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و���                          :  

 �وا����  ر�� ��رو��� ھ� و  ���ت�رض از ارا	� ا�ر ���ر  
 �� ً�������(��ر ��دهُ  �ط�%بِ ا!ن !� آن ��و در �!�نِ ا�ت �� ا ً�*���� 

ه در����ره ا�(����د �و�!�%!���(� و �و�!�%!���م �و,��ود آ���ده  ���و!ژ���ن
 ارا	�� (و��!��ت 1زم در ا!ن ا��ر �و��ش ��رده ام (�� ���%ذا . ا�ت

وا�ص � و �� �و�و�2ت �(� ا%�*دور ��رو��� ھ�در �ورد ,وا�بِ 
 ِ�%���6(ر ��ردِن طرف ���!م؛ و%�� در���ن ���  را �ر �ز�ورا�(���

�ر������ از �ظر!����� ھ�����!م �������وص �ظر!����� ام در������ره �����78وم 
  ,د!�دی ھ�م ا�����ً ب��� ا!�ن و,�ود �ط�6. �و�!�%!�م �!ز :ردا�(� ام

�����رز �� و �>�%!���ت ا,(������2 هدر����ره ����ط ����� و ����!وه 2����و
�و�!�ت ھ� �>�وان :!�روان ا�*=�� :رو�%(�ر!�، در دوران ���و�� 

و در �طA ,���7، در راه (�*ق ���دن �� �و�!�%!��م و ���ول 
�و�!�م طرح و �!�ن Bرد!ده ا�ت� �� .  

  ���د �و�	                                                                         
  ٢٠١٢ �	رس ٢۵                                                             

                                                                             
                                                                             

�(�ب��ل ��دی��ط=ع �!ر���م �� درو!را�ت دوم (D!	را(� در                                                     
�ت ھ��	� از �����ث �  �ورت Bر�(� ا�ت،�� �� ٣ و ١د!�Gو�� 

 ������۴ق را ,���دا�رده و در ������ث ,د!���دی (����ت ����2وان ������ث 
۵�����ون ������ث ا در ����Lپ اول ۴ام و در�(!,���� ������ث  ����رارداده 

�!��ده �!����ود؛ �>���=وه ا���=��ت ��(����ری را �!���ز در �ط�%���ب ��
  . ام �(�ب وارد �رده

   ���د �و�	                                                 
                                   ٢٠١٢  د�	�
ر٢٠                                            
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  �و��	���م و #�و"��م -١   
   

از » �و�!�%!�م« �ن �� در �و�(� ھ�ی ���*م �!�ن Bرد!ده، !�����ر �ظر    
�و�!�(�« �>!ِن  �و,ود!تِ !��و ��78ومِ � �<��ط��ق �� »�ر��6 او%!� ,� ،

 !�دِ ، و از �وی د!Gر ��>��ی �را» Bو(��*د �ر����«ح ��ر�س در ا�ط=
2�و�� و��%���� :!و�(� و �داو�� ا�ت �� در ��(ر و در �طن ھ��ن �ر��6 

�ز�ور در را�(�ی ��ول  �<��و�!�(�«�� او%!� ,�� �<��ر��6 ��1(ر ,�« ،
�ر��6 ��1(ر« ا!ن  و؛ط�ق ا�ط=ح ��ر�س در ھ��ن ا�ر، �ورت �!G!رد «

��ر�س در آن ا�ر در�ظردا�تِ  ��،را �ن �Lرده (ری از آ�)�B را!ش ا�>�د�  
�و�!�م« �� واژه ھ�ی ،در�ظر Bر�(� ا�ت��و�!�(�«، »� �<�و �!ره » ,�

 �و�!�%!�م  �ن �رای �ر��6ُ  ا��ره ��م �� �د!ن (ر(!ب ط�>�ً .���ص �رده ام
��ر�س در  �Lور در�ظر دارد �!ز ا�>�د �!�(ری از آ���د�ظر ا�ر �ذ

  .ام �رارداده
 روا�ط آ��ن  ا�����7 را در�ظرB!ر!م و (��7 روا�ط �!ن �L���L  ً�)%�,2،   ����را!ن

 از !�%!�م در �6�روی ز!ر���ی ا�(��دی �و� �ر:�	��� ط�!>ت را ���ر �Gذار!م،
�!ت  �ذفِ  ��78ومِ !��و%��ھ�ی �ورژوا	� �ر و��	ل (و%!د و �>�ش و ا%�Dء  

�!ت ا,(���2 �و�!�%!�(� �ر و��	لاریِ �ظ�م ��ر�زدی و �ر�ر%���ز�ور   �! 
 �ر�رار از�وی د!Gر ��>��ی������ت (و%!دی �و�!�%!�(� و �� �!�ن د!Gر 

وا	� و  :�!�ن دادن �� آ��ر و �*�!�ی �ورژ :!و�(� و �داومِ  (�ر!��ِ !�دِ  �را��ودنِ 
%!دی  ا!,�د ������ت (و در را�(�یط�*�(� در �!طُ� ������ت (و%!دی �و,ود

�و�!�(� ا�ت�دوم ی !� ,��� و �و» و,� ا!�(�« ���ت را !� ,���ُ �ن �وی . 
�م2ر�� ا�(ی �و�!�%!�م در»و,� :و!�«را �� �� ، ا�(��د �و�!�%!�(�.��دی 

 ُ��!��ل �ر ! �د ������ت �!ن ا�����7،در ز)�� ��<�و,� ا!�(� : دو و,� ا�تن 
�!ت ا,(���2 �و�!��� �!��Gرِ %�� ��ورِت �ط (و%!دی �و�!�%!�(� روا !�!�(�% 

��!و و,� :و!��و,ود!ِت ���ِت آن  �� (D!	ر و �� :!و�(� و �داومِ  ��%�� رو�دِ نِ  
�و�!�(� �!���(�ول  ا!ن روا�ط ,7ت �!ل �� روا�ط (و%!دی�  ١.د 

______________________________________   
١-  ِ�Gو�GLردی و ��و�� ا�راد� �Bر�وردار  ز�د� Aر��ه و  ن از آ��یِ ��ر و �ط

 طرز ��ر و ا�=ق و ر�(�ِر %وازم و (�7!=ت در ا!ن ز�د�B و GLو�Gِ� رو�!� و
��ً �� GLو��G و �طAِ (ا��ن  �ردی!*)�� ���ِل روا�ط آ��ن �� !�د!Gر و�د!�7 ا�ت �� 

�!��د و �G)�� ط�!>ت �� ً����؛ %ذا �� ا%��ل :!و�ِد �� آن �وده و (و�ط آن (>!ن �!��د در  (
��!<��ل � �����������ت ا�����7 �� !�د!Gر و �� ط�!>ت� ازو�!�%!�م �  ��!<� و �را!�ِد 

�=ً �!��Gر و ��زBو���دهُ و�� �>!ِن ز�دBاز (D!	ر و (�ول ا!ن ������ت����دی و   �ِ��
   . در ,��>ُ� �و�!�%!�(� �!ز ھ�تآ��ن�>�وِی ��و�� و �ردِی 

    



٨   �������	� 
��������� در��ره                   

 

������ت �م�و�!�%!    �ُ�!� در �6�روی رو���ت ا,(���2 و �!ن ا�����7 در ز
<��رف �درت �ر:�	� آن از !��و ��78وم (:  ا�ت�وی �!ز دارای ا!ن دو و,�

 �ورژوا	�  و �رھ��Gِ  ���(�ر �!����!��� (و�ط :رو%(�ر!� و درھم ���(نِ 
ِ���م و �ر�راری ��و�تU!)را��!تِ و �ورا	� ��رBری  وا�>�ً د�و� �ظ�م  ��

  و از �وی  ��ورت �و,ود!ت ���(��ن(�%!��>�وی �و�!��وز�� و �رھ�V آ
 :�!�ن دادن ��  :!و�(� و �داومِ !�د (�ر!��ِ  �راد!Gر ��>��ی �ر�رار ��ودنِ 

��و�ت و ا�ور �!��� و �!ز رBری !>�� �و�!�%!�(� و ھر �وع ����و�ت 
و در �6�روی ��ر و �*�!�ی �ورژوا	� و ط�*�(� در �وزهُ آ�وزش ھرBو�� آ
�و�!�م ر را�(�ی ��ول ���>�وی د��� ��  ا�ت !>�� ,��>� ای ��، (� آ��,

 دارای �ظ�م روا�ط �!ن �ود ا�����7 ��ز �!Gردد، آزاد از ھرBو�� ��و�ت و
�>�وی Vوز�� و �رھ���ل �ر �>(*دات ��8�6، ا�=ق و 2واطف، آداب ( آ)��

�!���د)و ��ن، و ھ�ر و اد�!�تِ  ���=ً ا����� و 62�� .    
 دو  �ط>�ِ �� �ر�راریِ  در �6!ت �ود در ز�!�ُ� روا�ط �!ن ا�����7 �%!�م   �و�!

�� 2ر�� ھ��� آ��ز �!Gردد ی ا�(��دی و ا,(���2 و �>�ویو,� �ز�ور در (
�و�!�م (داوم �!��د(� �ر��6ُ و��ل �� �� �و�!�%!�م و,� ا!�(� �����ُ .  ��ول 

ً ���ِت آن���6ظ �و,ود!تِ   آن ��ل و (>�%� !��(نِ  �را!�ِد (� و و,� :و!� �ر��
�و�!�م، ا�ق و دور���ی���!د ��7	ِ� �ط6وِب آن ��وی �!�  . را �!�ن 

�ن در �و�(� ھ�ی ���!د و (�ر�ز   درا!�,� ��!د �(ذ�ر �وم Y) را (��7  ���*م 
�ن ا�ت در �واردی ���رروی و,� :و!�ی �و�!�%!�م Bذا�(� ام و ا!ن ا�ر 

��ل در �ط�%ب ارا	� �ده در آن �و�(� ھ�  ا��7م !� ��ر��	� !� ا��و,ب �روزِ 
�ن �ده ���د �� در �و�(� 78وم �و�!�%!�م از%��ظ و,� ا!�(�ی آدر �ورد 

���ر در2!ن ��ل �>� در ر�� آ��7 �ده ا�ت؛ ا!راد و �*ص 2�و�� �و�(� 
�ن �ودم �� آن :� �ردم-ھ�ی ���ق �ن در��ره �78وم �و�!�%!�م �� ھ���� 2دم - 

����!د Y) �86 در (و,� و)��� �رروی و,� ا!�(�ی �و�!�%!�م �وده �� ��ور 
�=ً �در�(� و%� ,�ھ�ی ��(6ف �روز �رده ا�ت�� در��%!�� و,� :و!� ھر�Lد 

�!د وا�� �ده ا�تY) ورد�   .�طور !�,���� و �� (��7	� 
   �د!�7 ا�ت �� �و�!�%!�م از %��ظ و,� ا!�(�!ش �� (��7	� �!ز ��!�داً و ��ھ!(�ً 

�� از آ�,� �� او1ً ھدف ��7	� در�*!*ت ، ا �ر��!� داری �(�8وت ا�تاز �ظ�م
�و�!�م ا�ت و �د!ن %��ظ �و�!�%!�م �ر��6ُ �� �و�!�%!�م � ��  ا�(*�%�ِ  (�ر!��ِ �6

�و�!�م ���وب �!�ود�روری���م ��  ,7ت ��ول �� !� و ���!�ً �ن ��ر 
 ,7ت  �و�!�%!�(��> ,�� �طن در ,�ری (D!	ر و (�و1تد :!و�(� و �داومِ �را!�

�و�!�م �طور ���(�ً (>	!ن ���ده ای�  دار�ده و �!�ت ��شِ  ز�ده ��Gه �2�لِ �!ل �� 
 در2!ن و,� ا!�(�!ش �!ز �!���د %ذا �ن و,� :و!�ی �و�!�%!�م راا!ن ,��>� در 

 و �!��Gر ���و���دی ا���� آن �و�!�%!�م هُ و!ژ» ��ھ!ت«!� » ,وھر«��ل 
 �روری و ��6م و �د!�7 �رض �دهُ ,� ا!�(� را ��(رِ  و و(�*ق و (داومِ �!دا�م

وب  ا!ن ,وھر و ��ھ!ت و ا!ن ���ون ا���� ��� و,� :و!� !>��(�*ق و (داومِ 



 ٩                                                              �	������� و ��	����

 

��!م�!���8ل ا!ن �ط6ب ( A!ن ���م �و�(�ُ در دو (و���*د�� ای �ر « ���ق 
در��ره « �*�%�ُ - »در��ره �Lد ��	�6 (	ور!U«و » (	وری ا�(��د �و�!�%!�(�

�و�!�م�78و�   ).آ�ده ا�ت» م 
�ن در �و�(� ھ�ی ���*م (��7 و,ودِ  ��  و,� :و!� را �>�وان �>!�رِ    در��%!

 ِ��2�و ُ�<�» �و�!�%!�(�« �و�وم ��  �و�!�%!�(� �ودن ا�(��د و �ل ,�
 وا�>� و در�ظر Bر�(� �ودم ا��ون �(ذ�ر �!Gردم �� ا!ن �>!�ر��2رت از و,ودِ 

�(� در �6�روی ا�(��د و �6!ت ,��>� ا�ت؛ و,�  ھر دو و,� :و!� و ا!�راB!رِ 
 ھم ���6ظ �و,ود!ت ��(*ل �ودش و ھم �د!ن ,7ت �� ��(ر ����ب ،ا!�(� �!ز
��د  �روری �رای (�*ق و (داومو ���2دِ !� و,� ، در���رِ و,� :و!� را ا!,�د 

��2�و��ِ رِ  از دو �و8%ُ� (��!ل دھ�دهُ �>!�:و!�، !  �<� �و�!�%!�(� �ودن ,�
 و,� :و!�  و,ودِ  و,� ا!�(� �رط 1زم و و,ودِ �!(وان 8Bت ��. ب �!�ود���و

�رط ����  �رای �و�!�%!�(� �ودن ,��>� و �ر�رار �ودن �و�!�%!�م ����ب 
�ل و . �!�!د���و�!�م، 2ر�� ط�>�ً �(���ب �� �!زان (�(�د!ل �و�!�%!�م �� 
 و  ��دود (ر �ده و !� ھر!U از دو و,� �ز�ور �!ز (*6!ل !��(� �و,ود!تِ ھ�ی

�و�!�م� ا!��� د (����و�!�ت ��ص �ودش ,�!Gز!ن �!Gرد �� (و�ط 
��و �!�و ً����6�روی ,��>� را ��را�,�م (� �����و�!�م �� (��7	� (�د و 

��!د�!��ون و ��(وای �>!ِن ھر !U از دو,� �و�!�%!�م  .ا��Dل �� ��ا
  .(در!,�ً در �طور ز!ر!ن �!�(ر رو�ن �!Gردد

�>!ن �ر��!� داری �د!�7 �	� �و�!�%!�م در ھر ,��>�ُ  �Bم ,7ت �ر:   ���(!ن 
�و�ت �ورژوازی و  �ط>�ِ ا�ت �� ��2ر(�ت از �ر�Gون !� �ر���ر �ردنِ � 

ازا!�رو �� ��!د »  �ط>��ر���ر �ردن«(��ب �درت �!��� (و�ط ط�*� ��رBر
�ت آ�!ز و �7ر�در آ!�ده ھ� در �واردی ا!ن (�ول رو!7%��� �� �ل�ر�(� �طور 

�و��Gه ��ز���دھ� و �ر:�	�ِ و آ) �� آراء �ردم ا�,�م :ذ!رد,وع ��(*!م ر� �ت 
 و �!ز �ر�رارِی �را!�ِد (�ر!�ِ� ا���ء �وِد  �ورا	� :رو%(�ر!�د�و�را(!Uِوا�>�ً 

�و�2ً ا�*=ب �!���ِ ھ�!ن ��و�ت,� ��. !�(� را (��!ل �!دھ�د �و�!�% 
�و1ً <�ت �!��� (و�ط (�رف �در ب !>���� ��ش اول ا!ن ا�*=�� ھ�راه 

�ن :س از آن و ��!د ھ�ز��ن �� ن �:رو%(�ر!� و (��!ت آ��6�� در او%!ن �ر�ت 
 �رھ��G  آ�وز�� و*=ب ھ�ی ا�(��دی و� ا��ر ��ز���دھ� ��و�ت ��رBری
 �*=ب ھ� ��,ر �� �ر�راری ا�(��د ا!ن ا.آ��ز!ن �و�!�%!�(� ا�,�م �!G!رد

 �و�!�%!�(� در و,وه ا!�(� و  �>�ویِ  و �رھ�Vِ�و�!�%!�(� و �ظ�م آ�وز��
�!Gردد �<�ط>� �و�!�%!�م ، �=  �� �ر:�	� �، �!ز:و!�و,� . :و!�!��ن در ,�

����� !U �را!�د (�ر!�� در ھ�ُ� 2ر�� ھ�ی ا�(��دی و ا,(���2 و ����6� 
�ل ��    آ��ز �!�ود و�!��� و �>�وی���طور :!و�(� و �داوم (� ز��ن ��ول 

�و�!��!��د ��  .  �م ادا
��6 (ر �� (��7 ������ت ا�(��دِی �!ن ا�����7    ا�(��د �و�!�%!�(� ���78و� 

�ر:�	� آن در و,� ا!�(�!ش و �6�� روا�ط آ��ن �� ط�!>ت را ھم در�ر�!G!رد 



١٠   �������	� 
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�و�2ً (��>��ی ��ز���دھِ� روا�ط (و%!دی و �!روھ�ی �و%دهُ �و�!�%!�(� ,� ��
ر  د و��ورِت �و,ود!ِت ���(��ن) ا (��!ل �!دھ�د�و�!�%!�(� ر» �!وه (و%!د«

�!وه  از  (�ول :!و�(� و �داومِ �را!�د (�ر!��ِ دن و�� �و,� :و!�!ش ��>��ی �ر:
�و�!�(� ا� (و%!د��� و ا��ره ���!م .ت�و�!�%!�(� �� �!وه (و%!د  �Lم آ���) �� 

��و دو و,� آن %!�م در �ورد �و�!� �ُ�!� �!�ن �د Gر �� !�د! ا��������7ت�در ز
�� :�	!ن (ر- >ت!�طور��6 در ز�!�ُ� روا�ط آ��ن �� ط�� �� �طور���ص  

��د  �!ز �دق- �ورد (و,� �رار �واھد Bر�ت!�.   
�!ت ا,(���2 �و�!�%!�(�%���!ت ، در و,� ا!�(�!ش  (�*ق %��، ����ر �78وم 

 و��	ل (و%!د در رو�دھ�ی ��ر و در  �و�!�%!�(�ِ  ��ر�ردِ �طور��6، �ر ا�رِ 
��ر �� ا!ن  ,��>� و (�U6ِ ھ�ی د!Gر2ر�� �� �� �و�!�%!�(� �ر ���و1(� 
��!د �� و��	ل �!���(�� �ر- �د�ت �!�!د د1%ت  �ِ)���ذِف  Bذ�(� از (�وِل �*د

�!(�7ی �ورژوا	�%��2�وم ��ر���ن �ر  رھ�ری و �د!ر!تِ  (�*قِ  ��(6زمِ  او%�- 
2�وم  و و ا�(��دیو%!دی در وا�دھ�ی ( و (وز!�رو�د ��ر�رد و��	ل (و%!د 

��وط  و ا,(���2 در ��!ر �طوح ا�(��دی ��ر�رد آ��7�ردم �ر رو�د �� و دو
�رات (و%!د ������  در �ورد» �� ھر �س �ر��ب ��رش « (وز!�ِ  �!وهُ �� (�*قِ �

��ن ا�ت در���رِ .  �!���د�ر���راوردھ�ی �� ��ا��6 و   ��لِ ا��ره ��م 
2�دهُ  ���!ت��(�� �ر ا�(��د �و�!�%!�(�، %�� ��  ا�ت، �و�!�%!�(� 2�و

�ر�� وا�دھ�ی  ���ورزی و  د!Gری ���ِل وا�دھ�ی (و%!دیِ �ِ  �ر2ا���لِ 
�!ت ,�>� �!ز و,ود دا�(� ���%��در!,�ً �� ��ل د �� (�د!Gر (و%!د و (وز!� �� 

 1!�  �ر�2 �>6ت و,ودِ  و در آن اد��م Bرد�د؛ ا!ن ا���لِ ا��6 و 2�و�� ا�(*�ل
�ل از  �!ر ا�(���رBرِ ��2ِ  ا,(�ھ�ی�)� �%��  ���� و ��و��ِ �ن

 ِULو��� در ، (و%!دی !� (,�ری در ,��>� �ر��!� داری :!�!نوا�دھ�ی �!�6  
�ن ا�ت،�!�%!�(� �!ش و �م �(�د ط�*� ��رBر �وده ا�در!�ن ا�*=ب �و,��  

 �و,ود آ!�د و آ��Gه ط� �را��6 در ا�(��د ا��6 و 2�و�� در ,��>� ,د!د
   .�م �و�داد�

�!ت از%�� و��	ل  و (�د!ل ا���ر �ر��!� دار و �ورژوا�ورو�رات ھ��ُ    �6ب 
�!ت 2�و��ِ  در ا����رِ  و �>�شِ (و%!د و (وز!�%���>� (�ت �ظ�رت  آ��7 �� �, 
�!ت  �روری ,7ت (�*ق ���!دن �� ��%�(�ِ ، ا�دام �*د�%(�ر!���و�ت :رو

���2 �و�!�%!�(� ���وب �!�ودا), .�� ز���� وا�>�ً (�*ق :!دا ت�%�! ا!ن �ا
�ز�ور �)����د ��، :س از ا�دام �*د!�) ً�����  ��ز���دھ� �*د��(�ِ و �!ز ا

�!ت ھ�ی �ر�2ٍ %�� ً�*��� �2�� Bروھ� و ,�>� �رای �ر�� 1!� ھ�ی ا,(
�� �و��ً �� آن ا��ره �د ���!� �و�!�%!�(� و��	ل (و%!د و (وز!�  ��ر�ردِ  ا�ر، )

  وا�>� و���و1ت �د�ت آ�ده �� ��ر �� ا!ن و��	ل �طور�  �و�!�%!�(و (وز!�ِ 
  . �ط>� �(�*ق Bردد

 (�*ق ا�ر  و��	ل �ز�ور ��(6زمِ  �و�!�%!�(�ِ  ���ت !>�� ��ر �ردِ �و�8%ُ    
�و���ت (و%!دی و ا�(��دی (و�ط 2�وم  رو�د ھ�ی ��ر دررھ�ری و �د!ر!تِ  
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ط �!���د �� در 2�ل ��ر���ن و �طوح ��1(ر ا�(��دی (و�ط 2�وم �ردم ذ!ر�
(�ت  - �رط�ق �وا�ط �و�!�%!�(�-  ��(�ب آ��ن ���>�ِ ا ���!�د�Bن و�و�!�6ُ 

ھرز��ن (و�ط آ��ن ���ل 2زل ودارای �2!دی و درآ�دی ھم �طA آ��ن و�ظ�رت 
�(و�ط درآ�د آ��ن و در (��!م B!ر!�7ی �=ن �وظف �� ر,وع �� آراء  ��

��(*!م آ��ن ھ�(�د �ورت �!G!رد.)�%!�(� ��6 رھ�ری و �د!ر!ت �و�!�طور 
 ا�ور  و و (وز!� ���و1ت �ورد �!�ز ��ر (و%!د ز�!��ُ ھر �و��� ,دا���B در

د!Gر از !��و در �طA �ود آن �و��� و در �LرLوب �را!ط و �6زو��ت 
 ِ��� �ود آن و از �وی د!Gر و در2!ن ��ل �� :!روی از �ر���� و �ط 

�ل �و�!�%!�(� در دو و,� ا!�(� و :و!�  Aدر �طوح ��1(ر �و!ژه در �ط
 ا�ر رھ�ری و �د!ر!ت (و%!د ا,(���2 (و�ط (�*قِ �>=وه  ).,��>� ا�,�م �!G!رد

�نِ ،�ردم، �طور ,���� و �!ر ��(*!م �)�����ُ� د!Gر �!ن �رح �!ز   �� 
�ن ر���دنِ :ھ�ت���را(ب ��6D و (*�!م ��ری ا�ت �� در  �� �دا�ل  �6�6� 

����!ز � و ��ری در دا�ل رو�دھ�ی ��ر از ھم ھ�ی ,��رآن ���=ن )�
�ن ر���دنِ �!�و�د؛���دت ��ر و (�ر�ز ��رھ�ی ��ت و ز!����ش   �� �دا�ل 

ھر �س از« ا�ل2��6 �دنِ  و ؛ر �زد ا�رادی ��ص و ��دودو �!ره د
�>��ی ا!��ت �� ھر�س ��!د �(وا�د �طور ���(�ً ��» �ب (وا��	� اش�ر�� 

   .� �ود ��ر و�>�%!ت �و%د ا�,�م دھدآزادا�� �ط��ق �� (وا��	
�!ت �و�!�%!�(� !>�� (وز!� �و�!�%!�(� ��رات (و%!د %���و%�8 دوم     ������

در�ورد و��	ل و  �د��ت ��ر�� ای �� ھ�وز را!�Gن (�راورده ھ�ی ��ر��
��7رت و �دت  ��ری !���>��ی ا!��ت �� ھر �وع ��ر ,��� و) ��ده ا�د �� 

� �را�ر �� ھر�وع ��ر د!Gر ��  ارز�د ز��ن دارایو��(� �(و�ط در وا�
ھ�ی ��ری  ��ر ا�واع���ل در ھ��ُ   ا�راد ھ��ُ  ���د و %ذا����� ھ�ی �ز�ور

��ت و رھ�ران و  در �6�روی (و%!د ��دی و �>�وی ,���و�*� ����) �6�,�� ،
�� Bر�(� �و�د ��ر�ن و ھ���ن در�ظرین �دون ا�(���ء، �>�وان ا�رادا�د!ر 

 و درآ�د��ن (��7 �ر��ب �دت ز��ن ��ری �� ا�,�م �!دھ�د و ��7ر(��ن �2!دی
 ا�راد  �!ز �2!دی و درآ�د وBردد؛ن  ��ر (>!	 و ��(�ِ در ا�,�م ��ر و �دت

 در ا�ور �!��� و ���	� و �(>6*�(��ن Lون ا�ور�ظ��� و  و ��ر�ن���ل
7��ن ��وی  و�، ھ����د ��ر���ن �6�روی (و%!دی �� ����درده ای درھر :6!��

���ر��ب �!زان   (��7، و ھم �طA �� �2!دی ا!��ن 8B(� �د در �ورد ا!��ن
 �د!���ن ا�(=ف در �!زان �ر�ورداری ا�راد از . و �!ره�ود!ن 	��ر��ن (>

 (��7 ��ورت ���و1ت  در ا!ن ار(��ط ��، و ��رات (و%!د ا,(����2روت
د �!�ود و از ا!ن ��!�ر ��دو ، (,�6 �!��د�ورد ��رف ���� �رای آ��ن

���طُ� ؛ و �>=وه �د!ن ��و  ا!,�د �!Gردد �و�!�%!�(�%��ظ �را�ری وا�>�ِ 
��(6فِ ری و �د!ر!(�ِ ��و�!�%!�(ِ� ھم �طA �ودِن درآ�د ا��2ء ار�7��Bی رھ  

 �� درآ�د 2�وم ا�راد ,��>� �!ز �طور�ود��ود �ورا	� و دو%(� و �!ردو%(�
�(�*ق �!Gردد.  
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�وع از �د!�Gو�� ا�ت ��  ,ر!�ن (وز!� ا,(���2%!�(�،�و�!� ,��>�ُ در    ,�  
(��دی و  ا�ھز!�� ھ�ی  ا�(دا	�ً  و�>�وی ��دی در �!ط� ھ�ی(و%!د ����لِ 
 ِ�2��  �B(رش،��ر ,�ران ا�(7=ک و��	ل :2�و�� �د!ن �رح ��ر �!�ود ا,(
�ل���!ن ز�د�B ا�راو (و%!د، و(Y) ر ا�(�ده����ت  ا�دو�(� 1زم �رای ا(�8،د از 

 ً=������د�!�ز��2وا�ل ط�!>�،  ���ل از �!ر ���ل :!ش �!��  �� د!�7ی 2�و
������ دروا�� ����ً در ز�رهُ ھز!�� ھ�ی (�د��ت آ�وز�� و �د��ت در

�ل در �!طُ� (و%!د ا,(���2 �رار ���ر�وط �� ا�(7=ک و !� (و�>� و (
؛ و 	� و �!ره و ��� ��ز����7ی �(>6ق �� رو���ی �!���و �!�زھ�ی، )�!G!رد

 (� آ�,� �� ھ�وز در ا!ن ز�!��  و، ��ورت �رآورده ھ�ی ��ر��آ��Gه ���!���ده
�و�!�م Bذار ��ده و �!وه (وز!� �و�!�%!�(� ا,را �!�ود� �ر��ب ��ر ،�� 

، در  د!Gر �>��رت. �!ن ��ر���ن (وز!� �!Gردد،ا�راد ���وی �� �و��ً �!�ن �د
�<� (� آ�ز��ن  ��، �D!ر از آ��7	�%!د �ده (و�ت ��ر��و��	ل و �د� ا!ن ,�

��د�>!ن!� و �D!ر  را!�Gن �ده ا�د و ھر�س �ر��ب �!�ز �ود از آ��7 ا�(�8ده 
�� �رای ا�راد �Lرا�(�ده واز آ����!ن ا�دو�(� �و از Y) �<� و �!ز رد �!�ز ,�

�!ِن �>�ِش Y) وز�رای�در(ط��ق �� ،  (��!ص داده �!�ود���� از ا�راد دا�ش آ
��ر�ن ��ر ا�رادن�!زا  ،�G���ر���ن ھ���نھ �����   .�!ن آ��ن (وز!� �!��د ، �
�!ت �   %�� در  �د �!�ن و روا�ط (و%!دی �و�!�%!�(�و�!�%!�(�آ��L در��ره 

�ل �ر �*!*ت)�� ً��!*)��روا�ط  �!��Gر ا�(��د �و�!�%!�(� در و,� ا!�(�!ش و 
%!�(� �ر��%!�� ا�(��د �و�!د. ا�ت  در �6�روی (و%!دی و ا�(��دی�!ن ا�����7

 ھ���Gو�� �� �و��ً ا��ره ، ��ظر �ن،)و �!ز ا%�(� در و,� :و!�!ش(در ا!ن و,�
�ل �� ,زء ��!�(� روا�ط �!ن ا�����7 و ط�!>ت در �!ط� ھ�ی �>!���د،��  

�ن ر���دنِ : در�رB!رد�� ا!ن �رح را �!ز �� �(م ا���ن �ر �� �دا�ل 
��(ن آ��7، ر�\ و ز,ردادن 2��ل �6ط� �ر آ�7 اِ 6فِ  ��(!>�� ا���لِ (�!وا��ت،�

، (�ر!ب ��!ط ز!�ت (و�ط ا���ن و آ�!ب )، �د�� زدن �� آ��7 و �!رهآ��7
 !>�� �(م ا���ن �ر در�ورد ,زء ���ت .در �را�ر �,�!� ط�!>� :ذ!ری ا���ن

�و�!�(�، ���ت �� ��	�6 �!وا��ت���ر��!�م، ,�7ن �!��  �� ��!د �Gو!م 
 ��ر ���ت �� �!وا��ت ��D!ت �� ا2(��ء  �!�رانِ وت و �!دادBریِ �(�Gری و ���

� ��دت ��ا����� و ظ�%���� و و �� (�8وت !� �� �!�ن د!Gر دارای �Gر�
��ر��!�م 1زم ا�ت از ا!ن %��ظ �ود را �طور ��!�دی و .(��را�� ا�ت,��! 

 - !وا��ت�(م �ر �  ��	�6ا���� !>�� �!(وان 8Bت درا�ط��ق �� �ظر!� �ن در��ره
�ل - �و�(� ھ�!م �!�ن Bرد!ده ا�ت از �ر���� در����!د و (�ول و (� A!��) 

�ن ر���دنِ ���د و در �(!,� ا�رِ ��ت (�ت � �(م ا���ن �ر �!وا� �� �دا�ل 
�ل آن در ط� !U رو�د ا���ء ��!�دو(�م در و,� ا!�(�!ش�و�!�%!��ی و 

را �طور ) � و �و�!�%!�م(�ر!�� ������ ���� از و,� :و!�ی ا�(��د �و�!�%!�(
,زء دوم !>�� . ,� �رار داده و 1زم ا1,را �دا�د,دی و وا�>� �ورد (و
ا�دا��ت 1زم در ا!ن ز�!�� م  و 2دم (�ر!ب آن و ا�,���8ظت از ��!ط ز!�ت
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 ا�روزه د!Gر (� �دودی �ورد (و,� و ��ول  از�رار �>6وم(�ت �و�!�%!�م
�و�!�(�7 �رار دارد� .��*� �� �ر���� و ,دی ,7ت �� G�!: �6!را��ُ ,زء �وم، 

�ن ر���دن آ�!ب ھ�ی ���� از �,�!� !� ���ط=ح �=!�ی ط�!>� ���دا�ل 
 ھ�وز ، در ,��>� �و�!�%!�(�) �!وا��ت*دور�و �(� ا% (�رای ا�راد ��ر

�و�!�ت� ھ� و ��ر��!�ت ھ� ���وی �ر!A و ��(*!م و ���ص �ورد (و,� 
ن �و�!�%!�م  �رار �دارد و %ذا ��!د �د!ن ��و از  �واھ� �ردمِ �>�وان :!�روانِ 

�7ر��ل ا�(��د �و�!�%!�(� در و,� ا!�(� �!��!�ت از . ذ!ر�(� �ود�وی آ��7 :
�ن ر���دنِ �� ھ��ن �دو �ر:�	� اش (�7!دات و ا�دا��ت 1زم ,7ت �� �دا�ل 

در�را�ر �,�!� آ�!ب :ذ!ری �ت و  ��!ط ز!�(�Gری �ر �!وا��ت، (�ر!ب
 �روری در روا�ط  آ��ز!نِ  �و�!�%!�(�ِ  ������ �دا�ل دBرBو��ِ  �!ز>� را!ط�

   . ���,�م ر���د�!ن ا���ن و �!ط� ھ�	� از ط�!>ت
�>�وی �و�!�%!�(� Vوز�� و �رھ��، در �!طُ�    (�*ق ���!دن ��  �ظ�م آ

 �!�(م آ�وز�� و  در و,� ا!�(�!��ن ��>��ی درھم ���(نِ روا�ط �!ن ا�����7،
�>�وی  Vط�ق �� �رھ��� �Gدھ� �!�(م و �رھ�����ورژوا	� ���م و ��ز

�ن :س از �ر�راری  د ھ�راه �� !��� ��!د  ا�ت�و�!�%!�م��ر او%!ن �ر�ت 
�و1ً ��وازات و ھ�راه �� ��ز���دھ� ا�(��د <��و�ت �ورا	� ��رBری و �

�ل �ر  ا�دا��ت و (�و1(� از ا!ن .�و�!�%!�(� �ورت B!رد)�� ا!ن ا�ر 1ا�ل 
�ل (�ول ا���� و ��6 در �(ون آ�وز�� و رو��7ی آ�وزش و: !ل ا�ت�� 

�� د!د�Bه ط�*�(� ��رBری و 62�� و ��   ��ط�ق ���(ن آ���7!�(م آ�وز�� و
�*(�!�ت و �! �<�    %ذا�و�!�%!�(� و�زھ�ی ا�(��دی و ا,(���2 و �>�وی ,�

�6�,����ً رانِ � آ�وز�Bر���ر��ودنِ  ��   �!ر62�� !� دارای (8�رات 2�!*�ً و (
 ) �!رهدر ا���ل %!�را%!�(� و ���!و��%!�(� و ���!�(� و �ذھ�� و( �ورژوا	�

 ُ���لِ  �دارس و آ�وز��Gھ�7 ودر ھ�� �8وذ و د��%ت رو���!ون و  �ذھب  �ط� 
 رو���!ت  ا����ِ ��دود ���(نِ در  ا�ور آ�وز�� و ا��=ل �دارس �ذھ�� و 

�� 2ر�� ھ�ی ,��>�و �>�%!ت رو���!ون و ��7دھ�ی �ذھ�� در����وع ؛ (� 
ط�*�(� !�  ���دهُ �(�Gرِی د��ن و ر�وِم �د!داً �را�� و !� �د!داً (Y	! ���(نِ 

�رد ��1ری و �!ره �! �6� �ر�راری !U �!�(مِ ��ز���دھ� و   و؛ا2��ِل �(م 
�رِ  آ�وزش و (رو!\ِ �راB!ر و ��رآ�دِ )�� �رھ�V �و�!�%!�(� در ز�!�� ھ�ی  
  از طر!قِ  و ا�=�� و �2ط�8 و آداب و ��ن و ھ�رھ� و اد�!�ت��8�6 و 2*!د(�

ا%�(� ا!ن . آ�وز��Gھ�7 و �!ز ر���� ھ� و ��ر!�ت و ��7دھ�ی ھ�ری�دارس و 
�ر در2!ن ��ل (� �دودی و,� :و!�ی ا�دا��ت و (�و1ت ������ رو�دھ�	� )��

 ُ��!��>�وی را ھم �و�!�%!�م در ز Vوز�� و �رھ��  .رد در �ر �!G!�ظ�م آ
�>�ویِ  Vوز�� و �رھ��  �و�!�%!�(� در و,� ا!�(�    �د!�7 ا�ت �� �ظ�م آ

�� ز!ر ���ی ا�(��دی، �!طُ� روا�ط ا���ن �� و :!و�د  ��!�(�، در (ط��ق )و :و!�(
��و2!ت ھ�	� Lونط�>!ت را �!ز در�رB!رد، �� در و,��ِل �� ً=�� � ا!�(� 

  آ�وزش و(�6![ِ ل ���(ن ��رِ او�را�م و �(د��(ن !� آزار دادن �!وا��ت در 
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�� و  آ�وزش و �ر آ�G�7ری �(�!ت از �!وا��ت و ���%8ت ��ا�=ق و ا!دَه �
 در �دارس و ر���� ھ� و از طرق ظت از ��!ط ز!�ت و �!ره�(�6!ِ[ ا!دهُ �8

                               . در �طور ز!ر!ن �ورد (و,� �رار �واھد Bر�ت �!���د و در و,� :و!�د!Gر
�>�ویِ  Vوز�� و �رھ��  �و�!�%!�(� در   ا�� ا�(��د �و�!�%!�(� و �ظ�م آ

�و�2ُ !>�� در�ر B!ر�دهُ ( �6!ت �ود,� �!ط� ھ�ی روا�ط ا�����7 �� !�د!Gر و 
 (D!	ر و (�و1ت 1زم در �� �را!�دھ�ی (�ر!��ِ  ، و,� :و!�!��ندر) �� ط�!>ت

�و�!�(� و��و�!�(� و !تِ  �6را�(�ی ��ول �� �!وه (و%!د � �ظ�م آ�وز�� 
�و�!�(� را (��!ل �!دھ�د��>�وی  Vورد (و,� �رار �رھ��، ��رح ز!ر 

  : د��!G!ر
 ا!ن  ا�(*رارِ    ا�(��د در ,��>� �و�!�%!�(� در و,� :و!�!ش از ھ��ن �دوِ 

 در ,7ت �!ل  از ا!ن ��!ل �راB!ری :!و�(� و �داومِ  ,��>� ��ورت رو�د ھ�ی
�و�!�(���و,ود!ت �!��د�� ا�(��د  : Aدر �ط �� اد��م ��ر ��ری و ��ر ,�

�ر��6ُ  �رد و :�!�ن دادن �� ��6�6 �را(ھر �) �6D� ریِ ب!G��!�:  ل��� ��!�دی و 
 ِ�� و ھر ��ل از  �!ن دو �وع ��ر ��ری و ,��� ھرBو�� ,دا	� و (*��لو ,�

  ھرBو�� ���را�ری ا�راد در �6�روی �ظ�من��6�6 �را(ب ��6D و ����را!
و  (و�ط (*�!م ��ر  :�!�ن دادن �� ا��رت !� ا�*!�د ا�راد.ا,(���2 (*�!م ��ر
 !ت و ,ذا�!ت در ا�,�مِ  �ط�و2 �7و%ت و ا!,�د ھر�L �!�(رِ و��	ل ��ر ازطر!ق
�ر �� %ام ا ��د�(�Dل و وا��(�Gِ ا و رھ� ���(ن ا�راد از ��ر و �>�%!ت �و%د<
��رھ�ی �(�وع (� ��� و آزادا��ُ ���(ن آ��ن �� ا�,�م د%�واھ!U �ر�� و ��در  

�6(ر و ,��� (ر �� ا!ن اھداف�� �Lر��6 ��ول ھر�  %زوم ا�زا!ش در�ورتِ .
�!ت ���و1ت �!روی ��رآ��زھم �!�(رِ ���ظور  (و%!د ور ��ر و ��1 �ردن �

�ن �ر�ت آزاد و �را�ت از �>�� ��6D �رای ا�راد و �7ی%!(�ا!,�د �دا��ر 
��ظور ا!,�د و�ور و �را� U! ن!�Y) ر�� ,7ت��وا�� 1زم در ���و1ت 

�و�!�(�ِ ا�ر (�*ق ���!دن �� ا�ل (وز!�ِ :!ش �رط �روری ��� ھر�س « 
�ل ا!ن ا�ل در �ورد ھ�� �راورده ھ� و(� �ر��6ُ » �ر��ب �!�زش��  ا,رای 

 ِAدر �ط�<��, ���� (*�!م ط�*�(�  �6!تِ ��!د (و,� دا�ت �� :�!�ن دادن ��(. (
�6��ر و� در - �� �و��ً �!�ن �د- و�!�6 ��ر (*�!م ��ر و�رت ا���ن (و�ط ا� از,

�و�!�(�2!ن ��ل :!ش �رط ا,رای وا�>�ِ �از ھر �س �ر��ب (وا��	� « ا�ل 
�لِ  ا,رای :�!دار و !U :!ش �رط د!Gرِ » اش���و�!�(� (وز!� و �   �!وه 

 (,6!�ت  ��1	� و ���ون ارزش وا���ء آ��ر و �*�!�ی (و%!د و ���د%�ُ . )�!���د
در �!ط� ھ�ی (و%!د و (وز!� و��	ل (و%!د و و��	ل و �د��ت  ا,(���2 آن

�ل ا!ن ا�ر(� �ر��6ُ ��ر�� ��ا�����7 �ر   :�!�ن دادن �� �(�Gری. (�*ق 
6�روی (و%!د� ����Bز!ر �!ط� ھ�ی �!ر � و �طور�ط�>�ً  �� -�!وا��ت در (

 ا���ء  (� �ر�G - ُ�6!رد�!و �وارد د!Gر را �!ز در�ر(و%!دی و �ر�وط �� �را�م 
�لِ ��!�دی�� �!وا��ت �!ر �و,ودات ذ!�!�ت ا������د، ھرBو�� �(م ��ر �ر � و

�ل !��(����!�ن دادن �� و,ود (��!U ھ� و رو��7ی (و%!دی و 2وا�ل :. (
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�2���و,ب (�ر!ب ��!ط ز! ایا�(��دی و ا,( ����ن � �ت �!�و�د �(� ا1
�ل ا���ء �ر��6ُ (��� ������ت و . (و�ط ا���ن!ط ز!�ت :د!ده (�ر!ب � ا!,�د ا

�ورد �!�ز ,7ت ��ون ��Gه دا�(ن ا�راد  و ا�داع و ��ر�رد رو��7یو��	ل 
��ر و �(� ا%�*دور �!وا��ت ��(6ف در�را�ر آ�!ب ھ� و ز!�ن ھ�ی ���ل از 

 �!ره (�  �����%� و�,�!� ط�!>� Lون �!=ب و (و��ن و ز%ز%� و �و���� و
�ل �� �ر��6ُ ��   .ا!ن ھدف و �!ره ��ول 

��م �� ا!ن (ز �� ��!د در دوران  ره�   درا!�,� �طور ���!� ای �� ا!ن ��(� ا�
�� �!�ز �� ��ر ا!� (�ر ار(*�ء ���!د د%!�م (��!U و ا(و���!ون را آ�*��و�!

ز!را او1ً ��ر و �>�%!ت ,��� و : ا���ن �� �8ر �ر�د ��ظر �ن ��در�ت ا�ت
ت �روری �رای (و%!د ��!�(�ج، در !وان �>�%��ری �� �ودی �ود و �� �>�

�(!,� (�و1(� �� در دوران �ز�ور �ورت �واھد Bر�ت، وا�>�ً �� !U �!�ز 
 �� �8ر ا���� ا�راد ��ر (�د!ل �واھد �د و %ذا %زو�� ��واھد دا�ت �� ھدفِ 

 ��  ���!�ً ا�رِ  ور���دن ��ر ا���ن در �6�روی (و%!د و��!ر 2ر�� ھ� د���ل �ود؛
�� و  2��6 و ��>��ی وا�>� �� د1	ل ��(6فِ ر���دن ��ر ا���ن�8ر !��) 

�ن ��واھد �ود !�ت ��!ط� و �!ره ا�,�م �د�� ز���ل  و ��!>�� :!�ر�ت و (
�ل���� 2ر�� ھ�ی  و �ط6ق از(��!U ھ!�GLه �� �� �!�زی ����ر ا���ن در ( 

��,ر ��واھد �د و ھ�واره، اBر�L �طور ��ھش !���ده، ��ر �Bورد ز�د� ��ر 
   .�!�ز �واھد �ود

 �2���� و ا�(��دی و ا,(!��   درار(��ط �� �را!�د (�ر!�� (D!	ر و (�و1ت (
�و�!�(� � ً=��� �<�در �طن ,��>� �و�!�%!�(� در را�(�ی �!ل �� ا�(��د و ,�

 ��8ظت از ��!ط ز!�ت و ��	6ُ� ��!�(� �� ا!ن ��(� (و,� ��ود �� �رورتِ 
ی ط�!>ت در�را�ر �7ره �رداری ھ� و ا�دا��ت ا���ن ��دود �ودن ظر�!ت ھ�

ی و ا,(��L �2ون �!زان ,�>!ت  ��دود!ت ھ�	� در ز�!�� ھ�ی ا�(��د�و,بِ 
�!ت و �!8!ت ا�زارھ�ی (و%!د و و��	ل  وا�راد ��ر��ورد ا�(�8ده و  

 �ط>� و  �!Gردد؛ �>=وه :�!��G!ریِ !ت���و1ت ��ر�� و �!ره �رای ��ر
�لِ �� ز!�دی در �وع و GLو��G ��!�ری  �ر �!وا��ت ��,ر �� (�ولِ  �(م ا���ن

 ا�����7 !>�� از�واد �ذا	� و �ر�� د!Gر از و��	ل �ورد ��رف !� ا�(�8دهُ 
�لِ ��,ر �� �ذفِ ��  ��و ���و1ت  �راورده ھ�ی �ذا	� �!وا�� و و��	ل Lر

��لِ � �� :!�ر�ت و �!ش �ده �رروی �!وان �!�ود �� ا%�(د!Gر �!وا�� !� آز��) 
!Gز!ن ھ�ی ا!ن �راورده ھ� و ���و1ت و و��	ل از �واد �ر��ً �ا�ر (و%!د ,

��ودھ� و ���(� ھ�ی ���ل از (�ول �ز�ور �را�,�م �B!�ھ� و �>د��، 
�ل �رطرف �!Gردد��� در �(ن رو�د  ا�راد ��رآ�,���ا�� �7ر ��ل از. طور

�و�!�م(�ر!��ِ ��ل �و�!�%!�م �� ���6(ر ھر�L �!�((در!,�ً   (�� از ا�=ق ر و 
��62 ً=����=ً ا����� و (8�ر �� و �!ر�واھ�  و%ذا از ا���س ��	و%!ت وا�>�

 �ر�وردار �ده  ا�����7 و ��!ر �و,ودات ذ!�!�ت ا������د ھ��ُ  در ���لوا�>�
�6(رودارای �L!ن ���	ل ا�=�� و ��ری �!�و�د و در�(!,��� �Lھر  �� 
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��ت و 2دم (�ر!ب ��!ط ز!�ت �>(*د 2��ل �(م �ر �!وا 2دم اِ �رورتِ 
����ت ��دیِ  ازآ�,� ��و �!ز�!Gرد�د � :�!�ن دادن �� �(م �ر  1زم ,7ت ا

�ل �!��د!ب ��!ط ز!�ت ھر�L �!�(ر(�ر�!وا��ت و ���را�,�م ،  :!�ر�ت و (
���� �!وا��ت و �دون  �دون �(�Gری �ر ا�����7 و ھ��Gن �را!ط �و!ٍن ا�����ِ (

�ل � ھ��ُ  �(�ر!ب ��!ط ز!�ت�� ,�7ت و ,��� ھ�!ش را �� آ�وش ��ز و �طور 
��!�   .�ز�د� :ذ!ر�د و �ود را �� آن ��ط�ق 

�>�ویِ    �ط�م آ�وز�� و  Vو!�!��ن ��ورت   �و�!�%!�(� در و,� :�رھ�
�ل از ا,زا	� �>!ن از ھ��ن �دو ا�(*رار �)��و�!�%!�م �ر�رار رو�دھ�	� 

دادن �� ھ�� و ھرBو�� را�(�ی :�!�ن و �طور :!و�(� و �داوم  در  �!Gردد
 ��ا����� و �را�� و  !� ط�*�(� و �>�ویِ  �رھ�Vِ  آ�وز�� و�*�!�ی �!�(مِ 

���ر��6ُ  در ھ�ُ� ز�!�� ھ�ی روا�ط ا�����7 �� !�د!Gر و �� ط�!>ت�!ر62 �)  
�>�ویِ  Vوز�� و �رھ���ل �� �ظ�م  آ����ً ا���ول ����� و 62�� و�2ری � (

 در ا!ن رو�د ھ�.  ط�*�(� :!ش �!رود ��:!(�%!�(� و�ت ��و�! ھرBو��از
6�را�ل ��(6ف��ول �� در ,ز	!�ت 2<� رو��7ی �  �ود �62 ا%>�وم و �طور 

 �را�,�م ��7	� ا!ن رو�دھ�.  (�*ق �!���دوا�>�ً د�و�را(!U و 62�� و ا�����
�����ل ھ�� �*�!�ی ��!ن و رو��7ی آ�وز�� ��2ر(�ت از ا���ء ��!�دی و 

 و ھ�� ��ز���ده ھ�ی  ا!د	و%وژ!U ا	� و ط�*�(� و �� ا����� و �!ر62��و�ورژ
 در ���ل �(�Gری �ر  �� (�8و(� و �ذھ�� و ���!و��%!�(� و %!�را%!�(�و �>�ویِ 

 �� ا����� !�  از ,�7(��ت و !� (�ر!ب ��!ط ز!�ت و ��!ِر ��ز���ده ھ�ی !وا��
�و�!�(� ������ ا!د	و%وژی ط�*�(� �را�� و �!ز ���1ره �ود ,�7ن �!�� �

�و�!�(�« (و�ط �ظ�م آ�وز�� !Gز!�� ا��ن�, و :رو%(�ر!���>��ی �را�ر » �
�>�وی  Vو (و�ط ,�7ن �!�� و �رھ� ���=ً ا����� و 62���و�!�(�«و � «

�ل ا����� و 62�� از ھ�ُ� ,�7ت��78ومِ ���=ً ����را!ن در ,��>�ُ .  �طور ��  
�و�!�(���=ً دارای (8�ر وا�=ق وھ��Gن  ھ�� ا�����7 و  د!Gر�� آداب و ��ن 

��ً ا����� و 62�� �� از ھ�رھ� و اد�!�تِ  �وده وا����� و �!ر�را������(وای (   
 و �ظ�م آ�وزش  از  در ھ�� 2ر��  ھ�ی ا,(���2 و��دی و �>�ویو �!ز

و �د!���ن �,�ی ھ��  . �ر�وردار �!����د از ھر ,7ت ا����� و 62��آ�وز��ِ 
 ا!د	و%وژی ھ� و �رھ�V ھ�ی �>�وی ط�*�(� !� �7ر��ل �!ش و  Bو��Bونِ ا�واع

 Bذ�(�، �را�,�م !U ,�7ن �!�� و !U �رھ�V  دورا��7یِ �م ��ا����� و �را��ِ 
�� ���(�ً وا�دِ  �و!نِ �>�ویِ  ���=ً ا����� و 62�� ا!,�د �!�ود  A�1ره در �ط�� 

�ل ��ر!ت در 2ر��ُ �)!B  - ُ�6ر���و�!�م ر�!ده ا�ت �2 �� ا��ون �� � �% - 
�!Gردد ���G�  .  ھ

ا!ن ��و�ت :    �� و,� :و!�ی ��و�ت ��رBری !� �و�!�%!�(� ھم ا��ره ��م
�ل از�)� ��7دھ� و ��ز����7ی  آن���6ظ و,� ا!�(�!ش �طور ا�(��ر 

 ���	� و :6!�� و �ظ��� و �!ره �!���د �� و) ���و�Gزاری و ا,را	�(�!���
��ً (و�ط �ردا��2ء رھ�ری ا��ن �62 !*)�� و !� �وراھ� ا�(��ب ما%>�وم !� 
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��(�ب  �ر�وط�ُ  ھم �ردم و ھم �وراھ�یِ و �7ر��ل (�ت �ظ�رتِ د ��!Gرد 
 �وده و ا��2ء آ��7 - �� �ود ���� از ��و�ت را (��!ل �!دھ�د- �ردم

���6ظ �*وق  ���ل 2زل و ����د ا��2ء �وراھ� ھرز��ن (و�ط �ردم !� �وراھ�
Aو �2!دی ھم �ط ً�� ا�راد �2دی ,��>� و در (��!م B!ر!�7ی �=ن 2�و
و ا��2ء ا�زاب (. �� �ظر و رأی ��(*!م �ردم ھ�(�د�وظف �� ار,�ع

�و�!�(��وا��د از�وی �ردم �رای �!( و ��!ر ا�زاب (��7 �>�وان ا�راد 
��ً  !� �ر��ب �ورد از�وی �وراھ� !�  در �وراھ� ا�(��ب �2و!ت!*)��

). ھ�ی دو%(� و ��!ر ��	و%!ت ھ� �رBز!ده �و�د%!ت (و�ط �ردم �رای ��	و
�� از ھ��ن �دو -��و�ت �و�!�%!�(� در2!ن ��ل !>�� در و,� :و!�!ش 

�ل �(���ب �� در,�ُ  -ا�(*رار ا!ن ,��>� و ��و�ت آ��ز �!Gردد�� :!�ر�ت و (
�>�وی Vلِ  �و�!�%!�(�ا�(��د و �رھ����  در ,��>� و �!زان (و�>� و (

  (�ر!��ِ رو�د. ا���ء �!��د رو�� زوال Bذا�(� و �طA ,����7و�!�%!�م در 
 در (�ر!a ,وا�� ��ری ا���ء ��و�ت �و�!�%!�(� ، �� آ�ر!ن �وع ��و�ت

 ا���ء ��و�ت �طور ��6 و ھرBو�� دو%ت و ، ��>��ی �را!�دِ ���وب �واھد �د
  در ,��>� و �د!���ن.ا�ور �!��� و ���	� و :6!�� و �ظ��� و �!ره �!���د

�ل���و�!�م ر�!ده ���د  �� �طA ای ��، در ار(��ط �� ا�ر ��و�ت، �طور�
�!��� و ���	� و �ظ��� و :6!�� و �ظ�	ر آن د!Gر ھ!GLو�� دو%ت و ا�ور 

   .و,ود ��واھد دا�ت
�ل و ا�(*�ل �ط>� از �و�!�%!�م �� ��) ��   �� ا!ن ��(� �!ز ��!د (و,� ��ود 

�و�!�م درھ�� ��ش ھ�ی �6�روی ا,(����2 و �وزهُ  ً����� روا�ط �� ط�!>ت ا
ش ھ�ی ��(6ف �� �ر2ت ھ�ی �طور ھ�ز��ن �ورت ��!G!رد �6�� در��

��(6ف و�� �� ا%��ل در�ور(!�� .دت ز����7ی ��(6ف ا�,�م �� :ذ!رد� ط� 
�ل !��(����>� �ورژوا	� �وق ا%>�ده (�, U! در -��ورھ�ی  �� �� (�ور �ن 

 �� در�ظرB!ری ھ�� ,�7ت �ورد ا��ره در ،ھم�ر��!� داری :!�ر�(� ��و�� 
�ل �ر�!ده ا�د و دن ھ�وز �� ا! 2�و��ً ذ!ل،�� ���(�ً  ا�(��1ً آ!�دهُ ر �طA از (

U!رد و �و�!�%!�م �ر:� -  �دان �واھ�د ر�!د�زد!B ا�*=ب �و�!�%!�(� ا�,�م 
�ل :!دا��د دراو �� ��طور در�ت و�B(� و�� !��ورت، �وا�ط�ُ �*!ت (داوم و (
�� ��!�ر �%>(و%!دی �وق ا(وان !������ت آ�وز�� و 62�� و (�ده ز!�د و ا

:� �ده در ھ��ن ر � ��(*ل �ده �� ,��>� ,د!د، �و�!�%!�مِ �B(رده و :!�ر�(�ُ 
���و1ت ��ر�� در ���� و�ور و �راوا��ِ  �ود از :!ش �رطِ  آ��ز!نِ دورهُ   
�لِ �رای��ه و :!ش �ر�وردار �ود» �� ھر�س �ر��ب �!�زش« ا�ل  ا,رای 

�ل�رط د!Gرِ �� �*�!�ی  ��  ا!ن ا�ل ���� �ر :�!�ن ���!دن ا,رای :�!دار و 
 -  ا%�(� �طور����- �دت ز��نِ  �!(وا�د ط�  را�	� و ط�*�((*�!م ��ر �ورژوا

�و(�ھ� �LرBده، ا��ل،�طور2�� و در�(!,� دا� �(�*ق Bرد و ھ�وز �� �طور 
�!���ر (*�!م�در ز �2��2�ده و در ���(�ً � �و(�ه �طور���%� �� ط� ز��� ا,(

��!�در �دت ز���� ��زھم �و(�ه (ر   ���و1ت ��ر�� �!وه ا,(���2 (وز!�ز
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 ً�����و�!�م (�ول !��د در��%!�� در ز�!�� ھ�ی د!Gر(*ر!��ً (� ��   ُ��!���=ً در ز 
ِU!و%وژ	ده ھ�ی ا!د����� ��ز�� ط�*�(� و ��ا����� و �را�� در ھ�� ا���ء (

�ل ��  :�!�ن دادنِ  اذھ�ن ھ��Gن  !� ��=ً در ز�!��ُ 2ر�� ھ� و از�� ��!�دی و 
  ز����7ی طو��1 (ر !� �!�6 طو1(� (ری �!�ز �� ���6وا��ت�(م ا���ن �ر �!

