
 

 تَ هٌاطثت اّل هاٍ هَ، تقضین تَ کارگزاى ایزاًی صر تٌض

َّرَلي کارگز آگاٍ ّ کوًْارژُا  "تزاتزی ّ ُوثظتگی اس راٍ آساصی : "ى 

 

َّرَلي  1839اکتثز  5      صر ساًْاصٍ ای فقیز صر اطتاًی صر جٌْب دْهَ ی  (Eugène Varlin)اُژى 

کَ صّراى اػتصاتات کارگزی  صر ایي طال. تَ صًیا آهض صرسهاى طلطٌت لْئی فیلیپ صر فزاًظَ،پاریض

کٌضّی "ّ رّسًاهَ ی  اػتصاب کارگزی کَ جزهی جٌذَ ای هذظْب هی ػض تَ ثثت رطیضٍ 64اطت،

پایَ  (Saint Simon)تْطط کارگزاى طزفضار ًظزات طي طیوْى  (La Ruche ouvrière) "کارگزی

َّرَليصر ایي طالِا ُاژ .گذاری ػض ًْػتي ّ سْاًضى، صتظتاى  ّصکی اع را هی گذراًض ّ صر، صّراى کى 

تزایغ اس اًقالب کثیز فزاًظَ  کَ هزصی آگاٍ تْص، ّ پضرتشرگ هاصری اع ستآهْرا دظاب کزصى 

ّ اًقالب چٌض هاٍ تیؼتز صّام  ػتطال تیؼتز ًضاصٍ  ى ،ُاژ 1848صراًقالب فْریَ  . ّیضهی گ( 1789)

آصّلف تی . صعاًقالب طزکْب تزتاص رفتَ ّ" ًظن "ّطط ًیزُّای هاٍ ژّئي ُوَ اهیضُا تًیاّرصٍ ّصر

 ".کارگزاى ُزگش تَ اًضاسٍ اهزّس ثزّتوٌض ًثْصٍ اًض: " تَ سْص اجاسٍ صاص، تگْیضصر هاٍ طپتاهثز یز

َّرَلي  تزای کارآهْسی رُظپار پاریض ػضُاژ 1852صر طال       ّی صر چٌض کارگاٍ تَ کار . ى 

صر . پزاست ّ طاػات فزاغتغ را تَ آػٌائی ّ سْاًضى آثار اصتی ، طیاطی ّ اقتصاصی هی گذارًض

َّرَلي هی گْیضصر یک هِواًی صّطتاًَ ُاژ 1865یَ ژّئ آًچَ کَ تایظتی تا توام ًیزّیواى تا آى : " ى 

سیزا طض راٍ تزقی  ،ًاصاًی، ػاصی کزصى جزیاى کار رّسهزٍ ّ پیغ قضاّت ُا ُظتٌضهثارسٍ کٌین؛ 

. آًچَ تزای هثارسٍ تا ایي هؼکالت ضزّری اطت، رػض آهْسع تْصٍ ُاطت. کارگزاى هی تاػٌض

 ."ّجْص صاػتَ تاػضی ّ فکزی آًِا ًوی تْاًض رُائی هاصی کارگزاى تضّى رُائی هؼٌْ

هی (La Société civile des relieurs) "جاهؼَ هضًی صذاف کاراى"تَ  ىصر ُیجضٍ طالگی، ُاژ     

ّی هْفق  1864صر تاتظتاى . افشایغ هی صُضتَ چٌضیي تزاتز ّ اس ایي سهاى فؼالیت ُایغ را پیًْضص



کارگزاى سْاطتار . تشؼضبتَ اػتصاتات کارگزاى صذاف کار پایتشت، تذزک تیؼتزی  هی ػْص

طاػت ّ افشایغ صطتوشص ُا تْصٍ ّصرًِایت پیزّس  10طاػت تَ  12کاُغ طاػات کار رّساًَ اس 

  .تزای طپاطگشاری اس سدواتغ ، طاػتی ًقزٍ ای تَ ّی ُضیَ هی کٌٌض ُاژى رفقای. هی ػًْض

را پی (اًتزًاطیًْال اّل  AIT)، کارل هارکض، اًجوي تیي الوللی کارگزاى 1864طپتاهثز  28صر     

هی ػاسَ ی فزاًظْی اًتزًاطیًْال اّل صر پاریض ػزّع تَ کار 1865ژاًْیَ  8 ّ هی کٌض ریشی

َّرَلي کَ جشّ اّلیي اػضای. کٌض تزیثْى "هذظْب هی ػْص ، تا ًؼزیَ ُفتگی آى اًجوي   اُژى 

صر هاٍ طپتاهثز ُواى طال تؼٌْاى  ّ تَ ُوکاری هی پزصاسص (La tribune ouvrière)" کارگزی

 .تا کارل هارکض آػٌا هی ػْصصرکٌفزاًض لٌضى ػزکت کزصٍ ّ ،ًوایٌضٍ ی کارگزاى

َّرَلي صر هقام ُاژ 1867اس آغاس طال        راتط صفتز اًجوي تیي الوللی کارگزاى صر پاریض تا تیزصى 

