بؤ طةيل فةرةنسا
  

لةو طفتوطؤ بة ئازارو ترسناكةدا كة جارصكي ديكة ترسي ئابلوقةو  بؤردوومان بةسةر 
خوصين فةرةنسةييةكان دةأذصنص و براو ئافرةت و منالَةكامنان لة ,ثاريسدا دادةسةثصنص
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تةواو ناضاريية كة أاي ,ة دةكا ذصر نارجنؤك و دةسترصذي طوللةدا دةكوذص و ثارضة ثارض
 .طشيت يةك بص و ويذداين نةتةوة نةشصوصنص

سروشت و هؤو ئاماجني ئةم شؤأشة بزانص كة ئصستا ,دةبص ثاريس و هةموو وآلت 
لة دوايي دا دةبص بةرثرسياريي ئةو خةم و ئازارةو بةدبةختييةي توومشان بووة ,بةأصوةية

لة فةرةنسة كردووة و ثاريسيان تةسليمي بكةوصتة سةر شاين ئةوانةي خيانةتييان 
و سةرسةخت و كوصر بص بةزةييانة درصذة بة وصران كردين ثاريس دةدةن  ,بصطانان كردووة 

تا بةلَطةي دوو اليةين خيانةت و تاوانةكانييان لة نةماين كؤماري و نةهصشتين 
  .بشارنةوة,سةربةسيت دا 

 ثاريس دابأصذص و دابني بكاو اليةين ئةركي كؤمؤنة كة حةزو داواكاري يةكاين خةلَكي
 ي ئادار كة سياسييةكاين ظصرساي تص ي ناطةن و ناتوانن بيناسن 18دياري بزووتنةوةي 

  .وةدةرخبا,و قسةي ناشريين ثص دةلَصن
ثاريس بؤ هةموو فةرةنسا كار دةكاو زةمحةت دةكصشص و بةشةأو ,ئةجمارةش 

 و ئابووري و نيكري و ئاكار و بةأصوةبردزةمينة بؤ زيندووكردنةوةي ف,فيداكارييةكاين 
  .شانازي  و كامةرانيي ئةو خؤش دةكا

  مةطةر ثاريس ضي دةوص؟
كة لة طةلَ مايف ميللةت و لةطةلَ ,تةنيا  شصوةي حكوومةتصكة ,ناسني و ثتةوكردين كؤماري

  .ثصشكةوتين أصك و ثصك  و سةربةسيت كؤمةلَدا أصك دةكةوص
هةموو مافة ,وو ناوضةكاين فةرةنسا دا جصطري بصخودموختاري كؤمؤن دةبص لة هةم

مرؤظايةتييةكاين خةلَكي دابني بص و هةموو فةرةنسييةكان وةك مرؤظ و هاونيشتماين  و 
  .كرصكار بتوانص هةموو توانا زاتييةكاين بةكار صنص

هةروةها مايف خودموختاري يةكسان بؤ ,خودموختاري كؤمؤن أادةو سنووري ين ية 
  .دةبص يةكصتيي فةرةنسايان لص دابني بكرص,يكة كؤمؤنةكاين د

  :مافةكاين لةيةك نا جوداي كؤمؤن ئةمانةن 
بةأصوةبردين ,دانان و دابةش كردين باج ,بأيارداين بودجةي كؤمؤن و دةرامةت و خةرجي 

أصكخستين دةزطاي دادطاو ثؤليسي ناوخؤو ثةروةردةو فصركردن ,بةرذةوةندي ناوخؤ
  .ؤمؤنبةأصوةبردين دارايي ك,

داناين قازي و كاربةدةستاين كؤمؤن لة هةموو ثلةو ثايةيةك  دا بة هةلَبذاردن  يان 
تةواو دابني كردين ,بة لصثرسراوي و مايف هةميشةيي  ضاودصري و لصخسنت,ثصشبأكص 

  .سةربةسيت  تاكةكةس و سةربةسيت كاركردن
 أصي بة سةربةسيت خؤتص طةياندين بةردةوامي هاونيشتمانييان لة كارو باري كؤمؤن لة