   . ���ددا�(�
��ل ا!ن �ط6ب را �ورد (و,� �رار�!دھم �� ��ظر �ن (*�!م �ورت ��دی    

 ِ�2����!ز ن�� دو ��ز �>! �ظ�م �ر��!� داری  ,���!نِ ا�(��دی و ا,()� و 
!���و�!�م، ھرL*در ھم �� �ر��ل !��(� �و�!�%!�م و ��� داری :!�ر�(� و (

�ن  از ا!��� ط�ق �ظر!Bذ�(�(زم ا�تد، رو!7ر�(� و ا����ً ��!A و ���1 �
�>� �ر��!� د%ری �, ��ا%�(� �رای Bذار �� �و�!�%!�م 2�و��ً �رور!�ت 

 A�2 (� �ط����=ً Lون آ%��ن !� �را��� �>!ن ����6�1ظ ا�(��دی و ا,( �	
��� �ر��!� داری  درا!�,� �!�(ر آ!�ده ��ورھ�ی !��(� ���د و %ذالا�روزه (

�و�!�م). ��و�� �د �ظر �رار دارد��و�!�(�-��>� از ھر ,7ت �, �ُ�����  - 
 ا�(��دی و ��زی ا�ت �� در آن �ظ�م �ر��!� داری و ھرBو�� ������ت

 ِ�2��ر �!��� و �ظ��� و و ����د دو%ت و ا� ا��ن(>6*�ت و (�>�ت ط�*�(� و ا,(
���ی ھ�ی  ا!د	و%وژن �!�� ھ�ی ط�*�(� و �ذاھب و �د ,6:�7!�� و ���	� و 

�ل ر!�� �ن و ��و �ده ا�د و �ر��ا�� و ��ا����� و �!ره و �!ره د!Gر �طور 
��ند!Gر ا�ری از �(م ا���ن �ر �!وا��ت و� (�ر!ب ��!ط ز!�ت  �(� ا1

  و,ود �دارد؛ و �!رهدر �را�ر �,�!� ط�!>�(و�ط ا���ن و آ�!ب :ذ!ری ��ر 
�� (�ت ��ً �=����6 :س از �ر��!� دار!�ت !�!�%!�م ��ز (�ردر��%!�� �و

�� ا�>�د ا�(��دی و �!��� �و�ت ط�*� ��رBر ا�ت و اBر�L در آ���ن در (
�!ت �ر��!� �رور!�(� و ا������7 �ود �!وه وا,(���2 و �رھ��G �6ط� و ��

���د %!�ن ھ�وز، ھز�د�B و �ر�و�ت �و!ش را (>!�ر�Lد �طور �دام 	!ن 
 و �!وه (و%!د  �ورژوا	� �ظ�م ط�*�(�ِ ��ھش !���ده، آ��ر و �*�!�ی Bو��Bونِ 

%!د و ���د%� ��1	� و  Lون ��ز���ده ھ�ی  (*�!م ��رط�*�(� و (و�ر��!� داری
���ده ھ�ی ار�7��Bی ��و�(� و �!وه (وز!�  �� ھر�س �ر��ب ��رش و ��ز

 و  �(�Gری �ر �!وا��ت و ��ا����� و �*�!�ی ا!د	و%وژی ھ�ی ط�*�(� و �را��
����ً �و,ودآ!�ده در ا���ء �ر��ظر از (�8و(�7ی ز����ِ - �!ره و �!ره��ل  ا�� 

�و�!�م�ا!ن ��ز���ده ھ��و,ود!ت -ھ�ی ��(6ف  2ر�� در و %ذا در ا�(*�ِل ��  
ء آ��ر ���:!و�(� و �داوم ا ��%���� دو�!�%!�م در2!ن ��ل �را!�دار�د و %ذا ا!ن �

�ور و ��دود!ت ھ�ی ���ل از آ��7 در را�(�ی و�*�!� و ��ز���ده ھ�ی �ز
�و�!�م��ل��ول �� �� �و��ً  ھ���طور ��،�د!�7 ا�ت . �!ز ���وب �!�ود 

�!(وا�د  و ��=ً ھم �ورد (و,� �رار Bر�ت، �دا��ره�!ز  �<� �طور  ا%�(�- ,�
�و�!�(� ���د ����ً �و�!�%- Bذرا�  .!�(� و ����ً 

 �ر�رار�ده،  (�زهو �*�!�ی �ظ�م ط�*�(� �ورژوا	� در ,��>� �و�!�%!�(�ِ    آ��ر 
�ل !��(� (ر �وده ���د، ��ز ر ھم �� آن �ظ�م �ورژوا	� :!�ر�(ھرL*د��� (ر و (
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�ل آن � (ھم �طور 2�!ق و و�!>� و,ود �واھد دا�ت و �*ط �(���ب �� در,��
�(ر و ��دود (ر �واھ�د �د و !� ��  �ظ�م آ��ر و �*�!�!ش در ,��>� ,د!د�

ا�� �7ر��ل ا!ن ا�ر �و,ود!ت . �ر2ت و �7و%ت �!�(ری :�!�ن �واھ�د Bر�ت
��!ز از ��ز ��1(رِ  ��ورتِ  �و�!�%!�م��ز :�	!ن (رِ )��و�!�م را در ھر �  Aط� 

�6��ل �ر��!� داری ���وی ����د و �>=وه �ر ��ز �و�!�%!�م  ��8 ��از (!
�!د �!GذاردY) و�!�م �!ز������� �را!�د (�ر!�� �!ل �� �.    

 -    اBر از :!ش �!�� در �ورد آ!�ده ھ�ی �وق ا%>�ده دوِر ,�7ن �ر��!� داری
 �ر��ظر ��!م Lو��� ��ظر�ن - �8رض ا!��� ا!��L!ن �*�ء و ادا�� �!�ت !��د

ارز!��� و :!ش  �!�� ��ود، در ا!��ورت �!(وان در��ره �L!ن آ!�ده ھ� ��!(وان 
�ِل آ(�ِ ���ل و (���ِل (���و�� و ��ز (��  ,وا�� �ورژوا	�:!��دھ�ی �را!�د (

  :  ��رح ز!ر دا��تی ذ!=ً ���ص �ده رادر ز�!�� ھ� �62 ا%>�وم
*Lد   ھر��!��ل ���!ت �(�G:در ��:!(�%!�م �!�(ر (%�� �ورژوا	� و را��ُ  

��د �!�(ر (>��7ا����ه ��� از ا�(���ر و �7ر!� �*ر در .!ق !��(� و ا�زا!ش :!دا 
�ن و ���ب �روت �!ن ا��ر!ت ��دار و ا��B !6(ردهُ ���فِ  ��ل�)� ت 

ان ھ�ی ا�(��دی ھ�راه �� ر �>�ل �!��ری و �!ز ��. �زو�� �!��درو!7�ر�(�
����د ا,(���2 ا��ن:!��دھ�ی!� ���را�ری  (*�!م ط�*�(� ��ر !>��. ھ���Lن ���� 

��(�� �ر ,دا	� و (*��ل �!ن ��ر  - �!ن ا�����7 در �ظ�م ا,(���2 (*�!م ��ر ��
�6D� را(ب� و �!ز ا�*!�د !� ا��رت - �!���د,��� و ��ری و و,ود ��6�6 

��دود و �*!د �ودنِ -  در ا!ن را�ط�ا���ن ً�2�� �رد �� ا�,�م  �� ��ورت ا,(
 �� از  و او ا,��رِ  ��ورتِ �واردی ا%>�ر !U �ر�� و !� در �!ش و �م ��دام

 �ر�� ھ�ی ��(6ف �(,�6 روی �!ل و آزادا�� ���,�م ھ�ز��ن !� �!ر ھ�ز��نِ 
�!ق-�!Gردد<) ���ف و (��د�*ط(.!��د و �دت � ��  �!ن �7ر و �!(وان 8Bت 
��ر �!ش و �م ھ���Lن ����  ا�*!�د ا�راد (و�ط و��	ل .) ��دود (ر �!�ودرو�(�
���د!�6�رد ���ون ���د%� ��1!د و  :د!ده (و%.�ارزش 2�!ق (ر و �B(رده 	� و 2

�!ن �>�ش و ��.(ر �!GرددY) �6!و� �����رد �!�ز ز�د�B و �!U �>�%!تِ   ��ر �
���دا�راد!���ر( ھ���Lن :��ر,�  �� �رای ا�راد ��ر درھ�� ��!د (و,� دا�ت 

��6 در,��>�  �ر��!� داری در��%!�� و�!�6 ,��ای �رای ا��2ر (���و�� و 
U! وده در2!ن ��ل� �Bو1ً و ��  و%� ,�!�ز �!ز �وده ا�ت ز�د�<���� دوم 

و (�ت  ,��� اول �رار دا�(� ا�ت  �6ط�ُ ���76ی ��(6ف (�ت ا%�>�ع و ز!ر
�و��	� ون آ�ده و رو�ر! ,��� اول ��و�!�%!�م ,��� دوم از ز!ر �6ط�ُ � �

�و�!�م ��ر د!Gر ���!Gذارد � (��7 و�!�6 ای �رای ز�د�B (� ا!��� �� ��ول �� 
�ل !U �!�ز او%!� در ز�د�B ��ر��6�� ��ودی �ود �!ز �طور وا�>� و � 

���وب �!�ود.( ���!روی ��رآور ��ر و و�ور و �راوا�� در  ا�� از آ�,�
 از ا!ن %��ظ �رای �و�!�%!�م (ر �!�ود���و1ت ��ر�� �!�(ر وز!�د

���و�!�م ��7و%ت و �ر2ت �!�(ری در را�(�ی (�ول و (�و,ود �ل �� 
!�!��ل ��رآوری ��ر و��L!ن ,��>� �و�!�%!در(د���(���ب �� �!زان ( ،�) 
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 �����، از  :!�!ن ,��>� �ر��!� دارید�(�وردو�ور و �راوا�� در ���و1ت �
 و��	ل و �د��ت ��ر�� �طور  از ا�واعِ ھر�L �!�(ریدا (>داد ھ��ن ا�(

�ر��ب �!�ز �ود �طور آزادا�� از را!�Gن در د�(رس ھ��Gن �رار�!G!رد (� 
�(ر ری ��ر  و �رورت ا�زودن �ر ��رآوآ��7 ا�(�8ده ���د�و و�ور ���و1ت 

�!Gردد و!� ��!د ھم ���6 از�!ن �!رود؛ �>ذ%U ��!د (و,� دا�ت �� (�*ق ا�ل 
�ل و :�!دار ��(6زم :!ش �رط ا���ء » �� ھر�س �ر��ب �!�زش«����ورت 

 ھرL*در ,��>� �ورژوا	�  رو�دی �� ا%�(�-ز �!���د�6!ت (*�!م ط�*�(� ��ر �!
�ل !��(� (ر ���د �� �7و%ت �!�(ر و ط� �دت ز��ن �و(�ه (ری ا�,�م ��:!�!ن (

�� :ذ!رد .(  
�ل �!��د، �(�Gری ا���ن �ر �!وا��ت��  �� و,ودِ -   ھرL*در ��:!(�%!�م �!�(ر (

و ���ودی   �L!7و,� رو �� ا���ء-���رزات 62!� آن ا2(را��ت و �ر��
���د، � از,�7(� و رو!7ر�(� و�>ت و �دت �!�(ری ھم ��!Gذارد �6!�:!دا 

����ر  - �� و,ود ���رزا(� �� 62!� آن �ورت �!G!رد- (�ر!ب ��!ط ز!�ت
(,ر�� (� ��و�� �دت !��(� و �زو�� �!��د و �(� �� ��Gھ� ��!�ر �وش �!���� 

 از�!ن ���   ھ!�GLه !��د و%� اBر ھم ��ھش �ط>�ً �!(وان 8Bت �� �� آ!�ده���ت
�ن ا�ت از,�7(� و رود، و ��آ�!ب :ذ!ری ا���ن در�را�ر �,�!� ط�!>� 

  .  ھ���Lن ���� �واھد ���د 2�ده ای(��دودی (*6!ل !��د %!�ن �ط>�ً ��!زان
�ل �!��د،�� ��ز ھم �ذاھب 1ا�ل درا��س    ھرL*در ��:!(�%!�م �!�(ر (

����د و�و,ود!�  �ود �� ��2رت از (��!ق و (�د!رِ  2�و���*ش��  !(��ن ���� 
�ری و ا�*!�د ا!د	و%وژ!U ا�����7 در را�(�ی ��8ظت از �را��ت و ا��س ظ6م �

�!ت �ظ�م ھ�ی ط�*�(� �و �(م و ���!دھ�د و ��!ر ا!د	و%وژی ھ�ی  ��ا�ت ادا
�ورژوا	� و �رده �ورژوا	� !� �را�� و ��ا����� Lون ا���ل Bو��Bون 

��!ر �و,ودات  �(م �ر  �� ا2(��	� ���ت �� ����د !� %!�را%!�م���!و��%!�م و
�ل !��(�ذ!�!�ت ا������د������ً �!�(ر (� و (*و!ت و (�د!د �!Gرد�د و  �(� ا

�دا�� !� (و,!� Bر ���%A و ����� �ورژوازی و ا�=�!�ت و  (8�ر�!ر62�� و !�
 �!ر ا����� و !�  ��(وای�� 2واطف ��ا����� و آداب و ��ن و ھ�رھ� واد�!�تِ 

����ً (*و!ت �!ز �!Gرد�د ھ��را���   .��Lن ادا�� �!�ت �!���د و ا
�ل �(   �� ����:!(�%!�م، (*�!م ��دی ھ� و (>6*�ت ��6 و �و�� �(ر و �!�(رِ !  ��

�دھ�ی ���8 و��ا����� ا��ن 1ا�ل در ا��س �ود از �!ن ��!رو�د، دو%ت و  �!:
�!Gری و ,�V و ا���ل  و �ظ��� و �ظ �!8ری و ا�ور :6!��ا�ور ���	� و�

����ً (�د!د و(و�>� �!���د و :د!دهُ � د!Gر ��و�ت �� (��7 از �!ن ��!رو�د �6�� ا
��!�ده !� :!��Gم آ��ن  (�Gرا�ُ� (وده ھ�ی �ردم و Bروھ�7ی � �ر�وبِ  !���7ر و� 

�ن ا�ت���2�� (>د!=(� :!دا��د و%� درا��س ھ���Lن  در�(!,ُ� ���رزات ا,(
���د��!� -در �(!,ُ� ���رزات ا,(���2 ا%�(� - و �رد��1ری، �(م �ر ز��ن �� 

�ن ا�ت�� از �ر�Gذرا�د و%� ا���ء ��!��د، ���	ب  را (>د!=ت ز!�دی
ا,(���2 ای Lون ����ء، ا2(!�د �� �واد ��در و د���!�ت، ���Lق ا���ن و 
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�ن ا�ت �>��ً (*6!�� �LرBری ا��ل و (>د!ل ا���ل Bو��Bون (�7��ری و �زھ
����د و �>��ً (�د!د ھم �!�و�د و !�!���د %!�ن ا��راً در ا��س �ود ھ���Lن ���� 

   .�!ره و �!ره
�لِ :س    ���>� �ورژوا	�، �(م ھ� و ���را�ری ھ� و  �!�(ر و �!�(رِ �� (�, 

��ر���ُ� ا���ن �� ��!ر  �! ����ا��رت ھ� و درد ھ�ی ا,(���2  و ������ت ظ�%
��6ُ �ورتِ  ا������د و �� ط�!>ت، �ت ذ!�!�ت�و,ودا�)�  �ظ�مِ  ذا(�ِ  ا,زاء 
 و (�>�ت ��(*!م و �!ر��(*!م آن،  �ر��!� داریدی و ا,(���2 و �>�وِی ا�(��
����د1ا�ل!� (��7 �� (�*ق �و�!�%!�م و ط�  و در ا��س �ود ھ���Lن ���� 

�ل ا���ء �!���د���و�!�م �طور��ل آن �� �� ده ھ�یو �L���L :د!. �را!�د (
�� �!�!م �� (و,� �رار دھ!م  در�ت �ورد را �ز�ور��ا����� و �(�Gرا��ُ  ،
�لِ ���و�2ُ ا���ء وا�>� و ,�،   و �Gو�� ا!�� د!Gر �ر�Bت ��:ذ!ر ��و�د آ��7 

 در �ورد  1ا�ل ا���ء ��زیِ ا!ن ا�ر  زود ا�,�م ��:ذ!ر و ز��ن �ر �ودنِ �>6ت
!�م ��!(وا�د �طور �وری و �ر!� ا�,�م ، (��7 �� �ر:�	� �و�!�% �!�(ر��ن(>داد
�(ر دوران (� !U رو!7�ر�(� و ا����ً �!�ز��د�6��  B!رد� دراز ر!�� �!�(ر !� 

�و�!�م �دت ��ل �و�!�%!�م �� ���(��ظر �� ھ��ن �را!�د (�ر!�� ( ��ا�ت 
�!���د �� ��=ً �ر�� و �!�ن Bر!ده ا�ت .���طور �� :!ش از ا!ن 8B(� �د، و ھ

�ل ,��>� �ورژوا	� :!�!ن، دوران ت ���د!�7 ا����(���ب �� �!زان ( 
�(�8وتدر �6!ت �ود �و�و�!�%!�م  ً�����:!دا  (�ه (ر �!�ود و و!ژ�B ھ�	� ا

��د !��� ھ�	� از روا�ط و در �!ط� ھ�	� از �6�روی ا,(���2 و ��!د در 2ر
�و�!�م Bذار �!�ود و%� �7ر��ل دو ��ز � (ر �طور �ر!��� ط�!>ت�>!ن و  �� 

��!ز از ھمِ )��ل �!وه (و%!د و ���و�!�م در ھر �ط�� از (� �و�!�%�!م و 
�س �ود �رور(�ً و,ود �واھد دا�ت و ��ز ,��>� �ر��!� داری درا�

  .�و�!�%!�م ھ!�GLه ���6 �ذف ��واھد �د
��ن �طور���ص آ��7 را در �!�ن -����   درا!�,� ������ب �!�ت ��  �� 

�و�!�(�7ی ا!ران د!ده ��>(*د�د و- ام �� �وا�(�ر آ��د ��  آ�7م در  !� ا��ره ��م 
�>� �و�,!�� ِ�)�!%�<��, U! ده از�!� داری ���(�ً  2*ب ���ده و ��ر�  �!رون آ

�ل �!��(� �=در�V از ھ��ن ا�(دایا,(���2 � - ���6ظ ا�(��دی��) ���� *در 
�ل و  در وا�� �طور و»�� ھر�س �ر��ب �!�زش«  (وز!�ِ �و�!�%!�م �!وهُ �� 

*��ل ,��>� (�*ق :!دا��د و ا�=ً  Aرش «و%�ُ در�ط�� در »�� ھر�س �ر��ب 
%!�م �!ن ,7ت (�8و(� �!ن دو ��ز �و�! ا ا��ن و,ود �دارد و از���وس

6��و�!�م ��	ل ��!�و�د و �(� �طور �ن  �!� (ر �� (�8وت ھ� و (��!زھ�ی �>!نِ و
���� ن �طور��6 درک و����(� ��!د �Gو!م �� ا!ن ���. ا!ن دو ��ز (و,� �دار�د

�و�!�م �دا�(� وو� درا!ن ز�!��  �!ز�*در ���� در�ت از��8ھ!م �و�!�%!�م و 
�78وم آن �!وهُ (  ذھ�� Bرا	� و د%��واھ� Bرا	�د�Lرِ � ِ�� �Gرش و  �!ر62

�ر�ورد �� ����ر آن ��ص �دون ا!��� �را!ط و �*(�!�ت وا�>� و 2!�� را 
���� در�ظرB!رد �ر��ً �طورد%�واھ��� �وا�ت �طور در�ت ��!�د !� �طور
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��د !� 2�ل ا�ور را (�!	ن �ود  را د���ل و �د!ن ��وذھ��!� �>=وه .�!����د)  
�لِ ��ظر�ن �Gرش و �ر�ورد��ن در �ورد ��	�6 �رورتِ ��)  ِ���� ا�(��دی  

 ِ�2���>� ,7ت Bذار �� �و�!�%!�م �!ز، ا%�(� ����د ا��ر و ا,(�, �)�!%�)!:�� 
�و�!�(�7، �!ر62�� و ��در�ت ا�ت!�2�و� 1ا�ل ��!د ا��ره ��م ��ھ��L!ن . م 

آزادی، �را�ری، «:  (و,� !� ��!د ��ول �دار�د �� ا!ن �>�ر��ن���� از آ��7
�>� �و�!�%!�(�  �*ط �ر آزادی و» ��و�ت ��رBری�, Aرا�ری در �ط�

��!د�!��ل در �ر��6ُ  د1%ت ���ل  در��%!�� آزادی و �را�ری ��>��ی ���و�!�م �
�6� !>�� ھر�وع و ھرBو�� �� در آن ��و�ت ��رBری و��و�ت �طور 

���دهُ �6ط� و �ر���روا	� در �طA  د�(�Gِه ا2��ل !� و��و�ِت ط�*�(� »�6�« 
 �!»�66���ً ا��»�!ن ا%��   . (�*ق �� :ذ!رد ا�ت�ء !��(� �!ز (

�و�!�(�� �<��, �ُ�!�*� آ(�، �� �را�,�م    در :�!�ن ا!ن ���ث ا�(��راً �� 
 ُ�<��ل ,�7ن را (��!ل �واھد داد، �� ,� Aوا�د در�ط �<��, U! �� ا�(را

  :دا!ش �ظ�م ط*�(� و,ود دا�(� ا�ت، �� :ردازم!ا�(دا	� و او%!�، �� :!ش از :
�و�!�(� آ(� اBر�L ���6ظ �2ری �ودن از ط�*�ت و ������ت ط�*�(� � �<��,   

 اھد �ود %!�ن در2!ن ��ل ���6ظ ��(��تھ����د ,��>� ا�(را�� ا�(دا	� �و
(دا	� �ز�ور �و,ود!ت �ط�� �� ��7!ت ��1(ر از ,��>� ا�و!ژه �ود در 

�و�!�(�ِ : �واھد !��ت� آ(�، ���ت �� ,��>� ا�(را�� در ,��>� �� ط�*� 
ا�(دا	�، روا�ط ا���ن �� ط�!>ت، دا�ش ��ر از ا�ور ھ�(� و (وا��	� او در 

����ت � 2ر�� �ده (و�ط ط�!>ت و در �*���6 �� :د!ده و �����ِ �7ره B!ری از ا
 ط�!>� و ��%�(!,� ا�زارھ�ی (و%!د و و��	ل ھ� و �!روھ�ی ��رب و آ�!ب ر��نِ 

�لِ  در �طAِ  اوز�د�B و �راورده ھ�ی �ورد ��رف�� �� ��7!ت ��1(ری  (
�و�!�(�ِ در ,��>�ُ . �رار �واھد دا�ت��ل و (>�%�ِ  آ(�، در �(!,�ُ  ��  �وق (

�>�وی آ��ن،   !�د!Gر و �� ط�!>ت ��ر �� ������ت ا�رادا%>�دهُ  Vو %ذا �رھ�
 !>�� در وا�� �!وا��ت  �ر ��!ر �و,ودات ذ!�!�ت ا������د ا���ن�(�Gری

�ل !��(���)- ُ�<��و1ً  �� در ,�<�  و �,!>��� ��ورت ��(ن ا�(را�ِ� او%!� 
�ل ا���ء -و,ود دا�ت آ��7 ��(نِ �� و �>=وه ��ر � ا�ت��( !�طور ��!�دی و 

��ن ا�دام �� :�!�ن دادن �ت B!�ھ�وار (و�ط ,��وران �!وا���� ��(�ر�(� ا1
,وا�� ا�(را�� ا�(دا	� �و�2 �و�!ت و (>6ق دوران در .  �واھد ��ودBو�(�وار

�و�� ��ورت و,ود ���!ل ��(6ف و (>6ق �� ا!ن !� آن ��!�6 و �ر ا!ن ���� 2دم 
�(��د و �(���م !م آ��ن �� Bروھ�7ی ��(6فِ و (*� ا�����7 و�دت �!ن ً����� ا

�و�!�(�ِ �و,ود دا�ت در�� �<� آ(� ھ�� ا!�Gو�� (*�!م ��دی ھ� و %!�� در ,�
�ل :�!�ن Bر�(� ا�ت در روا�ط �!ن ا�راد ��ر  �و��(>6*�تِ ��در ,��>� . �طور 

2��ل اِ  ھرBو��آ(�،�	� � در ,��>� ا�(دا ��و�ت و ,�V و ��(�ر ا�����7، 
�و!ژه ��ورت ,�V ھ�ی �!ن ���!ل و ��(� �دن ا�راد در ا!ن ,�V ھ� و,ود 

�ل : دا�ت، �طور ر!����2*�!د �را�� و �را��ت و آداب .  ا�ت�!�ن !��(�ای و 
ا!\  ر در ا���%� و (� �دودی �!زو ��ن �را�� �ذھ��، �� در ,��>� ا�(دا	�
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�ل از �!ن ر���62�� �ود، در ,��>� آ(� �طور ر!�� ای و  ً����(� و �*ط (8�ر (
و 2*�!د و ا���ر و آداب و ��ن �وق ا%>�ده :!�ر�(ُ� (��7 ��(�� �ر 62م و ا����!ت 

7�!ن (ر(!ب �!(وان �� �*�!�� دو ,��>� .را!\ و �راB!ر و ھ����G �ده ا�ت� 
�ز�ور :ردا�ت و(�8وت ھ�ی �زرگ !� �وUL د!Gری را �ر��رد.  

�>� �� ط�*�ُ    از آ�8B �L(� �د د!ده �!�ود�, ��  �<� ا�(را�� او%!� �!ز ,�
�Bد��� ھ�ی �!�رانِ  �Lدان �وب و �ط6و�� ��وده ا�ت، در آن از!��و 2*ب 

��دی و ��دود!ت ھ� و ��*�ت  و ��رو�!ت ھ�ی ���� از آن و از �وی د!Gر 
ا���%� از �(�Gری و ��ا����!ت و �را�� :ر�(�  در �6�روی ز�د�B ا�����7 و 

�>�ُ   ط�!>ت و �� !�د!Gر�ن ��آ� روا�ط در�, �� آ(�  �� ط�*�ُ و,ود دا�(� ا�ت ا
��(�� �ر  ً�����=ً آزاد و �2ری از ھ�� :د!ده ھ�ی �ذ�ور �وده و (��ھ��L!ن 

 ا,(���2 و ��دی و  ز!�دا����!ت و 62م و :!�ر�ت �و,ود آ�دهُ �وق ا%>�ده
�>�وی �واھد �ود .  
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%	ت و دو�ت �ت �و��	���م- ٢   
  

�!�ن ) ۵���ث (»و%� ا�(��دیدر ��ره �Lد �*«   ھ���طور �� در �(�ب 
از ا�راد در �!�(م  ط�*�ت ا,(��B �� �2روھ�7ی ���(�ً و�!>� «ام،  دا�(�

�>!ن اط=ق �!�ود �� �ر��ب را�ط� ا��ن �� و��	ل (و%!د و ا,(���2 (�ر!� ً�
��ر و در�(!,� �ر��ب  ا,(����2*ش ا��ن در �ظ�م (و%!د �2�� و ��ز��ن ا,(

�!��� و  �!وه و �!زان در!��ت آ��7 از �روت ھ�ی ا,(���2 و ����ر ,�!�Gه
�� ا�راز - ��ط�ق �� �و�>!ت ا�(��دی ا��ن-�>�وی و ��ز%ت ا,(���2 ای 

�!���!ز �!Gرد�د)������ و �را�ری ا��2ء ھر ط�*� « ؛ و »��!�د از !�د!Gر !
�2��د  �*ش ا��ن در �ظ�م (و%!ز%��ظ را�ط� ا��ن �� و��	ل (و%!د و اا,(

��ر  �2��ه و �!زان در!��ت از �روت ا,(���2 وو �!ا,(���2 و ��ز��ن ا,(
����� و �را�ری  �>�وی و �!��� و ��ز%ت ا,(���2،واز %��ظ �و�>!ت! �� 

,�7ت ��  �ط6ق �6�� ���� و در �دود �>!�� ا�ت �طور!�� آ��7 از ا!ن
B 6ف آن)��روھ�7ی !���ن (ر و ھ����د(ری (*�!م �!Gرد�د �� ا�ط=��ً ا���ر 

داری  ���(ن �ظ�م �ر��!� و درھم :س از �ر�Gو��. »ط�*� را (��!ل �!دھ�د
ھ��G !>�� %!�م در ا�>�د �!��� و ا�(��دی و �ر�و ��ز���دھ� و �ر:�	� �و�!

��!ز ا,(��6ف، ھ�وز ط�*�ت و ا���ر��( آ��ز!ن �و�!�%!�مدر دورهُ )��2  و
�د!ن �رح در ,��>� و,ود دار�د، ھ�وز ,��>� �� �L!ن ط�*�ت و ا���ر ��(6ف 

��!ز از ھم (*�!م �!�ود)�  : و 
�!ت �دهُ ���-   %��ق و ��ش �زر�B از  �ر��!� داران ��و�� �6ب 

��ت و رھ�ران و �د!ران �م و�!ش ار�د�ورژوا�ورو�رات �*� ھ� !>�� 
رھ��G و �ذھ�� ��6 !د �دهُ ���� و :6!�� و ���	� و  �!��� و �ظا�(��دی و

 ً�����ھ�راه �� �و!��و�دان �زد!���ن �� ھ��G �62 ا%>�وم ���6ظ ���ق وا
2�!*�ً و �د!داً دارای Bرا!��ت �ورژوا	�  ھ�وز�!��� و ��ری و ا�=�� 

  . ھ�(�د
����ً ازرو ���� از �ورژوا�ورو�رات ھ�-   � ی �!�زی ���ق و �ظ�	ر آ��7 �� ا

 آ��ن و ز!ر �ظ�رت رھ�ران (�ت �ظ�رت �ردم و �وراھ�ی ���!�د�Bنو%� ا%�(� 
� و ���	�  و �رھ�G و 62�� و �!��� ��7دھ�ی ا�(��دیدو%ت �و�!�%!�(� در

��رده �ده ا�د و دارای ����ل�� �و�!�%!�(� B ر�� ھ�ی ��ری و ��ت 
�� ����د	� ���(�ً ��1�د!ر!(� .  

   -2 ً1���دهُ  ��ش ا�( ِ���!�:�	!�� ��7دھ� و �و���ت  و ��ر��دان رده ھ�ی 
م  ز!ر �ظ�رت  ���!�د�Bن �ردوا	� �� در ,��>� ,د!د �و�!�%!�(����ق �ورژ

 �طوح �م و �!ش :�!	�� در �و���ت 72ده دار ����ل ��ری و اداری در
��(6ف ھ�(�د .  
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وراھ� �� ا��2ء �وراھ� و ��	و%!ن ا�(��ب �ده  (و�ط �ردم و !� � -     
دارای ��ت ھ�ی رھ�ری و  �د!ر!ت در �طوح ��1	� !� �!��� در �و���ت 
��(6ف دو%(� و ا�(��دی و آ�وز�� و �رھ��G و ���	� و �!ره �!����د .

 وا�>� 2�وم ��ر���ن و ا!�Gو�� ا�راد اBر�L �طور ��(*!م !� �!ر��(*!م ��(�ب
 ��=ً �!�ن �ده ھ�(�د �(�ِ  �و�!�%!�وم ا�راد ,��>� و �!ز (�ت ��وِل �وا�طِ 2

ا�� در2!ن ��ل �در,�ت ��(�86 در ,�!�Gھ�7 و �*�م ھ�ی رھ�ری در �!ط� 
ھ�ی ��(6ف ا�(��دی و �!��� و ا,(���2 �راردا�(� و �L!ن �*�� را در 

��!�د�!�  . �!�(م ا�(��دی و ا,(���2 �و�!�%!�(� ,د!د ا!�8ء 
����ً Bروھ�7ی ��ز��ن !��(� در وا�دھ�ی-   ��!ت ا%��  (و%!دی و (وز!>� �� 

�ن ا�ت �� د�(��� �� �<��� ا%�(� -  ھ�ی ��(�86 ���ل (*�!م ����دھ�ی , 
��ش ا�(��د 2�و�� :!و�(� و �و�>!(� ھ����د 2�وم ��ر���ن در �(در!\ �� 

���د!��>� :!دا �,.  
 ا�,�م دھ�دهُ ا�واع ��(6ف ��رھ�ی ,��� و !دی در �!ط�  Bروھ�7ی و�!�ِ -   

�� ��ز���ده ھ�ی ط�*� ��رBر از�Gون (و%!د و ا�(��د ,��ھ�ی Bو �< �ُ<��, 
  .�ر��!� داری :!�!ن ���وب �!�و�د

�78وم ��رBر و ط�*� ��رBر ��در  �ن �� !� ����ر �ظر،    در ا!�,� 1زم �!دا�م 
رBر �ط�*� �:  �طور ا�(��ر ��زBو ���!مراده، �(�ب �وق ا%ذ�ر �!�ن Bرد!

�وB �ُ2ر,��ل �ر )��وھ�7	� از ا�راد �زد !� �*وق �G!ر ا�ت �� در 2ر�� 
 ��ھ�ی ��(6ف (و%!د و ا�(��د ,��>ُ� �ر��!� داری ��رھ�ی �و%د !دی و ,�

�ل !� �ط�� 72د ا�,�م �!دھ�د� c!ر ھدا!ت و رھ�ری و ه دو در ھ��ار 
�� Bروھ�7ی ��(6فِ . �د!ر!ت �!�(�د���!ل دھ�دهُ و ��ظر �ن (�) �رBر � ط�*� 

6���رBران ��ش (,�ری از طر!ق (و%!د ا���� ارزش �رای �ر��!� و از , �
در (>ر!ف �ز�ور از ط�*� ��رBر » ��ر �و%د«و �*�ود �ن از  �د(���ر �!�وا�

(�*ق ) ��>��ی و��	ل و �د��ت ��دی( �*ط ��ری ا�ت �� در �روت ��دی
�وا�ق �� �ظر ��ر�س ا%. �!��د ����!ز ��ن در��%!)�از ھم (� �>(*د �� ��(6ف و 
� (,�ری از  !� ���د%� ��1 و �7م �ری �ر��! �وزه (و%!د و �وزه Bردش�ودنِ 

���� �را!���  (و%!د ھ�(م ا�� �� ا!ن �ظر او�وزهُ ا���� ارزش (و%!د �ده در  
����م !���د (وا�ق �دارم و ��ر !���رBر ��ش (,�رت ارزش ا���� (و%!د � 

�ر�ا!ن ��رBر �!ز، �� ا�,�م ��رھ�ی ��(6فِ   1��وط �� آ��ده و 2ر�� �ردن 
�� 8B(م،-روش، ��ر �و%دی�رای � ���!لِ  ��78و���ر در رو�د  در ادا�� و ( 

 �� �ر!دار ا�,�م �!دھد و از  ��1 ,7ت ارا	� آن،(و%!د ��1 در �و��� (و%!دی
��!د�!��!(وان 8Bت ��؛ و,��ب �ود �رای �ر��!� (,�ری ارزش ا���� (و%!د   

�� -د�ب ���(� از ا���� ارزش ا!,�د �ده در �وزهُ (و%! (�� �ر2=وه(�,ر 
)Bو1ً ��ش �زر�<� ا���� ارزش ا!,�د �ده (و�ط - ر �ود او را (��!ل �!دھد

��د!� �ر��!� (,�ری از ا!ن دو  �ود �د!�Gو�� و��رBران �ود را �!ز (���ب 
�!������ �ود �ر ����(6ف �د�ت �!�!د در��%! ������ (و%!دی (��7 ارزش ا�� 
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�!���د؛ و ��ط�ق ��  �!��(و%!د �ده (و�ط ��رBران ز!ر �ر��ن �ود ا!ن �ر
��ر�س، �ظر �ر�وط�ُ ا��سِ  �!� داری ��و�� و ر���(� �ل � (�ت �ر

�وع ��رBرانِ !ا���� ارزش (و%,�Bون � ���ل در ر�(� ھ�ی Bو�د �ده (و�ط 
 �رخ  ��ورت �ود و ��،(و%!د و (,�رت و ��ل و�*ل و ذ�!ره ��زی ��1ھ�

�!��  .ھ� �� ���ت �!زان �ر��!� (*�!م �!�ود و �!ره �(و�ط �!ن ھ�� �ر
 وا�>�ً ا%ذ�ر در ,��>�ُ   ا���ر و ط�*�ت ا,(���2 �وق،   �7ر�ورت

 در�ت ا�ت �� ���6ظ �!وه و �!زان �7م �ری  (�زه آ��ز �ده�و�!�%!�(�ِ 
 �� %!�(�ِ  �را�را�ُ� �و�!� (وز!�ِ ا��2ء آ��7 از �روت ا,(���2 !>�� �!وهُ 

ھر�س �ر��ب ��رش ط�*�ت ��(6ف از ھم ���وب ��!�و�د و ط�*�ت ����ب 
��د و�ظ�م ��ر�زدی د!Gر و,ود �دارد��!�!�د و ھ!��دام د!Gری را ا�(���ر �L! 

 در ��ز��ن  آ��7از%��ظ ,�!�Gه ھ� و �*ش ھ�ی �(�8وت و���را�ری  �� و%�
��ر و در را�ط� �� ا�ر ھدا!ت و رھ�ریِ  �2�� و��	ل (و%!د دار�د و ��ر�ردِ  ا,(

8)�ط�*�ت و ا���ر وت و ���را�ر��ن �از �!ث �*�م و ��ز%ت ا,(���2 و�>�وی 
��!ز ازھم را (��!ل �!دھ�د؛ و �>=وه)� �!وه (وز!� ��  �ودوا�>� و وا�>�ً 

 ��ل  در2!ن ھم- در ھر �دی �� ھ�وز و,ود دارد-  ھر�س �ر��ب ��رش
�ن �ق �ورژوا	� و %ذا ��وی�)� �ورژوا	� و �!��Gر و,ود  �*�!�ی ط�*�(�

��7G او.  �!ن ا�راد �!���د در ������ت ط�*�(� ���را�ری ا��رت ط�*�(� و�*�!�ی
 �<� ط�*�ت ,��>� �ر��!� داری :!�!ن �� �*�!�ی  �و:�%!�(�ِ ��و�!درا!ن ,�

 ً�*!� در رو���ت ا!د	و%وژ!U و �>�وی !>�� در ا���ل Bو��Bون و�!>�ً و 2
!� و ��ن و ھ�ر و اد�!�ت داب!د(� و ��ری و ا�=�� و �2ط�8 و آ�ی 2*ھ ��ز

�(ر !� �!�(ر ھ�وز ���ل ا!ن �*�!�ی  و,ود دارد� �<�و 2�وم ا�راد ,�
�و�ت  و,ودِ  Bذ�(� �ودِ از ا!نو . !U و �>�وی ط�*�(� ھ�(�دو%وژا!د	� 

� از  ���-  �را!ط ,���7 �2�ِل �ر�وط �� �ر��ظر از- و ا�ور �!���:رو%(�ر!� 
 (� از ,��>� :!�!ن و  �!��Gر �و,ود!تِ *�ت !>�� ��ز���ده ھ�ی ط�*��و,ود ط
 %وژ!U و �>�ویِ 	وو ا!ن �*�!�ی ا�(��دی و ا,(���2 و �!��� و ا!د. آن ا�ت

ط�*�ت در ,��>ُ� �و�!�%!�(�، (� آ�,� �� �*�!�	� در �طب �ورژوا	� !� �رده 
�(ر �!روھ�ی 2�و��ً ��%*وه در2!ن ��ل �!�(ر !��ورژوا	� ���وب �!�و�د، � 

��!ل �� �(و�ف ���(ن و از �!�ن �ردن �و�!�%!�م و   را (��!ل �!دھ�دای)� ��
�و�!�م �ودهرو��ل آن ��وی ���Bو�� در را�(�ی ��ز�Bت  و �� ا���ل Bو��د (

���د!�  . �� �ظ�م �ر��!� داری و �!ره 2�ل 
د (�ر!�� ��%���� �=    �و�!�%!�م در 2!ن ��ل !>�� در و,� :و!�!ش �را!�

�� آ��ر و �*�!� و ��ز���دها�*ط�ع و �داومِ ��ھ�ی ا�(��دی وا,(���2 و   ا���ء (
�و�!�م !�!��� و �>�وی ط�*�ت در را��>�ُ �(�ی ��ول �� �, ��< ً=��� 

��  ��دی و (��!زات ط�*�(� ا�ت، ,��>� �2ری از ھرBو�� (*�!م��ا!�� در آن (
�=ً �را�ری �رار دا�(� و از ی و ا,(���2 و �>�ویِ ا�����7 در ,�!�Gه ا�(��د�� 

 وا�=�!�ت و آداب و��ن و ھ�رھ� و  (8�راتھرBو�� ا�ور �!��� و ھرBو��
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�ل اد�!�تِ ���=ً رھ�	� !��(� و از آزادی ا,(���2 وا�>� و ����7ُ� ط�*�(�  
�ود و  ا!ن �را!�د (�ر!�� از ھ��ن �دو ا�(*رار �و�!�%!�م آ��ز �!.�ر�وردار�د

2�و��ً �طور :!و�(� و �=ا�*ط�ع ��ورت (�*ق رو�دھ�	� �� ا!ن �رح ��وی 
�و�!�م��و�!�م��ل �� ��ا���ء (*�!م ��ر ط�*�(� :  :!ش �!رود و(� ��ول 

�ل �ر (86!ق ��ر ��ری و ,��� در �طA ھر �رد و :�!�ن دادن �� ��6�6 )��
�6D� را(ب� وآزادا�� ��رھ�ی �(�وع  و (�*ق ���!دن �� ا�ر ا�,�م د%��واھ��� 

�� �ر ����ی( و Bو��Bون (و�ط ھر �رد ِAو ھم �ط ����, ��  (ر�!ت و آ�وزش ھ
 �ُ�ا�راد در ز�!�� ھ�ی 2�و�� و �رھ��G و 62�� و �ر�� ای و از طر!ق ھ

ا!,�د (D!	ر و (�و1ت 1زم در �!وه (وز!� ��رھ� �!ن ا�راد و در و��	ل و 
�� ��ش ھ���در ). ی ا�(��دی و ا,(���2 ا�,�م �� :ذ!رد�را!ط ��� ��ر در (

راوا�� در �ور و �ن �ر �!روی ��رآور ��ر و �!زان و�ورت %زوم ��زھم ا�زود
 (و%!د و  :د!دهُ ا���ء.  ا!ن �رآورده ھ� �!8!ت���و1ت ��ر�� و !� ار(*�ء

6�رد ���ون ارزش در ھ�� 2ر�� ھ�ی ا�(��دی و ����د%� ��1	� و 2
�2���ل �� ا�ل(�*ق ���!. ا,(��از ھر�س �ر ��ب (وا�ش، �� ھر �س «دن 

:�!�ن دادن �� و,ود ��7دھ� و د�(�Gھ�7 و %ذا ��ت ھ� و . »�ر��ب �!�زش
  ��7د و د!Gرِ �ظ��� و ���	� و ھر�وعِ ����ل ��و�(� و دو%(� و :6!�� و 

.  �!��� �ز��و ��ت ھ� و �>�%!ت ھ�ی �!��� ����د ا�زاب و �>�%!ت��ت 
�>�وی ط�*�(� و �را�� و  �� و,ود ھرBو�� ا!د	و%وژن ���!دن:�!� Vی و �رھ�

�ردن ,�7ن ��ا�����ِ  ���G� ���� از ������ت ط�*�(� و ��7دھ�ی �ر�وط� و ھ
�>�وی ���(�ً وا�دِ  Vو �رھ� ��!� ِ���=ً �!رط�*�(� ا����� و 62��  . وا�>�ً و 

�و�!�(�ِ � �<���دی و روا�ط ھرBو�� (*�!م  از  آزاد   �د!���ن �را�,�م ,�
�=ً آزادا�� و �ط��قط�*�(�  �و,ود �!�!د �� در آن�� (وا��	� و  �� ھر�س �طور 

�=ً آزادا�� ����ر �!�ز �ود  و 2=��ُ (��!ل����د و �طور !�از ��رات  �ود ��ر 
�ل !��(� و �*در ���� �راوانِ �� (و%!د �����ُ� �راورده ھ�ی ��ر��، �وق ا%>�ده (

��!د؛ و��	ل و �د��ت ��ر�!��و1ً ��رِ و �� ا�(�8ده <� ھدا!ت و رھ�ری ا�ور 
�(>6ق ��ریِ �B و �ط6*�ً �� از طر!ق ����ل رھ��� از طر!ق �!�(م ���!�د  

�لِ  اد��مِ  �!�(مِ ا�رادی ��ص �6�� از طر!قِ ����ر ��ری و رھ�ری در   
�وع �>�%!(,�ھر �رد، �� ���6ظ �� ا!�� وG!G!رد و � ھر �رد ا�,�م ��7ی

�=ً ا,(���را�ر �� ھر �رد د!Gر ا�ت، ���2 �طور وا�>� و از ھر ,7ت و 
��ً (�ودش!*)����ری �� د!Gران���ر ھدا!ت و رھ�ریِ ) �طور �ردی !� در ھ 

%ذا در ا!ن ,��>� د!Gر ھ!GLو�� ���وق و ��دون . �ورد �!�ز را �!ز ا�,�م �!دھد
� و �ظ�	ر آن، �دھ��و ھ!c �وع �*�م !� �Dل رھ�ری، ر!��ت، �د!ر!ت، �ر

��!ز و �ر(ر�Gھ�7	� �(>6ق �� ا�رادی ��ص و,�!��ورت )��� �!��Gر ،  
 و ا!�Gو�� ,�!�Gھ�7  و,ود ��واھد دا�ت ������ت ط�*�(� ا�ت، �و�2و,ودِ 

�=ً �را�ر �(>6ق �����=ً �را�ر �!ن  �طور ��ھ�� ا�راد �واھد �ود !>�� �طور 
�� ا�راد (*�!م �ده و ,ز	� از �>�%�� ا,(���2 ھر �رد را (��!ل �واھد ت!(
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�� ا�راد ��در �� ��ر و��  �دون ا�(���ء ���ل ��و�2داد و !� �� �!�ن د!Gر (
 ً=����د!Gر در ا�,�م ��رھ�ی رھ�ری و ھدا!ت  �را�ر�طA و  ھم�طور ! �� 

� �واھ�د دا�ت و ط�>�ً ھرBو�� (8�ر و ا�=ق و �رھ�V تا�ور �!ز ���ر
���*�(� از ط�ر از روا�ط ��ا����� و �(�Gرا��ُ �(Y  !� (و,!� Bر وط�*�(�ِ ��)  

�ل �� اذھ�ن  زدوده  �ده��در ,��>� �دون . و �ده ا�تو از ھر ,7ت �طور 
 ُ������و�!�(�، �� (� آ�,� �� �� ا!ن ا%�(�  ا���ء  ط�*�ت و �(!,� و ���لِ  ط�*� 

 ھ�� ا�راد�ر�وط �!�ود، ,�!�Gه ا�(��دی و �*�م ا,(���2 و ��ز%ت �>�وی ا�ر
�<��ل ھم �طA و �را�ر �واھد �ود و ,���ا�ری  �دون ا�(���ء �طور وا�>� و 

   .ت�زد ا�����7 و,ود ��واھد دا�*!�د ا,(���2 و ��ری و �>�وی از ا��رت و ا�
�و2ُ� ((و,� ��ود �� ا���ء !� زوال دو%ت��!د     ,��78وم و�!� !>�� ��78وم �

�و�ت و ��7دھ���)�ن �!ز ا���ء ط�*�ت در�*!�س �ل ,�7��وط �� ) ی ��و
���ت ط�*�(� در ا!ن !� آن ,��>� � و (��7 �� ا���ء (*�!م ��دی و ��ھ�ت

�ل !��(��و�!�%!�(�ِ ���� (�ت ا��طُ� ��ورھ�ی ��!�ر ز!�د  �ر��ً ��!�ر ( ،
�ل ���ل !��(� �!���د، ��!(وا�د �طور ���ر��!� داری !� �و�!�%!�(� �م (

�!(وان (�ور و ��ول �رد �� در ,��>ُ�  �طور �!6.�ورت B!رد �6� �
�ل���ل !�  ا���ءBذ�(� از (*6!لِ  -!��(� ���6ظ دا��6 �و�!�%!�(� ��!�ر (��  

  ا�ور :6!�� و ���	�- �!��� و ��و�(� �ر ا�ور ا�(��دی و �رھ���Gریِ ھر
��  ھرBو��ت از�!�ن ر�(ن �>�%!ت ھ�ی �د �و�!�%!�(� و �!ز، �>6و  ا�ور �ظ�

��رھ�� �=ف !� ,رم !� ,��!ت ���وب �!�و�د، د!Gر زا	د �ده و  �در�(��	� 
��و�ده ا�د ً�����ن ���6ظ ��ر,� و از �ظر . �� �دا�ل �!زان �ود ر�!ده !� (!%

�*���6 �� �طرات ا�(��%� (7د!د ���ده و �!ز (��D!6ت ��رب از �وی �رورتِ  
 �دیِ وا�ط ا�(����طر ر ھ�وز �و,ود در ,�7ن و ��ورھ�ی �ر��!� داریِ 

 ً�������	6ُ� !�ری ر���دن ��  از�ظرِ � و �L!ن ��ورھ� و �و,ود �!ن آن ,��>ا 
�ود و ا�,�م ا�*=ب :رو%(�ر!�ی ��ورھ�ی �ز�ور ,7ت :!��ر ���رزه ا�*=�� 

 ر �ظ��� و �ر�وط  �� �!روھ�ی ��A6 وا�و، ا�ور �!��� و�!ره�و�!�%!�(�
�ن ا�ت در �د ھ�وز (� �دودی ���� ھ�(�د و ا�ور :6!���� و ���	� ھم 

��دودی �ورد �!�ز ����د.)���ز�ور و,ودِ ��!د (و,� دا�ت  A6�� ، �!روھ�ی 
��ن :ذ!ر و ����بِ �L ��ورت ا���لِ ��!6!س (وده ای و �ردم ��A6 و !� ا  

 در ھر  ��،  �روری �� ���6 �ظ���ِ  �و�!�%!�(�ِ ��ورت ��ز����7ی ��ِص 
 و (�ت رھ�ری ا!��7 �رار دار�د، و�د دا�(� :! و دو%ت �وراھ� ��دو �ورت

���� �� ا!ن ��(� ھم ا��ره ��م.) از و,ود ��و�ت �و�!�%!�(� ا�ت��  
�ن، ط�ق روال �(داول، و,ود ��و�ت و دو%ت را (��7 ���� از  ���د!�7 ا�ت 
 �Gو�GL �� ر(�ط��>� و در �*!�س ,���7 و ���, Aو,ود ط�*�ت در �ط

ودات ذ!�!�ت ا������د �رض ت و �� ��!ر �و,������ت ا�����7 �� ط�!>
    .ام �رده
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��م �� �رِض    �>=وه!��>ُ�  �L!ن(داوم �!�تِ   !� و و,ود �ن ��ر �, 
�ل !���!(وا�د  ا�(��1ً در�ور(� �ذ�ور در �وق،��(�ُ �و�!�%!�(� ��!�ر ( 

�م و �!ش ھ�ز��ن ��  ���ر�� در�ت و �,� !� �� �!�ن د!Gر (�*ق :ذ!ر ���د 
طق و�!>� �ود !��� آن ,��>� در (>داد ��!�ر ز!�دی از ��ور ھ� و در ��و,

ه از ,�7ن ا�*=ب �و�!�%!�(� ا�,�م Bر�(� و �و�!�%!�م ��>��ی وا�>� �ر:� �د
 ً1���ز�ور ا�( �<��ل �ر�د���د وBر�� ,��� !�  ���!د �(وا�د �� �L!ن �طA از (

�ل�����Lن ادا�� �!�ت دھدھ �طور �و�*!ت آ�!زا!��� �� �L!ن �طA از (. 
،�6� ا%�(� �L���L وا�>�ً �و�!�%!�(� -  �Lد ��ور �و�!�%!�(� (��7 و,ودِ �طور

 (�ت ا��طُ� ,�7ن �ر��!� داری، ���!ت از �را!ط ��!�ر �����2د �!ن -����د
وه �ر ، 2= �و�!�%!�(�ن �را!ط� ا!ن ,وا��در �L! .ا%��66 �رای آ��7 دارد

 A ,���7، در �>رِض  ���� در �ط�ده و ��وقِ  �(�د و !�ری ر����دا�(نِ 
���و2وا�ل ���8 و  ً�����ر و (>	!ن ���دهُ �!ن �رب !� ��ز دار�ده !� (7د!د ���دهُ ا

� �ورژوا	� �Dت دو%ت ھ� و ر���� ھ�ی6!� (:�د�66 ای از ا!ن ��!ل �رار دارا%
���ز�ور �و�!�%!�(�62!� �و�!�%!�م و ,وا ، ً������!نِ  اY) 2دم ��د!�7ی  �!�ز

U!و%وژ�� از �وی ��ورھ�ی �ر��!� �7 !� (�ر!م ا�(��دی آ�آ��7 ا�(��دی !� (
 ا!ن ��ورھ� از ,ر!���7ی  ���!ت دو%ت ھ� و �ر�� Bروھ�7ی �!���ِ داری،

 �ظ��� دو%ت �,م و �دا��6ُ  ا�(��ل (7،�د �و�!�%!�ِم �طرح !� �>�ل در آ��7
!(وا�د �طور �و�ری �ر ا�ر و �L!ن L!زھ�	� �.  و�!ره�7 در آ�وا	�ھ�ی �ورژ

�ل �و�!�%!�م�� در آن (>داد �>دود ��ور �و�!�%!�(� (�Y!ر ���8 �*�ء و (
Bذا�(� و �و,ب ا��راف از ��!ر وا�>�ً �و�!�%!�(� در ا!ن ��ورھ� �ده !� 

!�7 ا�ت �� �د( . �ود (�د!ل�(� �� �طر (>	!ن ���ده ای �رای �و,ود!ت آ��7
��ن در ا��س � ��!���ورھ�	� Lون �ره !(ودر ا!ن ز �66�ا�م �� �و�>!ت �!ن ا%

 �� و,ود!�� �>�� (,ر�� ھ�ی �L!ن ��ور - ���%� و و!(��م و �و��ی ا�روزی
�و�!�%!�م �ورد � از 	ھ�	� �!(وا�د (� �دودی �رای رو�ن �ردن ,��� ھ�

Lو��� در ا!ن   �>�وان ��ھد و ��و�� (,ر�� ا�(��د ��م-ا�(�8ده وا�� �ود
 ���ل » �و�!�%!�م«��G�7م Bذار �� ���ط=ح ��ورھ�، ��) Aا��ن در �ط

 ِ�)�!%�)!:�� �2��ده ��ز%� �!ز �رار دا�(� ا�د، ھ!�GLه � �وق ا%>ا�(��دی و ا,(
 (� ا�ت؛ آ��L در ا!ن ��ور ھ� (�ت ��مِ ر:� ��ده و و,ود �دا��و�!�%!�م �

 �ر��!� ا!,�د�ده و ادا�� �!�ت !��(� ا�ت دروا�� �و�2 �ظ�م» �و�!�%!�م«
 ً����� ر�ورم ھ�ی ا�(��دی و  ��ھ�راه داری دو%(� و �!ش و �م ا�(�دادی و ا

�2 ���(�ً 2�ده ای ���8 �ردم �!���د��  ).ا,(
 �Lر   :س ��� �ر آ�)��  �!�ن دا�(م، ���6ظ :!�ر�ت :!روز ��دا�� و �� د�واری 

��ف ��7	�، �رورت دارد  ھد ��وی �و�!�%!�م و �� ���!دن(�*قدر ��ِر  
ا�ر �ر:�	� �و�!�%!�م ��دود �� !�L �! Uد ��ور �Gردد و از %��ظ (�ر!�� 
 �Lھر Aرد و در �ط!B س ,���7 ��ود�!*��و�� ھر�L �!�(ر و �!�(ر � ً�)���

 از ا!��7، ا�و1ً ذ�(� B. �زرB(ری از ,�7ن و �را�,�م در �ل ,�7ن ا�,�م :ذ!رد



 ٣١                                                                               ط)'�ت و دو�$ �%$ �	�������  

 

�� ��ر!ت از ���6!تھدف ��7	� ��2رت از رھ�	� ( �!�� �ظ�م ��ا����� �ر
���داری و از ھرBو�� � در(  ��1 د�(� و �رود�(� و ھرBو�� �(�Gری و �(

 ُ��!�ذ!�!�ت  ������ت �!ن ا�����7 و �!ن آ��ن و ط�!>ت و ��!ر �و,ودات ز
�ل در �� (��م (>6*�ت و (�>�(��ن !>�� (�*ق ���!دن �� �) ا������د���و�!�م 

�� ,�7ن ا�ت��) .� ������ دروا�� (��7 �واھ�ن �ر:�	� �و�!�%!�م  در %ذا 
���د و �L!ن ھد����ور �ود ھ�(�د و در وا�� (��7!� را د���ل  �� ا!ن ��ر 

��!�د، �L���L اBر ھم �8رض درک و �ردا�(� در�ت از �و�!�%!�م دا�(� و �!�
�ل  و �!ز �*�ود��ن �و�!�%!�م ��78وم وا�>� ���د���>(*د �� �رورت (

�>� �ر��!� داری �رای Bذار �� �و�!�%!�م ����د، ا�(��دی و ا,�, ���� �2��)
��زھم ���6ظ ,���7 �ر�ورد ��ردن و (��7 �� ��ور �ود ��ر �ردن ��ت در 

 ��ظر �ن �(� �L���L �8رض در ��وری .�ط� و د�Lر �و(�ه �!�� �!����د
78����� �و�!�%!�م � �)�!%�)!:�� �2���ل ا�(��دی و ا,(��وم �ر�وردار از (

�ل !��د %!�ن ھ���Lن را�(!ن �ر:� �B(� و در �طِ �� ��!A و را�(!ن (داوم و (
در ا��طُ� ,�7ن �ر��!� داری ���� ����د و ھ!�GLه !� �� �!�ن د!Gر ��و�� �� 

  در :!و�د �رار �G!رد ا�(��1ً � �و�!�%!�(�%ب !� 1ا�ل و�!>�ً ,���7 �طور �
����!د  ��  .د��د دا�(� ���و�ق و :!روز�ر,�

 ���!��!�ت در��%!�� �طور ���ص و �زد!�(ر (و,� �ود را �!�(ر از ھ   
 ُ�<��ر�ز ��ود ��ص و�رروی ,�)� ��!<� در��ر  در2!ن ��ل ���وی وا�>� 

�و�!�م �و �د���ل �ر:�	� �و�!�%!�م در �*!�س ,���7 در را�(�ی ��ول �� 
�ل آن �!ز �ود���78وم � . U! ِر�!دن �� زی �و�!�%!�م و :!رو�رط ا���� 

�و�!�م ا!��ت��� راه و �ط ��� ای را (>*!ب �رد  ُ�<��� ھم ,� � �رد و�ص 
�� ,�7 �ظر و ھم���A و �د!�7 ا�ت ا و.ن را در ا!ن را�(� �د�ظر �رار دھد(

�=ت �زرگِ  �� �ر �ر ا!ن���(>ددی و,ود دارد و در ز��ن راه �وا�� و  
�و,ود  و �!���ِ  و �ظریUا!	و%وژ!ت و (��دھ�ی ���ر، �� (و,� �� ا�(=�� 

�و�!�ت ھ�راه �� �ط�ھ� و ا��را��ت و �!ن ,ر!���7ی Bو��Bونِ ��و�وم ��  
 2*ب ���د�B ھ�ی �ظری ا��ن و �>ف �8وذ و �*�و%!ت (وده ای ا��ن و (,ر��ُ 

�ن �!دا�م- ��(ر���!و��ل ھ�ی Bذ�(� و  ا� !� ���8ِ  و �!ش و �م ���و�ق-آ�طور 
�=ت �ز��!ره، �وا����!د ��!�رور �� �دت�� و �!�و%� .  �!�(ری �روز 

و .  ا!ن راه و,ود �دارد�7ر��ل �Lره ای ,ز در :!ش Bر�(ن ا!ن راه و :!G!ریِ 
ا%�(� (�*ق ا�*=ب �و�!�%!�(� �طور (�ر!��ً ��G�7م و ��و�� در ��ورھ�ی 

ا�(��دی �� و ا,(���2 و �!��� و  (�ر!ن ��(�G �� 2وا�ل 2!��ِ ��(6ف ,�7
��ر!� و :!�روان  :رو%( آ�Bھ���ُ � 2�و��ً ��رج از اراده و ��(رلِ ای دارد 

*� �� ���و�!�ت او �رار دار�د ا�� (�آ�,� �ش و 2�ل آ�Bھ��� ا!��7 ��ز�!Gردد 
��زات �ر��  :!و�دھ�ی وا�>� �!ن ا!,�د و (و�>� و ار(*�ءِ  �ط ���ِ �رور!�ت 

�و�!�(� و  �>�%!ت ھ�ی ,ر!���7ی �!ن�!��� و ا�*=�� ط�*� ��رBر و� ا�*=�� 
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��رBری در ز�!�� ھ�ی (	ور!U و �!��� و ا,(���2 و (��!=(� در :!�روِ  
��ورھ�ی ��(6ف ,�7ن د���ل و :!G!ری �ود و �!ره و �!ره.   