طشٌزاًی ُا ّ ًْػتَ ُایغ صر هزکش اػتصاتات قزار گزفتَ ّ یکی اس رُثزاى جٌثغ کارگزی هی 

 .آیضصرهی پایَ ُایغ تَ لزسٍ  ،تٌغ ُای اجتواػیصّم تااػتصاتات ّ ،اهپزاطْری1869صر طال  .ػْص

ػضْ اًجوي تیي الوللی کارگزاى، تزًاهَ ای را پیؼٌِاص هی کٌٌض کَ ، ًْسصٍ ًفز1869اًتشاتات هَ  صر

دذف : تزًاهَ  آًِا ػاهل هْارص سیز تْص .تشؼی اس تزًاهَ ُای اجزائی کوْى پاریض هی ػْص" تؼضا

الئیک ّ اجثاری " کاهال ،ُوگاًی ، آهْسعیي اس صّلتصیاى ّ جضائی صدذف تْصجَ ی اصائوی، ارتغ 

 .صّلتتَ سزج تزای ُوگاى 

َّرَلي کَ تَ ػلت ، ُاژتؼض اس ػکظت فزاًظَ اس پزّص ّ اػالم جوِْری ، 1870صر طپتاهثز        ى 

ى ّیکتْرُْگْ، اس گزیشتَ تْص، ُوچْ ص صر تلژیکهذکْهیت غیاتی تَ یک طال سًضاى تَ ػِز آًْر

کویتَ ی هزاقثت هذلَ ی ػؼن  ،، ُاژىتَ هذض ّرّص تَ پاریض . هی گزصصتثؼیض اجثاری تَ پاریض تاس

ّی هی سْاطت . صّعهی گارص هلی  193آّرص ّ طپض فزهاًضٍ ی گزصاى هی  پاریض را تْجْص

ص ص هلی ًؼاى هی صاتْجَ ساصی تَ گار، ر پاریض ادیاء کٌض ّ ُوچٌیيرا صّتارٍ ص اّل اًتزًاطیًْال

 .ّصب ػضٍ ًقغ طیاطی هِن آى صر آیٌضٍ ایفای  هتْجَ اهکاى صرضويّ

َّرَلي       تْرژّاسی تا کٌٌض ی طغ هی تایظت ُوگیّ تْصهذزس آیٌضٍصر طْطیالیظناطتقزارتزای اُژى 

رّس یؼٌی ، 1871هارص  18اس رّس .گزصص ّلیجوِْری جْاى فزاًظَ هظتتزتَ طْر صائوی ًتْاًض 

َّرَلي ،هَ، رّس هزگ غن اًگیش ُاژ 28ص تا ػزّع اًقالب کوْى پاری ؛ صر توام هأهْریت ُایغ ّی ى 

صر راٍ تِثْص  سظتگی ًاپذیز تَ فؼالیت اصاهَ صاص ّ ّغیزٍ، جٌگ، فزهاًضُی صر گارص هلی ترّسا

 .ّضغ کارگزاى ُزگش کْتاُی ًکزص

َّرَلي، ،ُا"ُفتَ سًْیي"هَ، طی  28تا  هَ کَ ًیزُّای ّرطای ّارص پاریض ػضًض 21اس رّس       ژى 

تذت فزهاًضُی تی یز کَ سًجیز گظظتَ ّ فر ًیزُّای ارتغ آصّلبطٌگز تَ طٌگز ّ قِزهاًاًَ صر تزا

افظزاى، ژًزال ُا ّ هارػال ُای رژین طلطٌتی ّ اهپزاطْری صّم تَ قتل ػام کارگزاى ّ سدوتکؼاى 

تزای آًِا، کارگزاى ّتْصٍ ی هزصم، ُواى طْر کَ  .صاص، تَ هقاّهت سْص اصاهَ هؼغْل تْصًضپاریض 

ر کزصًض، فقط گْػت صم تْپ را کؼتاُشار ًفز 120کَ تیغ اس " ُفتَ ی سًْیي"صر جٌگ ُا ّ طی 

 .هذظْب هی ػضًض ارتغ آىتْرژّاسی ّ 



َّرَلي صر یکی اس آسزیي تاریکاصُا تَ رسم سْص تزای دکْهت 28صثخ رّس       جْاى هَ، ُاژى 

کؼیؼی کَ هفتشز تَ . تؼضاسظِز، سظتَ ّ اس پا افتاصٍ، رّی ًیوکتی ًؼظتَ تْص. صاصهی  راى اصاهَکارگ

َّرَلي را هی ػٌاطض ّ  ) Sicre (کزاّرا تَ طتْاًی تَ ًام طی" فْرا صرجَ ی لژیْى ُصًْر ًیش تْص، ُاژى 