دابني كردين :دةربأيين بريوباوةأو بةرطريي سربةستانة لة  بةرذةوةندييةكاين تاكةكةس 
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كة خؤي بةرثرسي ضاودصري و ,ثصويست و تةواوي دةربأيين بريوباوةأ لة اليةن كؤمؤن
  .أصك خراوة,ثاسةواين و دابني كردين سةربةستانةية 

اين كة خؤيان سةركردةكانييان هةلَبذصرن  و أصكخستين بةرطري شارو ثاسةوانيي نيشتم
ثاريس داواكاري شتصكي ديكة بةناوي دابني .تةنييا خؤيان ثارصزطاري ئاسايشي شار بكةن 

هةلَبةتة بةو مةرجةي يةك جؤر لة بةأصوةبةرايةيت ناوةندي كة ,كردين ناو شار ين ية
  .ئةجنام بدرص,نوصنةري كؤمؤنةكاين يةكصيت ي  وآلتة 

ةر أؤشنايي مايف خودموختاري و بةسوود وةرطرتن لة مايف سةربةسيت كار بةآلم لةب
ثاريس ئةم حةقة بؤ خؤي  دةثارصزص تا هةرضؤنصكي لة دةوروبةري خؤي بة ثصويست ,

بة ,دةست بةكاربص و ,بؤ ئةجنام داين ضاككردين بةأصوةبردن و ئابووري خةلَكي ,بزانص 
دةو فصركردن و بةرةم و ئالَوطؤأو ضةكي بانكي ثةرةر,دامةزراندين دام و دةزطاي تايبةيت 

تواناو مولَكايةيت بة ثصي ثصويسيت كات و ويسيت كةساين خاوةن ,فراوان و بآلو بكاتةوة ,
  .بكاتة مولَكي طشيت,بةرذةوةند

دوذمناين ئصمة بةوة ثاريس تاوانبار دةكةن كة دةيةوصو ويسيت خؤي يا دةستةآليت بةسةر 
ثصنص و داواكارييةك جؤرة حكوومةيت ديكتاتؤري يةو  لة أاسيت ثامشاوةي ميللةت  دا ثس

يان خؤيان هةلَة ,دا هةأةشةيةكة لة سةربةخؤيي و مايف دةستةآلتدارييةيت كؤمؤنةكان
كاتص ,بةلَص ئةوان هةلَة دةكةن يان وآليت ئصمة فريو دةدةن .دةكةن يان وآلت فريو دةدةن

يةكصيت ,راننكردين يةكصيت ي  فةرةنسا دةدا ثاريس تاوانبار دةكةن  بةوةي  درصذة بة وص
يةك كة بةهؤي شؤأش ئةجنام درا وةو  باوكاين ئصمة بة بةشداري لة جةذين يةكصيت ي 

  .هؤأايان لصداوة,هةموو ناوضةكاين فةرةنساي كؤن بة شانازي ئةوةوة 
يةكصتييةك  كة بة بةهؤي ئيمثراتؤريةت و حكوومةيت ثاشايةيت و ثةرلةمانتاريزم تا 

لة ناوةندييةكي ديكتاتؤرييانةو بص هةست و خؤ ثةرسيت ,ئةمأؤ بةسةر ئصمةدا داسةثابوو
  .شتصكي ديكة نةبوو,و ثأ خةرجيي زياتر 

كؤكردنةوةي  ويسيت هةموو برية ,يةكصيت سياسي بةوشصوةيةي خواسيت ثاريسة 
 ناوخؤييةكانةو بةشداريي هةولَيي ئيختياري و سةربةستانةي هةموو تواناكانة بؤ

وةدةست خستين ئاماجني هاوبةش و ئةويش هةر خؤش طوزةرانيي و سةربةسيت و 
  .ئاسايشي طشيت ية

ي ئادار دةسيت ثص 18شؤأشي كؤمؤنييةكان كة بةدةست ثصشخةري كؤمةآلين خةلَكي لة 
  .ضةرخصكي نوصي لة سياسةيت ئةزموون و جصطريو زانسيت دا كردؤتةوة,كرد

ين دةولَةيت كلصسايي و عةسكةري و فةرمانبةربازي و كؤتايي دنياي كؤ,ئةم ضةرخة نوصية 
ئةمانة هةموويان هؤي بةندةيي ,ضةوساندنةوةو سةوداكاري و مؤنؤثؤل و ئيمتيازة