 ��   Lو,� �� آ�)�� ����را!ن �� ا%��ل � در ا!ن ���ث �!�ن Bرد!د، د!ده �!�ود 
��ر�س در �* �� !>�� ا!��� در - »ا!ن �*وق ���وی« د �ر���� Bو(� �!�و!�د ا!�

�>� �و�!�%!�(� �*وق (و%!د ���د�Bن �(���ب �� ��ری �واھد �ود �� ا�,�م �,
�Gن را در ��م �ا�(=��ت ط�*�(� را �ر��!ت ��� ����د و ھ « - داده ا�د

�7 ��>��ی ا!��� در ا!ن ,��>� ھ��Gن، ���6ظ �!زان » ��رBران !���ن �!دا�د�)
���و1ت ��ر��در!��ت ا��ن از �ر ������ �2���� �رط�ق �!زان وت ا,( 

 و  ��!A ا�ت ��ر���ن ھ���ن ���وب �!�و�د��ر��ن ا�,�م �!G!رد، در��مِ 
�>��ی  ���L �6 ط�*�ت در آن و���ر�س �ر��ً از ����L اBر ا!ن 8B(�ُ �*دان  

 ِ�6��>��ی �*دان � �������ورت *�ت در ا!ن ,��>� دا��(� �ود درا! ط��وی 
او ��در�ت ا�ت و در�ت آ��ت  ا!ن �ظر  �Gو	!م>�!ر از �ظر ��ر�س !�ا!ن (

�� در��!<�از ط�*�ت !>�� ��ز���ده ھ�ی  ,��>� �و�!�%!�(� ھ�وز ا���ل 
��ھش !���ده و,ود (� در �!ری�ط�*�(� ,��>� �ر��!� داری :!�!ن ا% ً���دا 

�و�!�م �� �78وم ا!��ت �� دارد و �ھرBو�� درا!ن ار(��ط (��7 ��ول �� 
���ل ���(�  در آا%��ل ا!��� ا�6Gس��  !� . �ده ا�دوط�*�ت د!Gر �طور 

�!�و!�د  V�!دمر:رو%(�«د!وھر*��� دو%(� را �� د�ت �!G!رد و � !� �درت ��
6�!ت دو%ت در�!eورد�	ل�ر ھ�� و��وی �� ا!ن 2�ل �ود و%� .  (و%!د را �� 
�*�(� ط=وه �6!� (�8وت ھ�ی �ر!�	� �و!ش را �!ز ���ود �!��زد و �>,��� :رو%(

و ھرBو�� (��دھ�ی ط�*�(� و در2!ن ��ل �ود دو%ت �� �2وان دو%ت را ���ود 
 در ا!ن 8B(� ا!ن وا�>!ت �� :س از (�رف �درت �!��� (و�ط - »�!��زد

:رو%(�ر!� ���ود ��زی �6!� (�8وت ھ�ی ط�*�(� و ھرBو�� (��دھ�ی ط�*�(� و 
U! م �را �ود دو%ت �>�وان دو%ت در�!� �!ش طو��1 �دت ا�,�م !�د (�ر!�� 

�لِ �� �و�!�%!�م در :ذ!ر �!���د و 1ا�ل ا���ء دو%ت ��(�G �� ا�ر (و�>� و (
�ورد (و,� �رار �Gر�(��طA ,���7 �!ز دارد  �)8B ا!ن �L���L �%ا�ت و 

�>��ی ���ودی �وری و �ر!� (�8وت ھ� و (��دھ�ی �ز�ور و �ود دو%ت (6*� �
 �G)ء�ود و وا������لا�ر ا�� دو%ت ھ��L!ن �� GLو��G و�� �و�!�%!�م  

در �طA ,���7 ��8 �ود در ا!��ورت ��!د 8Bت �� �L!ن (6*� از 8B(� ا�6Gس 
 ��!A �!�ت و ��!A - �1ل ا�روزه �>6وم �ده ��- !� �Gو	!م ا!ن �ظر او

�لِ آ��ت ���� ا���ء وا�>� و  �<� (�8وت ھ� و (��دھ�ی ط�*�(� در ,�
2�و��ً در ط� !U �را!�د (�ر!��ِ �و�!�%!�( ���ت �!(وا�د  دراز �د(ر !� �!�(ر 

�ل �ورت B!رد و �>=وه 1��ا�ل ا���ء دو%ت �� GLو��G ا�ر :!�ر�ت و (
   . دارد ��(��Gو�!�%!�م در �طA ,���7 �!ز

  �ظ�م �!��� و ا�(��دی و ا,(���2ِ ، �� �ر�Gو��ِ  Bرد!د   ھ���طور �� �!�ن
ر�زدی و �!�(م � �و�!�%!�م ��>��ی وا�>� از,��6 �ظ�م ��ورژوا	� و �ر:�	�

����:!(�%!�(� �رور!�(� و �رL!ده �!�ود ا�� ط�*�ت و  ������ت ط�*�(� ��7ره 



 ٣٣                                                                               ط)'�ت و دو�$ �%$ �	�������  

 

�طور ���� (�ر!�ِ� در ا���ل �>!�� ھ�وز و,ود دار�د �� در ط� !U �را!�د 
�>�  ,ز���ده ھ�ی ط�*�تا!ن ������ت ط�*�(� !� ��و .  �!Gرد�دو� ��(در!,�

��!� داری در �ر�<��,�	�!�*� ��(>6ق �� �طب  � �و�!�%!�(�، (� آ�,� 
 ��%*وه ای �ورژوازی ���وب �!�و�د، در2!ن ��ل ز�!�� ھ�ی �م و �!ش �ویِ 

��6 �ظ�م ��ر ,��در,7ت ��ز ر�د و ا�!�ء �ظ�م ط�*�(� �ر��!� داری و %ذا 
,���ن ا�ت �� ��!<�ر�د و ��زر �� �زدی را (��!ل �!دھ�د و (�ت �را!ط 

 . �د وا�>� ��:!(�%!�م !� ��!د �ظ�م ا�(���ری و ط�*�(� د!Gری Bرد�6ط� !���ِ 
�وع  2�ده (ر!ن ,زء از ا,زاء (��!ل �� ا%�(�-�ظ�م ��ر�زدی,� دھ�دهُ 

�	� �و�!�%!�م  �� �ر:- ������ت ط�*�(� در ,��>� �ر��!� داری ����ب �!�!د
��د و!� در ط� رو�د (�ر!�� ��ز�Bت �,دد آن ا�!�ء و ز�!��ُ %�:�!�ن :!دا 

��و �!Gردد ً=����و�!�م ��ل �و�!�%!�م �� ��. ا���ء ط�*�ت !>�� رو�د (
 �7Gن و �وا���دود �� :�!�ن دادن ��  ط�*� ��رBر���!د (��7 ��وا�ت ��7	�ِ آر

�را(ب ,��� (ر و �زرB(ر ���لِ �ظ�م ��ر�زدی� �� :�!�ن ���!دن �� ھرBو��  �6
� آن و ھرBو�� �(�Gری و �!زات ط�*�(� و (>6*�ت و (�>�ت������ت و (

�)���� و  �� ط�!>ت در روا�ط��ن �� !�د!Gر و و در �6�روی ز�د�B ا�����7
�� ��ر!ت از ھ��ُ �� ��!ر �و,ودات ذ!�!�ت ا������د��  و �د!�Gو�� رھ�	� (

�ول،%ذا در�ور(!��. ,�7ت ���د<��!د ، ������ !U روال 2�و�� وY) و,� و) 
�7 !� 2�د(�ً �>طوف �� از �!�ن �ردن �ظ�م ��ر�زدی ���د در ا!��ورت �L!ن �)

�ن ا�ت �ر ا!ن��  د1%ت ���!د �� ��ص �ر��ً �وا�(�رِ  ا�رL!زی 
�و�!�مِ  ��7	�دف در و,� ا!�(�!ش ������ ھ آ�7م�!�%!�م�و�  �ود �!���د و �� 

�ل و ,��>� وا�د ,���7ِ ��(� و  �راد�اد از ھرBو�� روا�ط ا,(���2ِ  آز
��� و �!رهر�رود�(� و ا�*!�دآ�!ز و آزاد از ھ���!�(�  .Bو�� �(�Gری و �(

�ل  !��(نِ قاز ھم ا��ون آر��ن و ھدف ��7	� �ود را �>طوف �� (�*���و�!�م � 
�ود و �ر ا!ن ا��س د!د و �Gرش �ود را �B(رش و � �)!B ل�در 2ر�� 

��ن :ذ!ر  ��(6فِ  (�ر!��ِ �را�لِ  ون ا!��� و,ودِ � �د(�ار(*�ء و (>!ن ���!د، ا%� ا
آر��ن را از  وا�>� ��وی آن !� �روری و ا,(��ب ��:ذ!ر در ��!ر (�ر!��ِ 

ی �ر��6  و �ط ��� ھ��ظر دوردا�ت و از :!G!ری وا�>� و 2��6 اھداف
ا,(��ب  !�  �رور �� از د!د�Bه ا�*=�� ط�*�(� ��رBری و 62�� وا�>�ً -ای

��وری و ,-��:ذ!ر�د Aد���7 در �ط���  .  در ط� ا!ن ��!ر ��ز
�78وم ط�*� ��رBر و ط�*�ت در ,��>� �ورژوا	� و  ��   در ا!�,� 1زم �!دا�م 

��ون (*ر!��ً �دان :ردا�(� ���ء آن (�ت �و�!�%!�م راا �) �� از ,�7ت د!Gری 
�ورد (و,� و�رر�� �رار دھم، �د!ن ��و �� ذ!=ً ���ت �ظر!� �ن در��ره ��د 

�78وم � �!�ن �!Gردد و �:س �� �ظر  �ز�ور ,��>�ُ �رBر و ط�*�ت درط�*� 
��ر�س در ا!ن ��ره و GLو��G �ظر او �� :ردازم و آ��Gه �ط6ب را از ,�7ت 

�!دھم  ���ورد �!�ز ادا :  
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�78وم ط�*�)۵���ث  ( »در��ره �Lد �*و%� ا�(��دی«   �ن در �(��م ���م ،  ،
�!���، و�ورژو �2���رر�� و �!�ن �رده ام ��  ازی راط�*� ��رBر، ا���ر ا,(

��م- �� ��=ً �!ز (� �دودی �!�ن �د-�=�� آ�را!�ط�*�ت :  �د!ن �رح ��زBو 
�2��2�دهُ آن (و�ط %�!ن ارا	� �ده ����ر (>ر!�8 -�طور ��6 ا,( �� �ر - 

Bروھ�7ی ���(�ً و�!>� از ا�راد در �!�(م ا,(���2 (�ر!��ً �>!ن اط=ق �!�ود 
و ,�!�Gه و �*ش ا��ن در �ظ�م (و%!د  ا��ن �� و��	ل (و%!د�� �ر��ب را�ط� 

��ر �2���!زان در!��ت  �ر ��ب �!وه و و در�(!,� ا,(���2 و ��ز��ن ا,(
آ��7 از �روت ھ�ی ا,(���2 و ����ر ��ز%ت ا,(���2 و ,�!�Gه �!��� و �>�وی 

��!ز �!Gرد�د)���!�د از !�د!Gر �!��ل �ر. ای �� ا�راز )�� ط�*� ��رBر 
�وB �ُ2روھ�7	� از ا�راد �زد !� �*وق �G!ر ا�ت �� در,���(6ف  �!ط� ھ�ی 

�>�دن، ���(��ن، ����7ی ��(6ف((و%!د و ا�(��د ,��>� �ر��!� داری ،�!��� 
���Bت ا�(��دی، و ��زر���� ) (و%!دی (��رھ�ی �و%دِ ) ���ورزی، �د�, 

�ل  !� -رزشا  Bذ�(� از ا�ر �د!7ِ� (و%!د ا����-  ا�,�م �!دھ�د و� c!در ھ 
��ر «�*�ود از .( رھ�ری و �د!ر!ت �!�(�د ��ر ھدا!ت !��ط�� 72ده دارِ 

����ر !� �>�%!(� ا�ت �� ھ!GLو�� ,��ُ� ھدا!ت و رھ�ری ���ده �دا�(� و » ,�
�ری در ,ر!�ن ا�,�م ��ر ,��� ,��ِ� آن � �! �����6ظ ���رB!رِی �واء ,�

 و !�  ا�راد��ر ھدا!ت !� رھ�ریِ » ی��ر ��ر«2�ده !� �!�(ر ا�ت و ��ظور از 
 �ر  %ذا!� �!�(ر ا�ت ود ا�,�م ��ر ,��ُ� ��ری آن 2�ده  �وده و در رو�ا�ور

ا�واع و �طوح ��(6ِف ����ِل ر!��ت و �د!ر!ت و �ر:ر�(� و �ظ�رت و 
  و �ط�%>�(� و طرا���� و (�*!*�(� ����ل آ�وز �!ز�ر���دھ� و �ظ�	ر آن و

��!د؛ و�ر�وط �� �رر�� و (��!ص و �!ره�و!��د�B و ھ�ری و  و�!�  د1%ت 
�ل �!وه (و%!د �ر��!� داری، ��رھ�ی ���(���ب �� �!زان ( ����!د (و,� دا�ت 
�� رو!7�ر�(� ��U (ر و آ��ن (ر �!�ود و ا���ل ,د!دی از ��رھ�ی �,

 ِ����ر ,� ��U �و,ود �!�!د و%� ا%,� �)��� ا����ً  ر ��ری�� و (��!ز آن �� 
��L����دھ!��ل ا�(��د  ط�*� ��رBر، از).ن ���� ���ر��6 �>!ن ��1	� از ( 

و، �� ا�(��ب ا��2ء  » ,�>!ت �>�ل« د!Gر ا��ر!ت �ل ، �� �>د�ر��!� داری
 رده .ھ�ی ��رBران ، ا��ر!ت �ل ,�>!ت در ,��>� را (��!ل �!دھد ���واده

�ل از ا�راد �*وق � Bروھ�7ی ��(6فِ ھ�ی �!ش و �م :�	!���)�G!را�,�م دھ�دهُ  
رھ�ری و اداری در �!ط� ھ�ی ��(6ف (و%!دی و ا�(��دی  ��رھ�ی ��ری و

�!��� را (��!ل �!دھ�د �� ا�ط=��ً  �2���رده �ورژوازی «!U ��ر ا,(
U!)را���ر « �� �,�ی آن �!(وا�!م �Gو	!م - »ط�*� �(و�ط ,د!د«!� » �ورو
��ر��ن در  �����6!ن ر�(� ھ�ی آ�وز(. ���!ده �!�ود-»�(و�ط ,د!د ��ای 

�!ن �!�زھ�ی آ�وز�� ا�راد��نِ Y)  -ود�!��� �و�2 ھدا!ت آ��ن ���وب  - 
(ر�!ت و آ��ده �ردن �!روی ��ر �ورد �!�ز �ر��!� در �6�روی  ��2رت از

 ا!ن ��ر ا,(���2 �رار  در ز�رهُ  �!ز����د 2�وم آ�وز�Bران ا�(��دی �!���د
%��ظ ��   ازا!ن در �6!ت اشا,(���2 ا!ن ��ر (��!ل دھ�دهُ  ا�راد). �!G!ر�د
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  �ورژوا	� �ر��!� داران و !� ��7دھ�ی �� �,�ور �� �روش �!روی ��ر �ود
����ً (و�ط ا!��7 ا�(���ر �!�و�ددو%(��در �!ط� ( و ھ�Lون ��رBران  ھ�(�د و ا

 ا�,�م �!دھ�د ��رBر ���وب �!Gرد�د  ��رھ�	� �و%د)ھ�ی (و%!دی و ا�(��دی
 ���6ظ ، و,ود ا,(���2 آ��ن را (��!ل �!دھد، و از �وی د!Gرو%� ا!ن �!�� از

�� ���ت �� ا!��� ,�!�Gه و �*ش �ر(ر !>�� رھ�ری !� ��(رل ���دهُ Lو� ھر�Lد 
6�رد��ن ھدا!ت !� رھ�ری !� �ظ�رت �ر  ��رBران در رو�د ھ�ی ��ر دار�د�و 2

,ز	� ��رھ�ی ,��� ا�ت و در ا!ن ار(��ط در2!ن ��ل ھر�Lد �طور ���(�ً 
!�� �6ط� در ا2��لِ  �ر��!� داران و ��ر�ر��!�ن �ورژواء ده و ��رBزارِ ��*ش �

�����د و ا�*!�د !�Bران (و�ط �ر��!� را �(�*ق رآ��7 �ر ��رBران را ا!�8ء 
 �L!ن �و�>!ت و �*��  در �طب �ر��!� �رار �!G!ر�د و �!ز در �(!,�ُ ،�!��ز�د

�� دار�د�<)� �!�(ری واز  ��%���� و درآ�دقف و رو!7ر�(� از �*ور �طور 
  در ,��>� �ورژوا	� ���(�ً ��1(ری از ��رBران��ز%ت ا,(���2 و�>�ویِ 

����را!ن . را (��!ل �!دھد  �!م د!Gر و,ود ا,(���2 آ��ن�7ا!� وردار�د و�ر�
�وع و,�,ود ا,(���2 ا��ن !U آ��ن ��6ت ا,(���2 دو���B ای دار�د و در 

�!��� وان 8Bت !U ��ط�*� !� �!(و �2��دارای ,�!�Gه ا�(��دی و  ر ا,(
!��!دھ�دل ا,(���2 رو!7�ر�(� ���(�ً �ر(ر و ��1(ر از ط�*� ��رBر را (� �� 

�را ھم در ا!�,� ا! .���!د» ��ر�(و�ط ,د!د«ھ���Gو�� �� 8B(� �د �!(وان آن را 
 (�*!*�(�  طرا�� !� ��ر ��ری ����د ��رھ�ی �ر��ً (و�!A دھم �� آن ا���لِ 
��رِ  �ر�وط �� �6�روی ا�(��دیو62�� و ا�دا�2 و �!رهِ  ً��!*)�� �� ھدا!ت !�  

رھ�ری !� �د!ر!ت !� �ظ�رت ���وب ��!Gرد�د �!ز �رای �����ن �ود �!�(ر 
�و1ً در <� �����د !��(�ز و �ر(ر از ,�!�Gه ��رBران ا!,�د ��(ر ,�!�Gھ� � �!

�2��  ��ری و در�واردی �ذ�ور� �!��رد!ف ,�!�Gه ا�راد �(>6ق �� ��ر ا,(
در��ن Bروھ�7ی (.��1(ر و �Bھ�ً ���!ت ھ�ی و!ژه و �ر,�(� �رار دارد

�� ھ�وز در ,وا�� �!ش و �م 2*ب ���ده ��!زان ���(�ً -»�!�� :رو%(�ر!�« 
 را �!(وان ��ش و!ژه ای از 1!� ھ�ی (�(��� ا���ر �!��� - و�!>� و,ود دار�د

  ).����ب آورد
�� از �راد ��ا    Bروھ�7	� ازLو�    ھ� ��1و��	ل (و%!د !� ���د%� �!زان ���(�ً 

2�د(�ً ��  را)و��	ل !� �د��ت��78وم ( �! ً�����!ت ���� �ود دا�(� و (%�� در 
���د ��ش !���ر ���� �ود �� ا!ن و��	ل ��ب �2!دی و ا�رار �>�ش 

زی د!Gری از ا���ر �!��� در ,��>� �ر��!� داری ���وب و�رده �ورژوا
 ا���ر 1زم �� ذ�ر ا�ت �� 1!� ھ�ی (�(���ِ .( ��و�� ���!ده �!�و�د

���!� �2���ل ��ر �(و�ط ,د!د و �رده �ورژوازی ��و��، �� ،ا,(�� 
�����ن«!ت ,�>!ت ا!ن ا���ر را (��!ل �!دھ�د و در ز�رهُ را)��>� » ز��,

,7ت ا�,�م �رار دار�د، �(�د ط�*� ��رBر در ���رزه 62!� �ر��!� �طور ا2م و 
 رده ). و Bذار �� �و�!�%!�م �طور ا�ص �� ���ب �!�!�د�ا�*=ب �و�!�%!�(

�ل از ا�راد �*وق �G!رِ �)� ���ل در ��رھ�ی ��ری و �و���� Bروھ�7ی 
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�� ) و �!ز در �6�روی رو���	�(ھ�ی ا�(��دی رھ�ری و �د!ر!ت در �!ط�
 ا�(��دی و ی �!ط� ھ�رھ�ران و �د!ران �!ش و �م ار�د در ا�ور ��(6فِ 

�>� �ورژوا	� را (��!ل �!دھ�د و در وا� و رو���	�ا,(���2 و �!����,  �
2�د(�ً �� (���ب �7م ���(�ً ��1	� �! ً���� از ا���� ارزش ا!,�د �ده در (

�ردم ز�د�B �ود را �!Gذرا��د  �روت �(>6قد !� ا���ل د!Gررو�دھ�ی (و%! �� 
�>� �ر��!� داریِ در(و�,�<)�در ,�!�Gه ���!�د�Bن و )  ��و��فِ ر 

��رBزاران �!ش و �م ��6د �ر(�ُ� ���رار دار�د  اران ��و��دار !�ط�*� �ر
�� ا�ط=��ً �ورژوازی �ورو�را(!U د���� از �ورژوازی را(��!ل �!دھ� 

 ��و�� در  �(>�رفِ ا!ن ��ر اBر�L در ,��>� �ر��!� داریِ ( ���!ده �!�ود
�ل �روا�� )�� و از ,��6 در  �ر��!� داران و ��رBزارانِ �Bن���!�د ردهُ �و���ِ� 

  �*ش ��6د �ر(�� و2�ده ای ��ا2(��ر�  و%� � �!���د�!ط� ھ�ی �!ر ا�(��دی
 و �6!ت �ظ�م  ا�ور ط�*� �ر��!� داردر ��ِر رھ�ری و :!��ردِ  ا�راد �ز�ور

!���ر �>!�� از ���!�د �!(وان و 1زم ا�ت آ�را �ورژوا	� ���م ا!�8ء 
�ر(�ت از �ر��!�  ��2؛ ��ش د!Gر �ورژوازی ا%�(�)��وب ��ود�ورژوازی 

 1!� ھ�ی :�	!�� و �!���ِ . �ط و �وUL ��و��داران �زرگ و �(و
 ���ل در ا�ور ��(6ف ا!د	و%وژ!U و �!��� و ���	� و  �ر�� ایِ Bروھ�7ی

2�و��ً �*وق �G!رانِ  �� در ا�(�دام ��ز����7ی دو%(� :6!�� و �ظ��� و �!ره 
 �)��و���ت ��و�� و !� ��7دھ�ی �ذھ�� �!����د و �*وق و و��و �!

�و1ً ھم �طA ا�ر�2!دی<� �L رB2 ا��ن ا���!���اد �(>6ق �� ��ر ا,(  ِ� 
�و%د ��ر���د و%� در وا�� از ���لِ �!» ��ر �(و�ط ,د!د« �و�وم ��   

�!ن �!�ود، از آ�,���رBران و (وده �رY) ه و �*�� در  دم�G!�, ً��!*)�� ��
�2 ��78وم  ھ!c ط�*� !� �، ا,(���2 �دار�دد��ن و �!�(م (و%!��ز���ر ا,(

ر(�� �رBزارن :�	!ن � 2وا�ل و �را (��!ل ��!دھ�د �6�� �رفِ ��!A و وا�>� 
 از �ظم ا,(���2 ی و ��و�ت �ورژوا	� �رای �را�تو دون :�!ُ� �ورژواز

)� �رای ���ن و�ورژوا	� و ا�*!�د ��ری و ��7ر و �ر�وب ��رBران و ز�
����� و2��لِ �8ظ !� اِ   � ِA%�� م در �را�ر ��!ر ا���ر و ط�*�ت� �ورژوازی ��

��6 !� �!ن Aم در �ط��� �66�ا%�(� ا!ن �دان �>�� .(و �!ره ��رده �!�و�د ا%
�*=ب ا�راد �� ا  :�ره ای از ا!�Gو��!�ن ا�*=ب �و�!�%!�(��!�ت �� در ,ر

���رزه ����دھ!�GLه و �7!:!و�د�د و !� �طور ��6 (ر� �!��   ).Lو,� 62!� �ر
 را �ورد (و,� ظ�7ر �ده (و�ط ��ر�س در ا!ن ار(��ط   ��ل �ر�� �ظرات ا

  :�رار �!دھم
زدھم،  !�زدھم، دوا��ول �طور :را��ده در �(�ب �ر��!� اول,6د در(   ��ر�س

٣٣٩ -۴٠، ۴۶٢��ط�ق �� ���8ت  -�!زدھم، �7Lردھم و �!�ت و �وم   ،
�� �رد «: �L!ن �!�و!�د) دری� ا!رج ا��(ر,��ُ  ٣١۴ و ۵٨٣، ٣٩٢!���در ز

��د، او �ود �ر !��واد ط�!>� را در (ط��ق �� ا�(!�,�ت �>!�(� �ود آ��ده 
�>دھ� (�ت �ظ�رت و رھ�ری د!Gران �رار . و!ش رھ�ری دارد�%!ت ��>
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�(�د « و (� ا!ن ز��ن . »�!G!رد ��در رو�د ��ر �!ز ��رھ�ی ��ری و ,�
در . »دو (� �ر�6ُ� (��د ������ از !�د!Gر,دا �!Gرد�د دھ� ا!ن�>. �!����د

�!روھ�ی ��ری (و%!د �دان ��ب در !U ,7ت �B(رش «�ظ�م �ر��!� داری 
آ��L را �� ,زء��ران از د�ت �!دھ�د . �� از ,�7ت د!Gر از �!�ن �!رود�!��د 

�ر�ز �!Gردد)� ا!ن �ود ���ول ��ر. در �طب �*��ل آ��7 �� �ر��!� ا�ت 
���و���(وری ا�ت �� �!روھ�ی ��ری رو�د ��دی (و%!د، ������ �!رو	� �!���G و 

��ری . �در(� ���م، رودرروی ��رBران �رار �!G!رد�ا!ن رو�د ,دا	� در ھ
ا�راد ��رBر و�دت و اراده ��ده ھ����Gه �� �ر��!� دار در�را�ر ھر!U از 

�و�2ُ ,�رو�د �ذ�ور در .  ھ!	ت ��ر ,�>� را �رار �!دھد، آ��ز �!�ود
��رBر ���را ��ورت ,زء ���و���(ور، !� رو�� (و�>� �!Gذارد �د،��ر ���ص 

�6*)��از ��ر �رای (و%!د ���ر  و در ��>ت �زرگ، �� 62م را ������ �!روی 
�!ل �!Gردد���رد، (B �� �!��� �!روھ�ی ,دا	« . »�!G!رد و �� �د�ت �ر

ھ� �� و��	ل ا2��ل �6طُ� �ر��!� دی و (�د!ل آن �!رو��ری رو�د ��ر از ��ر !
�ل ...�ر ��ر���را�,�م در ��>ت �زرگ �� �ر:�!� ���!�!�م ا!,�د �!�ود 
�!رو	�  �7��ن ا�دازه �� 62م و دا�ش ������...در �ظ�م �ر��!� داری«. »�!Gردد

��(*ل �� رو�د ��ر ���م �!Gردد، ��رBر را ���ت �� �!روھ�ی ��ری ا!ن 
�!��ز�درو�د ���G!� «.» وظ!�8 رھ�ری، �ظ���� !رت و ھم آھ�V ��زی، ھ�

 �!����د، �� !�� از وظ�!ف �ر!���ری :!دا ��ل ھ� �!����ر (�ت ا�(!�ر �ر
6�رد . (�د!ل �!Gردد������ وظ!�8 ��ص �ر��!� و!ژB!�7ی ��(ص رھ�ری 2�

 ,6د  �!زدھمدر ��ل( !� ا!��� �� ا%��ل ����ر �ظر ��ر�س.»�و!ش را دارد
� ) (ر,�� �وق ا%ذ�ر از ا!ن ,6د۴١٢  ��ط�ق �� ���8- �!�اول �(�ب �ر

����ل « �� �����»U!و%وز	د دو%(!�ن، رو���!�ن، �*وق » ا!د����دار�د 
2�و��ً !� ا��راً �و�2 �*وق �G!ر ھ�(�د-»دا��ن، �ظ��!�ن  و �!ره ��  - ������ 

��!ز از ط�*� ��رBر ���وب �!�و�د)�  .Bروه و!ژه ای ���6 ,دا و 
�ن در �ورد Bروھ��دی ط�*�(� �ر�س �� �ظر!ُ� �و��ً �!�ن �دهُ 8(� ھ�ی �B   ا!ن 

 �2��در ,��>� �ر��!� داری ، در �ورد �78وم ط�*� ��رBر و ��8ھ!م ��ر ا,(
�ل از �)� ���!���رھ�ی ��ری و  72ده دارِ  ا�راد �*وق �G!رِ رده ھ�ی :�	!�� 
�ل �ورژوازی �و و  در �!ط� ھ�ی ا�(��دیرھ�ری و �د!ر!ت)�� U!)را�رو

 و در�ورد  در �!ط� ھ�ی ز!ر���	� و رو���	��ر رده �و���� ا!�Gو�� ا�راد
 ا�راد ���ل در 2ر�� ھ�ی  �طوح :�	!�� و �!���ِ ,�!�Gه ا,(���2 و!ژهُ 

رو���	�، در (���ض �!�ت و �6�� رو!7ر�(� �� آن �ط��*ت دا�(� و آ�را (Y	!د 
��د!�.  
 ��ز ��ر�س در ا!ن ار(��ط و,ود دارد �� ظ�ھراً  �وی د!Gر 8B(� ھ�	� ااز   ا

��ظر �!ر�د �� �ظر!� �ن در �ورد ��8ھ!م ط�*� ��رBر و ��ر �(و�ط ,د!د و 
��د و �(� !�8B(� ھ�ی  ���ورژوازی �ورو�را(!U (ط��ق �دا�(� و آ�را (Y	!د �

��ر�س .�وق ا%ذ�ر �ود او ھم (���ض دارد ���(�!\ �=وا�ط� «  در �(�ب(Lو�
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�و%�، a١٩۶٩ ا�(��ر ��ل �ز��ن آ%����، (�ر!» (و%!د �را!�د<�، �ط� 
  :�L!ن �!�و!�د  )٧٠ و ۶۵-��8�۶۶ت

، ��  �ر�	�� داری و�ژه.�وه و��د !�  .�ول وا>)� #	ر �ت �ر�	���� :!�ر�ت   «
U! ر و �!�(ر)�!� ����رBر ��ورت �ردی �6 �ر#�ب �	  ً	4	� "�روی #	ر ا(

�� ��ھم در ر���ت   رو�د ��6ِ 4	�ل وا>)�ِ  �86)����ر �!�ود، و �!روھ�ی ��ر 
ھ�(�د و �ل ���!ن (و%!دی را (��!ل �!دھ�د �� ا���ل ��!�ر �(�8و(� در رو�د 

���د  (و%!د ��1 !� �� �!�ن �7(ر (و%!د ���ول �ر�ت �=وا�ط�ُ !��� �!�(ر : !
��د، !�� �>�وان �د!ر، ��7 �� د�(�7!ش، د!Gری �!�(ر �� �Dزش!�دس، ��ر 

Bر !دی، !�  �(��ص ��� و �!ره، د!Gری �>�وان ��ظر، �و�� �>�وان ��ر
��ر U�� (�تِ  روی #	ر #	ر#ردھ	 ی "���ن ���ر ھر�L �!�(ری از�د!�. �ر��ً 

ط�*�   #	ر3ران �و�دو دار�د�Bن �!روی ��ر (�ت �78وم #	ر �و�د  �=وا�ط�ُ �78ومِ 
!����ً (و�ط �ر!*)�� ��
)�تِ ز�ر � ا�(���ر �ده و��دی �!�و�د، ��رBرا�� 	  

��ر�Bه از #	ر3ر (�)��L���L .  و (و%!د آن �رار دار�درو�د ارزش ا�زا	� �� را 
ر#�ب �تِ   )	�آن (��!ل �!��د �د�ظر �رار دھ!م، در ا!��ورت �واھ!م د!د �� او 

 ُ� 	�  ً��!*)�� �(�و�4 ای از  �� در2!ن ��ل��;ول (�)� در !U �ود را  
�!��� اBھ	#	 U! ر�� ���7م �!�ت  c!د، و درا!�,� ھ��� ��د (�*ق وا�>� 

��رBر���وص �� �ر��ً �2وی از ا!ن ��رBر ,�>� ا�ت L*در �� ��ر !دی 
�ن ا�ت �و%د !� �!ر �و%د  ��وای ��7	ن��ر �� «...»دور !� �زد!U ا�ت��

��ده را �و�ت: ���دB �7ت� ����رBر �!ر �و%د �ود �>�وان ���ل �!6(ون  U! .
��د !U �و!��ده ا�%>�س، �!���ر���� ��ر  U�� �� رای ���ر �ود� ��ی 

�رم ا�ر!�م ا�ر!�م . ��رBر �و%د ا�ت ����ده را، �7���Gو�� B 6(ون ��7ت!�
��د، ��ورت ���را�دا�(ن ,وھر و,ودی !�او �>داً . ، (و%!د ��ودCو�ش(و%!د 

 ا�� :رو%(رِ .  %!ره �رو�ت و �د!ن ,7ت �رو��ده ��1 �د۵���ول �ود را �� 
��، �� د�(ور ���ر �ود 1!:اد��ِ  U!ز ً=�� در ��ره  �ده �ط�%ِب ��(�ر، �(�ب 

��د ا�(��د!����ول او (�ت ��ول �ر��!� �وده، (� آ�,�!��� (و%!د  ��� 
آواز �وا�� .  �!��د، ھ����د ��رBر �و%د ا�تو�*ط ���ظور ا�زودن �� آن (�*ق

��رBر  U! وا�د�!�و�(� �� او �رای :ول . �!ر�و%د ا�ت�� ھ�Lون :ر�ده 
ا�� اBر ھ�!ن آواز �وان درا�(�دام . �!�وا�د، ��رBر �زدی !� �رو��ده ���1ت

 U! ورد، درا!��ورت او�!����ب �ر�(� ���د �� از آواز �وا�� او :ول در
�!����ً �ر!*)�� آ�وز�Bری �� �� د!Gران .و��د ��7"د ��رBر�و%د ا�ت ز!را 

�زد �G!ر در Bرر��و%� آ�وز�Bری �� �>�وان . Bر �و%د �!�ت(>6!م �!دھد ��ر 
�و��� آ�وز�� ھ�راه �� د!Gران ا�(�دام �ده ا�ت (� �� ��رِ  U! ود �ر :ول� 

��رBر �و%د ا�ت �روشِ ���ب ا!ن �و���ُ  U! ،م ( .» دا�ش �!��زا!د��ا��ره 
��ر�س در ا!ن ,�=ت �� وا�A ا�ت  ����ر �و%د« « ��را ��78وم ��ری 

�!د �رار داده ا�تY) ورد���د در�ظر دا�(� و !�  ).ا���� ارزش (و%!د 
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    ��ا!ن د�(� دوم از 8B(� ھ�ی ��ر�س رو!7�ر�(� ���� از �!(وان 8Bت 
آ��ت �� از �ظر او در ,��>� �ر��!� داری در ھ�� 2ر�� ھ�ی (و%!د و 

�� ,�!Gز!�� ا�زار د�(� (و�ط ���!ن - ا�(��د!���ود��ر ود�(�Gھ�7ی � از ز
 د!Gر ھ�� �*وق �G!ران ���ل در -  �*در ���� :!�ر�ت ��وددر رو�دھ�ی (و%!د

���ری و رھ�ری و �د!ر!ت، از آ�,� � �! ���وع �ود ��رھ�ی ,�,� در 
»�<� ا���� ارزش �رای  (و%!دِ ای را (��!ل �!دھ�د �� در�د�تِ »��رBر ,

�!���ورد �!�ز�ر �<���رBر«،  �!���د واز ا!ن %��ظ , «���وب �!Gرد�د؛ و 
��ظر ) �� �� �ظر!� �ن ا�ط��ق دا�(�( ا!ن در(���ض �� 8B(� ھ�ی د�(� اول او

�و!د�!ر�د  ����رھ�ی ��ری و ر ��ھ�ری و �د!ر!ت در رو�د ھ�ی  آن �ود 
 �>=وه ا�رادی �ظ!ر .��ر در (��د �� ��ر ,��� در �طب �ر��!� �رار دار�د

 ���ب ��ران �ر��!� �L در ا�(�دامِ �وان و آ�وز�Bر ھم ���L و آواز ��دهو!�
�ن �� :�	!ن !��� ���ب �!�!�د در��%!�� ط�ق �ظر» ��رBر«دار ����د �ر��ً  

�� (و%!د  �زد�G!ر و(ر �!ز �!�(ر (�ر!A �واھد �د ا!�Gو�� ا�راد در �ور(!
 ا���� ارزش �رای �ر��!� ����د  (��7 در �!�� از و,ود ا,(���2 �ود ���دهُ 

�وع  �!م د!Gر دروا�>�ً ��رBر و,� دارای ,�!�Gھ� �!���!�� و �!ر��رBر و در 
 ً�����وب �!Gرد�د  �(>6ق �� ��ر �(و�ط ,د!د2�و.   

 �� 8B(�  ��ش اول از�ورد �ظر ��ر�س در» ��رBر« ��(� در ا!ن ا�ت �� ا
در رو�د ,�>�  �ر�ت ���ده  �*وق �G!رِ ھ�ی د�(� دوم �ر��ً ��78وم ھر �ردِ 

 ا�ت، �واه ا!ن �ر�ت ���ده �ود (و%!د ���ده ا���� ارزش (و%!د ا���� ارزش
 ا!ن ا�*!�د  ���!دن ��و !� در �د�ت (�*ق و (�ت ا�*!�د و ا�(���ر �ر��!� ���د

ازد!د�Bه �6!ت Bروھ��دی ، و �� ��78وم ��رBر و ا�(���ر �رار دا�(� ���د
 ھ�ی  (*�!م ��دی ا�راد �ر��ب �*ش ا��ن در رو�د، اBر�L �را��سِ �ط�*�(

،�<��, Aدر �ط �� وا�>�  �� در آن ط�*� ��رBر از ��رBرانِ �=وا�ط� (و%!د ا
�!ل �!��د�)����!ز از ��ر �!���ِ  او1ً  ��، !>�� ط�*� ا!)� ��)�ل از رده ھ�ی  

�!���د ��  �*وق �G!ران ���ل در ��رھ�ی ��ری و رھ�ری و �د!ر!ت  (�(���
����ً (و�ط �ر��!� ا�(���ر �ده و �ط>�ً � ز!ر ا�*!�د آن �رار دا�(� و%� در2!ن ا

 �ر(ری ان و �ر ��رBرد ھ�(�ان��ل در �د�ت (�*ق ا�ر ا�*!�د و ا�(���ر ��رBر
��!ز از رده �و���� ا!�Gو�� ا�راد ���!�ً و �درو رھ�ری دا)� ا�ت �� (��7 در  

��رBر وان �� ا�*!�د درآوردن ��رBر ا�رِ �د�تِ  �� ز آ��ن و �7ره ��� اان �!
� از  و �ر��ً ,�!�Gه و �*ش رھ�ری و �ر���دھ� دا�(� و �>=وه ���(�وده

�<� را ھم ��ورت �*وق و ا���� ارزش (و%!د �ده در رو�دھ�ی ��ر ,
���د و �!ش�م�زا!�ی !��=ن (���ب  .) �)8B ن ا�(���ط از!�L ���(ذ�ر �!�وم 

�����>�  ���ل در رو�د ��ر ھ�� ا�رادِ  �ر ا!���ھ�ی �*ل �ده از ��ر�س ,
�!�� ا�(���ر �!�و�د و !� اBر �8رض �Gو	!م �� �ظر �دون ا�(���ء (و�ط �ر

��ر�س در ا!�,� �L!ن ا�ت، ��!د 8Bت �� ا!ن ا�(���ط !� ا!ن �ر��ً �ظر ��ر�س 
  از د!د�Bه وا�>�ً ط�*�(� ��Gه �رد و د!د �� ا�راد�!��!�ت). �ط>�ً ��در�ت ا�ت
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��رBر ,�>� « ا!ن(��!ل دھ�دهُ  «!Bر , ا!نر و ���ل در رو�دو در��  �<�
 !�Gه و GLو�� �*��وا	� ��1ھ� دارای �L ,� �ورژ)و (وز!�(در �6�روی (و%!د 

  ا�,�م ��رھ�ی ��(6ف �ر�وط ��  Bذ�(� از-!� آ��7 �!����د !>�� آدر ا!ن رو�د
�� �ھ�( ارزش  (و%!د ���ده ا���� �رفِ -  ھ�ی ��رف(و%!د ارزش���L ،د

����رBران وا�>��ر���ن 72ده دار   ��<! ����ً (و%!د � �L!ن ا�درھ�ی ,�!� �! ،
 ارزش و رھ�ری ���ده ا���� ارزش و �!��ً در �د�ت (�*ق ا�ر (و%!د ا����

�!��� �رار و��(رل ���ده ��رBران �!����د و %ذا در ز�رهُ  �2�� !U ��را,(
� ً����و  از ��(رل  �*ش و ��ر�رد��ن ��2رت!G!ر�د و !� ا!��� �ر��ً و (

�رھ�ری رو�د ��ر و �� ��رBران �ز�ور ,7ت (و%!د ا���� ارزش �رBران و �!
2�د(�ً !� ��ن ھم ���(�ً  ��1!�د و �2!دی �ر���8ر��	� �ر آ��ن ا�ت  و در آو 

��ً دروا�� از���!ن �!Gردد و در�(!,� (Y) ن ا���� ارزش (و%!د �ده�� ھ
 Uوازی �ورو�را(!ژ �و���� ���م �ور ا,(���2 در ز�ره !U ��ررو!7ر�(�

   .�رار دار�د
 ِ�2����ل در ا�راد �    ��ل از ادا�� ��ث در ا!�,� �طور ���!� ای ,�!�Gه ا,(

 �!�(ر - �� ��=ً (� �دودی �دان :ردا�(� �د -�6�روی رو���ت ا,(���2 را
�ل �رار �!دھمY) ورد (و,� و� : ِ�2�� ا�راد ��ظر �ن ,�!�Gه ط�*�(� و ا,(

��ً ���ل !� �!*)�� ھ�ی (و%!د و 2ر�ُ� �رآورده ھ�ی �>�وی ����د �>�ل در ر�(
��!ش ھ�ی (Y(ر، �و�!*� ،�	�� �، (را��، �و�(� ھ�ی اد��، ا�>�ر،�!6م ھ�ی �!�

��ً (و�ط ,7ت �� !� ��8�6 و �!ره ����ً وآ�وزش ھ�ی ا�=�� در �واردی (
��!ن 	>ه ھ� ((وای ا����� �و,ود در ا!ن �رآوردB!ری ط�*�(� و ا,(���2 و 

�%!ن و �رو,!ن و  ا�ور �!��� و �(>6*�ت آن و �> و ���6!ن ��(*!مِ .�!Gردد
�6 �!������D6نِ � ,�!�Gه ط�*�(� وا,(���2 ا��ن :!ش از ھ�� و در  �!ز �طور 

��ً (و�ط د!د�Bه و �وا�� ط�*��  ا,(���2 وا�����ِ �(� و ,7ت B!ریِ �واردی (
�ل در ر�(� ھ� و �و���ت ا�راد ��(.��ن (>!ن �!��دھ�!د6�ر 2�ا2��ل و

��(*!م ��ش ھ�ی  ���6!ن و��	ل و �د��ت �ورد �!�زِ  (و%!د ���دهُ ��(6فِ  
 و �(>6*�ت آن Lون ���	� و �ظ��� و :6!�� و  ���م �!���ِ ��(6ف د�(�Gه

��ر���ن �6�روی (و%!د و ا�(��د �رار Bر�(� و �!ره �د!�7 ا�ت �� در ز�رهُ  
�*�ود از ؛ ��!د (و,� دا� (>	!ن �!�ود,�!�Gه ط�*�(� ا��ن �ر ا!ن ا��س ��ت 

���6!ن ��ز����7 و ��7دھ�ی �!��� و �(>6*�ت آن ھ�واره ���6!ن ��(*!م در 
��ً ���ل در �وزه (و%!د » د�(�زد« ا�راد ).ا!ن �!ط� ا�ت!*)��!� �*وق �G!ر 

 در ��ر(7!� و  ��-  ���ل درھرBو�� �و���-��ر���ن ,���� ا!ن �وزه(�>�وی
�و1ً ز ���6!ن ��(*!م ا�(�Dل دار�دودن و��	ل و �د��ت �ورد �!�ھم ���را<� 

 د(و%! �6�رویھ����د )دی ���وب �!�و�د ا�(����ر���ن �6�روی
����ً !>�� در �ور(!��) ا�(��دی(��دی��!زان �*وق و �2!دی ا��ن از �د  ا

�(ر���د �رای� ��!<� �)�!%�)!:��ارزش  �ر�وط� ا���� �����ن �و���ت 
���د و �د!�Gو�� (و�ط ا!��7 ا�(���ر �!�و�د �� درا!��ورت(و%!د!� و �د!ن  
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��رBر ����ب �!�!�د و%� �!م د!Gر از و,ود%��ظ  �)� �� ا,(���2 ا!ن ���ن 
(و�ط �*ش ھدا!ت ���د�B ا��ن !>�� ,7ت B!ری  �!(وا�د (>	!ن ���ده (ر ���د

�>�وی ای �� (و%!د آورده ھ� !� �د��ت ط�*�(� و ا,(���2 و ��(وای ا����� �ر
���د (>!��ل �ر 	و 2ر�� )��!ن �!Gردد �� در ,��>� �ر��!� داری ا��راً 

�!نِ ا �ورژوا	� !� ���وی د!Gر �� ھ�ی,7ت B!ریY) و در را�(�ی ����� ����� 
�!���د؛ ��!ر ���6!ن  ا���ر �ورزوازی و ��و�ت آ��7و 2=	ق و �وا�ت ھ�ی 

  در ا�(�دام ��� وآ�دھ�ی ��1	� دار�د و !� در �وزه (و%!د �>�وی ��!� �>�1نِ 
�و1ً �*وق �G!ر �!�(�د<� در در,� ���ت  ,�!�Gه ا,(���2 و ا����� ا��ن 

��!�د(و�ط �!�  و �:س,7ت B!ری ا,(���2 و ا����� ��((ر در آ��L 2ر�� 
  ���ل در �و���ت �*وق �G!رِ �!زان درآ�د��ن �>!ن �!Gردد؛ و �د!رانِ 

�)�!%�)!:�����ده �رآورده ھ� و �د��ت �>�وی دارای ھ��ن ,�!�Gه ط�*�(�  (و%!د 
ھ�(�د �� در�ورد رھ�ران و �!ران و ��ر���ن اداری در �6�روی (و%!د ��دی 

  .8B(� �د
�ت �>!�� از �6�روی �>�وی ���لِ �� ���ی �ذھ�� و  ��7دھ   �د!�7 ا�ت 

6�ررو���!ون و �!ره، از آ��!ق و  (� ��2رت ازدش �ر��ً �,��� �*ش و 2
ر را�(�	� ار(,��2 و �را�� و ھدا!ت وا�*!�د ��ری وا�=�� �ردم د

�� -  و �(>6*�ت آن ���م���ً ھ����د رو���ی �!���وا	� و ��ا����� ا�ت، (��ورژ 
 ھ�ی د!Gر ���وب �!�ود؛ %!�ن ���ت -ذ!=ً �ورد (و,� �رار �واھ�د Bر�ت

6�روی�  ً=��� ����د (��7 در (� دا� �ورژوا	� ��ت و �و	��ز�ور اBرھم 
�ن (و%!د و2ر�ُ� �رآورده ھ� و�د��ت �>�وی �7ر��ل �ورد �!�ز �ود �

ا!ده ھ� و   و ا���2ُ  (رو!\ (�6![ و ��و �د��ت ,��>� و �1=ی ا!ن �رآورده ھ�
در ا!ن ,7ت   ,��>� ا�رادھدا!ت وا�*!�د ��ری و ا�=��Bرا!��ت �ورژوا	�  و

�� :رداز�د .�L�����ب �!�ت �� ھ ���� ر���� ھ�ی �و,ود  2�وم!ن ا��ره ��م 
�<��و1ً اط=�2تِ  �ر��!� داری، در,�<� ��  ا�راد ,��>��!�زِ   �وردBو��Bونِ  

��!���!�دھ�ی �!��� و ا,(� �و!ژه در ز�!�����ً ��2 و ا�(��دی را ارا	� � و ا
���د!�!ن  از آ�,� �� ا،�رای آ��ن �ر���� ھ�ی Bو��Bو�� را (7!� و 2ر�� 

وا	� و �� �ر�ورد ھ� و  از د!د�Bھ� �ورژ را در 2�وم !� ا��ر �واردھ���ر
(� �ورژوا	�  اذھ�ن در ,7 ھ�راه �� ���(نِ و (�8!رھ�ی �ورژوا	� و %ذا(>�!ر 

���وب �!�و�د و �*�� دو���B دار�دا�,�م �!دھ�د، ���Bو���(� دو�  :
   . �ورژوا	�� و ا!د	و%وژ!Uِ رو!7�ر�(� ا�(��دی، و �!��

�� و :6!��  �!��� و �ظ� ���ل در ��ز��ن ھ� و ��7دھ�ی�*وق �G!رِ  اد   ا�ر
 (�آ�,� �� ,���  و :6!�����	�(و ���	� (��!ل دھ�دهُ ��و�ت �ورژوازی

 آ�,��� �� و �!ز (�  �وده و در�د�ت �8ظ �ظم ا,(���2 �ورژوا	� دا�(��!���
��ً �!ر �!��� ����د ا�(=��ت ��و�� �!ن ا���ص اا�ورِ !*)��ز د!د�Bھ�  

��د	�ورژوا!��دا���نھ!) � �ر�ورد L �	م در رو�د ارزش ا�زا!*)�� �طور 
���د و ا�(���ر ��!�و�د �ر��!� �ر�ت �دار�د !>��!� ا���� ارزش (و%!د �
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�=ً ��%ب (و%!د�����و1ت و �د��تِ Lو��� در ا!ن �!ط� ھ� 1ا�ل �طور   
��دی !� �>�وی�<��لِ  -  �ورد �!�ز ,��� ���ورت  - ا���� ارزش ا�ت(و%!د 

6�رد ا�راد �ز�ور��!G!رد؛�2 �6��=ً ��%ب ��2ر( و �طور�� �ت 1ا�ل �طور 
�!ن ازY) »�,2دِ » �را!ط ��ر��� 1زم ,7ت ا�*!�د و ا�(���ر ����ب و

��رBران در 2ر�ُ� (و%!د و ا�(��د  ���!ت ط��8 ���م ��رBران و�!�و �8ظ ��
�!ن ����� ,���7 ا!ن !Gروازی �ر ا���ر و ط�*�ت دژ �ل �ور!�Y) ن!�L� و ھ

 �ر�وب ��رBران و (وده ھ�ی �ردم و  �� �!�ن د!Gر ��7ر !� !� وط�*�
رژوا	� ���م و �را�ت از و� ا,رای �وا�!ن ,ر!���7ی ���!�ده و :!��Gم آ��7 و

�66����� و ���%A ط�*� ���م��>� و در �طA �!ن ا%�, Aا�ت و�� در �ط  
 �� در!��ت ا�راد �ذ�ور.  ,��>� ور��ل �ورد�!�ز �ردم(و%!د و��	ل و �د��ت �7

��ر���ن ��ش ھ�ی (و%!دی و �روت �(>6ق �� �ردم  ��رِ �7�� از ���لِ  
��دی و �>�وی �ود �Bذرا��د و در ا!ن �!نز�دG!������ �!�6 را   �� ھ�(�د 

�(ری �ر�وردار �!�و�داز ��و�ت و ط�*�  ��7م �م !� � ���>��!ش ا!��ت  �
����%�«!�واھد !� ��!(وا�د از ��م � ������� از -ای �� در ا�(!�ر دارد» �<���� 

طر!ق (���ب ���� ازا���� ارزش (و%!د �ده در رو�د (و%!د ا,(���2 و 
���ن و !� �روتِ )��!ن �!�و�د���� از �2!دی ز�Y) ردم��*�د!ر - �(>6ق ��  

���ت ��و�� و�� �ر ���ل در � �*وق �G!رِ  ا�راد.�!�(ری �� آ��7 �:ردازد
�� �و�2 �د��ت �!��� !� �)�%�)!:�� !� �ر�ت ��=ً (دھ�دا��!(� و �!ره ارا	� 

در اBر �L ، )�د��ت ا��!(� و ��8ظ(� ���ط=ح �و�� 2ر�� ���دهُ ھ�ی �
 از ،، ا��ھ�(�د�رای �����ن ا!�Gو�� �و���ت و �ر�ت ھ�  �د�ت :ول ��زی

6�ردِ � ا�ور �!��� و �(>6*�ت  ��(*!مِ نِ  ���6!آ�,� �� �>�%!ت ھ�!��ن ھ����د 2
�و1ً آن در ��و�ت �ورژوازی و<� ��ل آن � و !� �ورد �!�ز :�ره ای ����ل 

����د ���6!ن د�(�Gھ�7ی ,�!�Gه ا,(���2 آ��ن ، �!���د�!��� �ورژوا	� 
�ورد ن �!��د �� ��=ً ��	� و �ظ��� و :6!�� (>!��و�ت در ا�ور �!��� و � 

     .(و,� �رار Bر�ت
در  :وا	� �ورژ ا�راد در ,��>�، از د!د�Bه (*�!م ��دی وا�>�ً ط�*�(�ِ   ����را!ن 

ر��6 ھ�ر��د !� ھ�ر:!�� �*وق وو �ط( ��ر�سهُ ر�ورد آواز�وان �ورد ا��
����� او�G!رِ  (�� ���ب �و��� ذ!ر�ط :ول دار  �رای �ر��!�، در�ت ا�ت 

 ,�!�Gه  �� �!�ن �دھ���طور، و%�  و �د!ن %��ظ ��رBر ���وب �!�ود�!��زد
7�(ر ازھ�� (و�ط ,7ت B!ر ھ��L!ن� و ا,(���2 اش(ط�*�� ً�����!�7ی  و ا

 از ا!ن  و�!�ود  (>	!ن�!دھد ��L 2ر�� و ارا	�ا,(���2 و ا����� ��((ر در آ
��!�د�Bن  در ز�رهُ   و!� �ورژوازی �د�(Gزاران �(!,� !� در�ف در%��ظ� 

�!��� ,�ی �!G!ر�  ط�*� ��رBر !��ری و ھ�ری و اد��ِ  �2��و . دا���ر ا,(
�� �رای ������ری :ول �!��زد، �G!ِر �ورد �ظر��ر�س، �*وق�و!��دهُ   

LU!و%وژ	ن ا!د!���� دا�(�  و ���	� و �!ره��� �! !�����L �و�(� ھ�!ش 
 ھ��L!ن (و�ط ,7ت B!ری ط�*�(� و  اش ,�!�Gه ا,(���2 �7ر��ل���د،
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��ً  در  او����L و L؛ددا,(���2 ا!ن �و�(� ھ� (>	!ن �!Gر!*)��ز�!�� ھ�ی 
  !� ط�*�(� ,�!�Gه ���6ظ �!�و!�د و !� �>�وی(و%!دی و ا�(��دی�ر�وط �� ا�ور 

��رھ�ی ��ری و رھ�ری در �6�روی  �طوح :�	!��در  ���ل !U �ردِ ����دِ ھ 
��ً (و�ط ا!ن وا�>!ت �� !�  و �وده و �� ��ر �(و�ط ,د!د (>6ق �!��دا�(��دی!� 

������رBر� U! � ن!<���د و �!��ً (و�ط ,7ت B!ری !�ا���� ارزش (و%!د 
 آ�وز�Bر �ز�ور �!ز ؛ و,�!�Gه ط�*�(�ِ �>�وی در �و�(� ھ�!ش (>	!ن �!�ود

ر �د!ر، ��7دس، �(��ص ���، ��ظو . !ن �!Gردد	ھ�Lون ا!ن �و!��ده (>
�وردِ و�!رهُ  ���L ،س �!ز�رد در  2�وم �وا�� �و��ً (و�!A داده �د، در �ظر��ر

 و در �واردی ھم در ,�!�Gه ط�*�(�ِ  ,�!�Gه ط�*�(� ��ر �(و�ط ,د!د
  .�ورژوازی �ورو�را(!U �رار �!G!ر�د
 �ر�ت ��(6ف �*وق �G!رِ » ��ر���ن«   در 8B(� ھ�ی د�(� دوم، ��ر�س 

���ده در رو�دھ�ی (و%!د ��د ی و �>�وی در ,��>� �ورژوا	� را �ر��ً از�*ط� 
 ارزش  (و%!د ا���� ارزش و در2!ن ��لن رو�دھ�یِ  �ر�ت آ��7 در ا!�ظرِ 

 �!���ر�ز �ده ا�ت و ��  ا�زا	� �ر)��ورد (و,� �رار داده و روی ا!ن �ط6ب 
از �*ط� �ظر (*�!م ��دی ط�*�(� آ��7 در ������(��ن �� !�د!Gر در �!طُ� رو�د 

�ن �!دا�م او در ھ!U!L از آ��ر ���>�؛ و (� آ�,� �, Aش ھ�ی (و%!د و در �ط
A!�8ل �� (�6!ل و (و�� ����(*�!م  �6!ت �طور ���ص و ��(*!م و �*در 

�ل و �ط>� ط�*�(���دی �� در ,��>� �ر��!� داری �:ردا�(� ا�ت (� �طور 
�*�ود او از  ����م !��>6وم �ود �� �ظرش در ا!ن �ورد L!�ت و �ن ��ر 

�د!ر دو8B(� ھ�ی د�(� ���ن،  ��7د�ن،ام رو!7�ر�(� (Y	!د ا!ن �!�ت 
و �ظ�	ر  !� �و!��دھ�، آوازه �وا��7، آ�وز�Bران�(���!ن ��� و ��ظرھ� و 

 ط�*� ��رBر را (��!ل �!دھ�د  ��رBر ���وب �!�و�د و ,ز	� ازآ��7 �ر��ً 
�*�وو%� �� و �ظر او �و!د آ��ت �� ا!�Gو�� ا�راد د اBر �L!ن (�ور �ود 

دا�ت از �ظر او !� �!ن �ر ط�*� ��رBر �رار دار�د ��!د �Gو!م �� �L!ز در ز�رهُ 
�ن در �ورد Bروھ��دی  و �ظر!�.  او �ط>�ً ��در�ت ا�ت�Gو	!م ا!ن �ظر

  . ��!A ودر�ت ا�ت- �� �!�ن �د–ط�*�(� در ,��>� �ورژوا	� 
�ن �!�ن دا�(� ام :رو-   ط�*� ��رBر �� ���78و� Aن ا�!<�، ����ر ,�!�Gه 

ط�*�(� و (��!زات � (*�!م ��دی 2!�� ا,(���2 اش، ��%*وه (��!ل �� ا���ء ھرBو�
 8>ل دارای% ا!ن ط�*� ا,(���2 در�ور(� �طور ���د!�7 ا�ت ��.  داردط�*�(�

�� ھرBو�� ط�*�ت �!�ود !>�� �طور ��%8>ل �وا�(�ر ا�,�م  :�!�ن دادن �تِ ا�و
�و�!�م �!Gردد �ا�*=ب �و�!�%!�(� و Bذار �� �و�!�%!�م و (�*ق ���!دن �� 

��ط�ق �� ���%A ط�*�(� ور ���� از آ�Bھ� و ر�د ��ریِ �� ��ل از ھ�� �ط 
�ودش �ر�وردار Bردد در ��%!�� در ,��>� �ر��!� داری 2�و��ً ��ت در 

 ا!د	و%وژی ھ�ی �ورژوا	� و �ورد (وا�ق �ورژوازی �رار دا�(�  ھ,ومِ �>رِض 
و 2�و��ً �طور ��%ب از ا!ن ا!د	و%وژی ھ� �(�Yر �!Gردد و �د!ن (ر(!ب از ر�د 

���>ت �!�ودو��ل آ�Bھ� ط�*�(� را�(!ن �ودش �� -,د!د ا�� ��ر �(و�ط . (
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�ود��ن �طور ��%8>ل  آن ا��راً ���6ظ ��ری و �رھ��G ط�*�(� ��ص �� ا�راد
 از ا,(���2 دو���B اش، 2!�� ، �وا�ط� ,�!�Gهھ�(�د (ر �!ز���(�ً ر�د !��(�

��!ل)�(� و از �� ������ت ط�*�دادن �� ھرBو  �� :�!�ن!��و ����د ط�*� ��رBر 
�(�ز و�ر(ر و رھ�ری ���ده  �8ظ �و�>�وی د!Gر �واھ�نِ �!ت ط�*�(� ��%���� 

�� از Bرا!ش او �� �8ظ !� ا!,�دِ �� U! ا!ن �� �و�2 �ظ�م ط�*�(� �ود �!���د 
��رھ�ی ��ری و  72ده دارِ  ا�راد �*وق �G!رِ و رده �و����ِ . �ورژوا	� ا�ت 

��ً �وا�(�ر �*�ی �ا% �� ژوازی �ورو�را(!Uرھ�ری و �د�ر!ت !>�� �ور��) �)
:س .  در ��ل دو%(� �!���دو ���ط=ح در �7(ر!ن ��%ت�ظ�م �ر��!� داری 

!د �!(وان 8Bت، �ورژوازی �ورو�را(!U در �6!ت �ود ���6 و ��ر �(و�ط ,د
��!<�  :�!�ن ���!دن �� ���را�ری �!ن ا�راد  ���د �وا�تِ در �6!ت �ود (� در,� 

<�� از طر!ق (86!ق ��ر ��ری و ,��� در �طA ھر �رد و ا���ء ��6�6 ,�
�6D� را(ب� در �ر�ورداری از ��رات (و%!د ا!,�د ���واتطر!ق  از  و

�2��ا!ن 2دم �وا�ت �� ا���ء ا!ن ���را�ری ھ� و :!��د  و  ھ�(�د و �!رها,(
ھ�ی ا,(���2 و ��دی و �>�وی ا��ن ط�>�ً در ,�7ن �!�� و Bرا!ش ��ری 
�(ر �(�8وت �ا���ر �ز�ور ��ز (�ب !��(� و ��ورت د!د�Bه ھ�	� �!�(ر !� 

��!ز از ,�7ن �!�� ط)�����ً در ا%(*�ط �� - *� ��رBر�و�ا!ن ,�7ن �!��  ھر�Lد ا
��!د �� در ز����7 و �را!ط و �واردِ - آن !� �ر��ً (�ت %وای�!�  �روز و (,�6 

�� - ی�2 و �!��� ا��(6ف ��ورت �*ط� �ظرات و �و�� B!ر!�7ی ا,(
����ً �� ��م و�2وان ��و�!�(�«و » ��ر��!�(�«ھر�Lد ا��!Gر- » �6,)�د �� د 

�(ر ��D!ر �����ر��!�م وا�>� �>�وان ,�7ن �!�� ط�*� ��رBر  �!�(ر !� 
�!����د.  