َّرَلي، هضزّب ّ هجزّح ، . صصٍ هیلْ ُواًجا کَ ) Montmartre (رتَ تاالی تپَ ی هْى َهزتُاژى 

ّی ُْیت . هارص اػضام کزصٍ تْصًض، تزصٍ هی ػًْض 18رال آصّلف تی یزرا رّس صّ ژى ،گارصُای هلی

. کٌٌض تاراى هیتیز رااّ ُواًجاصریک لذظَ ّی هذکْم تَ اػضام ّ.سْصرا تأییض ّصیگزطکْت هی کٌض

  (le sabre et le goupillon : l’armée et l’Eglise)قضرت طیاطی طزهایَ ّ صیي هضاراى اتذاص

 .تارصیگز اثثات هی ػْص

ح ّاقؼَ را اس ستاى رع" یاص صاػت ُای طزر  "صر  Maxime Vuillaume هاکظیظن ّی یْم      

توام رفتارع ُوچْى . ایظتاصٍ تْص، طزتلٌض ّهذکْم: " .....یکی اس داضزیي چٌیي تؼزیف هی کٌض

َّرَلي تْصًض....هزصی ػجاع تْص َّرَلي سن ػضٍ ّ . آًِا ػلیک هی کٌٌض.... طزتاساى صر طَ چِار قضهی  

 .کَ تز ستاى آّرص تْصکلواتی ؛ آسزیي "سًضٍ تاص کوْى" ،"سًضٍ تاص جوِْری"...." . تَ سهیي هی افتض

، ٍ تْصًضا کَ رفقای ُاژى، صر گذػتَ، تَ ّی ُضیَ کزص، طاػتی رّرطای فزّهایَ، افظزکزطتْاى طی

هاکظین . تصادة کزصٍ ّ صر توام هِواًی ُای ػثاًَ اع آى را تا تکثز ّ افتشار تَ ًوایغ هی گذاػت

َّرَلي هْرصهٌاى قظن سْرصٍ ی کوْى پاریض، صراس صع) (Maxime Decampُصکاى  ًْػتَ اطت  ُاژى 

 " .ّ ػجاػاًَ هزص طزافزاس اّ: " 

َّرَليطاػت قثل اس 24کوتزاس       کَ هی صاًظت طزتاساى ّرطای، کظاًی را  تیزتاراى ػضًغ، ُاژى 

آری، ها "  :هی گْیض) Jules Vallès (تَ ژّل ّاِلض کَ صطت تَ اطلذَ تزصٍ اًض، قتل ػام سْاٌُض کزص

. سْاٌُض کؼتهثارساى را . ٌُض کؼیضقطؼَ قطؼَ سْاٌُض کزص، هزصٍ ها را صر ِگل سْا ،را سًضٍ

اگز . کظاًی کَ سًضٍ سْاٌُض هاًض. سْاٌُض آّرصاس پای صرسًضاًیاى کؼتَ سْاٌُض ػض ّ سسوی ُا را 

اها تاریز تاالسزٍ تَ رّػٌی سْاُض صیض کَ . سْاٌُض هزص کظی تاقی تواًض، صر سًضاى ُای اػوال ػاقَ

 ".ها جوِْری را ًجات صاصٍ این

َّرَلي تَ اًقالب اج      ٍ ّی ُن ُیچ ػکی ًیظت کاػی ّجوِْری طْطیال هؼتقض تْص ّتنآری ُاژى 

. طثقَ ی کارگزاًتظارهؼجشٍ ای اسکوْى پاریض را ًضاػت: " تْص کَ چْى کارل هارکض تزایي تاّر

فزهاى ُای سلق صاصر ػْص، هی تَ اتْپی ُای اس پیغ طاستَ ػضٍ ای کَ تْطط طثقَ کارگز تٍّْ

صٍ آلی، ّاقؼیت تشؼض، اّ فقط هی سْاُضػٌاصز جاهؼَ ی جضیضی اّ ًوی سْاُض تَ ُیچ ای"  ". ًضارص

 ". را کَ جاهؼَ ی صر دال فزّپاػی ّ کٌَِ ی تْرژّاسی صر کٌار سْص دول هی کٌض، آساص کٌض

  2010ػِشاص طزهضی ـ پاریض اّل هاٍ هَ 

َّرَلي اساًتؼارات اًجوي صّطتضاراى کوْى پاریض   .ًْػتَ ػضٍ اطتایي هقالَ تااطتفاصٍ اسجشٍّ ُاژى 

   muguetّ تظاُزکٌٌضگاى تجای گل هْگٍَ صرفزاًظَ  تْجْص آهض 1793جؼي کارگزاى اس طال 

ّ ایي  طاػت تفزیخ اطتفاصٍ هی کزصًض 8طاػت سْاب 8ّطاػت کار،8اهزّسی، هثلثی قزهش تَ هؼٌای 

 .جایگشیي هیؼْص (تصْیزتاال)قزهش  Eglantineًؼاًَ کن کن تا گل اگالًتیي 

 