  .دةزانص,ثرؤليتاريا بوون و وآلت بةدبةخيت  و وصرانييةكةي خؤي لة بووين ئةوان
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ئارام و ,ييان دابوو ئةم وآلتة خؤشةويست و مةزنة كة بة درؤو دةلةسة فريو, ئصستا ئيدي 
لةو جؤرة ,ئةو شةأةي لة نصوان ثاريس و ظصرساييةكان دةسيت ثصكردووة.ئاسودة بص

شةأانةية كة بة سازشي ئاسايي كؤتايي نايص و طومانيش لة ئةجنامةكةي 
هي ئةو هةق و مافةية ,دواي هةولَي بص ثاياين ثاسةواين نيشتماين ,سةركةوتين .ناكرص

  !نطي فةرةنسة دةكةينئصمة لةو بارةيةوة با.
بة طةرمي و ,ئارام و ئازاشة,بزانن و ئاطاداربن كة ثاريس بةو ئةندازةيةي ضةكي هةية 

لة فيداكاري خؤي بةو ئةندازةيةي كة ,جؤش و خرؤشي يةكسان ثارصزطاري و ئاسايشة 
و ضةكي بؤ ئةوة هةلَطرتووة تا ,قارةمانانةش بؤ ثصشةوة دةضص ,هؤش و مةنتيق  كار دةكا 

ي لة أصي سةربةسيت  و شانازي  هةمووان و بؤ ئةوةي فةرةنسا دوايي بةو شةأة خؤ
  .فيدا بكا,خوصناويية صنص 

لةطةلَ ,حةز بة ضةك كردين ظصرساي بكا ,ئةو كةسةي بةدةربأيين ويسيت شكؤمةندانة 
دةبص ,فةرةنسا كة بؤ سوود وةرطرتن لة سةركةوتين ئصمة بانط كراوة .فةرةنسا داية 

ثشتيواين هةولَةكاين ئصمةية و دةبص لةم شةأةدا كة جطة لة سةركةوتين بريي ,نص أابطةية
ئةي ,لةمةأ ئصمةش .لة طةلَمان يةك بص,كؤتايي ناية,كؤمؤنييةكان يان وصراين ثاريس 

شؤأشص ,ئصمة أاسثصردراوين  شؤأشي نوص بة ئةجنام بطةيةنني ,شارستانةكاين ثاريس 
  .مصذووةكة طةورةترين و بةرزترين شؤأشي 

  .*ئصمة ئةركي سةرشامنانة كة خةبات بكةين و سةربكةوين 
  

  ــــــــــــــــ
-318ترمجة حممد قازي  ل ,كومون باريس ,مانفرد .ا.مولوك .ئةم بةياننامةية لة كتصيب ا

 2002    وةرطصأاين بؤ كوردي  كاك ئةبوبةكر خؤشناو  كؤمؤين ثاريس سلصماين 321
  104-100ل
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  .هةندصك  سةرجني كورت لةسةر  بةياننامةي كؤمؤن بؤ طةيل فةرةنسة 
  

هةروةك ضؤن شورا  , طةيل فةرةنسا سةرجةمبةياننامةكة   ئاراستةية بؤ
سةرجةم ضني و توصذةكاين , شوراي خةلَكي بون لة كؤمؤنةدا ,هةلَبذصردراوةكانيش

, ياخود خؤيان هةلَبذصرن,ةلَبذاردين كؤمؤنة بكةن  بؤيان هةبوو بةشداري لة ه,ثاريس
يا . بكةن  ئةو ثرؤسةية  بةشداري, خؤيان أةتييان كردةوة,توصذة باآلكاين بؤرذواكان
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 كؤمؤنة أصطر نائةطةر .ياخود بةشداري دةنطدانييان نةكردبوو, شارييان بةجص هصشتبوو
  .اياند خؤثاآلوتن و ثأوثاكةندةي هةلَبذاردننةبوو لةبةردةم

سص جار , كة تا ئةوساكة . كؤمار بوو  داكؤكي لة,هةروةها يةكصك لة ئةركةكاين كؤمؤن 
 و بة ثشت بةسنت بة ثامشاوةي دةرةبةطايةيت, كؤمار لة اليةن ثامشاوةي ثاشايةيت