�!��� !� �و���� �ز�ور �و �رار دادنِ    از ا!�ر �2����، �� ا�(��ء -�را,( 
�B د��%ذا(� و�� �>6ت ��آ�Bھ� و 2*ب ���!>�� �ن ,�!�Gھ�7ی 2!�� ا,(���2 ا�

��!ل �� �ظ�م ط�*�(� �ر��!� داری )� ����و ��ری، �طور ���ل (و,�7 !� (
 در ز�رهُ ط�*� ��رBر، �L���L در - رای د!د�Bه (و,!� Bر ا!ن �ظ�م ھ�(�ددا

����ً در2!ن ��ل ��,ر �� ��و�!�(� ���د، ا�ار(��ط �� ��ر��!�م و,�7ن �!�� 
ر و در  ط�*� ��رB وا�>�ِ در ,�7ن �!��ِ   �ذ�ور�!�� ا!ن !� آن ��رذ ,�7ن �8و

�62 (*�ط� �!ر��رBری و ��رBری !� �ر��ً  ا% ,�7ن �!��ِ  �و��2(!,� (�و!نِ 
ا%ظ�ھر ط�*�(� ��رBری �!Gردد و �د!�Gو�� Bرا!ش ھ�ی ��ری و ا,(���2 و 

 ���2ر ا!د	و%وژ!U  ��  ��و�2 �!�� �ورژوا	� !� �ورژوا	� در ا%(*�ط�!���ِ 
ً �� %���8 ای از ا!ن ���2ر �و,ود �!�!د �و�!�(� !� �ر���در . ��ر��!�(� و 

�78وم �و�!�%!�م و   ��ر��!�م در ز�!��ُ  (�ر!فِ وا�� !�� از 62ت ھ�ی ا����ِ  
�(ر !� �!�(ر �ورژوا	� �ورو�را(!U از  ��8ھ!مِ  �ردا�ت ھ� وشِ !:!دا� 

�ز�ور در �و�!�%!�م ھ�!ن �8وذ ,�7ن �!��  �2��ھ�ی �(>6ق �� دو ��ر ا,(
و �L!ن �8وذی در �2%م وا�� �طور �ود��ودی . ,�7ن �!�� ��ر��!�(� ا�ت

�و�!�ت �ورت �(و�ط آن ا�راد و ,ر!���7ی �7ر��ل �د�2 ��ر��!�ت و 
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�!G!رد �� �طور ��آ�Bھ��� !� آ�Bھ��� �م !� �!ش �,�ی ط�*�  ����رBر �(�Yر از !
�ن ا�ت  دو��ر ا,(��2از آن�� ��� و ���� و ���Gوی آن ھ�(�د و �Gو�� ا!

�� از !� ھر در �*!*ت» ط�*� ��رBر«�*�ود��ن از در �واردی �(� ! �7�) 
�و�!�ت ا!ن !� آن. دوی ا!ن ا���ر ���د��� �>�وان ��ر��!�ت و �����  !U از

�ز�ور !� ھردوی آ��7 را ���� از ط�*� ��رBر �!دا��د  �2�� اBر –دو ��ر ا,(
7�� �����د� \��(ر!� �!�(ر را�ت Bرا و -د�Lر �� آ�Bھ� و � �ر��ب �ورد 

�!����ددارای Bرا!شِ  U!)را�ا%�(� ����� ھم �� .  در (�6!ل ��7	� �ورژوا�ورو
ان ا�,�م دھ�دهُ ��رھ�ی ,��� ط�*� ��ر Bر را ����ر �� �زد !� �*وق �G!ر

�د ا��راف از ��ر��!�م و 6�روی (و%!د و (وز!� ��1ھ� �!دا��د ا%زا��ً ��در �
�ن ا�ت از ,7ت !� ,�7ت د!Gری �� ���دون ا!راد وا���ل �7م �!�(�د Lو�
Bرا!ش را�ت روا�� !� ا��راف و ا!راد ���(�ً 2�ده ای دا�(� ����د و%� �7ر 

�و�«ھ� و » ��ر��!�ت«��ل �ھ�ی �>(*د �� ��رBر �ودن ھ�� �*وق »�ت!
 ��!د �(� �6�روی �!��� و �(>6*�(ش �� -�G!ران ���ل در �6�روی ا�(��دی 
 �و���� ا�راد ���ب ����ل رھ�ری و  ردهُ را �!ز �� آن ا���� ���د، اBر �(�

�(ر  ��زھم�د!ر!ت را ��(��� و ��رج ��ز�د،� � Bرا!� دارای!� �!�(ر �ط>�ً 
7�� و !� را�ت روا�� و �ورژ� \�وا	� �ورو�را(!U ھ�(�د !� ا!��� �>6ت 

���د��آ�Bھ� �L!ن Bرا!!�  . �� را طر�داری 
��!زات ط�*�(� و ���را�ری ھ�ی ا,(���2 در ,��>� �ر��!� داری (��7 )   

�� و ط�*� �ر��!� داران رBر��دود �� (��!زات و ���را�ری ھ�ی �!ن ط�*� 
�لِ �� ����!زات و ���را�ری ھ�ی �!ن ط�*� ��رBر و ��و�� ��!�ود �6) 

��ر �(و�ط ,د!د، �!ن ط�*�  و �ورژوازی �ورو�را(!U، �!ن ط�*� ��رBر
,د!د و ط�*� �ر��!�  و �رده �ورژوازی ��و��، �!ن ��ر �(و�ط ��رBر

�!ز �ورژوازی �ورو�را(!U، �!ن �رده �ورژوازی داران ��و�� و 
، �!ن �ورژوازی �ورو�را(!U و ا���ر ر ��(6ف �ورژوازی���و�� و ا��

�!��!�ت .  و �!ره �!ز �!Gردد�ر��!� داران ��و���ط�*�(� و 6!ت (��!زات 
�رار ���را�ری ھ�ی ا,(���2 در ,��>� �ورژوا	� را در�طر Bر�ت و �د�ظر 

 ��2ر(�ت - �� درط� دوران �و�!�%!�م ا�,�م �� :ذ!رد-و ا���ء ط�*�ت. داد
��!زات ط�*�(� و ) �ُ!6��و�2 و ,��ل �� ��از :�!�ن دادن وا�>� و ��!�دی و 

�ز�ور و � �2���ز(�ب ھ� و :!��دھ�!��ن در �وزه ھ�ی ���را�ری ھ�ی ا,(
�م ,د!د و ھ!c �وع �!��� و �>�وی و �!ز �� Bو�� ا!�� ھ!c �وع ط�*�ُ �� 

������ت ط�*�(� ,د!د �و,ود �!�!د؛ و (86!ق ��ر ��ری و ,��� در �طA ھر 
!ت (*�!م ��رط�*�(� ��78وم :�!�ن دادن �� ��6�6 �را(ب ��6D و ا���ء ��6رد و 
 ا���ء ط�*�ت و !U :!ش �رط  ��6ا!�در��!�ر �زر�B از �، �� ��ش وا�>�

از ھر�س �ر��ب (وا��	� اش و �� ھر�س �ر��ب «:�!� ای (�*ق ا�ل
را (��!ل �!دھد، 2�د(�ً �>طوف �� از�!�ن �ردن (��!زات ط�*�(� و » �!�زش

�ل از ا���ر �و���� و (�(���ِ �ر!�7ی ا,(���2 �!ن ط�*� ��رBر و ���را�)� 
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�ری و �د!ر!ت در ھ�� ا�ور  ��ری و ھدا!ت و رھ ����لِ ا�راد ���ب
ن ا�(��دی وا,(���2 ا�ت �� از ,��>� �ر��!� داری :!�!ن �,�  ���ده Bو��Bو

   .ا�د
و ا�*!�دآ�!ز     ط�*�ت و ������ت ط�*�(� (��7 ��دود �� ������ت ا�(���رBرا��

 !U !� �رود�(� ��%8>ل ا��6 ��!�ود �6�� ھرBو�� ا�*!�د  �>!نِ ��!ن دو ط�*
!Gر !� �!�ن د!Gر ھر�وع و ھرBو�� روا�ط Bروه ا,(���2 در �را�ر Bروه د

ا,(���2 �6ط� و (��>!ت، ��1	� و :�	!��، �ر(ری و �7(ری، رھ�ری ���د�B و 
�Bرآنرھ�ری �و�د	رداری و �ظ������=م ھر�وع  !�، �ر���دھ� و �ر U! در 

������ت (. را در�ر �!G!ردد�(� ا,(���2 ��1د�(� و �روو ھرBو�� ������ت
ا�وام و :د!دهُ �ر(ری  �رود�(��� و�راد�(��� �!ن ز��ن و �ردان و �!ن �6ت ھ� !�

��ً در ���ط��6 �ژادی و �ژاد:ر�(� ا%!*)��ج از روا�ط �رود�(� و ر(� 
 از (>6*�ت و!ژهُ �ظ�م  ا!�Gو�� ������ت ھم� �رار �!G!ر�د ا���راد�(� ط�*�(

�ت و ������ت و,ود ط�*  �!ر��(*!م !� ,����ِ ول !� :!��دِ  ���ط�*�(� و !�
�ل ��و Bرد�دط�*�(� �!����د �� ).و �� ا���ء ط�*�ت  و ھ�راه �� آن ��!د �طور 

و ا���ء ط�*�ت ��2ر(�ت از :�!�ن دادن �� ھر�وع و ھر ��ل و ھر ا�دازه از 
  .�راد�(� و �رود�(� در روا�ط و ������ت �!ن ا�����7

 2دم (�G��!� �7ر وا�>!ت ا,(���2ِ ��دی ط�*�(� در ,��>� �ر��!� داری    (*�!م 
�!ت �ر و��	ل (و%!د و (وز!� و %ذا%���!ت و %�� �روش !� 2دم �روش �!روی 

�� ا!ن (*�!م ��ر �ود و ا�(���ر �رو��ده �!روی ��ر (و�ط �ر��!� �!�ت �6
�!ت و �ر ����ی ��!د��دی%��د و �روش �!روی ا�ر �ر!  دا�(ن و �دا�(ِن ا!ن 

 !� 2دم )در ��ل (و%!د ا���� ارزش( �رو�(دهُ �!روی ��ر��ر و ا�(���ر
  و �!ز �� �ظر دا�تِ !>�� �د��ِت �ود» �!روی ��ر«  ا�راد �رو��دهُ ا�(���رِ 

��ر ��ری و رھ�ری و  �! ��Bروه ��دی ا�راد از%��ظ ا�(�Dل در ��ر ,�
 ���6ط  Bروھ��دی ا�راد��L!نع ا�!ر ��ر و ھ�طA ا,(���2 ا!ن �و�د!ر!ت و 

�!ر�و%د  ��ر�و%د در �6�روی (و%!د و ��ش ھ�	� از �!ط� �>�وی !� ��را�,�م 
ارزش  (و%!د ا����  �� در آن-  و �(>6*�ت آن ���م رو���ت �!��� �وزهدر 

�� �L!ن . ا�,�م :ذ!رد - �ورت ��!G!رد ھمو �ر��!� ا�زا	� �����و �*ط 
������ت ط�*�(� د �ت در ,��>� �ورژوا	� دار�درک و �ردا�(� از �78وم ط�* 

����د و �!(وا��د دارای آر!��ل و ,��� آن درک �� �ن !� �وا�(�رِ را در �78وم 
 ُ�<��, ������و�!�م �� و (��!زات زاد از ھ�� و ھرBو�� (*�!م ��دی ھ� �2ری و آ

���و,ود!ت �*�!�یط�*�(� ����د و �طور در�ت و ���� (و,� دا�(� ����د   
  ر�دِ  در2!ن ��ل ز�!�� ھ�ی ��%*وهُ Bو��Bون ط�*�ت در ,��>� �و�!�%!�(�

�,دد و ��ز�Bت روا�ط ا�(���ری �ورژوا	� و ط�*�(� ھ�راه �� ��!ر ��*�ت و 
�� درک ھ�ی �!�����ظ�%م ا,(���2 آن را (��!ل �!دھد؛ و ��  �! ������ص و ��

   .��در�ت از ط�*�ت دار�د



 ٤٧                                                                               ط)'�ت و دو�$ �%$ �	�������  

 

دھ�دهُ ��رھ�ی دون   ا�,�م �زد و �*وق �G!رانِ �2ُ  �,و   ط�*� ��رBر ��78وم
داری ، اBر ھم  ,��>� �ر��!�دی در �6�روی (و%!د و ا�(��د  ,��� و !:�!�ُ 

�وده و ���د Bری �!�� ھ�ی ط�*�(� �!ر ��ر �طور ��%8>ل ��!�ر �(�Yر از ,�7ن
�و��!م ���د، �7ر��ل :�!�Gه� ا,(���2 2!�� ای را �وا�ت (�*ق ���!دن �� 

�و�!�م � ��!ل �!دھد(��78وم وا�>� و را�(!ن و �� ���(�Gه �و�!�%!�م و 
�لِ  ا�� �وا�ت وا�>�ِ ���(�Gه �� ھرBو�� ������ت ط�*�(� و �ء ��!�دی و 

�������� (>6*�ت و  �!ن ا������7راد�(��� و �رود�(��� و �(�Gرا�� و �(��) �� 
���� ا��ن �!���د و �� :!��دھ�ی ا,(���2 و ��دی و �>�وی ��ا����� و ظ�%

�� (*ر!��ً ھ�� ا�واع �زد !� �*وق �G!ران ا�,�م دھ�دهُ  ��78و��» ط�*� ��رBر« 
ط�*� «�L!ن. ھ�� ا�واع ��رھ�ی ,��� و ��ری و رھ�ری را در �ر�!G!رد

 و �6ط� ,و!��� �!ز B Uرا!��ت �ورژوا	� �ورو�را(!���(�Gه 2!��ِ » ��رBر
�ل �!��Gر و ��!نِ %ص و��طور �  ��!(وا�د 1ا�ل�وده و�� �وا�ت و �!�ز ��  

  .%!�م ا%�(� ��>��ی وا�>� ���د�(�*ق �و�!
!>�� » �و�!�%!�م«و (داوم ا!ن» ���(��ن �و�!�%!�م« ���ط=ح    (,ر��ُ 

ا(��د �وروی ���ق و اری دو%(� در �ده �!�(م �!=دی در �ر��!� د
رو�ن و �ط>�  �طور - ھ�وزھم در �Lد ��ور �و,ود!ت دارد  ��- د!Gر��ورھ�

���ن داد �� �ظ�م ��ر�زدی و�طور ��6 �!�(م روا�ط ��ر و �ر��!� و �ظ�م 
���2 �ر��!� داریا,() ِ�2����(�� �ر ا�*!�د ��ر (و�ط !>�� �!�(م و �ظ�م ا,( 

ره ��� �ر��!� از �!روی ��ر و ��7ر��!�، �6ط� �ر��!� و ا��رت ��ر، 
�2���� ا�>�د ا,(��,د!دی، ا�� ) دو%(�( در ��ل (وا�د�!) �ر���8ر��	� آن در (

�و,ود در ��ل  �!(وان 8Bت ,����ِ �ره ای از :د!ده ھ�یِ �!ش و �م �دون : 
�<)�����د �>�ل �!��ری !� ��را��7ی ا�(��دی !� ��زار ��7م !� (�>!ت رف آن 

	!D) ت ھ� از�  ط�*�ُ  و,ودِ  �دونر%ت 2ر�� و(*��� در ��زار و �!ره و�!
��!�د�Bِ ، و و (وز!� و��	ل (و%!د� و ����ِ و���  ��%Uِ �ر��!� دارانِ � ��  

�2 ���مِ !U ط�*�ُ �� �ر ،را(!U ا�ت�ورژوازی �ورو�  ,د!د �� �و�2 ا,(
�8ر�� Bردد؛�� �<� ا!ن ط�*� ���م ,د!د !� �ورژوازی �ورو�را(!Uِ و  ,�

�6!تِ - دو%(� ���!دھد  ���� �ر��!� را (��!ل ���دِ  ����>� �ر  و �طور , ً=
�!ت��(رل  و (وز!�(و%!دو��	ل %���ل از ا�رادی ا�ت �� -  دارد و �)� �طوحِ  
����ل ��ری ��>��ی ����ل ھدا!ت و رھ�ری و �د!ر!ت ا�ور ��(6ف �و����ِ  

ا!ن (,ر�� در ز��ن . ا�(��دی و ا,(���2 و �!��� را در ا�(!�ر �ود دار�د
�رر��  �را �ورد��ر�س وا�6Gس !� ��ل از آن �و,ود �!��ده �ود (� ا!��� آ��7 آ

 و (�6!ل �رار داده و �(!,� B!ر!�7ی �ود از آن را در �ظر!� ھ�!��ن در��ره
�!��!�ت ا!ن �و�وع را �وب. ط�*�ت ا,(���2 وارد ���!�د  �ر��!� و��8ھ!م 

�ورد (و,� و   �����ل �رار داددر �ظر Bر�ت و �*در Y).  
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  �و#را�� در (	�)� �و��	���� د- ٣   
  
    ُ�6	�� آزادی ھ�ی د�و�را(!U و آ��Gه ,��� ھ�ی د!Gری از ���ت 

�ورد �رر��  و در را�ط� �� �و�!�%!�م راد�و�را�� در ,��>� �و�!�%!�(� 
�*�ود از . �رار �!دھم»U!)را���2ر(�ت از آزادی ھ�	� » آزادی ھ�ی د�و

، دی ا,(��ع�ل، آزادی (�زب، آزا (�زادی 2*!ده، آزادی �!�ن، آزادیLون آ
�و�ت، آزادی آزادی ا2(��ب، آزادی �رBزاری �را�م، آزادی ا�(��ب ��ل� 

 آزادی ھ�ی د�و�را(!U (�ت �و�!�%!�م، در ز�!��ُ . �!رها�(��ب �وع :و�ش و
  :�� �!�ن ���(� �� �رح ز!ر �� :ردازم 

��د ��   او1ً �و�!�%!�(� �ودنِ !�ا!ن آزادی ھ� �طور   ,��>� ط�>�ً ا!,�ب 
�ردم«وا�>� �رای «، ِ�2���>!ت ���7ی Bروھ�7ی ا,(, �� �وق ا%>�ده  !>�� ھ
!L�� ل �ر ز�6!ل و�)�� ژوازی ���ق و ���!�د�Bن و  ا���ر �ور �(>6ق �� ا�رادِ 

�7م آ��7وا��(�Gنِ  �Gری و �!��� و �رھ���� ھ�وز دارای  آ���ر و �ط>ِ� � 
2�!*�ً Bرا!ش و (8�ر  ً����دا�(� ���د �� ا!ن ��>��ی  ، و,ود �ورژوا	� ھ�(�د و (

  آزادی ھ�ی �ز�ور �طور �� �!د و �رط و �را�ر �رای ھ��ُ  و,ودِ �رورتِ 
  ��ش ھ�ی ��(6ف ھ��ُ .آ��د �ردم !� �>��رت د!Gر 2�وم ا�راد ,��>� ا�ت

 �! �Gری !� �!��� !� �رھ���� ���6ظ � �86)���ردم و ا�راد و Bروھ�7ی 
���د  !�آ��ن را ���!�د�B و���8 و �!ره !��ن ا�ت  ���!ت �� �LرBھ�وز ا

�(ر !� �!� �ورژوا	� د و ا���ر و Bرا!��تِ �(ر دارای 2*�!در2!ن ��ل (��دودی 
�ذھ�� !�  ��(6فِ !� �(� ����ل �ورژوا	� در ��ل ھ�یرده �ورژوا	� وو � 

�و�!�(�%!�را%!�(� !� ���!و��%!�(��ز Gری ا و �!ره و !� ا���ل د! !� ��� 
��=ً در را�ط�( ����ا� ���� و �!ر62�� و ا�=�!�ت و ���	ص�را(8�رات   ��

�د و%� �>ذ%U ��!�(� �طور ��َ�) ر!ب ��!ط ز!�ت�(�Gری �ر �!وا��ت !� (�
U!)را�   .��د �ر�وردار ��وا�>� و �� �!د و �رط از آزادی ھ�ی د�و

�� �و�!�%!�م در و,� :و!�!ش،   ���!�ً از آ �,�<� �� ھدف ��7	� اش طوف �� 
�� رو���ت �!���د، �را!�دِ ���و�!�م ا�ت �� در آن (� (�*ق ���!دن �� 

 2*�!د و ا�=ق ھ�  �Gرش ھ� و�2ری و آزاد از ھرBو�� ا!د	و%وژ!U و�>�وی 
�=داب و ��ن و ھ�رھ� واد�!�ت و آ U! و%وژمو �!ره و در	و�� ا!دBی ھ�ی  ھر

�ل ��  ��!�دی و آ�,� �� ا�ر :�!�ن دادناز ط�*�(� و ��ا���ن و �را�� ا�ت و��  
�و1ً ازطر!ق اِ <�2��ل �8*�ن و,ود ا!�Gو�� ا!د	و%وژی ھ� و ��7دھ�ی �ر�وط� 

�وب و �رو ����ن :ذ!ر ��وده و �!�ز��دِ �  ا���ع و آ�وزش و(ر�!تِ �و2!ت ا
 ِ�2���ل !���دهُ ا�راد ,��>� �ر ��(ر ا�(��دی و ا,(�� �و�!�%!�(� و در ط�  (

 U! ِدت� و(در!,� ا�ت، %ذا  :!G!ری �و�دهرو�د (�ر!�� �!ش و �م طو��1 
�>��ی  ,��>� �و�!�%!�(� از ا!ن %��ظ �!ز �� و,ود آزادی ھ�ی� U!)را�د�و

   .وا�>� و �طور �� �!د و �رط �!�ز دارد



٥٠   �������	� 
��������� در��ره                   

 

 
 �� �!د و  �ز�ور و,ودِ   :س از دو,7ت !� دو%��ظ  ��!�د!ن و ا���� و �راB!رِ 

 وا�>� در ,��>� �و�!�%!�(� �روری  ��>��ی د�و�را(!�Uرط آزادی ھ�ی
 ���!Gذارد و در ھم و,ود دارد �� در ,7ت 2�س (�Y!ر�!���د؛ و%� %��ظ �و 

 از ��%ت �ط6ق  را  ,��>� ا!ن در�(!,� �� �!د و �رط �ودن آزادی ھ�ی �ز�ور
%ت  ��دود!ت ھ�	� از ا!ن ��!ل د�1را!ن %��ظ �وم . � �!��زد��� در�!�ورد و

�!دارد : ً�����!� � آزادی ھ�ی �ز�ور از Bروھ�7ی ���*�ً �ر� �6بِ  �رورتا
�دا�>�ن وو  و �ورژوا�ورو�راتدار � U!و%وژ	ن �!��� و ا!د�Bد�!�� �!ش و 

��و2!ت آ�وزشن ا��ره �دا �� �و��ً �!ز �د- آ��7�م 2�ده��(ون �ذھ�� و ،  
����� در �دارس و %وژی ھ�ی �ورژوا	� و �را�� و ��اا���ل ��(6ف ا!د	و

��و2!ت ،دا���Gھ�7� !� �د!داً �و!ِد �(�Gری  �را�� �د!داً �را�مِ   �رBزاریِ 
� �! �)!��, �! �6�،  در �را�م �!وا��ت !� آزار دادن��(ن �و2!ت�ط�*�(� !� 

%زوم ، %!ت رو���!ون و ��7دھ�ی �ذھ��� رو���!ت و �>��ِ ��دود�ردن ا��
�*� �وق  و��ریِ  ,ر!���7ی �!��� ا�راط�ِ  ھ�ی��6 �� �ر�� ا�دا��ت و آ��!ون 
 و ا%�(� ، !� ��!�دBرای �ذھ�� �ژاد:ر�ت !� ���!�تی ��=ً ده را�ت Bراا%>�

�واردی د!Gر ً�����   .ا
   �� �Lد در را�ط� �� آ�!�!� در��ره �� ,7ت !� �Gو	!م �� �2�ل (>!ن  ��ظر 

و�!��(� ��رح  آزاد!�7ی د�و�را(!U در ,��>� �و�!�%!�(� 8B(� �د (��شِ 
  : ز!ر 1زم ا�ت

<��ردم، 2�وم ار آن ر� �و�!�%!�(� از ھ��ن �دو ا�(*   �د!�7 ا�ت �� در ,�
 U!)را�ا�راد ,��>�، ��!د ��را(ب �طور وا�>� (ر و و�!� (ر از ���ط=ح د�و
(ر!ن ,��>� �ورژوا	� در �!ط� ھ�ی ا,(���2 و �!��� و �رھ��G و ���6ظ 

��م �� . د�و�را(!U �ر�وردار ����دا�ور �ردی از آزادی ھ�ی !�و �ن ��ر 
�و�!�(�ِ � رBران و (وده� �در دوره ھ�ی آ��ز!ن �و�!�%!�م ھرL*در آ�Bھ� 

�ن ا�*=ب :!�!ن و در ,ر!  �ر��!� داری,��>�ُ  دوراِن  �� در-  �ردمھ�ی
�ل !��(� (ر ���د �7��ن - �و�!�%!�(� ��ب �رده ا�د�� و�!� (ر و 2�!ق (ر و (

���2د (ری �رای ا�(*رار آزاد!�7ی وا�>� و �دون �!د و �رطِ !تِ ���ت و�>  
U!)را�ا�ر و ا!ن  ,��>� �و,ود �!�!د و �ط�%�� ا!ن آزادی ھ� از �وی ا�راد د�و

ن �دق د ��ر ا�(*رار �و�!�%!�م و �*�ء آ�!ز در �ور (� د!Gر� از ,7ط�>�ً 
��!د�!�  ز��ن �� �و!ژه �دتا%�(� در دوره Bذار از �ر��!� داری �� �و�!�%!�م(.

�ن ا�ت �را!ط  در ا�>�د ��(6ف آن را ���ل �!Gردد��ر�ر:�	� �و�!�%!�م�� 
,ود :!دا ���د و ��دود!ت ھ�	� از ی ���د �� ا!ن آزادی ھ� ا!��L!ن و�� Bو�� ا

 ا!��� در ,��>�ُ  ).آ��ن �و,ودآ!د ا!ن �!ث �رای �ردم و Bروھ�7ی ���!�دهُ 
�!ت��(*ر�دهُ �و�!�%!�(�%�� �ورژوا	� �ر و��	ل  ھ�ی �ورژوا	� !� �رده 

%!ت ھ�ی ا�(��دی د!Gر � و �!وه �ورژوا	� و �رده �ورژوا	� �>�(و%!د و (وز!
��وع �!���د و �ظ�م آ�وز��ِ �و  ���م �وده  �و�!�%!�(����وخ �ده و �� �!��� 



�*������	� 
+ ٥١                                                          د	�.ا�� در ,�

 

��ورژوا	� و ��8 و ا,(���2 و ا�=�� 6زش دروس �ذھ�� و (>6!��ت  �وآ
��وع ا�ت و  د!Gر �ر ا�(�ده و  و ��ا����� و �را��ا	��رده �ورژو� �	��<��

 �د!ن �>�� �!�ت �� آزادی ھ�	� Lون آزادی 2*!ده و �!�ن و �!ره و �!ره،
ا2(راض و (��ل وا,(��ع و �!ره از �ردم و 2�وم ا�راد �� ھر�وع (8�ر 

��6 طر�دار �ظ�م �ر��!� داری و (,,���7 !6!�ت آن �6ب Bردد و !� ا!ن آزاد
�*!د �� �� �رای آ��ن � ���ول و 2�و<��7ی وط� �ود؛ �� Bرا!�رروا%� 

 آ��ن Bروھ�7ی ���!�ده و ���!ت ���دهُ  در �!�ن �ردم و � �!ر�و�!�%!�(��(6فِ 
�و1ً <�، �رو��7ی �7ی د�و�را(!U �� �!د و �رط آزاد! و,ودِ �LرLوبِ  ��!د، در

�رد از طر!ق ا���ع و آ�وزش �*��وا�>�ً د�و�را(!U و �6.   
�ل ھ��ُ    ا���ء ��و ی ط�*�(� !� ��ا����� و �را�� %وژی ھ� ا!د	ور!�� ای و 

����� رو�دھ�ی �>!�� در �طن ,��>� �و�!�%!�(�ِ -��7آ ��7دھ�ی �ر�وط ��� ��  
��(6زم آ��ت ��ظر- ��(*ر �ده �ورت �!G!رد �6��� ا!�Gو�� �ن �طور 

!ط� ھ�ی �!��� و �>�وی �>(*دات و ا�=�!�ت و (��!=ت در ھ!U!L از �
����د   �� در�ور(!��- �ر�وب و �رو �ورده و ���8 ��و�د!��L!ن �و�د ���� 

��ن �!�ن و (ظ�ھر -ھم در ��8 (*و!ت �!�و�د و��!د�6�� �طور آزادا�� ا� 
���ل !���دهُ ا�(��دی و ا,(���2ِ  �ر ��(ر ���2دِ ، :!دا���د (� ا!���)  

�ر در !U �را!�د (�ر!��ِ �و�!�%!�(�،)�� و  و :!G!ر �و�ده ��6د �دت �� ��ر 
62�� و ا����� ���دهُ  A!�� ری و ���� ��زی �رو��7یGوز�� و رو��� آ

(در!,�ً (رک و ��وBرد�د و ا!ن ا�ر �!�ز��د و,ود �� �!د و �رط آزادی ھ�ی 
��ول و 2�و�� در ,�<������ روا%� � U!)را� ھ�� ا�رادِ .  �!���د �!ز�>د�و

�� در ا�(دا 2�وم ا�راد ,��>� را - !د	و%وژی ھ�ی �ز�ور ا�!ش و �م ���لِ  
 از طر!ق :� �دت��%���� دراز !U �را!�د (�ر!��  ��!�(� ط�ِ - ���ل �!�ود

و در�ورد ,�7ن (��Lن (8�رات و ا�=�!�ت و(��!=ت �ود�ردن �� ��در�(� 
�� ط� �را!�دی ��ط�ق �- آن :� �ردن �� زا	د �دنِ  ��*�(� :رو%(�ر!��!�� ط�  �

�ل �و�!�%!�م���و�!�م�را!�ِد (�در!,�ً از آ��7 د�ت  () �ورت �!G!رد �� 
�ل آ��7 را طرد ���!�د؛ و �>دود ا�راد �وق ا%>�ده ����د و ���1��ره �طور

�و�!�%!�(�   ,��>�ُ  �ر ��(رِ  ��!د ھم �� �L!ن ����د ��2د(�ً ی�ر��ت و �(�,ر
L ز!�� ا��ن (و�د ��لدرط�G!�, ن  �� �و(��ن و2دم�!��ط ����� د!Gر از

  . �رو�د
ھم (�ت   د!Gری���(ور 2�ل ���دهُ    �>7ذا، ھ���طور �� �و��ً ا��ره �د، 

 در ا!ن Uد�و�را(! دارد �� �� �!د و �رط �ودن آزادی ھ�ی �و�!�%!�م و,ود
�>� را از ��,!� �در ,��>� �و�!�%!�(: �ورد و���� �!��زد�%ت �ط6ق در

��ن دارد �� �ر�� ا�دا��ت ا�(*رار !��(� �و!ژه در دور��=ً ا��ه ھ�ی او%!� آن 
و �>�%!ت ھ�ی :�ره ای از ,ر!���7ی �!��� !� ا!د	و%وژ!U �� ا%��ل ,ر!���7ی 

�ر ,��>�  ���!�ت !� ��!�دBرای �ذھ�� �طور 2��6 و ��%8>ل ���!و��%!�(�ِ 
���� �ن �ردم �طورو!ژه ,دی وارد ��د !� در�!�ر��Bد� �! ��� ای ر2ب و ��ا
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در �L!ن ��1(�  ,�د ���!د و�!ره ، ��!�ردی ��ذب ���ت �� �و�!�%!�م ا%و د
�ن ا�ت���ر!ت �ردم !� �ط��*ت �� ���ون � �ظر و رأی ا �وا�*تِ در�ورتِ (

 ا2��ل �ذ�ور و (��7 ا!ن  �ر(��!ن ا�دا��ت و)  �ورد (Y	!د ا!ن ا��ر!ت��وبِ 
�����ا�راد �>!ن �ر��ب �ورد ��زدا�ت و � �>�وان ا�راد !� !�و �,�زات  

��وع اB<8%روھ� ��ص�ت �و�د !� �ر�� از آزادی ھ� از آ��7 �6ب �%! از :!ش 
 آزادی ھ�ی �ردن وددو�L!ن L!زھ�	� �7ر ��ل ��>��ی ��....Bردد !�

��=ً 8B(�  ھ���طور �� !�. ط �ودن ا!ن آزادی ھ��تر�و�را(!U و �� �!د و �د
�ن ا�ت از ��ز���د�Bن ا����د�� ً=��و ���!�د�Bن و ر �ورژوازی ���ق  

���د  �دا�>�ن �!ش و �م �7م و �>�%��ن آزادی ھ�ی �ز�ور �م و �!ش �6ب �ده
��(ن و آزار دادنِ  ً=����وع �!���د و �!ره !� � �!وا��ت در �را�م ��� �ده و 

(!U و !� �� �!د و �رط او ا!ن ��دود �ردن ھ�ی آزادی ھ�ی د�و�ر .و �!ره
� ���وص در دوره ھ�ی او%!� آن �� ��وی �>� �و�!�%!�(�ودن آ��7 در ,�

داری :!�!ن ا�ت ���� از   �ر��!������ِ ا �ظ�م ط�*�(� و �� �ویِ آ��ر و �*�!�یِ 
 �� ���ل �!(وا�د ���ل �وارِد ���(�ً �واردی �وق ا%>�ده ��در و ا�(���	� �!�ت �6

   .(و,�7 ���د
���2 و �!��� و �رھ��G ھ�ی ا آزادی ھ� در 2ر��  �ودن طر�� �!د و�   ),

 ر��ل رو!7�ر�(� ���ت �� �� �7-و در ا�ور ���� در ,��>� �و�!�%!�(�
	� ھم  �طور ��را(ب و�!� (رو و2�!ق (ر و د�و�را(!U (ر!ن ,��>� �ورژوا

��د یوا�>� (ر!���ن :ذ!ر �(�*ق �B(� و %ذا - (�*ق :!دا � در وا�� (� �دا��ر ا
�!��و�!� .ودا�ری ���� و �� �ط6ق ���وب � م !>�� ,��>�ُ �*ط �� (�*ق 

��6 و �و�� �2ری از ھرBو�� آ��ر و �*�!�ی ������ت ط�*�(� و (*�!م ��دی ھ�ی 
ھ�ی ��دی و ا�(��دی و در رو���ی  و ھرBو�� ��ا����!ت Bرا	� در 2ر��

ر��ت ا,(���2 �ا,(���2 و ا!د	و%وژ!U و �>�وی ا�ت �� (��دھ� و (>
�>� �و�!�%!�(� اBر�L �طور :!و�(� ��ھش !���ده  �� در ,�–���ل از آ��7 

�=ً از�!ن ر�(-و%� �7ر��ل ھ�وز و,ود دار�د��، U � و آزادی ھ�ی د�و�را(! 
�6� �� !وهُ (>�%� !��(� ا�د، ��ورت ,ز	� از ��ظ ��(وای �ود ھر�L �!�(ر 

 ھ��Gن ر�(�ر ط�!>� و �ود��ودی ھ�� ا�راد ,��>� در آ�ده و �د!�Gو�� ���لِ 
<��و�!�%!�م در و,� . �ده و �طور�ط6ق �� �!د و �رط �!Gردد ��ی �ط6ق آن�

�لِ ��و �رط �ودن آزادی   ا�ر �� �!د:و!�!ش در ا!ن ار(��ط �را!�د (�ر!�� (
   .ھ�ی �ز�ور از ���� �� �ط6ق ا�ت

8(� �د، ���ت B، ھ���طور �� �!�%!�(� آزادی ھ�ی د�و�را(!U   در ,��>� �و
�>� �ر��!� داری ھم ��را(ب از ا�>�د :ر2�ق (ر و �� د�و�را(!U (ر!ن ,�

B��� �%ن و,ود �� �!د و �رط �ودن ا!ن آزادی ا(رده (ری �ر�وردار ا�ت و!
 �� اBر ����� ھ�(�د �� در وا�� �>(*د �� و,ودِ . ھ� �� �ط6ق �6�� ���� ا�ت

 آزاد!�7ی �ز�ور در ,��>� �و�!�%!�(� �!����د ، ��ظر �ن، �!د و �رط �ط6قِ 
ً ا! �!د ھم ���� از �ت و �ر (�وری ذھ�� Bرا!��� و ��دد�Lرِ ن ���ن �ط>�
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 در (�6!ل ��7	� %!�را%� در ا!ن ��ره  ���6ظ ط�*�(��و�2 د%��واھ� Bرا	�ِ 
 GLو��G �!�د!��د و(>�ق ورز�د �� آ��7 ��!د در ا!ن ز�!�� �*در ����. ھ�(�د

��!=ت �ر�� �و�!�%!�(� را �� �رفِ  ھ�ی د�و�را(!U در ,��>�آزادی ) 
���وع وا�>!�ت 2!�� ای ,� ����دآ��7 درB!را�ت ,��>� �� ا�راد �6!� و  (>	!ن 

*���6 �ود و ت و (7د!دات 62!� �و�!�%!�م �ا��از ,��6 ا!ن وا�>!ت �� ��!د �� ا�د
 �!��� و �رھ��G و ��ری و  �*�!�ی ��%���� �ویِ ا!ن �*���6، در �را!ط و,ودِ 

�ن ا�تورژوا	� و �!ر� �ا�=��ِ �� در �واردی و �طر!*� �� و�!�%!�(�، 
�دن آزادی ھ�ی �ز�ور ���دود �د�,��!.   

�<� وا�>�ً �و�!�%!�(� ا!ن �ردم ھ�(�د �� �7ر��ل    در�ت ا�ت �� در ,�
�ط��ق �� �وا�ت و �ظر �ود GLو��G �ظ�م ا,(���2 و �!ر �ر�ت آ�را (>	!ن 

��!�د و %ذا آ��ن ��!د �ط6*�ً �دون �!د و �!� U!)را��رط از آزادی ھ�ی د�و
در2�وم  �ر�وردار ����د ا�� از �وی د!Gر در �L!ن ,��>� ا��ر!ت ��1ی �ردم

6�� �طور ,���دارا�� از �و�!�%!�م و ا�رِ  ���وی ���ط=ح �!طر���� �وارد ��� 
�ل آن��*��  د��ع آ��ن �!(وا�د در �واردی ��=ً ا!ند و د��ع �واھ�د �ر ء و (

�� از ,�>!ت ��,ر �� ��ھش آLو�زادی ھ�ی �ز�ور �رای ا�6!ت ھ�ی ��!�ر 
ا%�(� �*�ود از �و�!�%!�م �ورد د��ع �ردم �و�!�%!�م را�(!ن و وا�>� .Bردد

ھ�، �� ھ�ی درو�!ن !� ��� �و�!�%!�م »!�م�و�!�%«ا�ت وBر�� د��ع از 
�ن ا�ت در ,��>� �!��Gرِ �� ا!ن !� آن �وع د!د�Bه و �وا�ت �ورژوا	� �وده و 

��6 در,7تِ �طرح !� �(� �ر,�(� !�,��� از�!�ن  (*6!ل !� �( 2�ده �و�د، 
  . �!ز �رار دارد آزادی ھ�ی �ز�ور�ردنِ 

را از ,�7ت د!Gری �� �رح ز!ر �ورد (و,� �رار » د�و�را�� «   ��ل �*و%�ُ 
�!دھم :  

B وان)!�   �6��ل �ر 8ت �� د�و�را�� �طور )��دو و,�  و ��78وم و�!� 
 آزادی ھ�ی �� �!�ن د!Gرادی ھ�ی ا,(���2 و �ردی !�  آز!��: ا�ت

2�وم �7رو�دان ,��>� �ورژوا	� !� 2�وم ��>��ی (د�و�را(!U �رای �ردم
و د!Gری ھدا!ت و رھ�ری ا�ور ��(6ف �!��� و ) ا�راد ,��>� �و�!�%!�(�

2�ق ودا��ُ� �ر��ب �!زانِ . ا,(���2 و ا�(��دی و �رھ��G  (و�ط �ردم 
ا�� ��78وم �ذ�ور، �� �� ا���ل و در,�ت ��(6ف و �>!�� از  د�و�ر�راB!ریِ 

�!(وان آد ��ا �طور��6 �� د�و�را�� ر ��7�و�را�� �وا,� ھ�(!م 
�!ت �ورژوازید�و�را�� در ,��>� �ر��!� داریِ (�ورژوا	��و )  (�ت ��

 !�(ِ� (�ت ��و�تِ %د�و�را�� در ,��>ُ� �و�!�( د�و�را�� �و�!�%!�(�
�ل��)  ��  .(*�!م ��ود)  !��(� (ر!ن و 2�!ق (ر!ن د�و�را�� ا�ت��رBری 

 (�Y!ر  (�ت �� �ود ط� �را�ل (�ر!�� �و,ود!(ش-   د�و�را�� �ورژوا	�
ھ��Gن و �رای 	� ��=ً در ز�!�� �ق رأی �رای ���رزات ا,(���2 در ز�!�� ھ�

B ن ا�ت �*ط (� در,ُ� ز��ن����(رش !��(� و �>=وه در ھر ز��ن �>!�� ھم 
�!<��وع ط�*�ُ -  !��دق� (�*,� �ر��!� دار د1%ت  ا����ً �ر د�و�را�� �رای 
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�!ت �ر��!� !�  د�و�را�� در �LرLوب � �!��Gرر( دارد !� �طورد�!ق�� 
�!ت ���ط=�د�و�را�� �ورژوا	�، . ح د�و�را(!U �ورژوازی �!���د��

�!ت در ,��>�،در�ورت �  ���وی ���(�ً ��دود و �وری 2�وم �7رو�دان��
�ل �را���ل ر)����دود و �م �ا ھم در �ر�!G!رد �� ا!�7م ا%�(� 2�د(�ً  ����%�

ھدا!ت و  ��ر  آزادی ھ�ی ا,(���2 و �ردی �رای ا!��ن �!���د و2�*� از
 ا!ن ��ر در و رھ�ری و �د!ر!ت ا�ور ��(6ف ,��>� را ا�=ً ���ل ���ود

������ً %ظ�ھر �� �62 ا- !� دارا����ر ���!�د�Bن و ��رBزاران ط�*� �ر�  (و�ط ا
�!(وان 8Bت �� ا�روزه �*�ود(. �رار دارد- د�ردم ا�(��ب �!�و� ً��� از �

�ل !��(� »د�و�را�� �ورژوا	�«��در ). د ��و�� اش �!��� (ر!ن ��ِل (�(
�>� �طور 2�!ق و �B(رده ��%!�� (�ت د�و�را�� �و�!�%!�(� 2�وم ا�راد ,�

!ق ���!�د�Bن راز ط �د و ھ��L!ن �!GرددارورU �ر� آزادی ھ�ی د�و�را(!از
�� �ر �ظر و رأی آ��ن ھ�(�د  �ود �� در2!ن ��لرا�(!ن)� �طور وا�>� 

���!وا�!�   .د�ر ��(6ف ,��>� را ھدا!ت و رھ�ری و �د!ر!ت 
�� - در دورا��7ی ا�!ر و ���ر، ��ل از Bذار �� د�و�را��   ���6ظ (�ر!��، 

 �ردی �ر ,��>� ری �ط6*ُ� ��%��ً ا	� ا�ت، د!�(�(و��2د(�ً د�و�را�� �ورژو
  �ویِ �!ش و �م ��%ب �ودِن ���2رِ  د!�(�(وری �ط6*� !� ���� از .���م ا�ت

  �	ودا%� و :!���ر��!� داری در �ظ�م ��و�(� و �*و��ِ ا!د	و%وژ!U و �!���
 ُ�<�ه و ��ورت ���ده �ود  �!�� �ر��!� داری !� �ر��!� داری ���(�ً 2*ب,�

(,�6 :!دا   و%� ھ��G �د!داً ا�(�دادی �ذھ�� �7وری !� !� , �6ط�(���و�تِ 
��د!� (�ر!�� و ا,(���2 و �ص و و!ژهُ  � 62ل و 2وا�لِ !� ا!��� (�ت (�Y!رِ  و 

�و1ً  در ,��>� �ر��!� داریِ  د!Gری�!���ِ <� ؛ �� ��!�ر :!�ر�(� �و,ود �!�!د 
!��� !� �ر��ظر از دوره ھ�ی �و�(� و �و(�ه �دت ��ران � -  در �ورد دومو

 ً������و�ت �ورژوازی �وع د�و�را(!U ھم ا� ��ا�(��دی !� ,�V و�!ره 
 ن�!(وا - د!�(�(وری �ط6*� �� �!�د2��ل �ود را در 2ر�� ھ�	� دراِ ���6ت

 را ت�ور ,��ح ھ�	� از �ورژوازی ��و�62ل و 2وا�ل �ز 8Bت �� در �(!,�ُ 
ا�(�ر ا2��ل  �� �واھ�ن د�و�را�� �ورژوا	� �6�� �و ���د�ت �!G!ر�د

��!�د�!��!(وان در �ورد . د!�(�(وری �ط6*� �ود �وده و ا!ن د!�(�(وری را ���م 
�د ر����هن ��و�� و �!ز دوره ر�� ��ه وا!رااول �� در ز����7ی �>د  دوره 

�رداد٢٨از �ود(�ی  ��ون  !� 2ر��(�ن �>ودی از ز��ن :!دا!ش (� ��ون و ھم ا
 ا�روزی را �>�وان ��و�� و ���ل از روسو در�ورد دوم ��ور L!ن !� �=

 از - 1ا�ل ا�روزه ھم و در�ورد اول- در وا�� Bروھ�7	�د!�(�(وری �ط6*�ُ 
   .�ورژوازی ذ�ر ��ود

�)��ل د�و�را�� �طور�B    �� �6ذار از د!��(وری �ط6*� �� د�و�را�� و (
��د!�ر�ر�6ُ� (�!��  د�و�را�� �ورژوا	� !�6ُ  �ر�- ١: � �� ا!ن �رح را ط� 

) �� ��ورت  ود!�(�(وری �ط6*��ر!��ً �=����6 �د���ل Bذار از %!�را%� 
�!ت د�و�را(!U �ورژوازی����<���د در ,�!�  Bذاری �� در- و,ود :!دا 
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�(ر�� و  !�� و در ,�یر�*ط� (� ����%�� �2���ود �7ر��ل !U (�ول ا,(
�� �� :!ش ���وب �!Gردد�B -ن ا�ت دوران (�ر!�� ��!�ر طو1 و����� ای  

�!ت د�و�را�� �ورژوا	� ���ت �� ؛ا در�رB!ردر� و �7ر��ل (�ت ��
 ���6ظ �!��� �,� �� �� ا!ن �2�ل �ر�وط �!Gردد، (� آ*�،د!�(�(وری �ط6

�را!ط ��%���� ���2د(ری �رای ط�*� ��رBر و :!�روان ��ری و �!��� او 
ورت ,��>� �� »د�و�را�� ا�*=��« و�و�(�ِ  زودBذر  �ر��6ُ - ٢ .ا!,�د �!�ود
U!)را�����ً و �� %زو��ً و �ط>�ً ،ا�*=�� �� د�و�  در ط� ,ر!�ن (�ر!��ِ ، ا

�!��(�(وری �ط6*� ��  !� ��!د از د!�داری �� �و�!�%!�م ا�(*�ل از �ر
�� ط�*�ت و ا���ر  ��ورت (�*قِ  �ورژوا	�،د�و�را���� د�و�را�� �رای (

�!د و ط� ا!ن �ر��6  �و,ود �!،و Bروھ�7ی ا,(���2 در ,��>� �ورژوا	�
���د (� ازط�*�ت د!Gر (=ش  :رو%(�ر!� و ھ�!�طور ھر!U,ر!���7ی :!�روِ !� 
، از �ظر ط�*� ��رBر  ��- را �رای ا�(*�ل �� �ر�6ُ� �>دی ,��>�(وده ھ�ی �ردم

 ا�*=ب �و�!�%!�(�  :!ش �رط ھ�ی ��دی و ا,(���2 1زم، و,ودِ در �ورتِ 
ر��6 د�و�را��  �- ٣.  و ��!\ و ھدا!ت ���!�د ����-و Bذار �� �و�!�%!�م ا�ت

	� !� �و�!�%!�(� �� �ر ��و�ت ط�*�(� :رو%(�ر!� د1%ت دارد و �� �ر!�:رو%(
�و�!�%!�م را !�� رو �ل دوران (� �ر�راری �و�!�%!�م در,��>� آ��ز �!Gردد

!G!��>�  �رای 2�وم ا��2ء ,رد و�!��Gِر و,وِد د�و�را�� وا�>�در�ر �
�و�!�م و �!���د؛ و � در  ��- »د�و�را��«،  ��78وم و�!�ا���ء دو%ت�� (�*ق 

��!د �>!�� از ��و�ِت ط�*� ���م,��>ُ� ط�*�(� �ر ��ل�!��78وم �ود -  د1%ت  
�ل و (>�%� !��(ُ� آن ��ورت ,ز	��� از را از د�ت �!دھد و ��(وای ��!�ر (

�!م ��ر ا,(���2  ھ�� ا�راد در�!�!د و در 2ر�ُ� (*ِت ا,(���2ِ ا�=ق و �2دا
�لِ در ا�ر����!Gردد �� !�د!Gر ھ�� ا�رادرا�رِی وا�>� و  �6,)� .  

 در �و�(� ���ر �طور ۵   ��ظر �ن، ھ���طور �� در ���ت اول از ���ث 
��8ل (ری آ�ده ا�ت، ��ورھ�ی �ر��!� داری �!ش و �م 2*ب ���ده و در2!ن 

��دِ �6 ا%>�وم �!�زی �ط6*� �ورژوازی، ���6ظ (�ر!�� ��2ل (�ت د!�(�(ور  
U!)را�آن   ھ�(�د �� در�(!,�ُ  (� آن �وع ا�*=ب د�و�را(!�Uو ا% ا�*=ب د�و

�6(ری ��ل آن (�� ول�او1ً ا!ن د!�(�(وری �ط6*� �� د�و�را�� �ورژوا	� در 
!��د و ���!�ً !U دBرBو�� و ��ت B!ری ا�(��دی ,دی و:�!دار �� ��8 (وده ھ�ی 

�ش �و,ود آ!)��� ر (� ��ورھ�ی �ز�ور، در �*!�س.د��رBر و ز�!���!�� (�ز
Aداری �ر�!ده ا�د ھ�وز �� آن �ط �!���ل ا�(��دی وا,(���2 �ر���� از ( 

 ی Bذار �� �و�!�%!�م �طوری �رار:!ش ز�!�� ھ�ی ��دی و ا,(���2 �رو
 ا!ن �وع ا�*=ب د�و�را(!U ��6ُ ر در ��ده ���د، �راھم در آ��7  و ��%8>لوا�>�

 و (�*ق :!روز��دا�ُ� ا�*=ب .� ا�*=ب �و�!�%!�(� �رار دار�د�ر�6و �� در 
��(6زم و,ودِ  ��7�(ر از ھ��ز�ور  U!)را� �دا�ل �>!�� از آ�Bھ�  ��%8>لِ د�و

 درط� ز��ن و�وع �و�>!ت �!��� و ا,(���2 در �!�ن (وده ھ�ی و�!� �ردم
�د �رای ��ول  �(وا�ھ�ی �:����(�وده ا�ت (� ا!��� ا!ن (ا�*=�� و ا�*=ب 
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�ل �� اھداف �ذ�ور (=ش و :!G!ری ���!�د و �ر!ب�� ا�راد و ا�زاب و 
د!�(�(وری �ط6*� !�  �!ش و�م �واھ�ن ھ��ن ور�د ��,ر!���7	� را ��Bروھ�7 و 

�!ن �د ا��ر ����� ا�(��دی �رای �ورY)د����!�و (�*ق ا!ن �طA از . ژوازی 
�!(وا�د �� 2واآ�Bھ� (وده ھ�ی و�!� �ردم ���ل  ��(�G)�� �86 دا�(� ���د 

  آ�Bه Bرا�ُ� ���(�ً ���� و �ط6وبِ  �>�%!تِ  آ��7 ��2د(�ً ��2رت از(>	!ن ���ده (ر!ن
�و�!�ت ھ� و :!�روان ا�*=��ِ � ���(�ً  :!�روِ  ,ر!���7ی �ر�� ط�*� ��رBر و

�م و �!ش طو��1  �و!ژه در ز����7ی �ز�ور ھ�ی در �!�ن (وده د!Gر�(ر��ِ  
��(6زمِ :!ش از و�وع ا�*=ب �!���د �دت در ���و�>!تِ  و,ودِ ، L!زی  ��  ً�)�

�7 در ��ورھ�ی  (�. �!ز ھ�ت در ز����7ی �ز�ور���2د �رای ا!ن ,ر!���7
�ل !��(�، ��) �����ر��!� داری :!�ر�(� !>�� ���6ظ ا�(��دی و ا,(���2 �*در 

�� �L���L  ِ(�ت �	ط6*� �6ط�ُ �662 ا�(���� ����د،وازی  �ورژ د!�(�(وری 
د�و�را(!U ا�,�م ا�*=ب �و�!�%!�(� و Bذار ��  از ا�*=ب �>د �=����

U! �7�) رد و !� ��!د ھم!G!�ا�*=ب  �و�!�%!�م در د�(ور��ر �رار 
   . را �!ز ���,�م ر���د�U!ف ا�*=ب د�و�را(!ظ 1زم �!���د �� و��و�!�%!�(

�*ق د�و�را�� �و�!�%!�(�  (:�!��� ا!ن ���ث، در را�ط� �� ا�ر    در ���ت
 ُ��!�را �ورد (و,� و �رر�� �رار   ��	�6 ا!ن رھ�ری ا�ور (و�ط �ردم،در ز

�!دھم �� در ,��>� �و�!�%!�(� �ر,� ��7	� در (��!م B!ری ھ�ی �=ن در 
 ُ��!� از  �ظر  :!��رد ا�ور ا�(��دی و ا,(���2 و �!��� و �رھ��G ��2رتز

    : د!Gرو رأی �ردم ا�ت و �� L!ز
ھدف    (�ت �و�!�%!�م �ر,� ��7	� در (دو!ن ھرBو�� ���ون و (>	!ن ھرBو�� 

 ِ�6� ا�ور ��(6ف ا,(���2  اداره و :!��ردِ و �ر���� و �!��ت و روش �=ن و 
�� رأی ا��ر!ت �ردم �!�ن و ��ز  �Lردم !>�� آ����2ر(�ت از �وا�ت و�ظر 

��د و �� �وا�ت!�ا��2ء ھرار�Bن (د و �ظر �=ن �زب !� Bروه !� �رBو 
�د!ر!(� و �!ره (��7 �رط�ق �! �)��� Lوبِ ر� و در �Lورا	� !� ��و �Lآ� 

ز	!�ت ا�ور را (و�ط �ردم �� (Y	!د و (�و!ب ��7	� ر�!ده ا�ت 2�ل و ,
���!� �و�!�%!�(� !>�� ا!���  �وا�ط(� (�ت ��ولِ �د و آ�7م ا%(>	!ن و ا,را 

و (�ت �ظ�رت و   ��(�ب �ردمآ��7 ��!د ��(�ب ��(*!م �ردم !� �وراھ�ی
�*وق و �2!دی ا��ن  2زل ����د و �ردم و ھر%�ظ� (و�ط آ��ن ���ل :���Gو ��

�� �!��Gر ا�,�م   ا!ن ا�ر).���ن �(و�ط ,��>� ���در�طA �*وق و �2!دی �� ھم
B!ری ا�ور ز�د�B ا,(���2 و ��دی و �>�وی ا�����7 �ط��ق �� �وا�ت و ارادهُ 

��!��د در ھر �ورد ���ص از طر!ق �ظر �واھ� از �ردم وا�>� �ود آ��ن 
��ط*� !� �7ر !� ���!� �>!ن !� ( ذ!ر�ط U! ردم��ر��ب �ورد �ل �ردم !� 

 �! �Gن (و%!دی و ا�(��دی !� �رھ�!<�2�وم ��ر���ن !U ر�(� !� �و��ُ� 
هُ �ظر�واھ� از �ردم ھم ��!د  �!و و.ا�,�م �� :ذ!رد) آ�وز�� و �!ره و �!ره

�)���لِ � ��� در �!�ن  ا�(��ب �ود و ز�!��ُ  در ا�راد ھ��ُ ر آزادی وا�>� و 
 ���د و در ھر �ورد ���ص �(���ب �� �را!ط �ت و اظ�7ر �ظر �ودا�و
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6ِ� ,��>�  در ��ر رھ�ری و :!��ردِ .�طور ��!A (>	!ن Bردد� ا�ور 
�ول و <��و�!�%!�(�، �را,>ُ� ��(*!م �� �ظر و رأی �ردم �!وه و روال 

�(>�ر���د (>	!ن ���دهُ !ف ���وب !��� ا!ن �ظر و رأی ��زBو  �Lود و آ��
�� ھ� و ف ھ� و �ر� (��!م B!ری ھ� و ا�دا��7 و ھد �=نِ ��7	� �وا�!ن و ا���لِ �

(6ف ا,(���2 ا�ت و �� �ظر و رأی   ا�ور ��(دا�!ر و رو��7 در ��ِر :!��ردِ 
 ار�7��Bی �ورا	�ِ . راد !� ا�)�(� (��ل ھ�ی �ورا	�( �=ن ا�زاب !� Bروھ�7

�� �ود -  ���و�Gزاری و ���	� ��(*!م �ردم ھ�راه �� ار�7��Bی دو%(� و��(�بِ  
�� رو!7م ��و�ت �و�!�%!�(� - !� ��(�ب ��(*!م �ردم ھ�(�د��(�ب �وراھ� 

 و اداره ���دهُ رھ�ری» �ورا	�«را (��!ل �!دھ�د و ھ��L!ن ار�7��Bی 
 �رھ��G و �!ره 2�و��ً و ط�ق روال (��دی و آ�وز�� و�و���ت ��(6ف ا�

�2دی ��!د در ا(��ذ ��7	� (��!م ھ�ی �=ن و��6 �� رأی ��(*!م �ردم ر,وع 
���د و �*ط در �وارد �وق ا%>�ده ا�طراری و �وری و �وارد �*!*(�ً �و,� 

�ن وا�>�ً د!Gر �� ر,وع �� آراء �ردم�� �6� ����د ا�(���	�ً �,�ز ھ�(�د و  و 2
 (�ت �ظ�رت �ورای �ر�وط� �� ا(��ذ -  ار�7��Bی ��و�(� در �ورد-آ�7م

�6� �� ا%��ل ا���ِم .�دام و ا,را ���درت ���!�د ��7	� ,7ت ا و(��!م 
��ط�ق �� �وا�!ِن ��وبِ  �� �� (Y!	ِد ��7	ِ�  �و�!�%!�(�ِ داد�Bھ�7ی �و�!�%!�(�، 

�وارد  �,�ز ���وب  2�و��ً در ز�رهُ ��Lن�ردم ر�!ده ��در �!�و�د، 
�!Gرد�د.  

ا,(���2 و    در ,��>� �و�!�%!�(�، در ھ�� ا�ور ا�(��دی و �!��� و 
2�وم �ردم �� �� �Gش �زرگ !�رھ��� �! ��!<� ULو�از آ��ن �ر�وط  � 

�ول ��ر ا!��ت �� ھر ����!�ود، ��2ده<� در ھر ��ل و ھر و�� و روال 
Aط���  ���� ��!د ا�,�م  ��!د (�و!ب �ود و، در �وارد �=ن و ��6، ھر ا�دا

�� ��!د  �)��!� �! ���B!رد و ھر ھد�� �� ��!د د���ل و �(�*ق �ود و ھر �ط 
��ت و ا�(دا	e (و�ط در :!ش Bر�(� �ود و ھر رو�� �� ��!د ���ر ��(� �ود �

����ً  !� �ظ�رت !� ���و�Gزاری و �!ره !ھ�ری و�د!ر!ت��7د ذ!ر�ِط ر�� ا
�و�!�تِ ر:!�����ن د!Gر، �� �2و !� ��	ول  �ز�� !� �!ر �ز�� ووان  �! 

�د!ر!(� �!�(�د، :!���7د و �طرح �! �)��!Gردد و آ��Gه  !� ارا	�در ��7دی ��و 
�ل �ردم !� ��ش ذ!ر�ط �>!�� از �ردم (و�ط �ردم ��<!) U! ن!���� ً=��

�و��� U! ن����ورد ��ث و �رر�� ) ���!� !� ��ر �����طور آزادا�� و �*در 
,� ا!ن ��ث و �رر�� در !U �ظر �واھ� از آ��ن �1ره �(!�رار �!G!رد و ��

ی ا��ر!ت (Y	!د و (�و!ب Bردد B!ری وا�� �!�ود و آ��L ����ر رأ�ورد رأی 
��� !� روش !� ا�دام �ورد  !� �!��ت�>�وان ���ون !� ھدف !� �ر���� !� �ط 

�و��� !� ار�7��B و �و���ت �!�ز :ذ!ر�(� و �ط>� �ده و (و�ط ار�Bن !� 
 -  �و�!�%!�(� ��=ً �!�ن �ده ھ�(�د �� ا��2!��ن (�ت ��ول �وا�ط- �ر�وط�

�ر�6ُ� ا,را در�!�!د و,ز	!�ت 2��6 آن ���ص و :!G!ری �!�ود �� .  
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�ردم و  ً��!*)�� ���و�!�(� �6�    در ,��>� �و�!�%!�(�، �� �زب !� ا�زاب 
�ول �وا�ط ��(�ب ��(*!م �ردم و (�ت �� ا��2!��ن( !� ار�7��Bی �ورا	�� 

 وا,د ا�راد و او%!� دو%ت را از �!�ن ا��2ء ا��6) ����د �!� �و�!�%!�(�>!نِ 
�و���ت�را!ط  Aز!��د و در �طG!� ا�(��دی و  ,دا���Bُ  و ��ز����7ی�ر

 ی ھ�»�ورا« �!ز  و �!ره و �ظ��� و :6!�� �رھ��G آ�وز�� وا,(���2 و
 ً��!*)��2�وم ا�راِد ( ��ر���ن  2�وم��(�ب �!� ) دا��,و!�نر�وطُ� د!Gر ����د

��ً (و�ط 2�وم  ا���ص �>!ن د!Gری، �� (و�ط �وراھ�ی �ز�و!*)��ور !� 
����ول ن و ا�راد �ر�وط� ا�(��ب �!�و�د و����د ا��2ء �وراھ� (�ت ���ر

�وا�ط �و�!�%!�(� ھ�(�د، ��ر رھ�ری و �د!ر!ت !� �ر���دھ� را ا�,�م 
 در ھر �طA و �!ط� و ��دودهُ ر���دھ�!ر!ت !� � رھ�ری و �د ��ر و؛�!دھ�د

�2�� در �وارد �=ن  �!ز و (و�ط ھر ��7د و �رد و Bروه ا�راد !� ��ز����ا,(
�6��� �!�ن Bرد!د ط�ق روال �2دی �ر ا��سِ و ���L  ر,وع �� �ظر و رأی 
  .:ذ!رد  واز ا!ن طر!ق ا�,�م �� ذ!ر�ط �ردم��(*!مِ 

�ن �!(وا�م در �ورد آ!�د    (� آ�,� �� ر دورانِ ه ھ� (�ور و :!ش �!�� ��م، د
 ُ�<��,L داری و در �!����رِ  �ر ،�<� (دارک  دراز�دتِ �رLوب �را!ط ا!ن ,�

�و�!! Bذ�(� از �>�%، ا�*=ب �و�!�%!�(�ذھ�� ��ری و�(�7 و :!�روان و �(�7ی 
ھ�  �>�%!ت (��ل ��دِ �ً �!�ز�>�%!ن ا�*=�� ��رBری ��ورت ��8رد، ط�>

�و�!�� �ر�Gو�� !� (� و �:س ا�,�م ا!ن ا�*=ب ��78ومِ وBروھ�7ی 
�� (و�ط  ��و�ت �ورژوازی و (�رف �درت �!���!�دی �ر���ر�ردنِ 

�!� ً�����)  و :!��ردِ ��ز���دھ� و ھم آھ�V ��زی( رھ�ری ز��د:رو%(�ر!� ا
�ش (و�ط ا�زاب )����رزات ا�*=�� (وده ھ�ی ط�*� ��رBر و��!ر ا���ر ز�

�و�!�ت �وا��!Gو!م ( ھد �ودا�*=�� » ً�����Lو��� در آ!�ده ھ� ھ��L!ن » ا
�ن ا�ت ا!ن رھ�ری (و�ط�� �! �7��Bای ھ�ی ا�*=��»�ورا« ا�راد و ار 

 (وده ھ�ی ��رBر  �ودِ �(��� !� در ,ر!�ن ا�*=ب از درونِ �ورت B!رد �� در آ
�شِ )��و�!�(�ِ  و آ�Bھ�ِ  ر�د ��ریز �ر�وردار او ز�� �!رون  ���(�ً ��1 

�� ا!ن ا). ھ�د آ�د�وا�!� �*=ب �� :!روزی �ط>� ر�!د، ا�زابا�� �7ر��ل ھ
��!�(�، در ط� دورهُ �ر:�	�  ����� د!Gر  و �!ز ار�7��B و ��ز����7ی�ز�ور

�رBری وا�,�م ا�*=ب ھ�ی آ��ز!ن ا�(��دی و �رھ�Gِ� �و�!�%!�(� ���و�ت 
��ً  �ر:�	� �و�!�%!�م، �*ش رھ�ری �ود را !>���� و �طور �ط>� �� �را�,�م (

 �د!�7 ا�ت �� در ,��>�ُ . ار�7��Bی �ورا	� ��(�ب ��(*!م �ردم واBذار ���د
�و�!�(� و �!ز ��!ر ا�زاب،  ا��2ء �و�!�%!�(�� ا�راد، �>�وانا�زاب 

وراھ�ی �ر�وط� �رای !� در �واردی از �وی �  از �وی �ردم�!(وا��د
�7��Bی �د!ر!ت �و���ت �2و!ت در �وراھ� و ار�7��Bی رھ�رِی دو%(� و ار

���ر�ت ���!�د ا�ور ا!ن ار��Bدر ا�,�مو �د!ن Bو��   ا�(��ب �و�دو �!ره �7  ��ا
6�ردِ ���(*!م �*ش و 2 �<��واھد �ود از   ��2رتا�زاب �ز�ور در ا!ن ,�

�ری و ,7ت ���� و رو��Gری و (رو!\ و(�6![ و از ا!ن طر!ق ھدا!تِ � 
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2�وم ار �� ا�د!�� و :دھ� �ل� U!)و ا��2ا �<�ء �وراھ� و ��	و%!ن �راد ,�
 ار�7��Bی �د!ر!(� و�!ره در را�(�ی ��8ظت از �و�!�%!�م و دو%(� و ا��2ء

�ل آن ��!A و �و�*!ت آ�!ز ا�وردِ :!��ر���و�!�م و در ,7ت  آن و (� �� 
  . �و�!�%!�م در �طA ,���7 و �!رهقِ * (� ا�رِ :!��ردِ 

 �ظر و رأی �ردم در ,��>�  �ودنِ �(� در را�ط� �� ا�ِر �ر,� ��7	�   ا%
�و�!�%!�(� در (��!م B!ری ھ� وا(��ذ ا�دا��ت و �ط ��� ھ� و رو��7 

����ً ��%� وو�!ره ��ر�� �� �!�ن Bرد!د، از,��6 ا!ن �*!*ت ا����� ا!ن  ا
د �� (وده ھ�ی �ردم �ط��ق �� �طA د �طرح �!Gر و �� ا!ن �(!,� B!ری��ل

(!,� �طA �وا�ت ھ� و �ط�%��ت ا,(���2 ��%8>ل آ�Bھ� ا,(���2 ��%8>ل و ��%�
���� از آ�Bھ� ��!A �ود �ظر و رأی �!دھ�د و %ذا در�ور(!�� آ��ن �طور 

�و�!�(� �ر������ن دارد ���8 و �=ح �*!*� و وا�>� �ود  وردار �����د ا
���ھ� و  را در�ت (��!ص �داده و �وا�ق �� �وا�!ن و ھدف ھ� و �ط 

�ن ا�ت �ر ی �دھ�د و�%!�(� رأ �و�!رو��7ی وا�>�ً ��ا�,�م ��,ر �� 2دم ا!ن 
 و %ذا �و�!�%!�م !� �(� ���ت �ط>� آن Bردد(�*ق و :!�ر�ِت :!روز��دا�ُ� 

 ُ�<��!ت ا�زاب ,�� �و�!�%!�(� ��!د در ھ�� ا�>�دش (�ت رھ�ری و دروا�� ��
�و�!�(� �رار B!رد ��ن. �� ا�� ��ظر �ن، �� (و,� �� �ط ��� و �!وه ای 

 �� ���و�!�(�7 در �!�ن (وده ھ�  در ,��>� �ورژوا	�  و �78و��رای �>�%!ت 
�ن در �ورد :!ش �رط ��دی و ا,(��B �2ذار  �� �Lن از �و�!�%!�م و �!ز آ��

 و ھ��L!ن در ��رهُ �رورِت �طور,���7 ا�د!�!دن و �ر�ورد و �� �و�!�%!�م
�6(ر از ھ�� در ا�ر ���ر-2�ل �ردن�� و ���1ره � ��وده ام طرح و ارا	- و

�و1ً �و,ود در �� �ظردا�ِت �ط�ھ� و ا��را��ت و 2*ب ���د�B ھ�ی �ظریِ <� 
��ن ا�(��%ُ� آ��7 �� ا�زا�� �ورژوا	� ��و�!�(� و ا� اBر �طور 2�!ق ،ا�زاب 

  :  ��در�ت ا�ت �ط>�ً   �ز�ور ظ�ھراً ��!د �و,�ِ  ا�(د1لِ  �� �!�!م ��،��Gر!م
�و�!�ت ھ� :�نور    ����ر ارز!��� و (�� �L���L �)�!و��� در و ا�زاب 

�<��,���ن-  �ورژوا	� �� �!وهُ ��!A وا�>�ً ط�*�(� ��رBری و 62 ��  آ�را 
  �را!�د (�ر!��ِ ��رِ  - طرح و �!�ن ��وده ام۵در ا!ن �و�(� �و!ژه در ���ث 

 ز�!��  ا�*=ب �و�!�%!�(� �� �!�ن د!Gر ��رِ  (دارک ��ری و ذھ��ِ دراز�دتِ 
�ش زی دراز�دتِ ��)��ری و �!��� در �!�ن (وده ھ�ی و�!� ��رBر و ز�� 

 �Lود��ن �طور ھر� ��را د���ل و :!G!ری ���!�د �� !U �رط آن ا!��ت 
�����را ����د، در آ��ورت �(!,� �B د�!�(ر از �ط� و ا��راف و 2*ب 

�و�!�(� (وده ھ�ی و�!� و ���(�ً ھ�� ,����ُ ��2رت از ر�د وا�>��  آ�Bھ� 
 ُ�<� �و�!�%!�(� �واھد  ,د!دِ �ردم ھ��L!ن �رای ز����7ی :س از ا�*=ب در ,�

در (ط��ق �� �ظر!ُ�  - و �L���L ا�*=ب �و�!�%!�(� و Bذار �� �و�!�%!�م. �ود
ز����  -  در �و�(ُ� ���ر �!�ن Bرد!ده۵�ن در ا!ن ار(��ط �� �و!ژه در ���ث 

�<��ل ا�(��دی و ا,(���2 در ,��>� �ورژوا	� ا�,�م :ذ!رد �� ا!ن ,��� از (
���� �ر�وردار ���د، در آ��ورت :!ش  ِ�2�����2د �رای ا���2 و ز�!�ُ� ا,( 
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�و�!�(� (و�ط وا�>� ,ذبِ ��ز�ور و %ذا �رای ه ھ�ی  (ودو :�!داِر آ�Bھ� 
�و�!�(��7>�%!(�7ی آ�Bھ��ز�ور درGرا�ُ�  �<�����ِل آن ,� �� �راھم �واھد �د 

�ط6و��  ���2د وو�>!تِ   ��ورت و,ودِ  �>دی�%!�(�ِ  �و�!,��>� درھ��L!ن 
 ر�د ��ری �ردم (,�6 �واھد  �� GLو��G آ�Bھ�  و�رای �و�!�%!�م در را�ط�

�� و 62��ِ !��ت!����(*ل �ده ؛ و �>=وه �طA ��1ی ظر�!ت ھ�ی (و%!دی و ( 
��دی ���2دی ,7ت   :�!� واز ,��>� :!�!ن �� ,��>� ,د!د �و�!�%!�(� �ُ�!�ز

��6 2دم ا��راف ��وی 2د,��م ا��راف از �ط ��� وا�>�ً �و�!�%!�(� و 
��G ا�زاب ���ط=ح���و�!�ت«�ود�» �و�!�%!�(�«و ��و�ت ���ط=ح» 

و ,7ت ���ر�ت �ردم در ��ر رھ�ری و :!��رِد ا�ور ��(6ف ا,(���2 ا!,�د 
در�ت  و �L���L �!روھ�ی ا�*=�ِ� :!�رِو :رو%(�ر!� �طور وا�>� و .�واھد ��ود

 ِ�G6ُ� �رورِت :!و�د و ھم آھ�	�� در  �!ن ���رزات ا�*=�ِ� ط�*� ��رBر�� 
 آن (=ش و  �رای (�*ق و (داومِ ده وو,� ��و در �طA ,���7 (,وا�� �ورژوا	�

�!�7ی ���!�د،2�ل�����7  �����2دِ  ���(وِر �را!طِ  ���ل از در آ��ورت ��, 
�>!ن �و�!�%!� �ُ<�����ً �رای �و�!�%!�م در ھر ,��(� و 2دِم �و�*!ت ھ�ی ا

�و�!�م در 2ر�ُ�  ���� از ا!ن ���(ور در راه (�*ق ���!دن�و,ود آ!�دهُ � �� 
�)!B ل�-�� ��6�رد و (�آ�,� ��و�!�(� آ�Bھ��ُ�  �*شِ  2� درا!ن ز�!�� �!روھ�ی 

�ن �ود- �ر�وط �!�ود�� �ودِ   در،و Bذ�(� از ا!��7 .اھد ر�!د �و �� �دا�ل 
 ُ�<��>� ای �� در آن �و�!�%!�م - و در �(ن ا!ن ,��>�!�(�% �و�!� وا�>�ً ,��, 

� �� - �ر�رار �!���د� �>�وان ��و�� �ن ارا	� ��وده ام��>��ی وا�>� !>�� ��78و
�<��ردم(وده ھ�ی   ا��ر،و �!ز در دوره ھ�ی آ��ز!ِن ا!ن ,�  �L���L �)� ،

 از �ر �وارد �!ش و �م1ا�ل در ا�،  :�	!ن ���د ���(�ً  ا��ن �طA آ�Bھ��ر��ً 
��!ت و د��ع �واھ�د �و�!�%!�م ، �� �!��Gر �وا�ت وا�>� �ود��ن ا�ت، �

��!د (.ا �طور ��!A و در�ت (��!ص �واھ�د داد ��8 و �=ح �ود ر و�رد
��(�7 �ده ا�,�م Bر�(�ُ  ا�*=ب �و�!�%!�(�ِ و,� دا�ت �� در ھر�ورت (  �� 

 ُ�<��ورد ���!ِت ا��ر!ت �ردم �>�ً �!ش و �م ,د!د ط%!�(�ِ � وا�>�ً �و�!ا!ن ,� 
 ر�د آ�Bھ� �!��Gر �د ا��6 از  در �(!,� �وده و,��>ُ� ��6ِ� �ورژوا	� در

�و�!�(� آ��ن در ,��>� ,د!داً ��!� %ذا اBر ھم �ر��ً ا!ن ��د و ��ز��ن داده �ده 
�!(وا�د���� ����د و%��طA آ�Bھ� � ��!<� ا%�(� �L���Lو. )�(ر ���د � از �د 

�و�!�(�ِ !ن (وده ھ�ا���-��د �ر�وردار �� ���(�ً 2�!ق و ��1	� از آ�Bھ�   
�� ��=ً �!�ن ��وده ام���Lن �ود!�L 1زم ا�ت ً��،  ا!ن ���!ت و د��ع آ��ن- �(

�<� ,�(��در �!�(ر �طرح و ��رم �!�ود،  ,د!د�� در دوره ھ�ی آ��ز!ن ا!ن ,�
�)� ً�����راB!ر(ر و �>���1 (ر و �ط�	ن و �طور و�!� (ر و � ��!�ر �(�8وت  ا

�م (ر��    . �ورت �واھد Bر�ت
   وا��7G و �7ر��ل از �*ط� �ظر وا�>�ً ط�*�(� ��رBری و 62�� و ا����� 
�ر,� ��7	� در (��!م B!ری ھ�ی ا,(���2، در �وارد �=ن  ��در�ت آ��ت 

��ن :ذ!ر ا�ت��� از %��ظ 2��6 ا �6��� ، �ظر و رأی �ردم ���د و �� ا و �!
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 و !� �طور �!م 2��ل Bردد(� �ر آ��ن (��!ل و اِ �وا�ت ھ� و �ظرا» ��1«از 
 رھ�ری و �� (�*ِق �!�(مِ ؛ و (��7 (��!م Bر�(� �ود» ��1«������ �را!��ن از 

�د!ر!ِت ا�ور ,��>� (و�ط ار�7��Bِی وا�>�ً ��(�ب و ���!�ده �ردم و (�ت 
�� �ر �ظر و رأی آ�)��ردم �طور وا�>��ن�ظ�رت آ��ن و وا�>�ً  ��ر  � ا�ت 

رھ�ری ,��>� �*ش وا�>�ً و  ھدا!ت و �ر�و�ت �و!ش ���م �B(� و در ��رِ 
 ً=�����!�د و�!�ات ���Y)  �8!ر ���� از �طراتِ  �>=وه2�ده و (>	!ن ���ده ا!�8ء 

�و,ودِ  L!زھ�	� Lون (8و ��ربِ  ً����� را�ت Bرا و وق !��(ن ,����7ی ا
��ورژوا	� در� �� ا�زا�� �%ُ� ��6 ا!ن ا�زاب و�!�(� و !� ا�(� ا�زاب 

�ن �!ر�د ,��>� و ��!ر �ر�ت آن�ورژوا	� و �!ره �ر��در .  �� �دا�ل 
  اھداف و �!��ت ھ� و روش ھ� از ��1ای ��»!�(��و�!�%«,��>ُ� ���ط=ح 

 ً=���!�ود، �L!ن ,��>� ای  �)��و�!�ت (>	!ن و �ر �ردم د!�(و�ط ا�زاب 
��2د(�ً ��!د �!�ت و اBرھم �8رض �و�(�ً از ,�7(� �و�!�%!�(� ���د �و�!�%!�(� 

�ل ����  (��!ت !��(ُ� ط�*�(� !� �7ر��ل و�ر��!� داری  !U �ظ�مِ �را�,�م �طور 
؛ �و�!�%!�م �� ھد�ش (�*ق �وا�ت ھ�ی �ردم ا�ت ��!د �طور (�د!ل Bردد

 د و %ذا�=و�ط� و ���ص �!ز �!��Gر و ��ط�ق �� �وا�ت ھ�ی �ردم ���
 و (و�ط آ��ن  ھدا!ت و ,ر!�ن 2�ل �ورد ���!ت �ردم �رار دا�(�  در�د!�Gو��

    .رھ�ری و :!ش �رده �ود
�!��� ا���ر ا 1!� ھ�ی :�	!�� و�!���ِ ھ�ی ط�*� ��رBر و    (وده �2���� در ,( 
�<��=ً :!�ر�(�ُ  �� ��ظر �ن �*ط !U( �ر��!� داری :!�ر�(� ,��� �ُ<� �L!ن ,�

 )ھ�ی ��دی و ا,(��B �2ذار �� �و�!�%!�م �!���د 	� دارای :!ش �رط�ورژوا
�و2ُ� �ردم را (��!ل �!دھ�د، در ,ر!�ن (دارکِ ,��ری و  دراز�دتِ  (�ر!��ِ � 

 و �:س - �L���L �طور در�ت و ���� ا�,�م :ذ!رد-  ا�*=ب �و�!�%!�(�ذھ��ِ 
 ود �!�G��Gِ  از آن � و (� �د ز!�دیدر ط� رو�د (�*ق ا!ن ا�*=ب، و�!>�ً 

�� (�ت (�Y!ر �ظ�م ط�*�(�ِ  U!و%وژ	ری و ا!د��(ر  �ورژوا	�ِ ���م �!�(ر !� �� 
ا�د رھ�	� !��(� و دBرBو�� ��ری 2ظ!�� در را�(�ی :ذ!رش  �ده د�Lر آن

���د و در �ر�6ُ� (�ر!�� �>دی !>�� در �و�!�%!�م و آر!��و�!�م :!دا ���ن 
 ُ�<�  ط�>�ً  آ��ن رBو�� ��ری و �Gر��ِ !ن (�ول و دB ا �و�!�%!�(� ,د!د,�

��د!��ل :!دا ���� (��7 ���6ظ �رورت ��ط و  .(داوم و ھر�L �!�(ر و �!�(ر (
�ش ,7ت ا�,�م ا�*=ب را)��و�!�(� (وده ھ�ی و�!� ��رBر وز��(*�ء آ�Bھ� 

  ا���لِ  و,ودِ و Bذار �� �و�!�%!�م �6�� از ,7ت �رورت �و�!�%!�(�
�!�ن (وده ھ�ی و�!� �ردم در ز��ن :س از ا�*=ب ودر ر�د!��(ُ� ا!ن آ�Bھ� در 

�و�!�(,��7 �>�وان :!�روان ��>� �و�!�%!�(� (�زه �و,ود آ�ده، 1زم ا�ت 
 �� ��Gه و �ر�وردی ��!�ر  در دوران ,��>� �ر��!� داریا�*=�� :رو%(�ر!�

����ب و �و�رِ �!Aِ  �� ا(��ذ �ط ��� ھ� و رو��7ی وا�>�ً �دراز �دت و  
�ر و :!G!را�� �� ��ر (و�>� و ا و (�6![ (رو!\)�� آ�Bھ� (*�ء و :رورشِ ر

�و�!�(�ِ ��ش �:رداز�د و در ا!ن ار(��ط �� (��7 )� (ودھ�ی و�!� ��رBر و ز�
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 ا,(���2 و ا�(��دی و �!��� آ��ن رادر �ظر �وا�ت ھ� و �ط�%��ت ���ِص 
رار داده و در � ا��ن را �ورد (و,� B!ر�د �6�� ھ��L!ن ��!�ن و ز!ر���ی ��ری
�ذھ�� و %!�را%� و  و ا�=��ِ �,7ت زدودن ز�!�� ھ�ی ��ری و 2*!د( 

�و�!�(� و �را�� و ���از اذھ����ن و ر�د و  �����ا���!و��%!�(� و ��� 
�و�!�(�:رورش �  ا�*=�� و وا�>�ً وا!ده ھ�ی ���!دن �� (8�ر وا�>�ً 62�� و 

�� ا%��ل در �*!�س (��!�ر دراز�دتِ  وا!ن ��رِ . ا����� در �زد آ��ن (=ش ���!�د
�ل ���!دنِ ) ھ�7 و دھ�7 ��ل !� �(� �!�6 طو��1 (رز���� د�� ھ�� ر�د و (

�و�!�(� (وده ھ�ی و�!� 2�و��ً ,���� و ��!�دی�  و رو!7�ر�(� ��!�(� �� آ�Bھ� 
 �7����و�!�ت ھ� و:!�روان ا�*=�� :رو%(�ر!� را درطول ا!ن ز�7�(ر!ن وظ!�8 �

�!ل دھد�) .  
�!ت��ورژوا	�  �ر��!� داری و در ,��>� �ظ�م    در�ت ا�ت �� (�ت ��

����ت �ر�ده ھ�ی  �� �Gرش ھ� و ا!ای ���(ِن اذھ�ن (وده ھ� �وا�ق�را!ط و ا
 ا�ت و آ��ن (�ت ا!ن �ظ�م ���2د�ورژوا	� ��!�ر  ده���وی �ورژوا	� و !� �ر

�!�ود %!�ن ا!��L!ن ���(� و!�ً اذھ����ن� G!ر �وا�طُ� :!�ر�ت ھ�ی از �وی د
 و �ظ�%م و �!دادBری ھ�ی ��*�ت 62�� و و,ود  ��(6فِ �وق ا%>�ده ز!�دِ 

  اذھ�ن (وده ھ�ی:رورشِ Bو��Bون ا,(���2 و در را�ط �� ط�!>ت ز�!�� �رای 
1!���رBرو و�!� ط�*� ���!� �2���ط��ق �� �Gرش وا�>�ً  ھ�ی (�(��� ا���را,(

�و�!�(� و 62�� وا����� !>�� د�را�ط��ق �� ���%A و ����ِ� ا,(���2 و ��دی 
و . �ود��ن �!ز ���2دا�ت  �*!*� و وا�>�و �>�وِی �م و �!ش دراز �دتِ 

 ر ازھ�� �ط�ھ� و ا��را��ت و 2*ب ���دB!�7ی ��ری و �ظری و رو��ِ �!�(
�و�!�ت « �ود Bروھ�7 و ا�زاب (���و�� و ��و��ِ ��� ��!�ری از آ -» �7�

  ,�7ن �!�� �ورژوا	� و�رده ���6 دارایو ا�زا��د!Gر L!زی ,زBروھ�7 
�و�!�(� و ��ر��!�(� و �� ��م �ورژوا	�ِ ��و�!�ت«و�2وان  (�ت ��8%ُ� � «

از آن �ده و �!�ود �� آ��7 �ط ��� و رو��7ی ��!A وا�>�ً   ����-�!�(�د
������رBر  و�!� آ�Bھ� ���� در�!�ن (وده ھ�ی ��رز�!��ُ   در راو�!�(� و62 

)��ر�ز �دن �ر روی . �ش در :!ش �G!ر�د و د���ل ���!�دو ز�)���ظر �ن (��7 
��رBران و دود ���(�ً آ�Bه و :!�روِ Bروھ�7ی ��!�ر �� ���2ر و 

و�!� از  و در2!ن ��ل ,6ب ���!ت �!��� (وده ھ�ی ��%����» رو��8�ران«
ز Bروه !� �زب �ود ا�=ً ���� و در�ت �!�ت و �6�� ��!د �� د!دی ��!�ر درا

�دت - �� ی ��(6فدور���ی و�وع ا�*=ب �و�!�%!�(� در ��ورھ�  �� ��ظر�ن
�!�ن دا�(م �رروی (وده  ای ��  و �� �!وه-در دوران ��و�� �!ز�ط��*ت دارد

�ش)� ��!�دی و ار(*�ء ,7ت ��ط و ھ�ی و�!� ط�*� ��رBر و ��!ر ا���ر ز�
 ُ����, ���ر�ز Bرد!دھ)��و�!�(� آ��ن �!��� ھ�ی �روری  (��لو( . آ�Bھ� 

Aاز �ط ��از آ�Bھ� ھ�ی وا�>�ً  ���(e ��1	� ا!ن (وده ھ�ی و�!� در�ور(!
�و�!�(� �ر�وردار �ده ����د و !� در ��ل ط� �L!ن �� آ�Bھ� !��� ����د ا!�در

�(ر �طور آ��ن و�ر!� و �ط6وب�!(وا�د �����ً !�(ر !� � ط �ود آ��ن(و� و ا
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 ا!ن �را!�د  ���(�ً در�ت و ����ِ *ق Bرد!دنِ  �(� �رطِ  !U%�(�ا و ).ا�,�م B!رد
�ل���و�! !���ِ  (�ر!�ِ� ��6د �دِت ر�د و(� دوری Bر�(ِن ھ�(� (وده �آ�Bھ� 

�و�!�ت �ِ وا�>� ا��ت و 2*ب ���دB!�7ی �ظری و رو��ِ ر ھ� از �ط�ھ� و ا��
ا�(��%� �ود��ن و �رط د!Gر آن و,ود �دا�ل �>!�� از د�و�را�� و 

 ��زھم در��ره ۵در ���ث ( .U در ,��>� �ورژوا	� ا�تآزاد!�7ی د�و�را(!
    ).ا!ن �ط6ب ��ن �واھم 8Bت

 درا(��ذ (��!م ھ� �ر,� ��7	� ��� در,��>� �و�!�%!�(را�ط� �� ا!�    در 
: ��!د ھ��L!ن �Gو!مت و �� �=ن �زب !� Bروه !� �رد، �ظر و رأی �ردم ا�

ھ�ی ن داده ا�د �� اBر (وده (���2 ���(,ر�!�ت (�ر!�� در ز�!�� �!��� و ا,
�ن ا�ت در�(!,�� �6ط د و (��!ِص ُ� ��آ�Bھ� د�Lر ا�(��ه و �ط� �و��ردم 

�دھ�د و ھ��وان �� ���%A و ����� وا�>� �ود��ن �ظر ورأی �دھ�د، ا�زاب 
�د2 ���و�!�ت ��>��ی ا�زاب و ��ز����7ی �!��� ای ��و�!�ت«� � «

و  وا�>�ً ��ا����� Gرش و �ر�وردِ از � �(� Bذ-ھ�(�د !� �L!ن ���!ده �!�و�د �!ز
!ن ��1ت  �� (��7 در �7(ر- �G ا��ن ���ت �� ��	�6 �(م �ر �!وا��تھ���در�ِت 

��ر !� �!�(ر د�Lر �ط�ھ��رو��   �ظری و ھ�ی و 2*ب ���د��Bت و ا��را�
�=ً ا�(��%� ���!����د �6�� در �د(ر!ن ��1ت �� ا���ل ��(�86 �طور 2�ده !� 

�و�!�تِ  Bرد!ده» ���د«و !��(� � دروا�� �ورژوا	� !� ��!د و �� ا�زاب ��� 
�ل ���د ھرBو��  ��دل�رده �ورژوا	����!�و�د �Gو�� ا!�� د!Gر (*ر!��ً !� �طور 

�و�!�(� و ا�*=�� و�=�!ت و ظر�!ِت 1زم ���و�!ت و��6ت وا�>�ً 
2��6ِ ,7ت ھدا!ت ��ری !� رھ�ریِ   ِA!�� ر *=��ِ � اBر�����ن  ط�*� )�و ز�

�!�� از �ر��!� داری ی و ھدا!ت ,��>� �و�!�%!�(� در :سدار در ,��>� �ر
�(ر. �!Gرد�دLو��و�!�ت �!ز �!ش و �م  ا!ن ا�ر در �ورد Bروھ�7ی �و ا�راد 

��د!���رBر و �ل ��ر!ت از  رھ�	� ط�*�  ھدفا�و1ً، ،وا��7G. �دق 
�� ا���ل �(�Gری����� و آ1م و ��*�ت(� و �!ز 6�روی ا,(���2 در � و �(

�� ��!د (و�ط �ود ��رBران و  �� ط�!>ت ا�ت ا���ندر ز�!�ُ� روا�ط 
���ن (�*ق :!دا ��د و �!وهُ )�  (�*ق آن �ر ط�ق �وا�ت �ود آ��ن ا�,�مز�

�و�!�ت  و وظ!�8 و :ذ!رد��و�!�ت دادن !�ری ھ�یِ �*ش � �و!ژه ھ� و ا�زاب 
 ا!��� ��Lن  ا!ن ھدف ا�ت و�� 1زم �� آ��ن در راه �(�*ق Bردا�دن��ریِ 

,دا  �ود و  �� ����>� ��ص و و!ژهُ �ر�ورد و 2�ل ���د �� �� Bروه ھ�	�
��U! �2 ��ر ا,( �!م !� �ر���8ر��ی آ��ن و !� ��  ��و��(*ل از (وده �ردم !>��

�(�ز ���م �ر ,��>� و �!ره (�د!ل Bرد�د�.    
�و�!�ت �� ���و�!�ت و ���Gرش و �ط    ا%�(� ا�ر ا�(��%� !��(ِن ا�زاب �!ر 

 وا�>�  ���!�دهُ ی در �ورد �وراھ� �>�وان ��7دھ�ی��� ط�*�(� �!ر ��رBر
د  �!ز �!(وا� در ,��>� �و�!�%!�(� و %ذا ظرِف ا2��ل ارادهُ ��(*!م آ��ن�ردم

�� ا!ن �وراھ�،نا(�8ق ا�(د، �د! ��<������ ار�7��Bی (��!ل دھ�دهُ ��و�ت  � 
Bر�����  ا!ن ا�ور Bو��Bونرھ�ری ���دهُ   !�ده �ر ا!ن ��و�ت وری !� �ظ�رت 
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�<��,L���L ،���!� ری و��� !U �ط   �طور ��%ب راھ���!��ن� �ط �
 !��د و �L!ن و�>� ز!�د (داوم :!دا �� �ورژوا	� (�ول(� و دروا��!ر�و�!�%!

������ون وا�>� �ود �����د، �را�,�م آ��7 �78وم و  �!�� از د�ت ده �ردم را �
 �� ��7دھ� و��ز����7	� (�7 از -ور(!�� ھ�وز ���� �����ددر� -اھ�د داد و�و

�ردم  ا2��ِل ارادهُ ��(*!مِ  و ظرفِ  را�(!ن!>�� ���!�دهُ ( �*!*� �ود��(وایِ  
6�ردی ��دود و دروا�� (�ت ��(رلِ ) �ودن��� ,د!د�(�Gرِ ���م   ط�*�و�� 2 ،

 !��ت، ��دل �واھ�د (�ت �L!ن �را!ط� �را�,�م �طور �ط>� (�و!ن �واھد
�!ت وا�>� . �د�ا�� �� ا!ن و,ود و �7ر��ل در ,��>� �و�!�%!�(�، �� (�ت ��

���ن ,��>ُ� :!�!ن،�ود �ردم)��!���د، ، ������ ادا�ُ� ھ��ن ط�*� ��رBر و ز� 
 ا�ور��(6ف ا,(���2 �ر72دهُ ط�>�ً ��!A ودر�ت آ��ت �� رھ�ری و ادارهُ 

�� �ر (� �دی �� وا�طُ� �ود ھ��ن �ردم  ��(*!م !� ار�7��Bی ���!�دهُ )�و وا�>�ً 
�ل��ن آ �ود�ظر و رأی�)� �و�!�%!�(�  از ا�رادی (�ت ��وِل �وا�طِ  و 

�و2ُ� رھ�ران !�L �! Uد ,����د، و �� ا!��� ا�راد و Bروھ�7	� ��ورت 
�� �ر �ظر �واھ� وا�>� ا)���(�ب ��(*!م !� �� وا�طُ� �ردم  و  ��ز �زب، 

 و �ود ا��ر�طور �ود �،  �و�!�%!�(� �!�(�د2د(�ً (�ت ��ول �وا�طآ��ن و ��
 ���ط=ح در �*�م �!م و �� �!�و�ت از ,��ب آ��ن رھ�ری وادارهُ  !� و��(�را��

   �G!ر�د �� در ا!��ورت ا!ن و�� �و!ش�تد��و�ت و ا�ور ,��>� را در 
�راد و Bروھ�7  ا!ن ا دBرد!�� و ا�(��%�ُ �7م �ود ھ��L!ن �و,بِ  ���� ���8 و 

�(�ز ,د!د ���م��ردم و ���ت  و ���وق�� �و�2 �ورژوازی و ط�*ُ�  
   .�و�!�%!�م  �!Gردد

�<��و�!�م، ,���ل و (�ول �و�!�%!�م �� ���>� �و   �� (�, �� �)�!%�!� 
�و�!����ر و وظ!�8ُ  �����ھر�Lد ،  ا�رادی ��ص(�، رھ�ری و �د!ر!ت �

��!�ده وا�>� 2�و ��(�ب ��(*!م� �<�از�!�ن �!رود و ھرBو��  ، وم ا�راد ,�
�<� در ،��6�6 �را(ب ��6D و ا,(���2 ا���ء �!��د و �Gو�� ا!�� ھر �رد از,�

�=ً ھم �طA و �را�ر ا�ت، ���� �� ھر �رد د!Gر ���6ظ ا,(���2 وا�>�ً و !%��
��ر رھ�ری و �د!ر!ِت �ورد �!�ز را �!ز �ودش در (86!ق �� ��رھ�ی ,��� و 

�� (*�ری ای ���!ر رھ!� !� �� �!�ن د!Gر در ا�,�م ��ر د ا�,�م �!دھد�ل 
�=ً �را�ر �� د!Gران ���ر�ت دارد �� �*ط  و؛رھ�ری و �د!ر!ت �!ز در �ط�� 

�ر�وط   آن ا�ور ��در �وردِ  ��!<��� !� ا,(��ع , �� ً��!*)��ا(��ذ (��!م 
� ُ���=ً �� ھم �!�ود، ا�ل ر,وع �� �طر و رأی ھ�� !�  آن ,��را�رِ  ا�راد 

���دا,(��ع!�ای ��ِر  و!ژه و �!ز در �وارد ��!�ر ��دود و  �*وت �ود ���� 
�و�2ُ ا�(��ب ���!�ده از �وی,��>!��دا ا�ر  -�� و�� ���!�ده  ھ��G ��ھم(��ا%  

�=ً �را�ری �راردار�د�� �2����  �رای ا�,�م ا�وری-�ود در �طA و �*�م ا,( 
�ن �!�����ً (و�ط �ود��ن !*)���ده و �� ت ھ���Lن :� �ر,� ��ا�,�م آن 

�ل !��(� (ر ا,رای �!وه��  .ا �!�ود (
  



 

 

  

  �� �و��	���م در ا�	د .وروی  ���- ۴   
  

��� در �� ���ث ���6 در��ره  �L78وم �و�!�%!�م �رر�� و �!�ن    در:ر(و آ�
������ U�!ِص �د، ا����و�ُ� � U!  ��!�2 (�ر��ای �� �>�وان  �!�(م ا,(

در ا(��د �وروی ���ق ���Bرد!د و �رای �Lد!ن دھ� ادا�� �!�ت » �و�!�%!�م«
  :دا�ت را در ا�>�د ��(6ف آن ��رح ز!ر �ورد (و,� و �رر�� �رار �!دھم

���!� ��!��� :س از ا�*=ب ا�(�ر :    در ز�6�رد ١٩١٧از �دت � �وزهُ 2
 �ر��ظر از ا!رادات و ���(� - اداره ��و�ت�وراھ� و �*ش آ��7 در رھ�ری و

�و�!�م ,��G« درط� دوره - ھ�	� �� از ھ��ن ا�(دا دا�(�د�و(� اوا�ط دوره » 
��ً - ه ھ�	� �� ا����ً ، دور»�پ« ��ژه و  �>6ت �*(�!�ت و!- و%� �� (

ا�طراری ا��ن ��ر �ر:�	� �و�!�%!�م �ط� Bرد!ده و �� ��%ت (>6!ق درآ�ده و 
�ل �� آ!�ده �و�و��ل �ده �ود، �(در!\ ��ھش !��ت و �را�,�م (*ر!��ً �طور 

�ل و ا����ری در د�ت �زب ��از�!�ن ر�ت و ��و�ت و دو%ت �طور 
 �� �>د �را!ط ,��>� �رای �ر:�	� ١٩٢٠از اوا�ط . ��6و!U �رار Bر�ت

%ذا از . �و�!�%!�م در 2ر�� ھ�ی ��(6ف رو!7�ر�(� ����ب و ���2د Bرد!د
د، در 2ر�ُ� ��و�(� و �!���، اBر �� �طور �!�6 �وری و ا!ن ز��ن �� �>

 �زب ��6و!U �ر  ا����ریِ �ر!� 1ا�ل درط� �را��6، �!��!�ت �� �6ط�ُ 
�ل و �ط>�دو%ت��ش * �وراھ� ا�!�ء و � در2وض :�!�ن داده �!�د و �طور

ھ�راه �� (�*ِق وا�>ِ� �وا�ِط - ا��ن در رھ�ری و اداره ��و�ت
>*!ِب وا�>ِ� �ط در �ورد ا��2ءا��ن و از,��6 ()  �!�ن �د�� ��=ً (�و�!�%!�(�

��ِ� ر,وع �� آراء� �و!�ً (*و!ت و -!م B!ر!�7ی �=ن ��(*!م �ردم در�ورد (�
�= ً(>	!ن ���ده �!Gرد!د و ��!ر ار�7��Bی �م و�!ش رھ�ری ���دهُ دو%ت و ��

��ً (و�ط �ردم��و�ت �!ز �!��!�ت د!Gر �طور�ط>� ا��2ءا��ن!*)��  �! 
�وِل �وا�ط �و�!�%!�(� �ز�ور �B(� و %ذا، (و�ط �وراھ� ا�(��ب �ده و�� 

در��%!�� ز!ر �ظ�رِت �وراھ� و �ردم �رار دا�(�، در (��!م B!ر!�7ی �=ن و 
�رد�د؛ و �>=وه �!��!�ت �6!ُ� آزادی ھ�ی !���6 �� آراء ��(*!م �ردم ر,وع 

�>��ی وا�>� �طور ���(�ً �� �!د و � U!)را�2�وم (�رط �رای �ردمد�و ��<!
��ن ار�� ���ق و %��ا�راد ,��>� و �� %زو��ً ا��2ء ا���ر �ر��!� دار و 

�(داول Bرد!ده و )  �7م �!��� و  ا!د	و%وژ!U آ��7 آ���رِ ���!�د�Bن و 2وا�لِ 
��6 آزادی ا�زاب و �>�%!ت آ��7 ,���� ط� دوره ھ�ی �ذ�ور �را�,�م �طور - 

�ل از �!ن ر�(� �ود���ن �ر�رار �� �د و �!ره (- ��و%� �L!ن . � �د ا��ر 
(�و1(� �� �!��Gِر ��ز���دھ� �ط>� �و�!�%!�م در و,� ا!�(�!ش در �>د 
 U! ���!��� و��و�(� �ود �L!7و,� ا�,�م �Gر�ت و �6�� طو%� ���!د 
رو���ت �!��� و��و�(ِ� �د!داً �ورو�را(!U و ا�(�دادی و ��ط�ق �� �و�2 

.  دو%(� �طور�ط>� ��(*ر Bرد!ده و ھ���Lن ادا�� :!دا �رد�ظ�م �ر��!� داری
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و �ر:�	� �و�!�%!�م در و,� :و!�!ش در ا!ن 2ر�� !>�� (�*ق ���!دن �� 
�را!�د (�ر!�� و در2!ن ��ل ��%���� :!و�(� و �داوِم :�!�ن دادن �� و,وِد �ود 

�و�ت و دو%ت وھرBو�� ا�ور �!��� و ���	� و �ظ��� و :6!�� و �!ره � ��
  . ا�=ً ھ!�GLه �ورد (و,� �رار �Gر�ت و �طرح و د���ل ��د

 روا�ط ١٩٢٠�!��!�ت در طول ز����7ی �>د از اوا�ط :    در ز�!�� ا�(��دی
(و%!دی و ا�(��د �و�!�%!�(� در دو و,� ا!�(� و :و!� ��ز���دھ� و �ر:� 

���!Gرد!د و%� ا�=ً �L!ن ��د و در2وض �را�,�م !U �ظ�م ا�(��دی �ر �!
  : داری دو%(� �طور �ط>� ���م و ��(*ر Bرد!د

�!��!�ت ا�ر رھ�ری و �د!ر!ِت وا�دھ�ی (و%!دی و ا�(��دی (و�ط ���!�د�Bن    
�� ا%�(� ��!�(� (�ت ��وِل �وا�ط �و�!�%!�(�  -وا�>�ً ��(�ِب 2�وم ��ر���ن 

�و�!�م ,��G و �پ ���1ره ���6 از ��!�ود�د ، L!زی �� در ط� دوره ھ�ی 
���6 از ,7ت ر,وع �� آراء ��(*!م ,��!�ن ر�ت، ا�!�ء و  �!ز از ,�7ت 1زم 

��ر���ن در �ورد (��!م B!ر!�7ی �=ن �و!�ً (*و!ت و ��7ود �!Gرد!د؛ و 
 �2����!�!�ت ا�ر ھدا!ت و رھ�ری �طوِح ��1(ِر ا�(��دی و �ل ا�(��د ا,(

	� (�ت ��وِل وا%�(� دارای ا��2((و�ط �وراھ�ی ��(�ِب وا�>� 2�وم �ردم
�=ً د�و�ر) �وا�ط �و�!�%!�(���ا(!Uِ ���وص ��(�� �ر ر,وع و �� �!وهُ 

��(*!م �ردم در (��!م B!ری ھ�ی �=ن و ��6 �ر�رار و �(داول �� آراء 
�!Gرد!د . ��<! U!)را��دام از ا!��7 �(�*ق ��د و �6�� �!وهُ �وروL!و%� ھ

�د!ر!ت �و���ت (و%!دی و دروا�� �ورژوا	� �ورو�را(!Uِ دو%(ِ� رھ�ری و 
ا�(��دی و �طوح د!Gر و ��1(ر ا�(��دی ���1ره �طور�ط>� �(داول و ���م 

در:!ش » از ھر �س �ر��ب (وا�ش«�!��!�ت ��ِر ا,رای وا�>ِ� ا�ل . �Bت
�طور » �� ھر�س �ر��ب ��رش«Bر�(� �!�د و �!وه �و�!�%!�(� (وز!� 

�ن (�ت آن �را!ط %!. ��!A و وا�>� و �راB!ر �(�*ق �!Gرد!د
�!ت �ورو�را�� �ورژوا	ِ� دو%(���� ���1ره �طور - �!رد�و�را(!U و �� 

 و �!ز �!�ز��دی �� (و�>ُ� �ر!� و و�!ِ� و��	ل (و%!د، �� - �ط>� (��!ت �د
درآن و�>!ت ��>��ی ا����ِت �ر!� و و�!� �ر��!� دو%(� �ود، ا,رای وا�>ِ� 

��!ن آ��ت �� ھر �رد �طور  ��آزادا�� (��7 در �د (وا�ش ��ر ��د ا�ل اول  
��ن :ذ!ر �ود؛ و �,�ی �!وه �و�!�%!�(ِ� (وز!� !U �!وهُ (وز!ِ� ����(� ا
�ورژوا�ورو�را(!U �د!داً ���را�را�� در ز�!�� (وز!� ���و1ت ��ر��  �!ن 
 �!���ش، ,7ت ا����ت �ر)�ا�راد ���م �د و ا�(���ر ��رBران و دھ*���ن ز�

�!ن Y) و ھ�ی دو%(� و ��ھز!�� ��!�ر Bزاِف د�(�Gھ�7ی اداری و �!��� و �ظ�
�م �ده و ھز!�ُ� ���(�ً �=ِن ز�د�B ��و�ِ� �م �� ِU!)را�:6!�ِ� �ورژوا�ورو
 U! �����و �!ش (,��6 !� ��!�ر �ر�ِ� �ورژوا�ورو�رات ھ�ی ���م، د!Gر، �

�ت �!��!. �!�(م �راB!ِر�6!ِت ا�(��د ا,(���2، �طور �ط>� �(داول Bرد!د
�!ت ,�>�، در راه اد��م آ��7 در %����ز���دھِ� وا�دھ�ی (و%!دِی ���ورزی �� 
ا�(��د 2�و��، �رھ�ری �وراھ� و �� �!وه د�و�را(!U و �ط��ق �� �وا�ت
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 �ود دھ*���ن �*!ر و �!��� ��ل ا�,�م �!Gر�ت و%� �L!ن ��د و �6�� ���ط=ح 
�ردن« �����ورزی (و�ط �!ش و�م ا,��ری و �� ��وی �ورو�» ا�(را ِU!)را

 دو%ت ���م !>�� دو%ِت ز!ر �6طُ� �زب ��6و!Uِ (�ت (8وق و رھ�ری - �زب
ا�(�%!ن �� �ر��6 ا,را درآ�د و �د!ن طر!ق دھ*���ن د!Gر �طور �ط>� و (��!ت 
�ر�زِی  U!)را��ده (�ت ا�*!�د و ا�(���ر دو%ت و د�(�Gھ�7ی �ورژوا�ورو