ئيتر ,  بة دامةزراندين كؤماري ضوارةم1875تا لة سالَي .خةلَتاين خوصن كرابوو , كةنيسة
كاتصك كؤمارصكي سؤسيالسيت دةأوخصت .لة فةرةنساةسثي  ض بؤ يةكجاريكؤمار

 ئةم و, بةآلم مصذوي دةسةآليت خؤيان ثأة لة أوخان.سةرمايةداران دةلَصن كؤتايي مصذوة .
لة شؤأشي , يةباشترين بةلَطةش مصذوي فةرةنسا.دةس و ئةو دةسكردين دةسةآلت

  .طةورةوة بؤ شؤأشي كؤمؤن
نا ناوةندي فيدرايل بوو لة , )كؤمؤين(ي شارةواين ثةيأةو كردن لة سستةمي دةسةآلتدار

 ,كةضي كؤمؤنارةكان, بة ناوةندصتييةوة دةبيين ينلةو كاتةدا بؤرذوازي خةو.كؤمؤنةدا 
و دةولَةيت ناناوةندي و سةربةخؤيي هةموو كؤمؤنةكانييان , داواي خودموختاري كؤمؤن

لة , ي خودموختاري يةكسانلة ضوارضصوة, لة بةأصوةبردين كاروبارةكاين خؤيان, دةكرد
كةوتة بةر أةخنةي زؤري لينني و بة ,ئةم شصوازة لة بةأصوةبردن .ناو يةكصيت فةرةنسا
ئصستا لة زؤرصك لة , كرد سةركةوتوو بووينبةآلم ذيان تةسكييةي,تايبةتيش ترؤتسكي 

  دةكرصتي لصثةيرةو, لة سستةمي بةأصوةبرايةتيدا ,بة كارامةيييةوة, وآلتاين ئةوروثا
هةر كؤمؤنصك لة داناين بودجةو وةرطرتن و دابةش كردن و خةرج كردين باج و        .

أصكخستين دادطاو ثؤليسي ناوخؤو ثةروةردةو فصركردن و بةأصوةبةرايةيت دارايي دا 
بةآلم ثؤليسي , لصرةدا سةرنج بدةين ثؤليسي سياسي هةلَوةشاوةتةوة.سةربةخؤية 

  .   هةيةناوخؤ بؤ دابني كردين ئاسايش بوين
لة بةرزترين ثلةوة تا ,خالَصكي ديكة هةلَبذاردن و ملمالنصية لة داناين ثلةو ثايةكاندا 

  .بة هةلَبذاردن ياخود ثصشبأكص.خوارةوة 
سةربةسيت ,سةربةسيت تاكة كةسي , لة كؤمةلَطةدا ,هةرةها  دابني كردين ئازادي تاك

كةوتة ذصر , ة سؤسيالسيت يةكانبزوتنةو, ونةكاين كةيملة ئةز,  ئةم  خالَة.كاركردن 
  .ثرسيارةوة

لصرةدا دةبينيني ثاسةواين , لة اليةن ثاسةواين نيشتمانييةوة,دابني كردين ئاسايشي شار
دميوكراسيةت لة ,بةلَكة ضاكسازييةكي ئينسانييانةكراوة ,نيشتماين  هةلَنةوةشاوةتةوة 

ثصداويسي جةنط و السةنطي  وةك ,لة ثالَ ئةمان جةماوةريش.هةلَبذاردين سةركردةكاندا 
  .بؤ داكؤكي لة كؤمارةكةيان.هصزةكان  هةمووضةكدار كران 

دةوترصت ناوةندصيت بة ,بةتوندي هصرش دةكرصتة سةرناوةندصيت  ,لة بأطةيةكي ديكةدا 
لة ناوةندصكي ,هؤي ئيمثراتؤرييةت و ثاشايةيت يةوة داسةثاوة بةسةر خةلَكدا 

  .ديكتاتؤرانة زياتر هيضكة نةبوو 
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 زياتر لة سةري ,ثصويسيت بةوة هةية,ئةم بةلَطةنامةية خوصندنةوة زياتر هةلَة طرصت 
كة .بزوتنةوةي سؤسيالسيت  جيهاين زياتر ثةند و ئةزموين لص وةرطرصت,بنوسرصت

 .ئاوصنةي أوي أاسيت دةسةآليت كؤمؤنةية
 
 
  

  
   

  
                                                             

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