�م �رار Bر�(�د�� .  
!���!�ت �را!�ِد ��%���� :!و�(� و �داوِم :�!�ن دادن �� ھ�ُ� ا�>�د    در2!ن ��ل 
�ل �ر (86!ق ��ر ,��� و ��ری در �طA ھر �رد و -(*�!م ��ر ط�*�(� )�� �� 

ا���ء ��6�6 �را(ب ��6D وا��رت وا�*!�د ا�راد (و�ط �Dل و �ر�� ا��ن و 
«  �� ا,رای ا�ل  �ر�رار �!Gرد!د و �را!�د (�ر!�ِ� Bذار-(و�ط و�!6ُ� ��ر �ود

��(6زم ا!,�د -»از ھر �س �ر��ب (وا�ش ، �� ھر�س �ر��ب �!�زش �� 
 �طور ��%���� :!و�(� و -و�ور و �راوا�� ���� در ���و1ت ��ر�� �!ز �ود

�داوم (>*!ب �!�د و �را!�د (�ر!�ِ� :�!�ن دادن ��  �*�!�ی (و%!د و ���د%� ��1	� و 
�� �Bت و �!ره���ون ارزش �ر���� ر!زی و د���ل  . ���!(وان 8Bت  ��ا

2�ل �:و�!د ���دام از ا!��7 ھ!�GLه و �� ھ!c ا�دازه �طرح ��د و ,�L!ھ .  
�ن ر���دن  �(�Gری �ر �!وا��ت و در2!ن ��ل ���!��!�ت ا�ر �� �د ا�ل     
�ل �� �(م ��:!��رِد ���(�ً :!و�(� و �داوِم �را!�د (�ر!�� :�!�ن دادن ��!�دی و 

 �!وا��ت �ورت 2�ل ��ود �!Gر�ت و%� �د!�7 ا�ت �� ا�=ً و ا���ن �ر
�س �طور ��ردL!زی ھم �� ذھن ھ!L ن!�L ر��!��!�ت ا�ر �� �د . �ط6*�ً �

�ن ر���دن (�ر!ب ��!ط ز!�ت و در2!ن ��ل :!��رِد �را!�ِد 2دم ��ا�ل 
�ِل ��!ط ھ�ی ط�!>� ز!�ت����ن � ا%�(� در�د!�� ا!ن ��	�6 -(�ر!ِب �(� ا1

2�ل �� :و�!د %!�ن �L!ن ��د و �6�� -ر آ�ز��ن در ,�7ن �طرح �ودد �ُ��, 
�!��!�ت ا�ر ��8ظت ا�����7 در �را�ر �,�!� . در,7ت 2�س آن �!ز 2�ل �!�د

ط�!>� و :!�ر�ت ھر�L �!�(ر در ا!ن ,7ت در �دود 1زم در آن ��ور �ورد 
 1ا�ل �طور (و,� �ظری و :!G!ری 2��6 �رار �!Gر�ت و%� ا�=ً �L!ن L!زی

���ص �طرح و د���ل �Gرد!د و �!ره .  
 !U �ظ�م ا�(��دِی ط�*�(ِ� �ر��!� ١٩٢٠   در ز����7ی :س از اوا�ط دھُ� 

�!�(م ا�*!�د آ�!ز و ا�(���رِی  ��(�� �ر روا�ط  ��ر و �ر��!� و (داری دو%(�
�<��>� ��ر �و���� ,�, ً=����!ت و ��(رِل %��  ��ری- در2!ن ��ل ��(�� �ر 

 �ر و��	ل - �� �� ا!ن ا2(��ر �ورژوازی �ورو�را(!U دو%(� ���وب �!�ود
�طور�ط>� :� ر!زی و ��(*ر Bرد!د و ا!ن �ظ�م ا�(��دی ط�>�ً :�!� ) (و%!د

��دی ای را (��!ل داد �� رو���ت �!��� و �*و�� و رو���ی �رھ��G و 
!�(� و �>�وی ,��>� را در ا�ط��ق �� �ود ��ورت رو���ت ھ�	� �!ر�و�!�%

  .�ورژوا	� �ورو�را(!U �طور ��7	� (>!ن ���!د و (��!ت ��ود
�ن اط=ع دارم ���>�وی و�!�(م آ�وز��، (��د! Vرھ�� ��!��� -    در ز 

�� �رای از�!�ن �ردا�(نِ  �)���(���8�Y اط=ع �ن �!�6 ��دود ا�ت، ا�دا 
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�ذھ�� و  �*ش و �!طُ� �>�%!ِت رو���!ون و ��7دھ�ی�رد��1ری و ��دود�ردنِ  
!ره ا�,�م Bر�ت 2�د(�ً �� دورهُ �ر�راری �!�(م آ�وز�� �!ر �ورژوا	� و �

�� �=����L�6د ��لِ  ����   ھ�وز�ر:�	� �و�!�%!�م :س از ا�*=ب ا�(�ر !>�� ز
�!(وا��ت �طرح ���د� ����, ���ر�وط �!�د و ا!ن ا�دا��ت �طور �ط>� و ھ 

���د و �� �طA وا�>�ً �و ���� Aو!�  �!�%!�(� در دو و,� ا!�(� ودر ا!ن �ط:
6�رِد ا!د	و%وژی ��ن ر���دن �*ش و 2���ل  �!��ت؛ ا�ر �� �دا�ل ��ار(*�ء و (
ھ�ی �ورژوا	� و �!ر��رBری 2�د(�ً و ا�ر �ر�راری و :!��رد رو�د :!و�(� و 
�ل و �ط>� �� و,ود ھ�ُ� ا!د	و%وژی ھ�ی ط�*�(� و ��ا����� ���داوم :�!�ن دادن 

�� 2ر�� ھ�ی ا,(���2 و روا�ط �� ط�!>ت و در اذھ�ن و �را�� د��ر (
�ل و (>�%� ���!دن �� (8�ر و ا�=ق و آداب و ��ھ��Gن و در2وض (و�>� و (
�و�!�م �� ھ!c ا�دازه ���ن وھ�ر و اد�!�ت �و�!�%!�(� در ,7ت ��ول �� 

�(!,� آ��� ���1ره �طور�ط>� !U �ظ�م آ�وز�� و !U . �ورت �Gر�ت
�<� Vو%� �� ظ�ھر �رھ� U!)را�وِی دارای ��(وای �ورژوا	ِ� �ورو

�!ِت �و�2 ��� ��ر��!�م��ون (�و�!�%!�(�، �� �!��Gِر �����>��ی �
�)�!����ر �ُ��8% �� �)�!���ود، �ر �!ط� ھ�ی �>�وی و آ�وز�� در ) �!ر��ر

�م Bرد!د�� �<��*!�س ,� .  
�ورد » �!�%!�م���(��ن �و«   �طور �=�� در ا(��د �وروی درط� رو�د 

 �!��8�را�ش �را�,�م �طور �ط>� !U �!�(م ا,(���2 �ر��ظر ا�(�%!�ن و ھ
داری دو%(� ��(*ر و !U �ورژوازی ,د!د دو%(� و �د!داً ��(�د ���م �Bت، 

�� (� ز��ن �رو:��� ا��ن در اوا�ر دھُ�  ��� �� �١٩٨٠!�(م و ط�*� ��
  .�!�ت �ود ادا�� داد�د

�ن �� آ�GL �7و��G : ھم ا��ره ��م  درا!�,� �� ا!ن �ط6ب  ���>!�رھ�	�  ��ا!�
در ا(��د �وروی ���ق از اوا�ط دھ� » �و�!�%!�م«و » ���(��ن �و�!�%!�م«

 �� �>د را �ورد ��,ش �رارداده ام ��2رت از �>!�رھ�	� ا�ت ��(�� �ر ١٩٢٠
�ل !��(ُ� �ن در �ورد �78وم �و�!�%!�م و �� ���ظر!� (� �طA ا�روزی (

�!<��ل (	وری وا�>�ً ��ر��!�(� در ا!ن ��ره در آن ��) Aر �ط� ��)��رھ�ی 
��د!��ل �ر ز!را ��ظر�ن ا!ن �ظر!�ُ . ز��ن، در ا��س ا!,�د ا���ل �)���ن  

�ل���!ل و ��ط و ار(*�ءِ ((��>!�� �ر (	وری ��ر�س و ا�6Gس در ) !>�� (
و » �!�%!�م���(��ن �و«�ورد �78وم �و�!�%!�م �!���د و %ذا �L���L اBر 

در آن ,��>� �ر ط�ق �>!�رھ�ی ��(�� �ر �ظر!� �ن دروا�� » �و�!�%!�م«
 �!���>��ی ا!,�د و ا�(*راِر �ط>� و (داوم �و�2 �ظ�م ا�(��دی و ا,(���2 �ر�

، �L!ن (زی �ر ط�ق ��(وای (	وری ��ر�س و ا�6Gس �>�وان هداری دو%(� �ود
در�LرLوِب ���(�ً ��دود(ری از (	وری وا�>�ً ��ر��!�(� در �طA آ�ز���� ھم 

�!(وا��(� �ورد �ظر ���د، و%� در�دی  ��روا�ط ا,(���2 و روا�ط �� ط�!>ت، 
�رده ا�ت؛ Bذ�(� از ا!��� در آ�ز����7 �!ز �!(وا��(� �وآوری !�ا���� �دق 
��ر��!�(� در ز�!�� GLو��G (�*ق ���!دن ��  Aِ!�� ً�<ھ�ی �ظرِی وا�
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�ِل (	ور���(� در . ی ��ر�س و ا�6Gس در ا!ن ��ره ا�,�م B!رد�و�!�%!�م و (�
 �� �6	���ا!ن ا�ت �� ���(!ن 1ز�ُ� ا!��� در ,ر!�ن 2�ل، در�ورد ا�ور و 
 �)�!����ر U!ور	ودھ� و راه �ل ھ�ی (��(ر !� �!�(ر �را!��ن رھ��ھ�وز 
 �! �)�!����ر A!�� ھ� و رو��7ی ���ارا	� ��ده، �(وان راه �ل ھ� و �ط 

�!� �� �)�!����ر U!ور	ود و �(� �� �وآور!�7ی (��و�!�(� ا(��ذ ��ن د!Gر 
�و��ً ��) �� ظ�ھراً (د�ت !��ت آ��ت �� �Gرش و �!�ش وا�>�ً !>�� 

�و�!�(� دا�ت در��%!�� ,ر!�ن ا�(�%!ن� �! �)�!�� 1ا�ل در�ورد ا�ر - ��ر
�ِه   ���د �L!ن �Gرش و �!���  �6�� دارای  �وG� �2رش و د!دB-�و�!�%!�م

�و�!�(� � ،�)�!���طور��6 �ورژوا	� �ورو�را(!U �� :و�(� و ظ�ھری ��ر
  . �ود

   ا%�(�، ط�ق �ظر!� �ن در�ورد :!ش �رط ��دی و ا,(���2 1زم �رای Bذار 
�*د�� ای « از �(�ب ٧�� در �و�(� ھ�ی ���*م �و!ژه در ���ث (�� �و�!�%!�م 

� در��ره :!ش �رط ��دی و :ژوھ�«و �(�ب »  �ر (	وری  ا�(��د �و�!�%!�(�
 از ۵و �!ز ���ث »  ��ورھ�ی ��و�� ,�7نا,(��B �2ذار �� �و�!�%!�م در

، ا(��د �وروی در آن ز����7 ، �>6ت �طA ��!�ر )�و�(� ���ر �!�ن Bرد!ده
�ِل (�ر!�� ا�(��دِی ��:!(�%!�(� اش، �� �طور �� وا�ط� !� �� وا�ط� ����زِل (

�� و ا�(��دی و ا,(���2 و �!��� و ��ورت �وا�� و ��دود!ت ھ�ی !��)
�رھ��G و �ظری در �را�ر Bذار �� �و�!�%!�م در دو و,� ا!�(� و :و!� (,�6 
�ود، ا����ً ��!(وا��ت �� �و�!�%!�م ��78وم وا�>� (�*ق ���د؛ ا��ر �وا�� �!�
و 2وا�ل ��زدار�دهُ �ر:�	� �و�!�%!�م و 2�ده (ر!ن 62ِت (�*ق �!��(ن و ���ت 

%!�م در آن ,��>� ، آ�Gو�� �� �و�وع :!و�ت،  �����ل ��(6ف و �طور �� �و�!�
�ِل ا�(��دی ��وا�ط� !� �� وا�ط�  ر!�� و ����ء در �طA �وق ا%>�ده ��زِل (

��:!(�%!�(� آن دا�ت �2��  . و ا,(
   درا!�,� ������ب �!�ت �(ذ�ر �وم ��، �� (و,� �� �ظر!� �ن در��ره �78وم 

�� �طور ��6 �ر ا�ر ��ز���دھ� -»���(��ن �و�!�%!�م «�و�!�%!�م، �*و%�ُ  
ا�(��د و ,��>� �و�!�%!�(� :س از �*درت ر�!دن :رو%(�ر!� د1%ت �!دارد ، 
�L در را�ط� �� ز!ر���ی ا�(��دی و �L رو���ت ھ�ی ا,(���2، ���6ظ 
����ً در �ود دارای (���ض ا�ت و��Gھ� �!ش از �ا�و%� �*و%� ای ������ب و ا

طو��1 �دت �� ا�ر �ر:�	� و �ر�راری �و�!�%!�م دارد و �,�ی آن ��!د �د 
و �ظ�	ر آ�را » ��ز���دھ� �و�!�%!�م«!� » �ر:�	� �و�!�%!�م«��2را(� Lون 

!>�� ���(ِن �و�!�%!�م » !�م%���(��ن �و�!�«Lو��� ��2رت . ���ر �رد
�!د ���ده �ِر !U رو�د ���(�ً طو��1 �دت �!���د Y) ر وG��!� ��در��%!

��ز���دھ� و �ر:�	� آن در دو و,� ا!�(� و :و!� �62 ا�1ول ��!د �� در ط� 
!U رو�د طو��1 �دت �6�� !طور ���(�ً �ر!� و �وری در او%!ن �ر�ت 
�ن :س از ��ب  �درت �!��� (و�ط  :رو%(�ر!�، ��ورت  ا�,�م ا�*= ب ��

در �!وه (و%!د و �ظ�م ھ�ی دBرBون ���دهُ ��%���� �ر!� در ���(�ر ��و�(� و 
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�Gری �ر�!وا��ت و (�ر!ب ��!ط )� ��!��>�وی و در ز Vوز�� و �رھ��آ
ز!�ت و آ�!ب :ذ!ری در�را�ر �,�!� ط�!>� و �!ره، ا�,�م :ذ!رد و �>=وه 
�و�!�م ا�ت و �ر ا!ن �را!�د ��و�!�%!�م در و,� :و!�!ش �ود �را!�د ���(��ن 

��!د�!�      .(�ر!�� د1%ت 
�ل L!ن و �ره و » �و�!�%!�(�«، در ��!ر ,وا�� ���ط=ح    �7ر��ل��

�ط��ق �� �دِل و!(��م و �و�� و  ��ورھ�ی ارو:�ی �ر�� و �!ره �!ز ا�� ً��
(� و �در ا�>�د ��و» ���(��ن �و�!�%!�م« ��ِر ���ط=ح ا(��د �وروی

�2������ً (��دودی اش ا�(��دی و ا,(� ���,�م ر�!د؛ و �د!���ن ا%Gوھ�ی ا
)��و,ود آ�د، » %!�م�و�!�«�8وت از!�د!Gر و%� ا����ً !����� از ���ط=ح 

 �ود �!��Gر L!زی ,ز �ظ�م ا,(���2 �ر��!� داری دو%(� �� ھ��G در �6!تِ 
  .��ود�د

 ِ�2�� ا����ً ��D!ر و �(��د �� �و�!�%!�م    ا!ن ا%Gوھ�ی ا�(��دی و ا,(
�>��ی وا�>�� ِ�)�د د�و�را(!U و ی و � ا�(�داد �!ش و �م و ا%Gوھ�ی ��و

����e���و��، �� �>�وان » (��و�!�%!�« در ��ورھ�ی ���ط=ح �!م  �)
 ���ص و �ر,�(� �!(وان از دوره �ر���8ر��	ِ� ا�(�%!ن، ا!ن ای ��و��

�� و ,��!(��ر، در ا(��د ���وروی ���ق ��م َ�ر�ورژوا �ورو�راِت ��D!ت �ود 
����ً ، �� و,ود �ر�� (�8و(�7	� ���رد� ھ���Gو�� �� ا��ره �� !�د!Gر دار�د،  ا
 �و�2 �ظ�م �Gرِ � �ورژوا	� �ورو�را(!U و ���!� L!زی ,ز ا%Gوھ�	 ا����ً �د،

�!��!�ت ا!�Gو�� ا%Gوھ� . ا�(��دی و ا,(���2 �ر��!� داری دو%(� ��� ����د
���ر �6� �*!*(�ً �!���ِ  و ا�(��دی و ا,(��B  ِ�2ذا�ت وا%Gوی را �

� �Gرش و د!د�Bه وا�>�ً ط�*�(� ��رBری و 62�� وا����� �و�!�%!�(ِ� ��ط�ق �
�ل !��(� را �رای �ود �رBز!د، �>�وان ��و�� ا%Gو	� از ��) ����و �*در

�ن ����� (	ور!U و �طوط ��6 آ�را در ا�ر ���ر �� اBر�L �� -�و�!�%!�م 
�6(ر از �و�(� ھ�ی ���*م �� رو!7�ر�(��Lدان ��8ل و%��� �6� �!�ن - �

ھ���طور �� :!ش از ا!ن ا��ره �رده ام، �ظر!� �ن در ��ره �78وم . ام دا�(�
��ر�س و ا�6Gس درا!ن ��ره  ِU!ور	وزش ھ�ی (��و�!�%!�م ��2رت از ھ��ن آ
�ن آ��7 را در :ر(ِو �رر�� ھ�!م از �ر�� (,ر�!�ِت �ورت Bر�(� در  ��ا�ت 

ا�>�ً ا����� در �ده �!�(م و در را�(�	� و» �و�!�%!�(�«��ورھ�ی ���ط=ح 
و 62�� و ��ط�ق �� �Gرش وا�>�ً ط�*�(� ��رBری (� �طA ا�روزی ��ط و 

�ل و ار(*�ء داده ام��) .  
�و2ُ� �ظرات و �!��ت ھ� و روش ھ�ی ,�   ��ظر �ن، ا�(�%!�!�م، ��78وِم 
ا�(�%!ن در ز�!�� ھدا!ت و رھ�ری ,��>� ا(��د �وروی ���ق در ��%�7ی �!ن 

�و��ً �!��Gِر �و�2 ا!د	و%وژِی �ورژوا	ِ� ١٩۵٣ (� ١٩٢٠اوا�ط �� ،
�ورو�را(!U دو%(� و%� در ��%ب ��ر��!�(� !� �� �!�ن د!Gر �� %���8 و ظ�ھری 
�و�!�(� �وده و %ذا ���� از �و�2 ��� ��ر��!�م �!���د���ر��!�(� و  .

����ت �ط>ِ� GLو�Gِ� �ظرات ا�(�%!ن در ��!ر ز�!�� ھ� �رای  �ن ا�(!�ج �� (
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��	و	!�م، ). �� �>!�� دارد و %ذا �>=ً ��!(وا�م در��ره آن اظ�7ر �ظر ��م�رر
 ��!��و2ُ� �ظرات و �!��ت ھ� و رو��7ی ��	و(�� دون در ز,��>��ی �

، ھر�Lد ���ت �� ١٩٧۶ (� ��ل ١٩۵٠رھ�ری ,��>� L!ن از اوا	ل دھ� 
�� ��وی �78وم وا�>� و ��!A �و�!�%!�م �� :�B �)�7,ش �ر ا�(�%!�!�م از!

�!دارد و �!��Gر �!�(م ا,(���2 ای ا�ت �� ��%���� �زد!�� �!�(ری �� 
 ��!<��و�!�%!�م دارد، ا�� ا����ً و در �6!ت �ود ��ل ا�=ح  و (>د!ل �دهُ 

����ت �ط>ِ� GLو�Gِ� �ظرات و �ط ��� ھ�ی .(ازھ��ن ا�(�%!�!�م �!���د
B وا و ,7ت)��!ری ط�*�(� و ا2(��ر ��	و(�� دون در ��!ر ز�!�� ھ� از%��ظ 

62�� ا��ن �رای �ن �!�ز��د �رر�� و!ژه ای ا�ت و %ذا �,�ورم اظ�7ر �ظر 
 -  ا%�(� �L���L �را!م �*دور �ود- در��ره آ�را �و�ول �� :س از ا�,�م ا!ن �رر��

��!م و ا��ون �*ط �!(وا�م �Gو!م �� او �!ز در ار(��ط �� ا�ر (�*ق ���!دن �� �
  ). Bرا	� و ذھن Bرا	� �وده ا�ت�و�!�%!�م د�Lر اراده 

در ا(��د �وروی و L!ن، (� دوره ھ�	� �� ادا�� » �و�!�%!�م«   ���ط=ح 
دا�ت، در�طوط ا���� اش �(ر(!ب در ا�ط��ق ��  �Gرش و �ط ��� ا�(�%!ن 

در ا!ن دو » �و�!�%!�م«ا!ن . و ��	و(�� دون ��ل Bر�(� و ��(*ر �ده �ود
�� �� ھم دا�(�د و ���طر ,6وB!ری از �وء ��ور، �� و,ود �ر�� (�8و(�7	 �

�ِل �� ا2(��	� �ط6ق ا��ن ���ت ����م  �� �(� �� ��د!ده B!رِی !� A!�8ھم (�ر)
�دام L!ط ز!�ت، ھ!���� ا�ر �(�Gری �ر �!وا��ت و�!ز ��	�6 ��8ظت از 

ھ�!�طور . در�6!ت �ود �و�!�%!�م !>�� �و�!�%!�م ��>��ی وا�>� ��ود
�ر�وط� ���ل ��ورھ�ی ارو:�ی �ر��در» �و�!�%!�م« �� و �ره  ��!ر ,وا

�� ا����ً �� (*6!د و:!روی از�دل  و �Dو%�(�ن���%� و و!(��م و �و�� و آ%���� ، 
�ر��!� داری دو%(ِ� ا�(�دادِی ا(��د �وروی ��� Bرد!ده و در �>�� ازآ��7 

��ورھ�ی . ھ�وز(داوم دارد، وا���ً �و�!�%!�م ��ود و �!�ت �!6��ز�ور در
�ِل �����ِ� (�ر!�� ا�(��دِی �ر��!� داری ��7�(راز ھ�� �>6ِت (��و�!�%!�م، 
��:!(�%!�(� آ��7 و �!ز ��  �2���ل ا�(��دی و ا,(��) Aرس �ودن �ط�� ��<!
�و�!�ت �ر�وط� �د%!ل �ط�ھ� و ا��را��ت و 2*ب ���د�B ھ�ی �ظری ا�زاب 

ِن (,ر�ُ� (�ر!�ِ� ����ِ دادر �ورد �78وم �و�!�%!�م وھ��L!ن �� 62ِت �*
در ز�!�ُ� ا�ر �ر:�	� �و�!�%!�م و :!��رد ) �١٩١٧�>��ی ز����7ی ��ل از (���6

آن، �� ���ت ا�,��!د و ا����ً ��ورت �و�2 �ظ�م ا,(���2 �ر��!� داری 
دو%(� از ��ر درآ�د وا!ن ھم �>دھ� در ا��ر آ��7 �را�,�م �� �ر��!� داری 

(,ر�ُ� (�*ق ���!دن . و �!�� ��و�� (�د!ل �د�(>�رِف (��م 2!�ِر ��و�� 
�� �و�!�%!�م در�دهُ �!�(م در �ر�� از ��ورھ�ی ,�7ن �� د1	�6 �� 8B(م 
�6 ���ت �ورده ای ���وب �!�ود �� اBر�L �ر��ت ,دی ای �ر �(,ر�ُ� �
�و�!�م وارد ��ود و :!��دھ�ی �زرِگ ز!������ در �ا2(��ر ��ر��!�م و آر��ن 

ا�ت %!�ن ا�!د ا�ت �� در �ِد �ود �(وا�د آ�وزش و رھ��ود ا!ن ار(��ط د
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�78وم �و�!�%!�م و ا�ر �ر:�	� آن و :!��رد آن  ��!���!A و 1زم را در ز
��و�!�م �رای ,�7ن آ!�ده �د�ت �دھد��وی .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  

    راه آ� ر��دن 
� #�و"��م-۵  
  

��!م   �ط�%ب ا!ن ���ث را �� ���!�:!ش �رط :  ���ت (�ت ا!ن ��2و!ن (*�!م 
��دی و ا,(��B �ِ2ذار �� �و�!�%!�م، :!ش �رط ��ری و �!��� ا�,�م ا�*=ب 

 ا�(را(ژی آ(ِ� ,��7ِ� :رو%(�ر!� در  در��رهُ  و �ر:�	� �و�!�%!�م، و!�(��و�!�%
�و�!�م�  .راه ��ول �� 

     
  ��ش .رط �	دی و ا(�	4� 3ذار 
� �و��	���م   
�ظر!� �ن در ا!ن ��ره ، �� ��=ً �!ز در ھ�!ن �و�(� ا��را(� �� آن ��وده ام،    

 �� - »(	وری ا�(��د �و�!�%!�(��*د�� ای �ر«�و!ژه در دو�(�ب د!Gر �ن !
:ژوھ�� در��ره :!ش �رط ��دی و ا,(��B �2ذار �� « و د!Gری ٧���ث 

7ت آ���	� �� ا!ن ,. �!�ن Bرد!ده ا�ت» �و�!�%!�م در ��ورھ�ی ��و�� ,�7ن
���ث  ً�)��ط�%ب �(�ب دوم را �٧ظر!� 1زم ا�ت �*د ���� از �(�ب اول و (

درا!�,� �!ز �=�� ای از �ط�%ب �ز�ور از ا!ن دو �(�ب را �� . �ط�%>� ��ود
��م و%� ���ت �طور ��(�ر �وا�ق ا�زودنِ !���ت ,د!ِد �Lدی �ر آن ��زBو � 

�ن از �� آن اط=ع دارم �ورد (و,� �رار (�ر!�� ا!ن �و�وع را در�د!
�!دھم :  

�!�و!�د» �*ر ��8�6« در �(�ب ١٨۴٧   ��ر�س در ��ل  :» ��ھ���طور 
��!�د�Bن 62�� �ورژوازی ھ�(�د، ا>;	د دا"	ن � 	�ھم #�و"���	 و �و��	���

�!����د�ظر!� :ردازان ط�*� :رو%(�ر!�  . �)!����ل ز���� :رو%(�ر!� ھ�وز آ�*در (
��� �� و%(�ر!ران !U ط�*� ���ص ���!د و %ذا ���رزهُ :و �ود را �>��!��(� 

�� �!روھ�ی �و%ده  ز���!ا�ت و (� ��رده داوازی ھ�وز ��6ت �!��� :!�ورژ
�ل �!��(�دا��ِن �در �� 1زم  ��دیِ ا�د �� �را!طِ  ود �ورژوازی ھ�وز آ�*در (

�>ُ� �و!ن را �(,�6 ��ز��رای رھ�	� :رو%(�ر!�, U! ن   (� ا!ن-�د و ا!,�د��ز
ا!ن �ظر!� :ردازان �*ط �!�%������ ھ�(�د �� �رای :���Gو	� �� �!�ز��د!�7ی 

د���ل !U 62م و � ھ�	� را در ��ر�ود �!��ز�د�!�(م ط�*�ت (�ت �(م 
 (رِ  آن ��ل !��� رو�ن ا�� �� :!�روی (�ر!A و ھ�راه ��. �و��ز�ده �!Gرد�د

را در �Dز �ود ,�(,و  �� ا!ن 62م �د، آ��7 د!Gر �!�ز �دار����رزه :رو%(�ر!
؛ آ��7 ��!د �*ط آ��L را �� در�را�ر د!د����Bن رخ �!دھد �ورد (و,� �رار ���د 

�ل �!�ن آن ���!�د���� د!ده �!�ود، ��ر .»داده و �ود را ���L �)8B س درا!ن�
�ل ���� :رو%���ل ���� �!روھ�ی �و%د در �ود ,��>ُ� �(�ر!اش (�� و(

�>�ُ �ورژوا	� را ��, U! ا!ن ط�*� و ا!,�د �	و!ن را!ط 1زم �رای رھ�� 
�ل ا�(��دی وا,(���2 ,وا��ِ درا!�,� ا��ره اش �� � �!دا�د؛ و%� او��) Aط 

���(!ِن �ده  �ورژوا	� در �ده ھ!,دھم و دھ� ھ�ی در��ل (�و!ن و 2روجِ 
  Aز �!�(ر و ���ل (و,�7 در��ره �ط!L وزدھم در ارو:�ی �ر�� ا�ت و�
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�ل ���ورد �!�زِ ( �2���>� �ر��!� داری ,7ت �ر:�	� ,��>� ا�(��دی وا,(�, 
  .�و!ن �و�!�%!�(� �طور��6 �د�ت ��!دھد

���رزات ط�*�(� « �ر �(�ب ١٨٩۵ ��رس ۶در �*د�� ای �� در (   ا�6Gس �!ز
�� ا��ره �� ا!��� او و ��ر�س و ) ا�ر ��ر�س �و�(� ا�ت» در �را���

8�را���ن�و ( در �را���١٨۴٨- ١٨۵٠*�(� در ��%�7ی�ت ط در ,ر!�ن ���رزاھ
ا�د �� ط�*� ��رBر �*ش  ا�(ظ�ر دا�(�) ��!د در �ر�� د!Gر از ��ورھ�ی ارو:�

 »ا�*=ب ا��ر!ت«�ورژوا	� را �� » ا�*=ب ا�6!ت«ای ا!�8ء ��وده و  (>!ن ���ده
�!ت  �� دروا��-�(�ول ���!د��>��ی �ر�Gو�� �ورژوازی و �ر�راری ��� 

��د -  �وده ا�ت!� و �ر:�	� �و�!�%!�م:رو%(�ر!�(�ر!�L :» a!ن اظ�7ر �ظر 
�رد�د در �ط� �ود�د!��ر � ����ل  �� ����� ���� و ھ ��(�ر!a . ���ن داد 

�ِل ا�(��دی در ��رهُ ارو:� در آ�ز��ن ��را(ب :�	!ن ��) Aط� ��رو�ن ���ت 
�!��. » ���د �دهآ��دهداری  (ر از آن �ود �� �را!ط �رای ا���ء �!وه (و%!د �ر

!U �ورژوازی  « �*ط �� GLو��G :د!داریِ ا�� اوھم در ادا�� ا!ن 8B(� اش
 ط�*� ��رBر  ���رزهُ و ر�د و (و�>�ُ » و%(�ر!�ی ��>(� وا�>�وا�>� و !U :ر
�ل ا�(��دی در دھ� ھ�ی �>د از در��ورھ�ی ارو�� ١٨۵٠:�	� در �(!,ُ� ا!ن (

�� :ردازد و L!زی در ز�!�ُ� GLو��G ر �<��ل ا�(��دی ,���ا�طُ� �!ن %زوِم (
�ورژوا	� و �ود ا�ر ا���ء �!وه (و%!د �ر��!� داری در �ر��6 (�ر!�� �>دی 

  .!>�� در �ر��6 �و�!�%!�م ��!Gو!د
���!�ود  �)8B ھ� �!ز در ,ر!�ن رو!دادھ�ی �!ن �ور!� و     ���1ره U!و���

�ل  در آن ا�د ��  در رو�!� �>(*د �وده١٩١٧ا�(�ر ��ل ��) Aط� �<��,
 در  ا�*=ب �ورد �!�زا�(��دی  �رای ا�,�م ا�*=ب �و�!�%!�(� ���� ��وده و

!�%!�(� �� آ!�ده  �!���د و ا�*=ب �و� د�و�را(!U-  �ورژوا ا�*=ب !Uآ�ز��ن
�ل ا�(��دی �و�ول �!�ود������ از ( Aظ�ھراً . :س از ر�!دن �� �ط �L رBا

62�� و  آ�ز��ن ��!Aِ در�ورد ,��>� رو�!�ُ ��ظر �!ر�د �� ا!ن د!د�Bه آ��7  
�!(وا�م در ��ره ا!ن  �ق �� ,��ب آ��7 �وده ���د %!�ن �ن � از ا!ن ,7ت%ذا

 1لِ دد!د�Bه ا��ن اظ�7ر �ظر و آ�را (Y	!د !� رد ���!م Lو��� �� !U (�6!ل و ا�(
�� �������!�م  د�(ر�� �دا�(� ام (- ا�ل (� ��ون 1- وح از آ��7 در ا!ن ��رهر�*در 

�� 8B(� ا�د�L �وده ��7 واز,�7ت ��(6ف � آ�*�ود و �ظر وا�> �L ً�<و وا� .  
 ا!ن �و�وع �!�ن دا�(م ���ل (��م    آ��L در ��ره �وا�ق (�ر!�� و (���و��ِ 

�ن در ا!ن ��ره �!دا�م و ا!ن را ھم �ن در طول ده ��!� :��زده ��ل  L!زی ا�ت 
ام �ط�6  م در ا!ن ��ره را (دو!ن �ردها�!ر !>�� :س از ا!��� ا��س �ظر!� ا

�� :ردازم. �ده ام ��!�  :��ل  �� �!�ن و (و�!A �ظر!� �ودم در ا!ن ز
ا%�(� �و�!�%!�م ��>��ی وا�>� و (   ,7ت ا�(*�ل از �ر��!� داری �� �و�!�%!�م

:!ش از )  �رر�� و �!�ن Bرد!دو,� ا!�(� و :و!�!ش �� در ����ث :!ش�� دو 
 ���>!نِ (»�را!ط ��دی«ھ�� �رور!�ت  Aر�ط� �� ���لِ ��78و��)  
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��!د�!�:!ش �رط «�ن!� در ا�ط=ِح ) �!روھ�ی �و%د و روا�ط (و%!دی د1%ت 
�2���>�ُ در �ودِ ) �و�!�%!�م(آن1زم �رای (�ق ���!دن �� » ��دی وا,(�,  

�� �ر �!زان �>!�� از ،ا!ن :!ش �رط و,ود. �ر��!� داری �راھم �ده ���د 
��ل 62���� وا�(��دی و ا,(���2 در ,��>� �ورژوا	� د1%ت دارد(!�� ،� و (

�ل �ر �� ر�ن ا���� �د!ن �رح دا��ت)���>!ت �ر�وط �� -١: را �!(وان , 
�وع ��رBران ���ل و �!��ر و (ط�*� ��رBر !� �>��رت د!Gر,�>!ت ��رBری,�

�>� ا��ر!ت �ل ,�>!ت �و,ود در ) ھ�!��ن از ��ر ا�(�ده و ا��2ء ���واده�,
�د�ت (�ر!�� ����  و و ا!ن ط�*� �� �L!ن ,�>!(� از ���*� را (��!ل دھد
(�ا!��� :!ش ز�!�� ھ�ی ��ری �رده �ورژوا	� و ����ل �ر��!� (�ر�وردار ���د

��Bری ھر �L �!�(راز اذھ�ن ��رBران زدوده �ده و رداری و �7ر��ل �!ر
 ُ��!���رBری در �زد آ��ن وا��2ء�:!ش ز Vر و�رھ��ن �طور ��واده ھ�!�� (8

ا!ن �ورت ا�ت �� ا!ن ط�*� �!(وا�د، اBر�L و در ) ���� �و,ودآ�ده ���د
�ن ا�ت (��7 �طور2!�� و ��%*وه و�� ً���� �� ���6ظ ذھ�� و ��%8>ل،  2�د(�ً !� (

�و�!�م-  ,��>� و Bرا!ش (�ر!�� آن �6!تِ  ���ِص �>�وانِ ��� ��7!(�ً (�*ق   
����ت -٢ . ���وب �ود-ا�ت�����ت �ورد �!�ز ا�(��دی  ا������ ا� ��!��و (

�� ا�(��راً �ر �طA  �� ا�(��د �و�!�%!�(� ,7ت �ر:�	� و (�*ق ���!دن
�ل (��!U !� �� �!�ن د!Gر ظر�!ت �>!نِ �� ��1	� از ا����ت و��	ل (و%!د و (

��!د�!��� د1%ت !�� �ورژوا	� �و,ود  در ,��>�ُ  �طور ����ھ�ی (و%!دی و (
�� Lون �!(وان �!زاِن �و,وِد ا!ن ظر�!ت ھ� در ا!ن ,��>� را �� آ�ده ���د 

%ذا ��!د (و%!د �را�� ��%!��� در آن ���ص �رد »  �را��(و%!د «�!زان �و,ودِ 
�>� �ر��!� داری �� �!زان �>!ِن ��1	� ر�!ده ���د و ا!ن �!زان را �ن در �,

(و%!د ����%ص «ر آن �� ����( دو�!ن �(�ب �وق ا%ذ�ر �رآورد و (>	!ن �رده ام
�6��ت  �� در�ظرBر�(ِن �!�ت وا�>�،�٢٠٠٠ر��ب �را�� در ��ل » !� ��<! 

 د1ر ٢٢٠٠٠ �!��!�(� �دا�ل ، د1ر در ا!ن ��ل��(�� �ر �را�رِی �درِت �ر!دِ 
در ) دا�ش ھ�ی 62�ِ� (	ور!U و ���ردی(  ظر�!ت ھ�ی 62��-٣. )�وده ���د

 ُ�<��,���ل ر�!ده ���د �� �(وا�د :���Gوی  �ز�ور �� �ط�� از ر�د و(
�ِ� �و�!�%!� �!�ز��دی!�� 2ر��و �� (��7 در(م در ھ�ُ� ا�>�د آنھ�ی 62�� و (

�ورد�!�زِ  �طAِ  ���د؛ ا�� (>	!نِ  در ,��>ُ� �>دی)(و%!د  �<��, �� ر�ِد 62
�>ُ� �>دیِ �, ���!ن �!�زھ�ی 62Y) داری ,7ت �!�� �و�!�%!�(�، (� آ�,� �� �ر

��ِن ھم، �� د1	L �6ون 2دمِ م آ�را �ورد (و,� و �رر�� �رار د�ن (وا��(� ا� ا
��بِ  ُ�<�اول و   ����ت 1زم از 62وم Bو��Bون و�!ط� ھ�ی ���رد��ن در ,�

 ُ�<��, ����ِن �رآورد 1زم از �!�زھ�ی 62�ده د�وار !� �ا%>  دوم 2�=ً �وق2دم ا
�ن ا�ت و �>=وه ��62��   ظر�!ت ھ�ی�!زان ر�دِ �(� �!ر  ُ�<� �ورژوا	� ,�

 ً�����ل ا�(��دی آن �87(� و ��((�ر ا�ت و از ا!ن  در ھ��ن �!زانِ (*ر!��ً (��) 
�لِ ���ورد �!�ز �و�!�%!�Bذ�(� ( �ِ��>ُ�  ز!�دی ��!�(� در�ود م (� �دود 62�,
 �� ا!ن  %ذا.!ن �ده و ا�,�م :ذ!رد	 و در طول دوران ا!ن ,��>� (>�و�!�%!�(�
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 :!ش �رط �ر�وط �� ظر�!ت ھ�ی 62��  ��از :ردا�(ن �!(وان و ��!د د1	ل
م �! ا,(���2 1زم ,7ت Bذار �� �و�!�%�ر��ظر ��وده و :!ش �رط ��دی و

 ط�*� ��رBر و �!زان (و%!د )و �د�ت (�ر!��( ,�>!ت  �!زانرا �� دو ر�نِ 
  . �را�� در ,��>� �ورژوا	� ��دود ���ت

�L8(�    ����ر آ�B  ُ�<��(ر  � �ر��!�د، :س آن ,��داری �� ھ�وز �!�(ر !� 
��دھ*���ن و ا���ر �رده �ورژوازی   ,�>!ت آن از ,�>!ت �ر�وط ��!ت �لِ را

�(ر !U �!�(ر  ��رBر ھ�وز(��!ل �!�ود و,�>!ت �ر�وط �� ط�*�ُ �ا�6!ت  !� 
و�!ش (�زه  *� ���ِل ��رBرا�� ا�ت �� �!�(ر��ن �م�و ا!ن ط را (��!ل �!دھد

:رو%(�ر!� ��6ق �ده ا�د،  ه �ورژوا	� ,دا�ده و�� �فاز ا���ر دھ*��� و �رد
�<��ل ا,(���2 �ود ا!ن ,��� ھ�وز �!ش و �م ��(>د و آ��ده Bذار �� ���6ظ (

%�(� �� �ورژوازی، ا  دھ*���ن و �رده ��(6فِ  ھ�ُ� ا���رِ .�و�!�%!�م �!�ت
  ا,(���2ِ  �زرگِ آر��نِ  �>�وان ، از%��ظ 2!�� ��ل از ھ��،در,�ت �(�8وت

,ود �ر �ر �� ا�(��دی و ا,(���2 و �!��ِ� �و �وا ا����ِ  �وا�(�ِر ر��ِ ،ود�
 در �*�م �وی ا��ن ��دی و �> ا,(���2 و�د���Bراه ��7ود و��و��	� ز

 ھ� و *�ء ا!ده% و ا،و �� �ر:�	� �و�!�%!�م Bروھ�7ی �رده �ورژوا ھ�(�د
�(ر !� �!�(ر   در اذھ�ن� ھ�ی �و�!�%!�(�وا�ت��!�6 وL!زی (�آ��ن  

 ����ط�ق �� ز�!�ُ� 2!�� ط�*�(� �ود��ن �!���د؛ 1!� ھ�ی :�	!�� ا!ن ا���ر ��
�د ا%�(�  ��رBر �زد!�(ر�>!ف (ر و �� ط�*� ا��ن �رده �ورژوا	� 2!�� ,���ُ 

�!رو	�  دار�د %!�ن (��7 در�ور(� �>�وان در 2!ن ��ل (��!ل �� �و�!�%!�م
����� �و�!�%!�م ��(��د ���ل (و,�7 �وا�(�رِ � ��ا�6!(� در  �وب �!Gرد�د 

�ل از ��رBران���ر�)���ً �وا�(�ر  ������ �!روی ا,(���2ِ  -  ا��ر!ِت �زرِگ ��)
 ر�دارِ  �واھ�ن و ط ا,(���2ِ  �رار B!ر�د (� ا!��� �!روھ�ِی 2!��ِ -!�م�و�!�%

�,����2د و �وی ا�راز  ع �ودو�و�!�%!�م در  �����و�>!ت و ,�!�Gھ� �*در 
��!�د� .  

�!ن ��ده  �و,ود �ر��!� داریِ در ,��>�  �رط :!شدر�ور(!�� ھ�وز ا!ن   Y) 
 U! ر�(� و ��واھد �و�!�%!�م » ا�*=ب �و�!�%!�(�«���د و%� �8رضB ا�,�م

*�)� �رده  ا,(���2ِ  2!��ِ ، درا!��ورت و,ود ز�!�� ھ�یِ ق �ود�ر:� و 
�(رده اش م �Bرِد �!ش و �دھ�ی  �!ش و �م ��%ب وھ�راه �� ا�(���ورژوا	�ِ 

, �<��(ر  د!ددر ,��در ا���ِل ��(�86 از �طور ��Bز!ر و �� �د(� �!�(ر !� 
(�*ق و :!��رد �� ��ری و�ظری و �!��� و ا,(���2 و ا�(��دی در راه �وا

 و روز !��(� و در ,7ت (�و!ِن دو��رهُ �ظ�م ط�*�(� �ر��!� داری%!�م ��و�!�
��د!�  .��!د در ���6 (�زه ا�ر و 2�ل 

����ت ا�(��دی و �!زان و��	ل (و%!د  و �!ز  � آن ,��>� �ورژوا	�، �� ���6ظ ا
�(ر �� آن �طA ر�د (��!U ھ�وز و��ل ا�(��دی ����6 دارد �!�(ر !� �� از (

���>ُ� �>دِی در دوره ھ�ی آ��ز!نِ  و ھ��Gن �رای ھ�� ا�راد (وا�د ��, 
�ر�� و �� �را�ت ���� ا ����%�� �Bز�د U! �)�!%�!ر ,7ت :ردا�(ن �و���ز 



����	�� 
 ٧٧                                                          راه آ�� ر��2ن �

 

�لِ ��) ���<��!ن ���!د،  ,�Y) و�!�م���(ر ���ِد :�!� ��دی ��وی � �!�(ر !� 
�8رض و؛  1زم �رای (�*ق ���!دن �� �و�!�%!�م �!���دوا�(��دیِ 

�ا�,�م » ا�*=ب �و�!�%!�(�«!U >� ای �� �L!ن و�>!ت در�ور(!�� در ,�
��ودِ ھ� �ود، درا!��ورت Bر�(� و ��واھد ,��>� ای �و�!�%!�(� ��ز���د� 

����ت ��دِی �ورد �!�ز �!���(ر !�ا� و �� ا���ل ��(6ف در راه �ر:�	� (ر 
�و�!�م ���� و ِا���ل ا!,�د �رده و �و,ب ��و�!�%!�م و :!��رد آن ��وی 
�!ِت دو��رهُ �ر��!� داری و !U ���(�ِر �ط>� �دهُ ��وق !��(ن ��وی ��

�Gرا�ُ� ط�*�(� �!Gردد)�.  
)   ���!ت !��(ِن ط�*� ��رBر �!(وان �ور ��ود ��طور آ��ن و �ر!� ��  �� ��

ن داد و ���وی  ا�(*�ل !��(� �� ,��>� ,د!د :�!� ا�(��دیِ ھ�یِ  ���د�L �B!ن 2*ب
 �و�!�%!�م را :!ش �رد؛ �L!ن  ا�رِ  و !� �:س �ودِ �و�*!ت آ�!ز �طورھ�ز��ن

ادن �� ��Lن 2*ب د:�!�ن . (�وری �!ش و �م �!ر 62�� و !U (وھم ا�ت
در ,��>� ,د!د،  ,��>� �ر��!� داری Bذ�(� ���د�B ھ�ی ا�(��دِی �!راثِ 

�ل �ورت Bر�(� �ر��ب �!زان �>!نِ ���(ر  (�در,��>� اول، �!�(ر !� 
�دت ز��ِن طو��1 ا�ت و ��ت ��ر و(و,� و �!رویِ �!�ز U! ِد���>ُ� ,د!د �, 

*ق ���!دن �� �و�!�%!�م و رھ�ری آ�را، �,�ی (�ر�ز �رروی �ود ا�ر (�
��دو:!��رد آ!��ر�ز )�و در�(!,� �,�ی �ر�راری و  ن، �رروی ��ر �ودش 

�(ر در,7ت (�و!ِن دو��رهُ :!�ر�ِت �و�� �و�2 �ظ�م !�%!�م، ,��>� �!�(ر !� 
 �!��  آن ��!د �را�,�م�(�Gرا�ُ� ط�*�(� :!ش �!رود ��داری و ���(�ر �ر

�رای دا�(ِن !U (. �ظ�م و ���(�ری ���د �L!ن �ط>�ِ �ردرآوردن و ا�(*رارِ 
 ِA!�� ً�)��� نِ (�ور ودرِک��62�� از �دت ز L �ِن 2*ب  1زم ,7ت ر���

�ردِن آن در ,��>� ,د!ِد :س از  �6�2 �Gو�GL ھ�ی ا�(��دی و �Bد���
�!(وان و ���!د �طور ا�!دوارا�� و �!�%� و �د��  »ا�*=ب �و�!�%!�(�«�

��(�7 و داده ھ�ی (,ر�� !�(� �� د �6��و�ر�ورد ��� �� �����طور در�ت و 
�ِل ا�(��دی در ��ورھ�	� �� دارای ���ر�وط �� آھ�V و GLو�Gِ� ر�د و (

 ���ل �د ا��ِر �L!ن ر�دی �وده !� ھ�(�د �>�وان �زد!�(ر!ن ��و�� ھ�ی 2!��ِ 
  ).ا�(��ِد در د�(رس ر,وع ��ود

و در L!ن ��ل از ھ�� و %!�م در ا(��د �وروی � ���ت �و�!،   �>�وان ���ل
��7�(ر از ھ�(���ل از  �(ر(!ب  از ا!�,� ��Yت �!Gر�ت �� در ا!ن دو ��ور

�ورد �!�ز  �ظ�م ا�(��دی و ا,(���2 �ر��!� داری (� ١٩۴٩ و ١٩١٧ Aِط�
�ل �!��(� �ود و ���وص ا!����رای (�*قِ ��  وا�>� و :!روز��دا�ُ� �و�!�%!�م (

 �ط�ھ� و  در وا�� و ا!ن �2�ل!�ر ز!�دی دا�ت(� ا!ن �طA ���6ُ� ��!�ر و ��
�� -م �و�!�%!�م7و �8ت ��ورھ�ی �ز�ور در��ره��!وا��را��ت �ظری ا�زاب 

�2�ل �=وا�ط و ��(*!م ������- )�B ق و!�ش ر را �8ظ و (*و!ت �رد و آ�را (>
ا!ن در ا�ل �!��Gِر �ط�� �Gری، ���� از �Gرش و �ر�وردی �!ر . ���!د

��ظورِ ��(ر!�%!�(� د� �� (�!	ِن ���ت ر ��ل ذھن Bرا	� و ارده Bرا	� ا�ت 
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 ا!د	و%وژ!U و �ظری و دو ��ور (��7 و �*ط �د���ِل 62ل �و�!�%!�م درآن
�!��L �� دود��Lوِب ھ��ن دو ر�� در �طAِ رھ�ری !� 62ل ا�(��دِی �ر��ً 

�!ت«,��>ُ� ���ط=ح (�ت �  62لِ �Bت و  و L!زھ�	� �����»:رو%(�ر!� ��
!�دی (ر و 2�!ق (ر و �زرB(ِر (�ر!�� ا�(��دی �� �ر�� �� �!�ن دا�(م را ��

8�ران او در ��ل . �د!د و درک ��رد��!� �و!�ً رو در ��١٩١٧ ا%��ل %�!ن و ھ
���رف وان �Gرش و Bرا!�� ��D!ر ���، �>�د�Lر ذھن Bرا	� و اراده Bرا	 �! 

�� درا(��ذ (��!م ا��ن �ود�دBری، ر ,�7ن �!�ِ� وا�>�ً 62�� و ط�*�(� ��از 
�� » �و�!�%!�(�«و Bذار �� آن ,��>� » ا�*=ب �و�!�%!�(�«آن  ی ا�,�م�را

�ل ا�(��دی ����:!(�%!�(ِ� آ�ز��ِن آ������ �ودِن �!زان ( �2��ن ��ور و ا,(
�ن ا%�(� ��ظر. �رای ا�,�ِم �L!ن (�و%� �طور ,دی (و,� ��رد�د !� ��7ء �داد�د

��رِک آ��7 در ا(��ذ (��!م ده Bرا	� آ��7 (��7 �2�لِ ا!ن ذھن Bرا	� و ارا 
�2�ل د!Gر و ��!د  ن ��ود �6�� (�6![ ,7ت ,6ب ���!ت �ردم �رای آ�ز�ور و

7�(ر ا!ن وا�>!ت �ود �� در آن او��ع و�را!ط� ر!�� و ��وِد (,ر�� ���6ِ (� 
رک را درک ���د و د �ود ���� آ��7 ��!(وا��(�د ��در�(� ا!ن (��!م و ا�دام

�لِ �����د �� (�*ق �و�!�%!�م در آن ��ور در آن �را!ط ��دی ��رس و �*دان ( 
�وم �� ���ت) 2!��ِ (����ن :ذ!ر ��وده و �ا�ت، ���ت  ���ِ� ط�*� ��رBر ا

�� در �*!�س �!زه �د��!و ھ�راه و �د���ل آن ��,راھ�ی ا�(�%!�� و ا�(�% 
� �رای ��ر��!�م و �دت (�>�ت ���8 و ز!����ش ��!�ر �زرBز!�� درار(�

�� ا�روزه در رد .!� در:� دا�ترو رھ�	� ��ش :رو%(���7ت ا�*=�� !%��
��!د و��!د (ی �!(وانرا(ب �!�(�ر�!�ت (�ر!�� �راوان �� �7و%ت �ر (,:ر(وِ 

�ود �*!*ت �ز�ور را درک) و �� �ط>�ً  8Bت �*ط �!(وان�.   
�ل !��(� �� در  ,��>� �ر��!� داریِ    ��) ����رBر �� �د�ت �ط�*� � آن �*در 
��د,�!�Gِه ا��ر!ِت �ل ,�>!ت را ا�راز!�� ���� ر(�!���  Bذ�(� از ا!-  �

�*د��(� �روری �!�(ری ,7ت �راB!ریِ ��رBران از (��!=ت و�>6و��ت 
�و�!�(� �ر�وردار �!����د و Bذ�(� از ���(�ً ��دود �ودِن �ا!ده ھ�ی 

���>� در راه ��ز���دھ� و �ورژوا	� � ا�(��دھ�ِی �رِد دھ*��� و�رده �����
 ُ��!� ر�د و  2!�� ��!�دی ��(>دِ  ا,(���2ِ :!��رد �و�!�%!�م، ا!ن ,��>� ���6ظ ز

�و�!�(�  ��و��	� و(وده�و (�و!ِن �را!ط B!ر�دِن ا�>�ِد ��(6ف آ�Bھ� وا�>�ً 
 . 1زم �رای ا�,�ِم ا�*=ب �و�!�%!�(� و Bذار �� �و�!�%!�م ا�تذھ�� و ��ریِ 

���>ت از ا�,�م ا�� آ��� ا!ن ,��>� را ���8 �ورژوازی و در را�(�ی  �L�
��د!�!ِت > Bذ�(� از 2دم و�وع �و�- ا�*=ب ,7ت Bذار �� �و�!�%!�م ��7ر 

   و ��2رت از ھ��ن �2�ل ذھ�ِ� ��6ِط ��زدا�دهُ �ورژوا	�- ا�*=�� 2!��
�ر و �� !>�� از !��و (زر!ق و ا%�����2د)��!�ر �وِی ا!ده *�ء ��!�ر �B(رده و 

ا�ری �� (ھ� و Bرا!��ِت ��ط�ق �� ���%A �ورژوازی در اذھ�ن (وده ھ�ی �ردم 
����ً در2!ن ��ل��ل � �!�(ر !�  ا)����دی و 2!�ِ� �!ر��!�دی  �ُ!�: U! ر �ر)�

�!ِن �!�زھ�ی �>!�(� و �را�ت از Y) ر �ر�وردارِی �7رو�دان از �دا��6 از�
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و )  ھ�ی �!��� و �رھ��G ا�(وار �!���ددی��ر و �دا��6 از د�و�را�� و آزا
�و�!�(� �� �8وذ و �از �وی د!Gر �*داِن ,ر!���7ِی در�ت ا�د!ش و ا�*=�ِ� 
ا2(��ر ���(�ً و�!ِ� (وده ای و �� �>�%!ت ھ�ی �!��� و ا,(���2 و (رو!,� و 

�>�ُ . (�D!6ِ� ���(�ً ���ذ و �و�ر ا�ت�, �L���L �%ل و��� �ر��!� داری آ�*در (
 ,�!�Gِه در�ردا�دهُ �(� ���د �� ط�*� ��رBر �� �د�ت (�ر!�ِ� ���� ��	ز��!

�ن ا�ت �را!ط ���2د(ری ���  �دها��ر!ت ,�>!ت�� �LرBا �<�د، ا!ن ,�
�رای و�وع �و�>!ت 2!�� ا�*=�� و ا�*=ب دا�(� ���د �>ذ%U �ر��ب �!زان 

، �!�(ر !� �>!ِن ,�>!ِت دھ*��� و �رده �ورژوا	� و GLو��G ��ر ��دی آن
�(ر � ُ��!�وده B!ر �دِن ا!ده ( ���2د �رای ر�د و  ��!�دیِ ط�*�(�ِ  2!�ِ� ���ِد ز

�و�!�(�� �ر��ً  �*ط وا%�(� �� ا!ده ھ�ی د�و�را(!U در �78و��و(ھ�ی 
و :ذ!رِش (�ول �� ) �ورژوا	� و �رده �ورژوا	� !� �د�	ودا%� و�!ره

ی ��(>ِد ا%*�ء و (��!ِل ا!ده ھ� و  و ���6ِظ ��!�دی �در,�ت �!�(ر �وده�و�!�%!�م
���و �L���L . �ی �ردم ا�تھA �ورژوازی در اذھ�ِن (وده %(��!=ِت ��ط�ق �� 

اBر در ا!ن ,��>� ��Lن او��ع وا�واِل �!��� ���2دی �و,ود آ!د �� ���وی 
�و�!�(� �� ا!ن ��(ر آ�Bھ� �(وده ھ� داده �ود و !� و (� �دودی �!�(ر !� 

 ا�*=�� ا�,�م !نی ا�*=�� ���ط=ح �و�!�%!�(� ,6ب و �Lن �را���!ت آ��
 و ا!ن (��!ل ا!ن آ�Bھ�ر�(� !� �طور ��%ب ��>��ی  �� دروا�� رو!7�-B!رد

  �ردِ دهُ راو1ً ا�(��دھ�ی �!ش و �م �B(:  در ا!��ورت- ا�*=ب �ر آ��ن �!���د
��ً در راه ��ز���دھ� و :!��ر!*)��(��د  ا�دِ دھ*��� و �رده �ورژوا	� 

��د؛ و ���!�ً ودِ �و�!�%!�(� در ,��>� ,دِ! !�  :س از ا�*=ب �وا�ِ� ,دی ا!,�د 
 ���و�!�(ِ� داده �ده �� ا!ن (وده ھ� ��>�وان ��(ُ� ا��6 از آ�,� �� آ�Bھ� 

����ً �Lدان ھم ���ل �=�ظ� �!�ت � آن ذھ�!ت !� �طور ��%ب ��!(وا�د رو!7ر�(�ا
��ن و �!ش و �م ��D!ر �� ا!ن د �و ��!�دیِ 2!��ِ  ��ن �� ���ِل ,�!�Gه ا,(���2ِ آ

 �رده  وا�>�ِ %(*�ط �� ا!ده ھ� و (��!=تِ ��رد و �6�� در ا را از �!ن آ�Bھ� ا�ت
-  ا!ن ا!ده ھ� و (��!=ت ای %���8 و رو��� �ر�ورژوا	� �ود��ن و !� ��ورتِ 

�وِن وا�>� �وا�ت ھ�!��ن را (��!ل �!دھ�� ��ر  در �(!,� د، در�!�!د- د�
 ُ�<� ,د!د ا���ر و Bرا!��ِت �!ش و �م �B(رده و ��6ِط �رده �ورژوا	� (�ِت ,�

�و�!�(�  !� در ا%(*�ط �� آن و !� در ���6 2ر!�ن و ��%ص د!ر �رو�ِش ا�Bھ� 
��6 در ا�د,���� 2ر�� ھ�ی ,��>� و ���و�!�ت ��!!� زود در (� و Bرا!ِش 

 ی ���دهُ 2ر�� ھ�ت! ھدا�یِ  ھ�ط ����ه رھ�ری و در  دارای ,�!Gھ� و ا�رادِ 
، ��7ِم �ود �� �!ش  و��(�! و ��ز(�ِب ���ت � (,���6! و �� و ا,(��2یا�(��د

 �ِ ��! ر�د و �6ط� ی �رای ���2دتِ ! و �و�>ط! �راو �م (>	!ن ���ده ا�ت،
��)� در �طوح �م!�%! �و� ���%فِ *ت! �� را�ت و در�*ل!ا�راد و �ظراِت 

�ر��!� داری   ��وی ,��>� ای  ,��>�ق دادنِ  و ��%�(!,� در ,7ت �ویرھ�ر
ط�*�(� و ا�(���رBرا��  اظ�7ِر و,ود و  �ط>!ت !��(ُ�  �ظ�مِ  �� !U �7ر ��ل !�و

��د!�2�ل .   
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�لِ ���ل ������ ط�*� ��رBر �>�وان ���ِص (������ل آ��L در��رهُ (    �ِ����� 
و�!�%!�(� 8B(� �د در ������ت (و%!دی �ر��!� داری در ا�(*�ل �� ,��>ُ� ,د!ِد �

��ز%ُ� ���ِص � �ِ��� و 62!���ل �����ِ� ظر�!ت ھ�ی (و%!دی و (���ورد (
�لِ ��) ِ�����ز�ور �!ز �دق  ,��>�*�ل ��( در ا� ��:!(�%!�(� �!روھ�ی �و%د �� 
��د!� . ُ�<�ظر�!ت ھ�ی  ر�د و ا����ِف  ,د!د، ������ �ودِن �طAِ در ا!ن ,�

�� �ِ��� و 62!�� ا�ر :ردا�(ن ،(*ل �ده از ,��>� �ورژوا	� :!�!ن(و%!دی و (
�ل دادن �� ا!ن ظر�!ت ھ� �طور�� ���8 و ��ودی �ود !>�� �� ���� ر�د و (
�!وه ای در وا�� �!ش و �م �!ر�و�!�%!�((� و �ر��!� دارا�� (� ر�!دن �� 

�و Aِطرح و �ط���د و ا!ن �!ز، �ر��ب رد �!�ز �رای �و�!�%!�م را !��!ل �)
 ���(را!���!زان ���د، �!�(ر !�  �L  ِو,ِب ��زر�د� د!د�Bھ�7 و (��!=ت ��و�2 

��ط�ِق �� آن �ِ2��ذا در ,7ِت  �!Gردد و %�ورژوا	� و ������ت ا�(��دی و ا,(
 ِ���داری  !�� وا�>�ً �و�!�%!�(� و (�و!ِن �و�2 �ظ�م �ر�ا��راف !��(ن از �ط

��د ط�*�(� ا�ر Bذاو ���(�ر ا,(���2 �ط>!ت !��(�ُ !�   .�(� و 2�ل 
�م و �!ش �ر��!� داری ��ل از  �ُ<�ھ��    ����را!ن ا�*=ِب (�ر!��ً �رورِی ,�

�ِل ا�(��دی و ا,(���2 آن (>�!زاِن �>!نِ و ا����ً (و�ط ��!ن �!�ود �� او1ً 	 (
ِز 2!�ِ� ، �وا�ت و �!� �و,ود �وا�ت و�!�ز 2!�ِ� ��%ب در ,��>�ُ ��ورتِ 

�>ُ� �ورژوادBرBو��  ن �� آ ا�راد��%���� ��(رِک ا��ر!تِ �, U! ��- 
ِU!)را��>� �و�!�%!�(�د�و�, U! �� �! ط6وب��!Gردد و ���!�ً ،  �6,)� 

�و,ود �رای ��ز���دھِ�  �ُ<�����ِت ��دِی ���� در ,����ورِت �*دان !� و,وِد ا
��د!��� در ��%ت اول !U ا�(��د و ,��>ُ� ,د!د �و�!�%!�(� (,�6 :!دا  

�و,ود �>� �ورژوا	�ِ  B.�, �L���Lذار �� �L!ن ,��>� ای ��8 �!�ود�رورِت  
��ل �ر ,�>ھ�وز �!ش و )�� دھ*��� و �رده �ورژوا	� ھ�راه !تِ م از ا��ر!(� 

�ِل ظر�!ت ھ�ی ��) Aِل �ده و !� �ط!��� ا�(��دھ�ی �رد �B(رده ا��ن (�
�� و 62�ِ� آن از �د �>!�� :�	!ن (ر!��!��ورت ا!ن ���د، در ا (و%!دی و (

�>� ���6ظ (�ر!�� ھ�وز در �ر�6ُ� ا�*=ب �و�!�%!�(� �رار �دا�(� و�, - 
 U �!�ز��د !U ا�*=ب د�و�را(!-�� ��6=در�ورت �!�ز �� !U دBرBو�� ا�*

 ُ�<��, ��وا	� ا��ر!ِت �ِل ,�>!ت اش از  �ورژ�ط6وب �!���د؛ و در�ور(!
��رBر �� �L!نده ھ�!��ن (��!ل �ده  و طاBران و ا��2ء ���و��ر �*�  �)!<�,

�ی (و%!دی و  ���د و �!ز ظر�!ت ھ �ودهاز �د�ِت (�ر!�� ���� �ر�وردار
�ل !��(� ���د، درا!��ورت ا!ن ���� و 62�ِ� آن  �� �!زان ���� ر�د و (!��)
�>� (�ر!��ً در �ر�6ُ� ا�*=ب �و�!�%!�(� �رار دا�(� و �!�ز��ِد Bذار �� �,

   .�و�!�%!�م ا�ت
�و�!�ت ھ� ��!د، در (ط��ق �� ھ   در �ر ز��ن �>!ن (�ر!��، :رو%(�ر!� و 

��ط�ق �� ���ورد �!�ز 2!��ِ  دBرBو�ِ� ���6ظ�Gرش و �ر�ورِد 62��، ��ل از ھ  
�<��وع آن,�,�� و  ���رزا(�، �ط ��ِ� �!��� و (�D!6، �ط ���ِ   در 

 �>�%!ت و   (�ر!��ً �روری ا�*=بِ و!ش را (>!ن ����د و �رای (�*ق(رو!,� �
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�>� (�ر!��ً �!�ز��د ا�*=ب د�و�را(!U ���د،  .(=ش ���!�د�, ��در�ور(!
 �ر(�ت از (�*ق ���!دن �� د�و�را��ر��%ت (�ر!�� ا!ن ا�*=ب ا�(��راً �2

�6(ر!ن ��ِل آن�ورژوا	���2�ل :و���دن  و  از !��و در  �ُ��, U! ��
�ت BدBرBو�ِ� ا�(��دی � U!ر !دار ا�(��دِی ,دی و :�!ری وBر�����8  ط�*� 

�L ن در���)� �د!نو (ب �ظ�م �ورژوا	� از �وی د!Gرا�تLوروھ�� ز�
 ��7ود ���ل (و,�7 در و�� ز�دBِ� ا,(���2 و ��دی و�>�وی (وده ھ�ی و�!�6

 ا!,�د �!�ود و ��2د(�ً ا!ن �ظ�م �رای آ��ن �ردم در �LرLوب �ظ�م �ر��!� داری
ا�*=ب �و�!�%!�(� و Bذار �� �و�!�%�م  �رار�!دن �رورت(� �ر�6ُ� (�ر!�ِ� 

�و�!�(�7 وو .١)��%���� ���ل (��ل �!Gردد� ،  :!�روان ا�*=�� :رو%(�ر!� ��!�(�
�ی و�!� �Gری و آ�Bه ��زی در �!�ن (وده ھ����وص از طر!ق ��ر رو

 در ��ن ,7ت ���,�م ر���دن �و�*!ت آ�!ز ا!ن ا�*=ب و�ردم، �رای آ��ده �ردِن آ
 �رای ھر�L �!�(ر راد!��ل �ردِن آن ���8 ط�*� ��رBر و ا���ر وع آن�ر�6ُ� و�

�ش ���رزه ���!�د)��>�ُ اBرھم . ز��,��) �����ل �!��(�،  �ر��!� دارِی �*در 
�!��� و �رھ��G و از �!ث ���6ظ و,ود د�و�را�� �ورژوا	� در رو���ی 

!�Y)ن در و�>� �رار دار���)� �� �� !U د �� رو!7ر�(�ن ����� ا�(��دی ز�
�ز�ور��6 ا�*=�� !>�� ا�*=ب د�و�را(!دBرBو��  ِUر�ورم �� ��ھ�ِی   �6

G!: د ا�ت، درا!��ورت!(در!,� و��Bذ�(� از ��ر (رو!\ و (�6![  ،را�� �!�ز
�7�) ���و�!�(�، ���!�ت ����وی  �7 ر���دِن ا!ن ر�ور� در ,7ت ���,�مآ�Bھ� 

� Aِ%������نھر�L راد!��ل (ر و ��ط�ق (ر �� )�  (� ز��نِ �رBران و ز�
2ِ� ,��>� و در�(!,� (�ر!��ِ �� �رار�!دن ا����ِف ���ِ� ا�(��دی و ا,(

 و .رزه �زد�%!ت و ����رورت ا�*=ب �و�!�%!�(� و Bذار �� �و�!�%!�م �>
��، ط�>�ً ) Aِط� �L���Lورژ� �<��, �ِ2��                        ر �� وا	� �رای Bذا�ل ا�(��دی و ا,(

  
-------------------------------------------------------  

١- ���و�!�(�7 ���� �را!�� �ر�=ف �ر�� (و,!�7ِت ���(�G و ��در�ِت �>�� از 
�!ت��ن) :�!دار(����  د�و�را�� �ورژوا	� در��ورھ�ِی ا��ون �!ش و �م 2*ب ���ده ��

��ن  ا�(*رار و (داومِ ا�ت،��=ً ا�� ���!ت ا!ن د�و�را�� در ا!ن ,وا�:ذ!ر �!���د  ��
�!زا: �6 از ا!ن ��!ل ��(�G دارد�طور��6 �� 2وا�و  �ِ2���ل ا�(��دی و ا,(��ن (

 Vذ�(� ھ� !� ���ط=ح �رھ�B �Gراث �رھ�!� �Gو�GL ،�<��, �ِ)�!%�)!:�� ،�6�
 !ن ��Gھدا�(ِن د�(�زد :�	 �!��تِ  ھدف و آ�Bھ��� و �*�� ��دِ (>*!ب !� 2دم (>*!بِ 

���رزات ط�*�ت ��(6ف �رای د�و�را�� �ُ*��� �Gو�GL ،ت���رBران از �وی ��و 
!ت �!��� > (�Y!ر:ذ!ری آ��7 از ا!ن ���رزات، GLو��G (وازن �واء ط�*�(� و �و�و

�ن ,ر!�!��ِ�  ا!د	و%وژ!U و ھ�ی ��ِص  و!ژGL �Bو��G ط�*�ت ��(6ف، ���ِص 
�ُ� �*درت ر�!ده و �ورژوازی در �درت  !� ھ!Y ا�,�م Bر�(� �ری ���دهُ ا�*=بِ رھ�ت ��

�م (�*ِق �ط>�ِ و �!ره؛ و�� �Gرا�� در رو���ی �!��� و �رھ�� آن  در ا!ن د�و
�!د ازطر!ِق (و�>� و  � ھ�ی ا�(�دادی �رار دار�د (�ت �6طُ� رژ!م�� ھ�وز ��ورھ�	�

���رزات ا,(���2 62!� ا�(�داد(داوم (�ر!�ِ� - ��م �� !U ا�*=ب د�و�را(!U �را�,� 
   .�ورت :ذ!رده ���1ر - �� ا�,��د !� (�و1ت راد!��ِل د!Gر  :!روز��د���(�ً 
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7�(ر!ن  �و�!�%!�م ���� ���د، ا�*=ب (�ر!��ً �ورد �!�ز��و�!�%!�(� �وده و 
�و�!�ت ھ� و :!�رواِن ا�*=�ِ� ط�*� ��رBر� (� ��ل از ز��ِن -وظ!8ُ� ���رزا(� 

 ��2ر(�ت از ز�!�� ��زِی ��ری و -�و�>!ت 2!�� ا�*=�� وا�*=بو�وِع 
ھ�ِی (�(��ِ� ا���ر  (وده ھ�ی و�!ِ� :رو%(�ر!� و 1!� �!��ِ� 1زم در �!�نِ 

�!��� و �د!�Gو�� (دارِک ذھ�� و ��رِی ا�*=ب  �ِ2���و�!�%!�(�، ز�!�� ا,(
���� ��=ً �!�ن �د ����زی ای  ��!<� �دان :ردا�(� �واھد �د �>داً �!ز  و �!وهُ 

 �� (و,� �� و�>!ِت ��ری و �!��� ط�*� ��رBر در �طA و، �ورت Bر�(�
  در�ر �واھد راد(�ً ز��ِن ��!�ر طو��1 �د(�,���7 در ��ل ���ر، ��2

  .Bر�ت
 �رورِت ا�*=ب نِ  �رار�!د ا�� �:ردازم �� ��	6ُ� (>	!ِن ز����7ِی ���ِص     

  :%!�م �رای ��ورھ�ی ��(6ف ��و�ِ� ,�7ن ر �� �و�!��و�!�%!�(� و Bذا
�ن در دو�!ن �(�ب �وق ا%ذ�ر )» �ِ2��:ژوھ�� در��رهُ :!ش �رط ��دی و ا,(

 ط��ق �� دو ���طُ� ا����در() »!�م در ��ورھ�ی ��و�� ,�7نBذار �� �و�!�%
�!زان ,�>!ت ط�*� ��رBر و �د�ِت (�ر!�� آن �� ,�>!(� ��1 ��=ً ذ�ر�ده !>�� 

 (و%!د �را�ُ� ��%!��� در ,��>ُ� �ورژوا	� و �ر :�!ُ� آ��ر و اط=�2(� �� و �!زان
%ص �را�� در ��ورھ�ی �در��ره ا�راِد ���ِل �*وق �G!ر و �!زان (و%!د ���

��ری د!Gری �� (وا��(�  و �ر�� اط=�2ِت آ��ری و �!رآ�٢٠٠٠ن در ��ل ,7
ار�!دِن �ر��6 ورم، �و�ش �رده ام �� �� رو�� 62�� ز��ن �ر �د�ت آام

��(6ِف  ��ا�*=ب �و�!�%!�(� ������ ا�*=ِب (�ر!��ً �روری را �رای ,وا
در آن  ط�ق (�*!ق و �رر�� و �رآورِد �ن. ,�7ن ������ و �رآورد ���!م

�(�ب، ��ورھ�یِ !��رح � (وان �� �� د�(� ��و�ِ� ,�7ن را در ا!ن ار(��ط 
  :ود�(*�!م �ز!ر

 در�د �ل ٩/١٢  �دود ٢٠٠٠�� در ��ل،  ��ور٢٣    د�(� اول ���ل 
�د(�7 ��ل از آن از ,�>!ت ,�7ن را در�ردا�(� ا�د، در ��ل �ز�ور و ا��راً 

و %ذا  ا�د �و�!�%!�م �وده دارای :!ش �رط ��دی و ا,(���2 1زم �رای �ر:�	� 
�� ا�*=ب (�ر!��ً �ورد �!�ز��ن ا�*=ب �و�!�%!�(�  ھم ا��ون !� �د(��7ت

ا�ر!��، �و	!س، %وBزا��ورگ، ا!�1ت �(�ده : رھ� ��2ر(�د ازا!ن ��و. ا�ت
!U، دا���رک، ����دا، ژا:ن، ا(ر!ش، ھ�6د، �و!ت، ا�(را%!�، ا!��6د، �روژ، �6ژ
����G�� ،V:ور، �و	د، ا!ر%آ%��ن، �را���،  Vد، �ر!(��!�، و �%ت، ��=�د، ھ��

  .%!��ا!(
 در�د �ل ,�>!ت ١/٢  �دود٢٠٠٠ ��ل  ��ور، �� در١۵   د�(� دوم ���ل 

�=ً �!ن ��%�7ی )�� :!ش �رط ٢٠٣٠ و �7,٢٠٢٠ن را (��!ل �!داده ا�د، 
� وده ودر �ر��6ُ ��دی و ا,(���2 1زم �رای Bذار �� �و�!�%!�م را ا�راز �

��رس، : ��ورھ� ��2ر(�د ازا!ن . �د Bر�تھا�*=ب �و�!�%!�(� �رار �وا
�1د �و، ا�6وا��، :ر(*�ل، ,�7وری ا��رات �(�ده 2ر��، ا�را	!ل، ا�:��!�، ز

��ر!ن، �!�ل، �,�ر�(�ن، ��ت �!(س و �و!س، ا�6وا��، و  UL، آرژا�(!ن،
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�!(وان 8Bت �� در ا!ن د�(� دوم از ��ورھ� �!ز ����د د�(� ( .آ�(!Gوا و ��ر �ودا
�و�!�(�7 و :!�روان ا�*=�� :رو%(�ر!� در �7�(ر!ن وظ!�8 ���رزا(� �اول 

�و��ً ��2ر(�ت از (دارک ��ری و ذھ�ِ� ا�*=ب �و�!�%!�(� دوران ��و�� 2
  .)�Gو�� ا!�� ��=ً �!�ن �د

 ١٧۵ ��%[ �ر �دود ٢٠٠٠   د�(� �وم !>�� �*!ُ� ��ورھ�ی ,�7ن، �� در ��ل 
ا�د، ھ�وز در ��Lن �طAِ  �ن �وده7 در�د �ل ,�>!ت ,٨۵��ور و ���ل 

���ل ا�(��دی و (ر!� �!� (ر����:!(�%!�(� �رار دار�د �� ا,(��2 ��ز%� از ( �
�� ���� در - دور در آ!�ده(ر !� �!�(ر���6ظ (�ر!�� در ��ل ���ر و (� ز

�ز�ور �رار دا�(� و - �ورت �!�ز �� ا�*=ب U!)را� در �ر��6 ا�*=ب د�و
���2  (در!,�ً دارای :!ش �رط ��دی و ا٢١٣٠ و �٢٠۴٠*ط �!ن ��%�7ی ),

�ره ، �>�وان ���ل:ھ�د �د=ب �و�!�%!�(� �وا��د ا�*Bذار �� �و�!�%!�م و �!�ز 
�ز!U ٢٠۴١,�و�� ا�(��1ً در ��ل �، ٢٠۶٠، L!ن ٢٠۵٨، رو�!�٢٠۵١، 

 �!� .��٢١٠٧وه ، ز!��٢٠٩٩، ھ�د ٢٠٧۵ر�(�ن �، �٢٠٧٠D6، ا!ران ٢٠۶٣(ر
���ً در �ورد ���� از ا!ن ��ورھ� �>6ت 2دم د�(ر�� �� آ��ر �ورد �!�ز (�

 �رار�!دن �رورت ا�*=ب �و�!�%!�(� ������ و �ِ  ا�(��%از آ��7 ز��ن
  ).�رآورد ��ده ا�ت
�� ا!ن �رآوردھ�ی �ن �ر:�!ُ� �ر�� آ��ر و اط=�2ت �ر�وط    ��!د (و�!A دھم 

رھ�  ��و در ����%ص�� در�د ,�>!ت ا�راِد �*وق �G!ر و �!زان (و%!د �را��
� (وا��(� ام  و آھ�V ر�ِد ا!ن دو ���ص و اط=�2(� د!Gر �٢٠٠٠در ��ل 

 ھرز��ن �د�ت آورم ا�,�م Bر�(� ا�ت در��%!�� در ��ل ���ر و در آ!�ده در
 اط=�2ِت �ر�وطُ� د�!ق (ر و ���ص (ر از ھر !U از �� درد�ت دا�(نِ 

�!(وان �� ��ر�ردِ  ���Bورھ�ی د�(ُ� �وم �طور ,دا�� روش و �ر�و%�7ِی �ورد 
��ز��ِن ا�(��%� ر�!دِن آن ��  ا�(�8ده در آن �(�ب �رای ھر!U از ا!ن ,وا

 ���ر�6ُ� ا�*=ب �و�!�%!�(� را از�و و �طور د�!ق (ر ������ و �رآورد ��ود 
��ن �ن ��2د(�ً �� �!�(ر از (�B �� واردی ٢٠ !� ١٠!,� ��!د (� �دودی و� و در 

 و �7ر��ل �رآورِد ,دا���B و د�!ق (ر و �زد!�(ِر در ؛ ��ل (�8وت :!دا ��د٣٠
�ورد  ِU) U)ری��>=وه �ن در .  �روری �!���د ��ورھ�ی �ز�ور ا

	!ن :!ش �رط ا,(��B �ِ2ذار �� �و�!�%!�م، >������(م در آن �(�ب در �ورد (
�و1ً ر�ِم <� 1زم �رای ط�*� ��رBر  (�ر!��ِ  �د�تِ  ��ل را �>�وان �دا�لِ ٣٠

 در�د �ل ,�>!ت ,��>�، �>�وان ۵٠  از ز��ن ر�!دِن ,�>!ِت ��رBری ��:س
��!ت ��رBری ���ل ��ول، در�ظر Bر�(� و �� ا!ن ز��ن ا���� �رده >�(ر!ن ,

 ��ل را در�ظر Bر�ت �� ٢٠ ��ل ر�م ٣٠ام در��%!�� ��!د �(وان �,�ی 
ر ��  ا,(��B �ِ2ذادرا!��ورت ز��ن ا�(��%ِ� (�*ِق :!ش �رط ��دی و

�ن �١٠و�!�%!�م �رای �>�� از ��ورھ�ی د�(� �وم  �Lل ���ت �� آ��� 
 �*ل �ده از آن �7ر �ورت، ار��م �وق ا%ذ�رِ  .رآورد �رده ام ��ھش �!��د�

�(�ب �ن در �ورد ��ورھ�ی د�(� �وم !U �رآورِد ا,��%� و ا�(��%� از ز��ِن 
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(�ر!�ِ� �رار�!دِن �رورِت ا�*=ب �و�!�%!�(� و Bذار �� �و�!�%!�م در ا!ن 
�ن ��ر �� ا!ن ��(� ھم ا. ا��ر!ِت ��ورھ�ی ,�7ن �د�ت �!دھد ����ره ��م 

��م �� �L���L �8رض در آ!�ده ز���� �رار�د �� در ا��ر ��ورھ�ی ,�7ن!�، 
�ل  ا��ر!تِ �� دا�(نِ   �ِ2���>!ت د�!� و �� دارا �ودِن :!ش �رط ��دی و ا,(,

 و �و�!�%!�م �ر:� �ده ���د، در ا�*=ب �و�!�%!�(� ا�,�م Bر�(� ،1زم
 ھ�وز ���ِد :!ش �رط ��دی و ا,(���2 ر��ً  ��ورت در �*!ُ� ��ورھ� اBر ھمآ�

�ز�ور ����د ا�,�م ا�*=ب �و�!�%!�(� و Bذار �� �و�!�%!�م �!(وا�د (�ر!��ً 
  .�روری و �,� ���د

  
  ��ش .رط  7ری و ��	�� ا"(	م ا"%�ب �و��	���� و 
ر�	�� �و��	���م   

�78وم ا!د	و%وژی �طو �ُ�!�ر��6 و    در ا!ن ���ت ���ت �ظر!ُ� �ن در ز
� �� Lو��� در را�ط(,�7ن �!�� :رو%(�ر!�  �طورا�ص �رر�� و �!�ن �!Gردد

B در ا!ن ا�ر (����ل �� �Lواردی �� 8(� �ده و �>داً آ���78وم  8B(� �واھد �د در 
�>�وان ,�7ن �!�� ط�*� ��رBر و GLو�Gِ� درک و �ردا�ت �ن از ��ر��!�م 

� ��!د �رر�� �و�د :ردا�(� �واھد و �:س �� ��!ِر �ط�%�� �) آن ار(��ط �!��د
��درج در (»در��ره �78وم ا!د	و%وژی«�ظر!� �ن در ا!ن ز�!�� در �*�%ُ� . �د

�ن (�ت �2وان�(�ب » U!ور	�6 (	���!�ن Bرد!ده �� ��رده ای ) »در��ره �Lد 
�� در آن �*�%� - از آ�را در ا!�,� ��زBو و در��ن ���ِت ,د!ِد �Lدی را ھم 

�� ا�زا!م آن �� - آورده ��ده :  
������ت ا�����7 �� !�د!Gر و �� ط�!>ت، �!��Gِر  آر����ِ ��ز(�بِ » ا!د	و%وژی   « 

�و �وا�ت و آ��%��ن  ر ,�7ن از د!د�Bه ��8و��Gه و �Gرِش آ��ن ���ت �� ا
ا�ت؛ �� �!�ن د!Gر، ������ت ا�(��دی، �!���، �*و�� و �>�وی ا�راد ��ر �� 

 (�*ق ���!دن �� ا!ن ������ت و >ت و راه و طر!قِ وا�ط آ��ن �� ط�!!�د!Gر و ر
�� �را!��ن �ط6وب !� ا!ده آل روا�ط را از د!د�Bه �ز�ور  �Lظِر آ���!>�� از 

��!دا�ت �!� ا!د	و%وژی �ش �6�روی ��8�6، ا�(��دی، �!���، �*و��، .�!�ن 
  ا!د	و%وژی ��8�6،و %ذا (�ت ��2و!نِ ی و اد�� را در�ر�!G!رد را�=��، و ھ�

ا!د	و%وژی ا�(��دی، ا!د	و%وژی �!���، ا!د	و%وژی �*و��، ا!د	و%وژی ا�=�� 
�(,�6 . و ا!د	و%وژی ھ�ری �طرح �!�ود A�6  در دو �ط�ا!د	و%وژی �طور 

�� در �طA (	وری و ��ورِت ,7ت B!رِی �ظری و د!Gری در : �!Gردد!
�6�ی ؛ ھر ا!د	و%وژ�طA ر�(�ر و 2�ل و ��ورِت ,7ت B!ری ر�(�ری و 2

 ِAن در �ط!<�اول �� ��ِل �ظر!� ھ� و ا!ده ھ� و ��ورھ� و �طراِت ,7ت دارا�ُ�  
 �ِ����>!�� و در �طA دوم �� ��ِل ر�(�رھ� و ا2��ِل ,���دارا�ُ� آر �ِ���آر

��د!������ (,�6 :!ذا  . U! ������� ����ت، ��ل از ھ� ،��ا�� ا!د	و%وژی 
��� �����ن ����ِت آر���� و �� ,7ت B!رِی آر��وب �!�ود، در2!ن ��ل 

 ، در(ط��قا!د	و%وژی در �طA ر�(�ر و 2�ل �!ز. ا�ت 62�� !� �!ر 62�� ���د
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 ��ورت ر�(�ر و 2�ِل 2*=�� و ��ط�ق ��  �� �طA (	وری، در2!ن ��ل
���!��د�ر�ورِد 62�� !� �!ر2*=�� و ����ط�ق �� �ر�ورِد62 �6,) .  

!ن �*و%� در وا�� ��>��ِی ,�7ن �!��    :س �رط�ق ا!ن �78وم از ا!د	و%وزی، ا
 و .را ���ر�رد» ,�7ن �!��«هُ �!(وان واژ» ا!د	و%وژی« �,�ی %8ظ �!���د و

�!ز ��!د (و,� دا�ت �� �طور ا�(��ر ھر �رد ��ر و ھر ,��ش !� ��7د 
 �ر��ب آن ا,(���2 ھ�واره دارای ا!د	و%وژی ا�ت و �*ط �وع ا!ن ا!د	و%وژی

�>!ن�رد !� ,��ش !� ��7ِد  ً�2����!د(�ر!��ً و ا,(�!�  . (�8وت 
�ن در    ا!د	و%وژی !� ,�7ن �!�� ا�راد، �طور��6، در(ط��ق �� ,�!�Gِه آ�

�2���*دم �ر- ������ت ا,( ��������ت ا�(��دی را  ھ�� و   ��:�!� ای (ر از ھ
�ل �!�ود��-U%ذ<� (�ِت او��ع و ، و در روا�ط �� ط�!>ت (>!ن �!��د و%� 

�ن ا�ت از ا!د	و%وژی ھ�ی �(>6ق �� ،>� در ,��>� ط�*�(�ا�واِل وا��� آ��ن 
 ط�*�(�، ����ر �78وِم در ,��>�ُ  .ا�رادی دارای ,�!�Gھ�7ی د!Gر �(�Yر Bرد�د

ِد ,�!�Gه ھ� ��ل از ھ�� و ا����ً ��>��ی و,ود ، (>د»,�!�Gه«�ز�ور از 
���(6ف و ,�!�Gھ�7ِی ط�*�(ِ� ��(6ف، ��!ِن و,وِد ط�*�ت و ا���ِر ا,( �ِ2�

��!ز �ود �!���د)�  . ھر!U �� ,�7ن �!�ِ� ��ص و 
,�7ن �!�� «   ا!د	و%وژی !� ,�7ن �!�� ط�*� ��رBر، ��ظر �ن، ��2ر(�ت از 

�و�!�(�����ص ��!م، �!(وان �� »  ��!<���، اBر��واھ!م آ�را �� ��ِم ��ص 
��ر��!�م«!� » ,�7ن �!�� ��ر��!�(�«آن  «�س، اط=ق ��ود، ز!را ��ر

�Gری )� �ُ6	���ر��ظر از �Gرِش ���6 �!ر ا����� و ��در�ت او ���ت �� 
ص در �ظر!� ھ� و �ظرا(ش، در �!�ِن  �ر�� �ط�ھ� و �*�	�ت و �� و,ودِ �ر�!وا�

�و�!�(� ������ ھ�� ا�راِد (���و��ِ ��ل دھ�دهُ ,�7ن �!�� �� ��!�ن Bذار و !� (
 ,�7ن �!�� .ا!�8ء ��وده ا�ت(	وری رو!7ر�(� �زرB(ر!ن و �!�(ر!ن �*ش را 

�و�!�(� �!��Gِر �Gر�%(�ر!� و وا�>�ً 62�� ا�ت، ش از د!د�Bِه وا�>�ً ط�*�(ِ� :رو
�� دا�ور ,�7ن ھ�(� را از د! ����رBر و �� �!وهُ 62 �ِ2���Bِه ط�*� ا,(

�Gرد؛ در �طA (	وری، ������ (	وری، !U (	ورِی 62�� و ��Gه ���ده از ��ظِر 
 ا�ت �� �ر ا!ن ���� ,�!�Gه و �و�>!ِت ا,(���2 و (�ر!��ِ ط�*�(� ��رBری

ط�*� ��رBر و �وا�ت ھ� و اھداِف او و راه و طر!ِق (�*ق ���!دن �� آ��7 و 
��!د�!�. ھ��L!ن ا�وِر Bو��Bوِن ا,(���2 و در را�ط� �� ط�!>ت را (�!	ن و �!�ن 

��(*ل ���,� �� ط�*� �از آو  �ِ2��ود، ,دا از �(�Yر رBر، در و,وِد 2!�ِ� ا,(
�(>6ق �� �!ر،  �ِ2��ط�*� ای �د�ش از �Gرش ھ� وBرا!ش ھ�ی ط�*�(� وا,(

داراِی �ر�ورِد ا�*=�� 62!� ھرBو�� �(�Gری و ا!,�ِد ر�\ و ��*ت از �وی 
ا�����7 �وده و در�(!,� �را!ن ا��س ط�>�ً �وا�(�ِر ���ودی �ط>ِ� �6!ِت �ظ�ِم 

�!���و�!�(� � ا!Gز!���داری و , ط�*�(ِ� �ر�*=�� آن (و�ط �ظ�م �دوِن ط�*� 
�=ً ا����� ا�ت، %ذا ,�7ن �!�� :رو%(�ر!��� !� �>��رت د!Gر ,�7ن �!�� و 

�)�!���و�!�(� !� ��ر��!���د �!ز !U ,�7ن �!�ِ� وا�>�ً ا�*=�� .  
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�78وم ����تِ (، ھر �ظر!�»!م���ر��«   ����را!ن، ط�ِق (>ر!ِف �ن از � 
 !>�� ���ِل (>�!ِم - !� (,ر��ِ -�� (,ر��ِل (8�ِر در :!و(ِد  !>�� ���-  �ظری

2�وم �وارد  �2م و �� ��و%!ِت �2م �� و,� ��(رک و ا��-��دهُ (,ر�� �ِ�
��!<���!د���ِص ا�ِر �!��>��ِی �ظر !(!� �ظر)  را (�!	ن و �!�ن � �� �)���� �

��ِت ر���واه �ود ���ِل رِد ��ص و ����� ا�ت،ن ��دود �� �و��و%!ِت آ
�و�!�(�«�ط=ح��) � �L!ن ����د�2م در آن �ورِد ��ص ���د !�ظر!ُ� � « �!

»�)�!���و�!�(� !� ��ر��!�(�  !U �ظر!� !� �ظردر�ور(�» ��ر� ً�)*!*� 
�!���د �� او1ً از د!د�Bه ط�*� ��رBر ��Gرد و ���!�ً �� �!وهُ 62�� �ر�ورد ���!د 

�� از د!د�Bھ�  !�!>��( � ���د از آ�7 ���ِد ا!ن دو �رط !� !��و در�ور(!
 و !� �� �!وه ای �!ر��(ر!�%!�(� �ورژوا	� !� �رده �ورژوا	� و �!ره

�!��!)����!�(�،  در ا���ِل ��(L �86ون دB�!رد!�%� ،�)�!)��  ذھن Bرا!���،
 )و �!ره ��Gه و �ر�ورد ��د �Gرا�� Bرا!��� ، ا�راق Bرا!���، !�,����ذھ�� 

��و�!�(� !� ��ر�ر (و�ِط �ظ و (�8و(� �دارد �� ا!ن �ظر!� !� ؛(� �!�ت��!
 (��7 �ظر!� ھ� ��. !� ھر�س د!Gری (دو!ن !� ارا	� �ده ���دو  ا�6Gس ��ر�س !�

�و�!�(�ِ «و » !�(���ر��«و �ظراِت ���ط=ح � ط�*�(ِ� ���ِد ,7ت B!ریِ » 
���رBری �6�� آ��7	� �!ز �� ���ِد �ر�ورد �� �!وهُ 62�� ھ�(�د �!ر �)�!���ر

�����وب �!�و�دراز �وع ��ِ�  �)�!��  �ظرات !� �ظر!� ھ�	� ھم ھ�(�دا%�(�. 
ای ط�*�(� !� GLو��G ا��ن ���6ظ 62�� !� از ھر دو�!ث، ��، ����ر ��(و

�!����دای  �!��Gِر ا%(*�ط و آ�!زه �)�!���>=وه �ظرات . ��ر��!�(� و �!ر��ر
����ً �ظر!� ھ�	� ھم و,ود د� !� ا�(� !� �و,ود �!�!�د �� اBر�L �2وانِ و !� �(� ا

��ر��!�(� �دا�(� و ظ�ھراً در �!رون از �وزهُ اد�!�ِت ��ر��!�(� �رار ظ�ھرِ  
�و�!�(� ھ�(�د�   .دار�د %!�ن ��وِی ����ت !� در�� �!ش و �م ��ر��!�(� و

��ه !� �زِب ���ط=ح !B Uرو    �� ا!ن ��(� �!ز ا��ره ��م �� �د!�7 ا�ت 
�و�!«��و�!�ت«د2ِ� !� �» �ت� « �! �)�!��در�ور(� !U ,ر!�ِن ��ِ� ��ر

�و�2 ای از ,� ���و�!�(� ���وب �!Gردد ��ظر!� ھ� و �>��رت د!Gر ��� 
�ظرات و رو��7ِی در ��(وا �ورژوا	� و �رده �ورژوا	� و !� �!ر62�� ��Lن 

6��ِط �ر آن �رآن ���6 !��(� ���د �� ��ورِت �6!ِت ا!د	و%وژی !� ,�7ن �!�ِ� 
درآ�ده ���د و ا%�(� �� ھر Bروه !� �ز�� �� ذا(�ً �>(*د و �(>7د �� ��ر��!�م 

�)�!�� !� �ر��  وو%� در2!ن ��ل دارای �ر�� 2*�!د و �ظراِت ��� ��ر
�ط�ھ� و ا��را��ت و 2*ب ����G ھ�ِی �ظری و رو�ِ� �م !� �!ش �7م �!���د؛ 

�و�!�ت �ود��و�!�ت !� ��� � ��ِن ا�راد �!ز �� ھ�!���ن (>	!ن و وا�A ا�ت 
�!�ود.  

�ل �ر �   ,�7ن �!�� :رو%(�ر!)�� �� در �طA (	وری !>�� (	وری ��ر��!�م، 
�,�2�ات در ز»�ظر« ھ� و »��ظر!«�2 ای از و��� و !�� ھ�ی ��(6ِف ا,(

6��ت(��8�6 ��78وم و�!� ا!ن � ( U! ��و در را�ط� �� ط�!>ت ا�ت، از آ�,� 
�ِی 2�ل، �ِت (و�!B Aر !� راھ����� ا�ت %ذا، ������ ��(	ورِی وا�>�ً 62
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�ل از �ظر!� ھ�	��)��ل !���ده �!���د و د���ل و (��ر طوِل دورا��7ِی  ���ل (
 �� (D!	ر و (�و1ت و رو!دادھ�ی (�ر!�� و ا�(��دی و �!�ت �ود درا�ط��ق

�ل�(�ا,(���2 و �!��� و �>�وی و �(���ب �� :!�ر�ِت د��) �� وردھ�ی 62
��<���د؛ �د!ن !��� ھر �ظر!ُ� ��ر��!�(�:!دا  �� و  �طور��7	�، :س از آ�

 �� :!�ر�ِت ل ��!A آن (>	!ن �د، و !� �� ��ت و در�(� آن (Y	!د�ط>�
�!ل �!�ود !� ��ط !� (D!	ر �!��د !� �(� �>6ِت �����ً ��زھم از ,�7(� (�ز��ن ا

�و,ِد آن �وده ا �را!ِط 2!��ِ از�!�ن ر�(نِ  ���ت �!�ورد و زا	د �!Gردد و  ای 
�ل در�ورِد �ظر.  و �!ره!� (و�ط �ظر!ُ� ���6 ,د!دی ,�!Gز!ن �!�ود�� و%� (

���>�� و �و�و2!ت �دارد ز!را ھر �ظر ��ر��!�(� �!��Gِر �ور �)�!��رد 
�>!ِن ���� از !U ا�ِر �2م - ً����� (و�ط !U �ظر!ُ� �2م �!�ن  ا�ری �� ا

 (D!	ِر (>	!ن ���ده در  %ذاو ��ص �!���د و ��دود �� ھ�!ن �ورد - �!��د
ھم  را آن !ِش �ورِد ��ِص ,د!ِد (� �دی ����� :!دا !�و�>!ِت آن �ورد ��ص

�!(وان ��>��ی ��ر��ِت ,د!ِد �ظر!ُ� �2م در�ظریاز%��ظ  U!  و�>!ت ,د!د 
����ً (��دی �� ا�(�8ده از آن �ظر �د!��- ارا	ُ� �ظِر ��ص ,د!دی!�� - اBر�L ا

�ل (	وری ��ر��!�م و �ظر!�. ا!ن و�>!ت دا��ت �رای�� و �7ر��ل (
�ل ��>��ی را�(!ن و وا�>�، (��7 �ر ا��ِس �8ظ و (داومِ ��) ،�)�!���ِل ��ر�� 

و �� �� �� آ��ز �و�!�%!�م و ر(  ��رBریھم ,وھر و ��ھ!ِت ا�*=�ِ� ط�*�(�ِ 
  ��ورتِ �(ر �!�(ر و �! ط�*� ��رBر ��!�(�ا���ء Bذا�(ِن �و,ود!ِت 2!��ِ 

�و�!�م در (��  ا!ن ط�*زرگِ ر و ��ھ!ِت ا����ِ� ھ��ن آر��ِن �,وھ��ِل �� (�*ِق 
�!(وا�د ا�,�م :ذ!ردو ھم ��6ِت 62�ِ� آن) آ!د  .  

 از %��ظ ا2(��رِ » ��ر��!�(�« !� �ظر  ھر �ظر!� GLو��Gِ    در را�ط� ��
� ا!ن دارد  ز!�دی ��(�G ��ت ا�ت �� ا2(��ر 62�� آن ��!زان62�� اش، در

�� ا�(دا	�ً �� GLو�� ا�(د1ل و GLو�� �رر�� و (�6!ل و �(!,� B!ری از ���ت 
ھ�ی (,ر�� !� �را!ط ���ص !� !��(� ھ�ِی 62�� (دو!ن !� ارا	� Bرد!ده ا�ت 
ا�� ا!ن �� (��7	� ���� �!�ت و �6�� ��!د ���ِت �ذ�ور در ذ!ل را �!ز در�ظر 

ود در�ورد ا2(��ر 62�� و %ذا Bر�ت و در �و�� B!ری و اظ�7ر�ظر �
��ر��!�(� �ودن !� ��ودِن ھر �ظر!� !� �ظر د��%ت داد :  

�� �ر :�!ُ� �رر�� و (�6!ل و ھر �ظر!� ��ر��!�(�، �>�وان !U �ظر!�ُ  ،��62 
,� (دو!ن  �>!��(� ھ�ی 62��ِ ,ر�� و !� !��(>��دی 62�� از داده ھ� و �دارک 

�!�ود �د!�7 ا�ت ��، ����ر �وا�ِط �*�ِم �ر�!� �رار دارد 62�� ، ���ت در 
�������ً �ر�!� ای ��!�ر �وی و(وب �!�ودو �ر�!� ��� �ر (�6!ل �ھر�Lد ا)

Lو ھر ���=(� �!ز �د در ا!ن �*�مو ا�(د1ِل ��!�ر �وِی 62���ن ا�ت (��  
 در�ور(� �!(وا�د �طور �ط>� �>�وان !U  در ا�(دا ھم و ھر�Lد ��:!دا ��د
�طرح �و�ر�!�  ً�)��*د ���ده   (Y	!د �طور �دا��6د �� در�(� اش ���6ظ 62

�� ��!د دو��ره (و�ط (,ر��) ���د ِ�����  ,د!د �طور� د!Gر !� !� !��(� ھ�ِی 62
�ورد آز�ون �رار B!رد وL �! �)و�� در�(� !� ��در�G�!آن از�!ث  �د �Gو�G
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رد �ر��ب �و» (,ر��«�*�ود از(.62�� �طور �ط>� و ��7	� (>	!ن Bردد
�واھد و �را	ِن 2!��، رو!دادھ� و و��!� و!� :د!ده ھ�ِی 2!��، : ��2ر(�ت از

�و�*!ت !� ���ت، آز��!ِش ��  ً=��2�ل و :را(!U ���6ظ GLو�Gِ� �(!,� اش 
�ن ا�ت��د، ر�(�ر و �ر�ورِد 2!�ِ� ���ھده ای �� U! ھر �� و �!ره، 

   در�ت �ودنِ ر�ور(!��د .) ���د !� آ!�ده �(>6ق �� ز��ن ��ل !� Bذ�(� !��ر�وط
 �طور ��7	�  !� (و�ط !��(� ھ�ِی 62��وِن (,ر���آز در  �و�!�6 (,ر�� و�ظر!�

�ن ا�ت رخ دھد (Y	!د ��ود، دو ��و �ط>��� �ظر!� �ز�ور ���6 رد !�: %ت 
�!�ود و !���  �*ط ��!د �طور ���� !>�� از ,7ت !� ,�7ِت �>!�� (D!	ر ا!�

B ل!��) �! A!��) ن !��(� و��!ِل ��7	�ِ «ردد �� ا!ن ��%ت دوم را ��ظر!� » (
�م�� ���!ل �دِن ��7	ِ� �ظر!� ��(6زِم �و,ود �ودن !� . �ا!ن (Y	!د !� رد !� (

�>!ِن �ورد �!�ز �!���د �� در  �ِ�62 �ُ)��! �! �2���و,ود آ�دِن (,ر�� ا,(
���2 و �ورِت �و,ود ��ودن ��!د درط� �رآ!�ِد �>!�� از (D!	رو (�و1ِت ا,(

 ِ����ری !� در �وزهُ 62وم �و,ود آ!د �� ا!ن ا�ر  (�ر!�� در �6�روِی ,وا
�(ر  �ورت �ر��ب �ورد و ا!��� (�و1ت GLو���B!ر�د، در �*!�ِس (�ر!��، 

��د؛ و ط�>�ً در طوِل ا!ن �دت ز��ن (� ��ل از رو�ن �دِن !�!� �!�(ر طول 
ت ھ� �ی در �!�ن ��ر��!�ر�� ا�(=��ِت �ظر�ط>� و ��7	ِ� و�>!ِت �ظر!� 

�و�!�ت ھ� �ر�ِر آن و,ود �واھد دا�ت��(� ��!�ن (و,� ا�ت  و �!ز ا!ن؛و � 
�ن ا�ت ھ�وز  !U و��ِ Gو�L  ِ�G �ط>�ِ �� :س از (>	!نِ �� �ظر!� ��زھم 
���و�!�ت ����د �� آ��L را �� ر����� �>�وان ��طور �ط>� و ��!�ت و 

�!�د �� ا!ن  و ���وی رد و ا���ر �� و ���ت �ده ا�ت را �:ذ!ر�د��7	� (>	!ن
���ن  در ا!ن �ورد� در ا!�,� (و�!A ا!���(.ر��!�(� ھ�(�د� ���ِد د!د�Bه 

����ً �رای ، %زو��ً »�ر�!�« از �ن�*�ود� �ر�!� !� �ر�!�(� �!�ت �� ا
 �� a��: ر �رر�� اش ,7ت !��(ن��:ژوھ�Gر !� �ظر!� :رداز در ,ر!�ن 

�ورد �ظر �:ر�ش !�  �ُ6	�� !�  آن !� آ��7 را ��ول !� ردطرح �!�ود و آ��Gه
A!��) او در :�!�ن ا!ن �رر�� �رای ����د �6�� ��2رت از :���� ا�ت !� 

�6	����!د�دان �!ر�د و آ�را ا!ن :ر�ش !� �!�  ). �>�وان �ظر!ُ� �ود 2ر�� 
������� ���ِل � �� ،�)�!���2م در �وردی  �رِد �ظر!�ر   ھر �ظر ��ر

��(*ل و در ھر دو ��ل �� ا(��ء �ر �دارِک (,ر��ِ ���ص و !� د �6� و ر �
�>!��ا�(د1لِ  ��!<� �ِ�و در ھر !U از ا!ن   2ر�� �!�ود و !� !��(� ھ�ی 62

��ر و �!وه  �ط ��� �وا�ت و ھدف !�دو��%ت !� �!��Gرِ  U�� �! ت��!� �! 
��(وای  2*!ده �U�� �! �8�6 و !�  !�ر�(�ر و �ر�ورِد ا�=��2�ل !� ��وه 

را	� دھ�دهُ ����ت ا !�  و�� B!رِی �*و�� و ���	� و �!رهُ ����ھ�ری !� �و
�!���د، �!ز GLو��G و در�(� !� ��در�(� اش  �����!� (و�!A و (�!	ِن 

 !� در ��7	� �و�!6ُ� (,ر�� و در �و(ُ� آز�وِن (,ر�� ���6ظ 62�� �طور �ط>� و
�ن  (>	!ن �!Gردد � !��(� ھ�ی 62�� (و�ط�واردی��� ا!ن ھم �ر��ِب �ورد 

�د �� د و !� �!�ز ��ِد رو!داد !� (�و%�ا�ت �طور ���(�ً �ر!� و �وری ا�,�م B!ر
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�و . !�ده �ورت �واھد Bر�ت�� در ز���� دور !� �زد!U در آ �Lدر آ� �
�و�!�ت ھ� (� :!ش از� (>	!ِن  ز��نِ �ورد ا�(=ف �ظر در �!ن ��ر��!�ت ھ� و 

��ط>ِ� و�>!ِت �ظر!� �)�!�� ���6ِظ 62�� �ود�ش و �!ز :س از آن ز��ن �ر
��د!�   .8B(� �د �طور ��6 در �ورِد �ظر ��ر��!�(� �!ز �دق 

�وِن ط�*�(�، ,7ت B!ری و ,���دارِی ط�*�(ِ� ھر ��   �د!�7 ا�ت �� (>	!ِن 
 �L���L -  �!زارا	� �!�ود »��ر��!�(�«�ظر!� !� �ظری �� (�ِت �2وان 

   .  ��!�(� �� �!وه 62�� ا�,�م :ذ!رد- !د !� ���ز�2 ���د���>6وم !� �ورد (رد
�(� د!Gرا!��� در دورا��7ی ,وا�� ط�*�(�، ھ�ُ� ,�7ن �!�� ھ� و �Gرش ھ� �   

�!(وا�د –و درک ھ� و دا�ش ھ� در ھ�ُ� ز�!�� ھ�ی ا,(���2 و ��8�6  �� 
�وی  ,���دارا��، دارای ��ت و -ا�����7 �� ط�!>ت را �!ز در�رB!رد روا�ط

�(ر !� �(� �ط�ور ط�*�(� ھ�(�د و اBرھم در2!ن ��ل (� در,� ای �!�(ر !� 
�دام (� آنL!د ھ���� ���ل 62��62�� ا�ت ���ط=ح 62ِم ��%ص،  �� �دی 

�� ���د� ������ر��!�م ������ ,�7ن �!�� . 62ِم ,دا از آر��ن و ,7ت B!رِی آر
 ا��  ,�7ن �!�� ھ� �ت،�ُ  ھ� ا!ن ��و�!ت ��(رکِ (� دارای�:رو%(�ر!�، �� ا%

62�� �وده در2!نریِ 	و !U (او1ً در �طA (	وری ً=��� و در درک و  ��ل 
 �ر�=ِف ��= ً,�7ن �!�� و -�(� در 2ر�� ھ�ی ,��>� و ط�!>ت(�!	ِن ا�ور ھ

��دود!ِت 62�� �دارد-ری %!�را%�(	و ��<!  �����%A و����ِ� ط�*�(� ای  
Bد�!��� ����!د، ازآ�,� �!�  ا����� و :!�ر�ت Bرا!��� و ا�*=�� ا�ت،��ھ!(�ً � 

����62�ِ� ھ!U!L از ا�ور ��دود!ت و  ً=��� ا!,�د �را!ش در �رر�� و (�!	ِن 
��د!� از ا!ن ,7ت �� ��ز(�ب و �!�ِن  �ظرِی �!ِر (�ر!�ِ� 2!�� و  و ���!�ً �

�و�!�(� �!���د در2!ن� ���7, �<��ل ,وا�� ��ری �� ,��� ��ل Bر!ز��:ذ!ِر (
  .62ِم رھ�	ِ� ��ر!ت ��>��ِی وا�>� ���وب �!Gردد

�ل���!لِ !� رد (	وری ��ر��!�م و ��	Y) �ُ6	!د    ���1ره در ز�!�ُ� ا�ر (�) �!  
آز�ون (,ر��، از%��ظ 62�� و !� ط�*�(ِ� در �و(ُ� » ��ر��!�(�«�ط>ِ� �ظر!� 

  :، �Lد ��و�� و ���ل ��رح ز!ر ارا	� �!�ود��رBری �ودِن آن
ا���� ارزش (و�ط ��رBر در رو�د (و%!د �ر��!�   �ظر!ُ� (	ور!Uِ (و%!د-     

��ر�س (دو!ن و ارا	�  و (���ِب آن (و�ط �ر��!� دار �� �و�!�6ُ داری 
��6 :س از (دو!ن �و�!6ُ� ��ت و در�(� اش ھ��ن ز��ن �=��، Bرد!ده

و . ا�ت ر�!ده�ط>� و ��7	�   (,ر�� و 2!�ِ� ,��>ُ� �ورژوا	� �� (Y	!دوا�>!�تِ 
��تُ ��ظر �!ر�د �� از آن ز��ن (���ون �ط�%ب !��  ِU!ور	ز در  ,د!دی (!� 

�!ل و ��ِط آن از �وی�� طرح ا�راد ��(86 را�ط� �� ا!ن �ظر!� و !� ��!د در (
�نو �� �Lوا�م از آ�)!�در��ره «در �(�ب (  �!�ن Bرد!ده ا�ت �� �>�وان ���ل 

 GLو��G در ز�!��ُ ) ۵ ��ث � ح از ��د در ���(� از،»�Lد �*و%� ا�(��دی
 (و%!د ارزش  ازد!�دِ  ��رآورِی ��ر در �(!,ُ� ا�(را�2ت �� ا�ررا�طُ� ار(*�ء

����ً ا�زا!ش د�(�زِد ��رBرا�����  . �!�ن دا�(� ام ��م ��رم و ا
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�ل اBر �(وان �� ا!ن -  (	ور!Uِ  �ظر!�ُ -   � � �رورِت ا�ط��ِق �!ن -دو�!�ن �
��ر�س آن را ��ف �رده و �:س در �!روھ�ی �و%د و ر ��وا�ط (و%!دی 

 ���ل داده �ده ا�ت ��ز����7ی �>دی (� ��ون (و�ط ���ن د!Gری ��ط و (
�ط6ِب �رر�� و �!�ن �ده در ا!ن ��ره در در ا!�,� �!(وا�م ���>�وان ��و��  

�ل و �رر�� -  ا��ره ��م �ن از ھ��ن �(�ب �وق ا%ذ�رِ ۴���ث Y) 1ا�ل ���ِل �� 
�ن (و,� �رده ام،  .تا� ����م (��د!!��ر � �ِ��ط�%>� و �رر�ِ� 62 �LرBا ��

�ت ھ�ی (�ر!�ِ� �ر�وطُ� (���و�� در�ت �ودِن ا!ن �ظر!� را �طور �ط>� ��
�ِل و�>!ِت �ط>� و ��7	� آن ھ��L!ن �!�ز��ِد (�*ِق ����د ا�� (>	!ِن !�(Y	!د 

�ار از ,��>� �ر��!� داری�را!�د (�ر!�ِ� Bذ�و�!�م �وده و %ذا  L!زی ا�ت  �� 
�� ��!د در آ!�ده ھ� �� �را�,�م �ر�د.  

  �ظر!� (	ور!Uِ ��!�ن Bذاری �ده (و�ط ��ر�س و ا�6Gس در ��رهُ -   
�!ل �رده و ��ط و ار(*�ء�و�!�%!�م و �78وم آن �� �>�وان ��و�� �ن�  آن را (

�ن ����ً �( داده ام ���(ذ�ر �!�وم �ُ� د!Gری �!ر و�� وا�>� و ���ل �=�ظ
ا!ن ). »�>�وان ��و��«از ��ر �ودم ��� ����م و%� �>7ذا ا�(!�ط�ً �!Gو!م

�ل !��(ُ�  �>�وان !���G �ظر!ُ� �*!*(�ً و از ھ�ُ� ,�7ت ��ر��!�(�ِ ،�ظر!���) 
 ا�(�%!�!�م و د!د�Bھ�7ی ا����ً ����� و �!ز رو!7�ر�(�  ,�!Gز!نِ (���و��ِ 

�78وم �و�!�% �ُ�!�!�م، �� ��ظر �ن �!ر ��ر��!�(� و ��در�ت ��	و	!�م در ز
�وع �ودش (و�ط وا�>!�ِت ا���ر ��:ذ!ر �طور �ط>� ,��ودِن ھر�دام آ��7 در 

 U! ��ط>� ��ر��!�(� �ظر!ُ� �طور �ا���ت �ده ا�ت، د!Gر �� !U �ر�!� �6
���وب �!Gردد %!�ن از %��ظِ  A!�� !ِن �ط>�ِ و	و�>!ت اش (> �ِGو�GL  

�(>6ق  ����ِ U �ر�!� ����ب �!�!د �� ��!د (و�ط (,ر��ُ �طور ��(*ل ھ�وز ! 
�>ُ� �و�!�, U! د�����ورِد �رر�� �ط>� �%!�(� ای �� �رط�ق آن (�*ق :!دا  

  .و��7	� �رار B!رد
   - ِU!ور	8ت �ظر!� (B وان)!��� اBر �(وان �� ا!ن ��ل -  ��ر�س و ا�6Gس  

���� �ر Bذاِر �(�� و ا�*=�ِ� ,وا�� -�!�ن دا�ت ���و�!�م � �ر��!� داری �� 
 �Gرد!ده و %ذا ھ�وز 6ُ� (,ر�� �طور �ط>� و��7	� (>	!ن ھ�وز �و�!و�>!ت آن

  .در �*�م !U �ر�!ُ� 62�� �رار دارد
 ،�ظر!� وارد �دِن آ�Bھِ� �و�!�%!�(� از ��رج �� دروِن ,��ش ��رBری -   
���ن �!دا�م -  ��ده و �:س (و�ط ارا	� Bرد!��	و(���   ا�(دا	�ً (و�ط-آ�طور 

���و�!�(�   ا!د	و%وژیِ  �>(*د �� (�و!نِ %�!ن :رورش داده �ده ا�ت، ���6ظ ا!�� 
، ��ظر �ن، ز ط�*� ��رBر و ,��ش ��رBری �!���د �طور ,دا و ��(*ل اا�و1ً 

��ر��!�(� ا�ت ا�� �ظر!� ای ا�راق Bرا!��� و %ذا �د!ن %��ظ �!ر62�� و �!ر
�!(و U%ذ<� ر�د و ار(*�ء آ�Bھ� ط�*�(�  ا�رِ  ���د �� !Aا�د ��وِی ا!ن (ز ��

 �� GLو��G و �!زاِن �>�%!ِت  ���وی ا���� ��(�Gو ���رزه ا�*=�� ��رBران
�و�!�ت ھ� در �!ن آ��ن  دارد(رو!,� و (��D!6 و �!�، (زی �� در�(ِ� آن ��ِ� 

��رھ� و ��رھ� (و�ط وا�>!�ِت (,ر�� �� ا���ِت �ط>� ر�!ده و (	وری ��ر�س و 
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�ل ���!ده�� از !U  �و!ژه ا!ن د!د�Bهِ ا!ن (ز. ا�ت ا�6Gس در ا!ن ار(��ط را (
�ر�وطُ� او  - و ���ِص ��ر�س را ��ده ا��Gرا�� و ��ده ��زا��,7ت �ُ)8B از ��

�!ل �رده -�(�8د �!�ود�» �*ر ��8�6«در �(�ب ��� ��� �رآن �*ط ��!د(  �� 
در ,��>� �ورژوا	� �>�وان  �ر!�,ر!�ِن ��ل !��ِ� رو�ن (ِر ���رزه :رو%(

Bر و ا!,�د ر و �� رھ�	ِ� ط�*� ��در �را�ر د!د�Bِن �� �ورت �!G!رد �� L!زی
�ِل �!�ن آن �>� �و!ِن �و�!�%!�(� ��(�7 �واھ,���د �د (و,� �رد و �ود را 

�ود�.   
�ل �ر��!� از �ر�6ُ� ر���(� �� �ر�6ُ� ا����ری و در2!ن ��ل -   �� �ظر!� (

�و!ن و ر�د)» �%�� �!���� ���ت (و�ط رود%ف ھ!86رد!�V طرح و »�ر ،
�!ل ��!� ن Bرد!ده و �:س �و�!�6 %�!ن و ا�راد د!Gری (� �دودی ��ط !��(� و (

ا!ن �ظر!� ��، ,دا از  . �ده و در��ن �ط�%ب د!Gری ھم �� آن ا%��ق �ده ا�ت
�� �ده، در�(� اش ���6ظ 62�� در ھ��ن ز��ن �ط!�ور ��!ر �ط�%ب �� آن �

در (	وری ��ر��!�(� را از ,7(� �78وم �ر��!� Y	!د و ا���ت Bرد!ده، �ط>� (
�ل ���!ده ا�ت ��).  

 ���7, Aر در �طBر��    ��ل �� ��	6ُ� و�>!ِت ��و�ِ� ��ری و �!��ِ� ط�*� 
�و�!�(� و ���رزه ا�*=�ِ� ا!ن ط�*� در �و GLو�Gِ� ر�د!��� و ار(*�ء آ�Bھ� 

  :ز����7ی آ(� �� :ردازم 
�ل ��   �ظ�م ط�*�(ِ� �(�Gرا�� و ��ا����ِ� �ر��!� داری در �!ِر �!�ت و (

<� �� ��!<�7�(ر از ھ�� �ر :�!� و ا��سِ �ود، از �ر�6ُ� �*�!د و ا!ده ھ� و  2د، 
� و ا�=�!�ِت �� ���6 �ورژوا	� !>�� �ذھ�� و ���!و��%!�(� و ارز�7

� و �را�� و ��ا����ِ� ,�ی ر�!�(� و ��� ��ر��!�(و�%!�را%!�(� و �ورژوا ر
Bر�(� در اذھ�ن (وده ھ�ی �ردم، (وده ھ�ی و�!� ط�*� ��رBر و ا���ر 

�!دھد ���ش، :��ر,����ده و �� �*�ی �ود ادا)�  و �=وا�ط�ُ ��(*!مِ 62ل . ز�
 و �(م (و�ط �ظ�م ھ�ی �(�Gرا�� ��7ر و ا�*!�ِد (وده ھ�ی ط�*�ت (�ت �6ط�

!���ورد �ظر در ا!�,��ت-� داریط�*�(� �طور ا2م و �ظ�م �ر �� �طور - 
�!ن و (�6!ِم �ردم در �را�ر ا!ن �ظ�م ھ� و ��%�(!,� �ا�ص !� �� �!�ن د!Gر (
(داوم �!�ت و �6طُ� آ��7، از د!د�Bه (�ر!�� �*در ���� دراز�دت، در ا�*!�د 

�ری و ا!د	و%وژ!U (وده ھ�ی �ز�ور �=�� �!�ود� .  
�ردم، (�ت �ظ�م �ورژوا	�، ���ول دو    ا!ن ا�*!�د ��ری و ا!د	و%وژ U!

 (�ر!�ِ� ��!�ر د!ر!�� و �� ��ر�رِد ��!�ر  �� :!�!��ُ ر!�نِ !�� ,: !�د ا�تا�ر
B��� و (زر!ِق ا!د	و%وژی ھ�ی (و,!� Bر و �دا�� (�ِر ا%*�ء(رده و �!رو��د و 

�ظ�م در اذھ�ن و د!Gری �*دان !� �>!ف و ������ �ودِن ,ر!���7ی ا���2 دھ�دهُ 
در ,��>� �ر�6!� . نوا�ت ھ�ِی وا�>�ً ���%ف و �(��د آد!د�Bھ�7 و ا!ده ھ� و �

داری، ط�*� ���م، �ورژوازی، ,7ت ا�*!�د ا!د	و%وژ!U (وده ھ�ی (�ت �6ط� و 
���2دی �ِGری و �رھ������د �8وذ ( �(م، از !��و از :!ش ز�!�ُ� (�ر!�ِ� �

 �وم Bرا!��� و �6!ت Bرا!��� !� ��!�ر د!ر!�� و �B(ردهُ �ذاھب و 2*�!د �ذھ�� !�



٩٢   �������	� 
��������� در��ره                   

 

ا!ده �را%!�(� !� ر�وم و ا�=�!�ت ��ا����� و �!ره و در �را�ل �>دی ھ��L!ن !%
�و�!�(� و� ��� �! �)�!��ر�وردار �وده )  �!رهھ�ی ا���2 !��(ُ� �ورژوا ر�ور

�!ت ا�(��دی و ا,(���2 و Gر و �7و از �وی د!��(ر ا!��� Lون دارای ��
ھ� و د�(�Gھ�7 و ا�زارھ�ی آ�وز�� و (رو!,� و (�D!6ِ� د��7!��� ا�ت �

�وم، ون و ��!�ر �B(رده ای در ا�(!�ر �ود دارد؛ در��%!�� ط�*��BBو��� 
 (�ر!��  ��!�ر د!ر!��ُ  �L!ن :!ش ز�!�� ھ�ی ���2دِ :رو%(�ر!�، �!ش و �م از

 در ا!ن ار(��ط !ن و ��ل B!ری اش و (� �د(�7 :س از (�و�ر�وردار ��وده
<�7�(ر ا!��� Lون ���6ظ ا�(� ��!د از �8ر �رو�و1ً ��دی و ا,(���2 ع ��د و 

 �رار دارد  �!ز و �!ش و �م �ورد �ر�وبو %ذا �� ا���%�و �!��� (�ت �6ط� 
�!(و�� �)��� ً��%��و�!�(� �ود را ���� و �B(رش وا�د آ�Bھ� ط�*�(�، آ�Bھ� 

�ورد �!�ز �ود �� و از (���76ی �!��� و ا�*=و (>�!ق و ار(*�ء ���د 
ظ�م �ورژوا	� و ,7ت ر�(!,� ���رزه ط�*�(� �ود 62!� ��ر�وردار Bردد و د

�و�ر و (>	!ن ���ده ��زد  را وا!,�د �ظ�م �ط6وب �و!ش �ظ�م���ودی ا!ن.  
�ر��6ُ  U! داری �!���ل    �ر���>!ن (�ر!�� در �را!�د �!�ت و ��!ر ( 

��ا,(���2 ا���ن ���وب �!�ود��� در آن ا  �2����ت ��دی و �!روھ�ی ا,(
�و�!�م �و,ود �!�!د و%ذا �د!ن %��ظ �ر��6 ای 1�زم ,7ت (�*ق ���!دن �� 

�ل ,وا�� ��ری ����ب �!�!د و رو�د ���روری در �!ِر وا�>�ً و�وع !���دهُ (
�ل آن (� ز��نِ ���و!ن و () ِ���� :!ش ز�!�� ھ�ی ��دی و  �راھم �دِن وا�>� و 

�و�!�م �7ر��ل  در راه ��ول ��ذار �� �و�!�%!�م Bا,(���2 1زم �رای� 
�و�!�م در 2��ل ,وا�� ��ری ��وی ����د؛ ��!ر (!�%م وا�� ��رورت :!دا 

!� داری �>�وان �ر�6ُ� �راھم  �ر���Gو�� ا!�ت �� �رور(�ً از �ر�6ُ� (�ر!��ِ 
�و�!�م Bذار ���دهُ � :!ش ز�!�� ھ�ی ��دی و ا,(���2 1زم ,7ت ا�(*�ل �� 

�!���ھ!(�ً . ��!د �2��ا�� ا!ن �ر�6ُ� �>!ن (�ر!�� !� �>��رت د!Gر �ظ�م ا,(
�ل ا���ن �(�Gرا�� و �!ر ا����� ا�ت �� ����ر �رورتِ �� رو�د :!�ر�ت (

 ِ�2���و�!�م !� �ظ�م ا,(���6 (و�ط �ر�6ُ� (�ر!�� ��1(ر، �ر��6 � �)�!�� 
�=ً �!رط�*�(� و �!ر�(�Gرا�� و ا�������د و �>=وه (���ل از  ,�!Gز!ن �و،

!>�� در طول ز��ِن �!�ت  ، از ھر,7ت �!ر �رور و زا	د Bردد!��ً ا!��� (�ر
�ِل (���!��ً �روری اش ���6ظ ا!,�د :!ش ز�!�� ھ�ی ��دی و ا,(��2ِ� رو (

�ن �رای (وده ھ�ی  �!ز �!��!�ت (� �دا��ر ،1زم ,7ت Bذار �� �و�!�%!�م��
���د و �رای ط�!>ت و ��!ر �و,ودات ر و ���ل (��ل (ر �ردم �م ز!�ن (

�(ری ا!,�د ���!د�دو ھدف، Bذار ا!ن . ذ!�!�ت ا������د �د��ت و درد و ر�\ 
�و�!�م و (*6!لِ � �� �!���ِن ر�\ ھ� و ز!�ن ھ�ی ���ل از �ظ�م �ر�� (��دا��ر 

�ل (�ر!��ً �روری اش، ا%�(داری در دوره��� (و�ط ���رزات ط�*�(�  ھ�ی (
!Gر ���رزات ا,(���2 62!� �ر��!� و ��ر�ردھ�!ش �(�*ق :رو%(�ر!� و د

����وط و وا��(� ��  :!روزی ا��ن�!Gردد، ���رزه و ���رزا(�  ��7�(ر از ھ� 
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�و�!�(� ��رBران و �!زان ر�د ��ری و �>�وِی (وده ھ�ی ��طA آ�Bھ� 
�ش)��!���دز� .   

�و�!�(� (وده ھ�ی� و ا���ر  ط�*� ��رBر   ر�د و ��ط و (>�!ِق آ�Bھ� 
�ش ط�>�ً )���ن از ,�!�Gه و �و�>!ت  �ود آ وا�>�ِ  (,ر�!�تِ  �را��سِ ز�

ت و ز�د�B ا��ن و در ,ر!�ن �ا,(���2 و �را!ط ��6D و و�� ز!
6�رد �ر��!� و%� در2!ن ��ل �طور (>	!ن ����رزا(��ن 62!� ا���ل ��(6ف 2

�ری و �!��� ���ده ای در ا�ر �>�%!(�7ی آ�BھGرا�� و آ�وزش دھ�دهُ :!�روان �
���ود و :رو%(�ر!� در �!�ن آ��ن ا�,�م �� :ذ!رد �Gو�� ا!�� �*داِن ا!ن �>�%!(�7 !� 

��7 و در آ��L ا�Bھ� و آ�وزش داده �!�ود �و,ب ���(� !� ا!راد و �ط� در آ
�و�!�(� �� (وده ھ�ی �ز�ور ���6 !� �*در ���� د�!Gرد��ل �ر (از آ�Bھ� )�� 
��رBری  ط�*�(�ِ  (وأ��ً ا�*=��ِ �ِد  و ا2(* ��ور��دا������ت �� در ��ره ا�ور و62

�ر�وردار ) Bو��Bون ھ�(� و در ز�!�ُ� روا�ط ا�����7 �� !�د!Gر و �� ط�!>ت
 ُ�,!)� ����ب ���!�د  A!���� و�!�(� و�� ا!��7 �طور �Gرد�د !� آ�Bھ� ��� 

�� و(>	!ن ���ده ای ��2رت �واھد �ود از�����رزا(��ن  2دم �و�*!ت آ��ن در  ��
ز ا!ن ,7ت :!��رد ا�*=ب �و�!�%!�(� !� (�*ق ���!دن �� �و�!�%!�م در :س ا

�ورد�,ا�*=ب !� �� �را U!)را��L���L ا!ن ا�*=ب ( �!�ز�م ر���دن ا�*=ب د�و
� !��� �ظرات و �وا�ت ھ�ی Bروھ�7 و و !� �!ش و �م �6ط) �روری ���د

�و�!�(��ر�ور�!�(� !� ار(,��2 و �!ره �ر  !� آ���را �ورژوا ,ر!���7ی ��� 
���رزات روز�ره ا��ن �6�,�����رزات و  .  

ذھ�ِن (وده ھ�ی    �8وذ و �6ط� !��� 2*�!د و ا!ده ھ�ی �� ���6 �ورژوا	� در ا
�ش �)����� از ر�ِد �ود آ�Bھ� ط�*�(� آ� (��7��رBر و ز�  ����ن �!Gردد �6

�ن ا�ت���6�6�ردھ�  آ��ن!��� رو�!� ا2(را�� و ���رزه ,و �طور �2 �!62 
!*)�� ��ا����� و �(�Gرا�ُ� �ر��!� را �!ز ��ھش داده م و �!ر��(*!مِ و (,6!�ِت 

��رBران در (ط��ق �� ,�!�Gه ا,(��2ِ� . و ��دود و ��7ر ���!د  ��در�ت ا�ت 
�>!ِن (�ت �6طُ� �ود در �ظ�م �ر��!� داری ��ل از ھ�� و ا����ً ��(>ِد :ذ!رِش 

�و�!�(�، �� ��ز(�ب و �!��Gر ��8 و �وا�ت و آر��ِن ا!ده ھ� و 2*��!ِد وا�>�ً 
�*!*ِ� �ود��ن �!���د، ھ�(�د ا�� �>�وان ا�راد ��ر در2!ن ��ل اذھ����ن از 

ب در ��7ی ��ری و �!��� و ا,(��2ِ� ��%�را!ط �رھ��G و �!��� و ,ر!�
�<�����ً (�ت  �(�Yر ,��  �را!طِ ر��ً در�. (�Y!ر ا!��7 ���(� �!�ود�!Gردد و ا

 وا�>�ً  !U ,ر!�ن ��%���� �وی و و�!ِ� (رو!,� و (��D!6ِ �!�ِب طو��1 �دتِ 
�ِر �(ر�� و ا����� و در2!ن ��ل و,ود ,ر!���7ی)�� �B(رده و �!رو��د و 

���دهُ 2*�!د و Bرا!��ِت ��ری �!ش و �م ���(ر�� و �!ر ا����� و �را��، ا%*�ء 
��- ��%ط�� ا���ر �ردم�� �LرBه و �را!ِط 2!�ِ�  ا�G!�, �� ط�ق و در (��د

����ً �طور �!ش و �م �ط��� از ,ر!���7ی �ز�ور -ا,(���2 ا��ن و اBر�L ا
!�دھ�د (�Y!ر �� :ذ!ر�د و ھ��وان �� �ظرات و Bرا!��(� �� ا!ن ,ر!���7 ا���2 
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 62ل ���� �L!ن ��ود، 1ا�ل �طور ���� ر�د و ���(� �!�و�د و، اBرھم ��
��   . !���دار(*�ء �

 و �*�و%!ت و ا2(��ر  :!و�د �!زانِ  �!(وا�د �طرح �ود ��ال   در ا!�,� ا!ن �ؤ
�و�!�(� (� �L ا�دازه ���ِص ��و�!�ت ھ� و Bروھ�7 و ا�زاب �(وده ای 

�و�!��� (وده ھ�ی و�!� ��رBر ��!���د؟ در :��a �� ا!ن :ر�ش �!(وانآ�Bھ�  
 �� - (�*ق !��(� ���د��(�ً و�!>� �L���L �طور �-  و ا2(��ر8Bت �� ا!ن :!و�د

�و�!�(�ِ (وده ھ�ی �ز�ور  %زو��ً ���ِص �ر�ورداریِ  !�(��7	��  از آ�Bھِ� 
�����ن ا�ت (��7 ��!ِن ���!ت و :�(!���ِ� �ر��ً �!��ِ� ���(�ً �� �!�ت ز!را 

�و�!�ت ���د در��%!�� آ��ن ھ�وز در�دی ���ل �آ��ن از Bروھ�7 و ا�زاب 
���� (و,� از آ�Bھ� ���L ق �ر�وردار �����د!�و�!�(� ��%���� ھ�� ,���� و 2

�و�L ً1!ن �وده ا�ت<����وص ��ِر ���,�م ر���دِن :!روز��دا�ُ� . (� ��ون 
 �ر:�	� �و�!�%!�م و :!��رد آن، (�ت �را!ط�  ا�را�*=ب �و�!�%!�(� و �:س

�و�!�(� در ,��>� �و�(وده ای  �8وذ ی �وده و�� ,ر!���7ی ��ری و�!��ِ� �!ر
��م �� ,وا�� �ورژوا	ِ� ��و�� و -د!ر!�� و و�!� و ز!�دی دار�د!��ن ��ر  �� 

�و1 ًا!�Gو�� �وده و�واھ2�و�آ(� <� ھ��L!ن ���وی ا���� و (>	!ن - د �ود��ً و 
��ن ھر�L �!�(رِ � (وده ھ�ی و�!� ��رBر و ���ده ��(6زم �ر�ورداری �(� ا1

��, ���ش از آ�Bھِ� ��!�دی و ھ)��و�!�(� �!���د و �� �ر��ً ���!ت ز�� �ُ�
�و�!�(� !� از ا�راد و ار�7��Bی د!Gرِ � ا�*=�� �!��� آ��ن از ا�زاب 

�و�!�ت�.   
   (�ر!a ر�د و �B(رش ���ِ� ,��ش ا�*=�� و ظ�ھراً �و�!�%!�(ِ� :رو%(�ر!� و 

�ش در دوره ھ�	� در Bذ�()�در � �و!ژه در �!�� ���ت �رن �!�(م ا���ر ز�
ادی از ��ورھ�ی ,�7ن و �:س ���ِت �ط>� و �رو�ش �ردِن آن و �(>����ً (>د
� ��رانِ شِ !:!دا�و�!�(� و ا�ول و�!ِ� ���رزه ا�*=��  �راB!ر در ,��ش 

�ِل �ر��!� داری در ��:رو%(�ر!� از !��و و ھ���Lن (داوم و �B(رش و (
�و2ُ� ,�7ن از �وی د!Gر، �رو��� ��در�(ِ� د!د�Bھ�7	� را ���,� ��ن داد 

�رد�د �� �ظ�م �ر��!� داری ,���7 ���6ظ (�ر!�� �زودی �ر�Gون و !�(�ور 
 ا!ن (,ر�!�ت .!Gز!ن �!Gردد�از �!�ن �ردا�(� �ده و (و�ط �و�!�%!�م ,

��� و اراده  د!د�Bھ�7ی ذھن Bرا! �ر�وردِ �� :!ش از ھ�� ���ن داد ��!(�ر
�ل ا�(��دی و ا,(��B ِ�2را!��� ���ت ����) �ُ6	�� �)!:���*د��(ِ� 1زم  و  �ِ)�!% 
�ِل ���ِ�  آ�Bھ���	6ُ� �رورِت ���و�!�(�ِ ر�د و(� ط�*ُ� ��رBر و  (وده ھ�ی 

�ش ,7تِ )�  �ر:�	� و :!��رد آن، در وا��Bذار �� �و�!�%!�م و ا���ر ز�
�و(� �!�� و �و�2 ���� از و در �*!��� �زرگ (�ر!����>��	� (�ر!��  

 �رھم ��دی �ردِن ا�ور در ا!ن راه  (��!ل �� و��در�ت و  �(��زدBِ� ���,��و�2
�� ر�ورد � �!��Gرِ ا�,��د و �� ا�ت و L!زی ا�ت �� �را�,�م �� ���ت 

 ��62 A!�� ً�<ردن �� �!وهُ وا��U :�!ُ� در�ت و و �رار دادِن ا�ور �ر !
!ن در ��ر :!�ودن ا!ن راه ���وب !زی �� �رورِت ��!�دوار62�� !>�� Lا�(
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 ���ودی �ر��!�  �ر�Gو�� و ا�ر (���و�� ���ن داده �� (�ر!��ِ (,ر�!�تِ  .�!�ود
�و�!�م ��>��ی وا�>�،�در�2%م وا��،  داری ,���7 و ,�!Gز!�� آن (و�ط 

�ل �ر �را!�دی)�� در�رB!ر�دهُ دورا��7ی (�ر!�ِ�  د�وار(ر و ��!�ر :!L!ده (ر و
 �!ز �ر�وردی وا�>�ً ��!�ر طو��1 (ری از آ��L ���*�ً (�ور �!�ده �!���د و

2����, ���و�!�ت ھ� �>�وان  �Gرا��6�� و دورا�د!���� و ھ� را از �وی 
   .:!�روان ا�*=�� :رو%(�ر!� ���ت �� آن  �� ط�6د

�ظ7ر �ر,�(ُ� ا!ن ذھن Bرا	� و اراده Bرا	� U! ل    �>�وان����!(وان �>�وان  
�Y) و A!د در2!ن ��ل ��!د (�ر�Lاز %�!ن ��م �رد، ھر �ِ���!د ��ود �� د!د�Bه آ�ز

!�� ��در�(� اش �>6وم Bرد!د ر%�!ن در ا!ن ار(��ط �� �>داً در �و(ُ� آز�ون (�
!��ُ� او �وده ا�ت و (��7 (� �دی ���� از Bرا!ش ��رِی ذھن Bرا!��� و اراده Bرا

 در آ�ز��ن �>6ِت �*داِن ،��!د �زرB(ر �>6وِل ا!ن وا�>!ت �وده (� �دی ھم ��
���� و آ�وزش ھ�ی ��!Aِ  ���6ِ (�ر!��ِ  (,ر�!�تِ   ِ���� ���ل از �L!ن  ��6ِ� 

��=ً .  �ط� و (��!ص ��در�ت �!(وا��(� ا,(��ب ��:ذ!ر و �2دی ���د(,ر�!�(�،
�Gو�� ای » ری �ر��6 �ر��!� دان!�%!�م ������ ��1(ر!را�:«%�!ن در ا�رش ���م 

�!� دارِی ا����ری را ر�6ُ� (�و!ن و (�6ط !��ِ� �ر��ا�:ر!�%!�م �>�وان 
��د �� ا�(���ط �!�ود �� او او1ً » ��1(ر!ن �ر��6 �ر��!� داری«!� �*6)

 �!���رده �� ا!ن �ر��6 ��78وِم �� ��ل ا�(��ر درآ�دن �ظ�م �ر!�(�ور 
داری ,���7 و %ذا �ر!ب ا%و�وع �ودِن �ر�Gو�� و ���ودی ا!ن �ظ�م ا�(��دی و 

�دا�(� �� در آ�ز��ن در ھ�!ن !�ً (و,� ا,(���2 در �طA ,���7 ا�ت و ���
»�� �!��(� در ھ��ن (>داد ���(�ً �>دود ھم �» داری1(ر!ن �ر��6 �ر

<�, ً���ل ر�!ده 2�و��!ت ��رBری ������ �!روی ��ورھ�ی �� ا!ن �ر��6 از (
� �ر��!� داری و �(�*ق ���دهُ �و�!�%!�م ھ�وز �ر�Gون ���دهُ دهُ ا��6 و 2

7�(ر ا!��� (و,� �دا�(� �� در ��ش ا��ر!ت �ل اھ�%� را��!ل ��!دھد و �) 
2�دهُ ,�7نِ �����ل �ر ا��ر! آ�ز)��ز ِت ��1ی ��ورھ� و ,�>!ت د�!� ھ�و 

�	ودا%!�م و �!�� �	ودا%!�م و �ظ�م ھ�ی :!�� �ر��!� داری ���م و �ر��!� داری 
 ِ�2�� Bذار �� �>�وان �ر��6 (�ر!�ِ� �راھم ���دهُ :!ش �رط ھ�ی ا�(��دی و ا,(

=ً او در (�6!ل !� ��. �و�!�%!�م ھ�وز از ر�د ��!�ر ��L!زی �ر�وردار ا�ت
�ط� �� ا�,�م ا�*=ب، �� از �ظر ار از ,��>� رو�!� آ�ز��ن در ھ�ی ط�*�(� اش

او :س از �� �را�,�م ر�!دن ��!د �=����6 �� �و�!�%!�م Bذار ��د، ا!ن �*!*ت 
�>!ت �ر�و, ��ر�!ده �� ا��ر!ت اھ�%� ھ�وز �� �!زا�� �ط �� ط�*� ��رBر را 

G!� !رد و �� وارد �ردنِ را (��!ل دھد و �� آن ����6 ��!�ر ز!�دی دارد ��د!ده 
�و�2ً - ��ن�ی دھ*ا��ر!ت ��1,� �� در �د �ل اھ�%� را (��!ل ٧۵ !� ٧٠ 

ت ,�>!(ِ� 1زِم �وا�ق و ، ا��ر!ی �L!ن ا�*=��� در �ف �!روھ- �!داد�د
��ر را » ,ور«ر �� �و�!�%!�م را ��78و�� (�ر!�� ���ط=ح Bذا:�(!��نِ  ��<!

��د» �رھم ��دی«�د!ن �78وم !�6ُ� ������ �ودن �طA ر�د و . 	�� �� ً=�� �!
 ِ���� و 62!���ل ظر�!ت ھ�ی (و%!دی و (���>� آ�ز���ِ� رو�!� �رای  (�,  
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��د :�	ِ� ا�(��د �و�!�%!�(� و �و�!�%!�م�ر ����ر . (و,� و ا2(��ء � ً=�� �!
�و�!�(� (وده��ش را (��7 ��  ��ط و ار(*�ء آ�Bھ� )�ھ�ی و�!� ��رBر و ز�

��!�دی �� (وده ط�*�  دادِن آ�Bھ� ھ�ی ا,(���2 �!��� و �� ھ�� ,���� و
�و�2ً ه �(��ب ا��2ء ���واد �� �� ا- ��رBر,� در�د �ل ٢٠ (��7 ھ�!��ن 

��!د-,�>!ت را (��!ل �!داده ا�د�!���دود  . �!  ُ��!�  ,دا �>!نِ  �78ومِ ��=ً در ز
�و�!�(� از ,��ش ھ�ی �و��ودی ��رBران و GLو��G �ودنِ � ���ِ� ا!د	و%وژی 

�و�!�ت ھ� و �در �ردِن ا!ن آ�Bھ� �� �!�ن » ا�*=�!ون �ر�� ای«�*ش 
��دBران در ,7(� ذھن Bرا!��� و اراده��ر!���=ً در .  Bرا!��� �د!داً ا�راق  �!

��6 �رای او �طرح  در رو�!�، ١٩١٧ا�*=ب �ور!� (� ا�(�ر ز��ن :س از �
�>	!ن  ا�(*�ل �درت �� �وراھ� و ( (>	!ن (�6!ف �ط>ِ� �وا�(�ُ � ,7تِ �!�ت 

!م �!��� و ا,(��2ِ� آ!�دهُ رو�!� ��!د �� �طر و رأی ��(*!م �ود �ردم رژ
 ُ����6���را,>� �ود و �6�� درآ�ر �*ط (�رف � و ت و�را�زت �و� �*ر ��و

�!(�   و آ�7مرا���ز����7ی وا��(� �� آ�در وا�� ����ر (��!م �زب ��6و!U و 
�ورد (Y	!د و  �>�وان ار�7��Bی ���!�ده �ردم�ر�زی ا!ن �زب و �� �وراھ� 

 ا%�(� -وا�A و �د!�7 ا�ت �� %�!ن. و �!ره و �!ره ���!ت �رار �!دھد
وا�>�ً  - �� ط�!>ت روا�ط  در ز�!��در�LرLوب روا�ط ا,(���2 و �� ھ��L!ن

�رد و!�  در ���رزه 62!� �ر�� د!د�Bھ�7ی �>=وها�*=�� �ود وا�*=�� �ر�ورد 
 �ورژوا ر�ور�!�(� و  ا:ور(و�!�(� و ��در�ت و !�ظ�ھراً ��ر��!�(� و%�

 �طور  در2!ن ��ل%!�ن �ر,�(� ای ا!�8ء ��ود  �و�ر و �*ش رو!7�ر�(��!ره
62�� و ���6ظ ط�*�(� را�ِ� �ط>�ً �!ر ا�� دارای �Gرشِ 2�!ق و (��د ز!�دی

�و�!�ت ھ�ی �>د . �ود ��!د �!ر��رBرِی ذھن Bرا!��� و اراده Bرا!���� ���8�Y)�
�� در �ظر!� ھ� و �ظرات  �Lوا��(� ا�د آ�)� ، ً��از ز��ن %�!ن و (���و��، 2�و
 ��و �و�� B!ری ھ�ی او ��در�ت �وده را (��!ص داده و �*د و رد ���!�د �6

  .در��ت او را �ورد (Y	!د و :!روی �رار داده ا�د�طور 
�و�!�(� و    ا�� �� ا�ر �رر��ِ � 2وا�ل �و�ر در ر�د !� 2دم ر�ِد ,��ش 

�و�!�(� و ���رزه ا�*=�ِ� ط�*� ��رBر در ,وا�� �ورژوا	� �:ردازم�. آ�Bھ� 
��8ل و د�!ق و 2�!ِق ا!ن 2وا�ل و GLو��G �*ش و  �����ط�%>ُ� �*در 

دور ��د و%� (��د!�� (وا��(م در ا!ن ار(��ط �(���8�Y �رای �ن �*(�Y!ر��ن 
و,ود ا,(���2 از   ا%�(� Bذ�(�-ع را �ورد (و,� �رار دھم ا!ن 2وا�ل را�و�و

�2�ل ��!�دی  ���G! داری �>�وان �!��و ,�!�Gه ا,(���2 :رو%(�ر!� در ,��>� �ر
�� ���2 و (وده B!ر�دنِ و�!�(� و ھم او 2�و�ِ� ھم :!داش و (�و!ِن ,�7ن �!�� 

�� �(ر(!ب اھ�!ت ( �!(وان در د!دی ��6 �� �رح ز!ر-آن در �زد ا!ن ط�*�
  : دا��ت) ��زBو ��ده ا�د

   -  ِ�Gو�GL ِص�����(و!�ِت  »�6� Vرھ�� «Vرھ�� ��<!)���ل �ر )
2�و�ِ� ) ھ�رھ� و اد�!�ت�>(*دات ��8�6، ��و�!�ت ا�=��، آداب و ��ن، و 

�!راث (�ر �� �<��ن ا�ت ��ویِ ,��� V���2ری !�� آن ا�ت؛ ا!ن �رھ� 
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�و�!�(� (و�ط ی ���2د !� �����2د از ,7تِ ���و� ,ذب و :ذ!رِش (	وری 
 :!�رو و 2*�!د و ا!ده ھ�ی  ���رزِ ���ط=ح رو��8�ران ا�*=�� و ا�رادِ 

�ش ���د)��و�!�(� (و�ط (وده ھ�ی ��رBر و ز�� ���2ر �� ا%��ل و,ودِ . 
2�و�� ��!�ر �وِی �را�� Vرا!��� در �رھ�B 6!ت� و �ذھ�� !� �وم Bرا!��� و 

��6 ��7م �ود در ,7تِ  Vط=ح �رھ���� �! �<����>ت از ر�د و ا��2ُ� ,�� 
��د!��و�!�(� ا�ر و 2�ل �  . �ظر!� ھ� و 2*�!د و ا!ده ھ�ی 

�و�!�(�-   ��ذھ��، ( GLو��G و�� ا�زاب و ,ر!���7ی ��ری و �!��ِ� �!ر
�و�!�(� و �!ره���!و��%!�(�، %� ��� ،�)�!����6ظ �8وذ ) !�را%�، �ورژوا ر�ور

 و ���*ُ� �8وذ و ا2(��ر �L!ن GLو��G و �!زان: و �*�و%!ِت (وده ای ا��ن
�=ً (>	!ن ���ده ,ر��!���7 و ا�زاب در �زد (وده ھ�ی �ردم �!(وا�د �(� (� �د 

�و�!ای در ا�ر ر�د !� 2دم ر�دِ � ����و�!�(� و��زه �!��� و (�7 و آ�Bھ� 
�ش (�Y!ر Bذار ���د)��� ا%��ل در�ور(!�� . ا�*=�ِ� ط�*� ��رBر و ا���ر ز�

�دون !���7 و ا�زاب در �!�ن �ردم �م و ��دود و ر�8وذ و �*�و%!ت ا!�Gو�� ,
���*� طو��1 ���د، ز�!�� ا,(���2 ���6ظ ��ری و �!��� �رای ر�د 

�و�!��و�!�(� در (*�ء �ودآ�Bھ� ��رBران ر(�7 و ��ط و ا��و ا��2ُ� ا!ده ھ�ی 
�>� و ��%�(!,� ر�د و (و�>� و ار(*�ء ���رزه ا�*=�� ط�*� ��رBر و ا���ر �,

�)��L ,ر!���7 و ا�زاب �ز�ور از ش ���2د �واھد �ود و ��%>�س ���Lز�
در �زد (وده ھ�ی �ردم �ر�وردار �8وذ و ا2(��ر ز!�د و �� ���*� ای طو��1 

�����و�!�(� � و�دی ��%���� �!رو�����د، درا!��ورت �د در �را�ر ر�د ,��ش 
�ش�ودا�Bھ� ط�*�(� و ���رزه ا�*=�� :رو%(�ر!و �)�!>�� ( و د!Gر ا���ر ز�

���!� �2��آ��L در ا!ن ��ره در �ورد . �و,ود �!�!د) 1!� ھ�ی (�(��� ا���ر ا,(
�م ھ�ی  Bذار از �ظ,وا�� �ورژوا	� �!�ن Bرد!د در �ورد دوره ھ�ی (�ر!��ِ 

��=ً ا�*=ب ھ�	� ( �ر��!� داری�	ودا%� و :!���ر��!� داری �� ��دوره ھ�	� 
�!ز ا����ً �دق ) Bر�(� ا�دLون ا�*=��7ی رو�!� و L!ن در ط� آن �ورت 

��!� �ی ��ری و �!���ِ 7!��� و ,ر!��د؛ در ا!ن دوره ھ� ھرL*در ا�زاب �
�و�!�(� �(وا��د �!�(ر ر�د ��وده و اذھ�ن (�!ر�وده ھ�ی �ردم را �� طر�داری 

��ب ���!�د �7� از �ود �(�Yر ��ز�د �<�  �ن ا�دازه ز�!��و �8وذ �!�(ری در ,�
�و�!�(� و �رھ��G �!���و �را!ط� و ���رزه  �رای ر�د و �B(رش ,��ش 

���ن)��و�!�(�ا�*=�� ز�� ا!ده ھ�	� �� در وا�� -  و (وده B!ر �دِن ا!ده ھ�ی 
 از آن و,ود  �و,ودآ�ده ا�د و ��ل �� �>ددھم �!=دیاز �دود او�ط �ده �وز

���2د(ر �واھد �ود و ��%>�س ��-ا�د �دا�(� .   
�م در ,��>� �ورژوا	� � !� ا�(�دادی �ودِن رژ!م �!��� �U د�و�را(!-   

�!تِ ��� �>��رت د!Gر و,ود !� �*دان �� �<� د�و�را�� �ورژوا	� در ا!ن ,�
�و�!�(�7 و ��7م �ود �و,ب (�7!ل !� ��ت (�ر �دن �را!ط �رای �>�%!ت 

�و�!�(� و ر�د �ودآ�Bھ�  ط�*� ��رBر و ا���2ُ  ا�*=��ِ :!�روانِ � ا!ده ھ�ی 
ا%�(� �L!ن �را!ط ���2د !� (ط�*�(� ��رBران و ���رزه ط�*�(� آ��ن �!Gردد
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�ن ا�ت در �ورد ر�د !� 2دم ر�ِد ,ر!���7ی ��ری و �!��ِ� �����2د ��
�و�!�(� و �(��طرح ���د �7���Gو��� ��!�ر ار(,��2 �!ز�!ر .(   

�و�>!ت ار(��ط� ,��>� �� �*�ط� ا-    �Gو�GL  در آ��7 ا!ده ھ� و ��ز ,�7ن 
�و�!�(� از ا���2 و ر�د �!�(ری �ر�وردار�د,��ش��� ا%��ل �!�(ر .  ھ�ی 

�	� و ار(��ط� �رار دا�(� ا�د !ت ,Dرا�!>��ورھ�ی آ�ر!*�	� ���*�ً در ��Lن �و�
� اط=ع ر���� و ار(��ط  و��	لِ  ��!�ر ��دودِ  �� (و,� �� �*دان !� و,ودِ - �

�<�در  درآ��7 )ا!�(ر(ت، ��ھواره، (6و!ز!ون، راد!و، �ط�و�2ت و �!ره(,
�و�!�(� و ا�*=ب ھ�ی -Bذ�(� ھ�� از �را�ز و ���و��7ی ر�د ,��ش 

�=ً �دور و ,دا �وده و (�Y!ری �:ذ!ر�(� ا�د و» %!�(���و�!«�� �� ��ظر �!ر�د 
�و�!�(� و 2دم ا��2ُ� �ا!ن ا�ر !�� از 62ل 2�دهُ 2دم ر�د ,ر!���7 و ا�زاب 

�و�!�(� در �L!ن ��ورھ� در ز����7ی Bذ�(� و (� ��ون �وده ا�ت�  . ا!ده ھ�ی 
�و�!�(� ���6ظ �ظری و -   ��و�!�ت ھ� و ,ر!���7ی � GLو��G و�� �ود 

�6��و�!�>�وان . �ط ��� �!��� و رو��7ی 2�(�7ی رو�!� و �و!ژه ����ل، 
 اوا�ر �ده �وزدھم و اوا	ل �ده �!�(م �ط ��� ھ� ��6و!��7 در طول �Lد دھ�ُ 

 در �!�ن (وده ھ�ی (�7ی �!��� و (��D!6 و (رو!,� �ود!و رو��7	� را در �>�%
�ر��رBر!� �را!ط �بِ � �� رو!7�ر�(�د�د �� از ,�7ِت ا,(���2 �!��� د���ل 

�ً ,دی و :!G!را�� و �دا��را�� �وده  وا�> ��(�� �ر �!وه ای,��>� و���ص آن 
 و �!��� و (��!=(� ا��ن  ��ری ��!�ر �و�ری در ر�د و (و�>� :!و�دِ و �*ش

   . ا!�8ء ��وده ا�ت �!��� ا!ن (وده ھ�ه ھ�ی �ز�ور و ر�د و :رورش (ود��
 ��ط=ح   (,ر�ُ� � رو!7ر�(� ���8 و ز!����شِ  ا�رات و :!��دھ�ی ,���7ِ -   
ا(��د �وروی، L!ن، ارو:�ی �ر��، و!(��م، �ره ���%�، در » �و�!�%!�م«

�و�!�(� و ���رزه ط�*�(� :رو%(�ر!� و ���وج و �!ره �رای ,��ش ���و��، 
��و�!�م در دوران �رروی (6*� و �ردا�ت ا���ر 2�و�� از �و�!�%!�م و 

��و��.  
   - ِ�Gو�GL  ِِص  و�>!ت���  ُ�<�: ��ظ ا�(��دی و ا,(���2 �ورژوا	� �6 ,�

�ش �� �ط6وب (ر و �د(ر  و�>!ت �رای (وده ھ�ی ��رBر و ز��ھرL*در ا!ن)
���د، �را!ط ا,(���2 رو!7�ر�(� �رای �(ز%زل �دن و �رو:��� (وھ��ت و 

�ذھ�ِ� ,�ی  و %!�را%�، ���!و��%!�(� �ورژوا	� در ا���لِ 2*�!د و ا!ده ھ�ی 
�و�!�(� و ��ن و روی آوری اBر�(� در اذھ�ن آ���ن �� ا!ده ھ�ی ا�*=�� 

����ً ا!ده ھ�ی �ورژوا ر�ور�!�(�( ا�*=�� ���رزهُ ��و�!�(�و �!ز ا�)  و ��� 
 �8� �� �2�����2د (ر �واھد �ود؛ و ��%>�س ��7ود ���ِ� و�� ا�(��دی و ا,(

�و�!(وده �ردم، �� (و,� �� او��ع و ا�واِل وا�>�ِ ��7  (���و�� و ��و�ِ� )�
�و1ً ��7ز ا!ن %��ظ �� آ��L آ���وص ا<��و ��!�م  �>�وان �و�!�%!�م و 

��!�د�!� A!2ر�� و (�6![ و (رو�	را!B ردم��� ای �دارد و ذ� و , �رای 
����ت و��وG� ً1و�� ا!�ت ��رو��7ی 2�ل و ا<�  (وا��	� ھ�ی آ��7 

��د، �را!ط �را�>�%!(�7!��ن!�ی  را �رای (وده ھ�ی �ردم ا�رBذار و ��ر��ز �
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�و�!�(� و ر�د ���رزه ا�*=�� ��رBران و ��و�!�(�7 و ا���2 ا!ده ھ�ی �ر�د 
���ن �����2د (ر �!�ود)�  . ز�

!U �� :!�ر�(� زددر 2�وم ��ورھ�ی ��و�� �ر��!� داری :!�ر�(� و �   
 در ا��ر  �!ز�دا��6 از د�و�را�� ��ورت د�و�را�� �ورژوا	� و,ود دارد و

�!ن �>!�ت و ر��ه ��دی �ر�وردار�دآ��7 �ردم از �دا��6 از (Y) ظر�� ��L!زی 
��ً  آ�را  (*ر!��ً �ن :�!� ��دِی ��و��ِ ��2�ده( ً=��� (و%!د �را��  !� 1ا�ل �طور 

�1ی (��!U و ��رآوری ��ر و �!زان ��!�ر ��!�ر ��1ی ��(�� �ر �طA ��!�ر �
ده آن را  و �2�ل �(�*ق ��� در ا!ن ,وا�� ا����ت �ده و��	ل (و%!د��1ی

���رز ��!ر���رزات ط�*� ��رBر و  ِ�2��ر��!� در �ود  (���و�� 62!� �ات ا,(
 و در�(!,� رو!7�ر�(� ،) (��!ل �!دھد ,�7ن  د!Gر �*�طا!ن ,وا�� و در �ر��

� ھر�Lد  - ��2 و �!���!U ر��!ت ���ِ� �دا��6 از ��و�ت و �!�(م ا,(
����د ����ت و�� ���ص او���(� ��ط�ق �� �(وأم �� �و� �2���(��دی و ا,(

و » دو%ت ر��ه« !� (*و!ت رو�ق ا�(��دی !� ر�د �	و%!�را%!�مش ��ران !�!ا:!د
ازا!�رو  .ود �ردم در 2�وم !� ا��ر!ت ��1ی ا!ن ,وا�� د!ده �!� در �!ن-�!ره

(� ����ت �� ��ورھ�ی �!ش و �م 2*ب ���دهُ ��و�� �� ا%( در ا!ن ��ورھ�
��دی و  �L!ن)>!ت ,�7ن را در�ر�!G!ر�درھ� و ,�ا��ر!ت (>داد ��و ��!� ز

���ن (و�ط �ظ�م )���رBران و ز� U!و%وژ	ری و ا!د�ا,(���2 ,7ت ا�*!�د �
�و�>!ت 2!�� ا�*=�� ھم �7G2د(ر ا�ت و وا���� ا����ً �� -�ورژوا	� ��%���� 

و   از �!�(م �!��� و ا,(���2م�!ت �ردد%!ل و,ود ھ��ن �دا�ل �>!�� از ر�
 ��درت  �وق ا%>�ده- ھ�ی �ورژوا	� �ر ا���ر 2�و�� �B ا!د	و%وژی�!ز L!ر

ر  و ا2(�� ��و�ِ� :!و�د �� (و,� �� �>ف ��!�ر �د!دِ �!(وا�د و�وع !��د؛ و
�و�!�ت ھ� و �ط�ھ� و اای (وده�*ب ���د�B ھ�ی �ظری و رو�� ��2را��ت و  

�و�!�(� و ر�ور� �ویِ وذِ ا��ن و �8�!�(� در اذھ�ن  ا�واع 2*�!د و ا!ده ھ�ی �!ر
�ِل ���رزات آ��ن در �LرLوب (وده ھ�ی و�!� ��رBر و ��دود �ودنِ �� (*ر!��ً 

 در ��ل ���ر �Lم ا�داز و  در ��ورھ�ی �ز�ور،�ظ�م �ر��!� داری
�=ً (!ره و  در آ��7%!�(� و Bذار �� �و�!�%!�مدور���ی (�*ق ا�*=ب �و�!��� 

 و �!ش 2*ب ���ده ��و�ِ� �ر��!� در ��ورھ�ی �م. (�ر و �����2د ��ظر �!ر�د
�و�!�(� و داری��� ط�*� ��رBر ���6ظ ��ری و و �!ز و�>!ت ,��ش 

�وت ز!�دی �� ��ورھ�ی :!�ر�(� و در ��ل ���ر 2�و��ً (8 �!��� و ���رزا(�
 �Lم ا�داز  �>=وهوارد و در �واردی ھم �(� �د(ر ا�ت؛ زد!U �� :!�ر�(� �د�

و ا,(���2 و �!��� و � �دِت ا�(��دی طو�1  �*در ����و دور���یِ 
ِU!و%وژ	ا!د���=ً ��!د ا%Gوی ,وا�� :!�ر�(� ��و�� � � ا��ون 2*ب ���ده ,وا)

�و�!�(� و ����د، �Gر ا!��� و�� در �طA ,���7 در را�(�ی ر�د ,��ش 
 و و�وع ا�*=ب ��B(رش و ار(*�ء �ودآ�Bھ� ط�*�(� و ���رزه ا�*=�� :رو%(�ر!

 وا�>� و راد!��ل و �!ره ���6 � و ا�*=ب ھ�ی د�و�را(!Uِھ�ی �و�!�%!�(
   .دBرBون Bردد
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�ِل ��   در را�ط� �� ��ورھ�ی �ر��!� داری :!�ر�(� و �طوح ��!�ر ��1ی (
�(� ��!�ن (و,�،���ظ�م ا,(� U! ،�	و�!�(�27 �ورژوا�� �� و :!�روان � 

 B!ر�د و در �!وهُ  ��!�(� آن را �طور در�ت و ���� در�ظر�ا�*=�� :رو%(�ر!
�!��� و ا,(���2 �ود د��%ت دھ�د، 2�و�ِ� �>�%!(�7ی (رو!,� و (��D!6 و 

���لِ -�L!ن ,وا�>� در :ا!��ت �� ا�(��دی و ا,(���2  ��!�ر ز!�دِ  در�(!,ُ� (
��6 ر�ِد ��!�ر ز!�ِد ��رآوری ��ر و,�� ��ر���(نِ   (و%!د �را�� از !��و و ��

 طو��1 �دِت ط�*�(� و ا,(���2 62!� ���� از  ���رزاِت ���6ظ (�ر!������ِ 
6�ردھ�ی �ر��!� از �وی د!Gر�2- �)�!<���*�ت و ���رھ�ی ���� از و��  

 از ,7(� و » �را!ط ��ر« و ز��ن ��ر و  و د�(�زدو در���� و آ�وز��
��ری!� �6	���وع ا��ن ���(!ن �2�ل  و �!ره,�  ز�!�� ��زِ 2�دهُ ، �� در 

�و�!�(� از �وی (ود !رِش ا!ده,ذب و :ذ� و (�و!ن �وا�ت ه ھ�ی �ردمھ�ی 
�و�!�م� ،د�دھ�! را (��!ل آ��ن �رای ���ودی �6!ت �ظ�م �ورژوا	� و (�*ق 

����د 2�و��ً ھر�Lد �� ا%�(�!��و1ً (� ، در ا��س �ود ھ���Lن ���� <� و%� 
���د؛ و ا!ن ا�ر در�ورد �ر�� د!Gر از �!ز!�ان ���ل (و,�7 (>د!ل :!دا 

=�<�����د �رد��1ری و �(م �ر �ود��ن �!ز �دق  �2��ت و دردھ�ی ا,(
��د!� دررا�ط�  ودر �طA دا��6 ,وا�� ا!�Gو�� ��و�!�ت در��%!�� ��!ر.

����� ��!ر 2وا�ل 2�ده ای �� ,���7 ط�*�ت ���ِم آ��7 در �*!�س��ر�رد�� � ، 
�ورد �2���و�!�م را �>�وان �ظ�م ا,(���رBر و �!�ز و �ط6وب �رای ط�*�  
 ِ���!� �2���طرح 1!� ھ�ی (�(��ِ� ا���ر ا,( !��ر��ن و ، 1ا�ل ا�د���ز

����ً (�د!د ھم �!�و�د؛ ا!ن ھر!U از آ��7 رو!7�ر�(��، (>د!ل ��!���د و ا
�(ر !� �!�(ر �ورد (و,� 2�وم -��و�!�ت��� �� ا!ن !� آن ��و و (��دودی  

��را�را�ُ� �روت ��دی و �درت  �(وز!� ط�*�(�ِ :  از��2ر(�د - �ردم �!ز ھ�(�د
(�� و ا��رت آ�!ز، ���	ب ا ���را�را�� و ��6�6 �را,(���2، (*�!م ��ر ط�*�(�ِ 

�ی زا	د ، �!د و ��دھ�!ره ا2(!�د و �!��ری و �ژاد :ر�(� و Lون ا,(���2و!ژهُ 
  ِا2��لِ  و ,���7 !� �ر(ری ط��6 �6ط� ,و	�و آزاردھ�دهُ ا,(���2 و اداری،

 ��و�ت، ,�V، ا�*!�د و ا��رت ��ری و و,ود ،ا%��66  �!ن در �طAھژ�و��
 �ر �!وا��ت، (�ر!ب ��!ط Gری �� ا�����، �(� !��B(ردهُ 2*�!د �را�� و

   . �!ره آ�!ب ھ�ی ���� از �=!�ی ط�!>� وز!�ت،
�وع آ��L (����ل در��رهُ ,��و�!�(� و    از ��� و و�>!ت ��و�� ,��ش 

 �!��� و ���رزا(� در �*!�س ,���7 از *� ��رBر ���6ظ ��ری و���و�� ط
��و و GLو��G �!وهُ !<� ������رزاتِ  �!وهُ  طر!ق وت ھ� و��!و%!ت   

:رو%(�ر!� در را�(�ی (�*ق ���!دن �� �و�!�%!�م در ��ورھ�	� از ,�7ن در 
�و�!�(�7  �د، ��ظرنز����7ی Bذ�(� از �وی د!Gر �!�� ���ن، �(!,� �!�ود 

 �ر  �طور وا�>� و در�ت :رو%(�ر!�، �رای ا!��� �(وا��د�>�وان :!�روان ا�*=��
 وا2(��ر (وده ای �ود را  :!و�د�>ف ھ� و ا!راداِت ��و�� �و!ش ��	ق آ!�د و

�و�!�(� و ھ�یِ �!�ز��د!�7ی رو�د  ��و�!>�ً �B(رش ����د و� آ(ِ� ر�د آ�Bھ� 
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����و�!�م م و آ���Gزه ط�*�(� ا�*=�� :رو%(�ر!� در راه ��ول �� �و�!�%!ر�ه 
 ��!�(� �طور ��!�دی و �*�دا�� و  ���ت :��B aو!�د،ا��ن را�(!ن ��>��ی

�*!*ت ,و!��� �ظر!� ھ� و �ظرات و رو��7ی �ورِد ��وِل �ود را �ورد 
�ل ���ز�Gری �رار داده و، (� آ���وده و (�ول و (� A!��) ،ت�!��!� �� �,

�وزش ھ�ی ��!A  را در :!ش B!ر�د �� ھم آو راه و �!وه �و!�� ����د
����!�(ِ� ���ل از (,ر�!�ت Bذ�(� را در �ود ��6وظ دا�(� و ھم �را!ط ر

��و�� و دور���ی ا�(��%ِ� آ(� را �و!ژه در ار(��ط �� �!�ز��د!�7ی �را!�ِد ر�د و 
ار(*�ء ��ری و �!��� و ���رزه ا�*=�� ط�*� ��رBر ���وص ,7ت (�*ق 

 در  .در �ظر B!رد�طور ��!A  م و Bذار �� �و�!�%!�ا�*=ب �و�!�%!�(� 
��!���م ا!ن راه و �!وهُ �و!ن،ز!��ن �و�ش  ��ح ر در �طور ز!ر!ن �� � 

�ن ا�ت (� �دی (�راریو�*ط� �ظرات ��� ً��<� ��  و ��=ً  8B(� �دهدم، 
�ن ��!(وا�م �����ت و و!ژB!�7ی (�ر!�� و ا�(��دی �ا%. �:ردازم����د،  �)

آن  %وژ!Uِ �را!ط ���ص و ���� را �� (�توا,(���2 و �!��� و ا!د	و
�و�2ُ ,���Gه  در �2%م وا�� در ز����7ی آ(� �� �و�!�%!�م وآ ,�7ن��ورھ� و 
�و�!�م Bذار �واھ�د �رد و ��!ر وا�>� و ����� را �� ا!ن Bذار ط� �

 ِ��  �و!ن و�واھد ��ود را :!ش �!�� ��م، ا�� �7ر ��ل راه و �!وه ��6 و 2�و
 ِA!رزه و������و�!�(�7 و ,ر!���7ی��>  ��و�!�(�، �>�وان �!روھ�ی %!ِت � 
�و�!�م و (�*ق   :!�روِ ا�*=��ِ �آ�Bه �� آ�Bھ��� در را�(�ی :!�ر�ت ��وی 

���د،!��و�!�م (=ش �ان ��و�� را ھ���طور �� 8B(م �ط��ق �� آ��L   در دور
�!دا�م�� ذ!=ً ��  ��رح آن �واھم :ردا�ت :   

�ش ط�*� ��رBر د	و%وژ!U و �!���ِ  ا! ��و��ِ    و�>!تِ )�  و ��!ر ا���ر ز�
A آ�Bھ� ط�*�(� و  �طدر ��ورھ�ی ,�7ن ا�ِر �(�ول ���(ن و ���1ردنِ 

7�(ر!ن ��،و ا���ر را��2ِ� ا!ن ط�*� ا,(� ,ر!���7ی  ��ِش �>�%!(�7ی���� 
�و�!�(�، (� ز��ن���!د و درس �!� ��ول �� ا!ن ھدف ا!,�ب و �روری 

�و�!�(� در آ�وزی از �ط��ھ� و �*�	ِص �ظری و رو�ِ� ا�زاب و Bروھ�7ی 
��ون ��!�ر �(دواِل ,6ب �) ���ا!ن ار(��ط در دوره ھ�ی Bذ�(� (�ول از �ط 

��ِب :�(!���ِ� �!��ِ� (وده ھ�ی  آ�Bه (ر �� �8وف �ود و (وأ��ً  وا�راد :!�رو 
 ����ش از �زب !� Bروه �ود را �� �ط )�ای 1زم ���(�ً و�!� ��رBر و ز�

 ����, ����ن ھر�L ��!�دی (ر و ھ���(�� �ر آ�Bھ� ���ِ� �(� ا1 ���!��زد 
�=ً و�!�ِ ���ش ���د �Gو�� ا!�� �� (��7 ���6ظِ  (ر �� (وده ھ�ی )���رBر و ز� 

�2���2 �!��� �6�� از ھ�� ,�7ت ا,(��  و ��8�6 و ا�=�� و (�ر!�� ا,(
�رِی  ��(6ِف 2*�!د و Bرا!��تِ  ا���لِ  و ��!���7یGری �ودی آ��ن رو���را� 

��ذھ�� و ���!و��%!�(� و %!�را%!�(� و ��� �ا�ِ� ,�ی (� و ��ا����� و �ر�و�!
�L!ن ��ر آ�Bھ� ���� و ا!ن . Bر�(� در اذھ����ن �ورد ھدف �رار B!رد

Lوب ,��>� �ورژوا	� ر (وده ھ�ی و�!� �ز�ور در �Lرو��Gری �رای
  ا�,�م �رای (وده ای و �!���ِ ���وص ��78وِم ز�!�� ��زی ��ری
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   و ا�ِر �ر:�	��و!ژه ا�*=ب �و�!�%!�(��ر!��ً �ورد �!�ز  ( ا�*=بِ :!روز��دا��ُ 
�ری و ذھ�ِ� ا�*=ب �وده (دارکِ  !� �>��رت د!Gر ��78ومِ و :!��رد �و�!�%!�م�   

��ری دراز �دت �واھد �ود و �را�,�م :ذ!ری و در �*!�س ز���ِ� (�ر!�� 
��� دوره ھ�ی �و�*!ت آ��7�(ر از ھ�� ��(�G �� ا!ن دارد �� در (�!ز آن 

�و�!�ت �� �!وه � ای ��!A و ����بِ ��(6ف ا!ن دوران ,ر!���7ی ا�*=�� 
�ر و ��(�G ��:ذ!ر و ��ورا�� و �دا��را��� :!G!را�� و 62�� و  �طور)� �� 

�و�!�ت در ا!ن راه ��>��	� !� ���6ظ. �L!ن (=ش و �>�%!ت �ود ادا�� دھ�د� �
��ری �و و �� �!وه ای �و  �����ھ� ��!د از �8ر �روع ���د و ��ر �ود را �
آ��ز ���!�د و �Bم �� �Bم در را�(�ی ��ول �� ھدف �� ھ��ن آ�Bھ� !��� و 

�و�!�(�ِ (�ول ��ریِ ���ن ھر�L ��!�دی (ر و ھ�� ,���� (رِ   � (وده ھ�ی �(� ا1
�ش ا�ت :!�ر�ت ���!�دھر�B �L(رده (ری از ط�*� ��رBر و ا���)���!د . ر ز�

(و,� دا�ت �� در ا!ن ,�=ت، ھر!U از واژه ھ� و ��2رات ��ر �>��	� ز!�دی 
�ل و �رر�� �رار B!ردY) ورد� ����  . دارد و ��!�(� �طور 

 آ�Bھ� دادن �� (وده ھ�ی �ز�ور از طر!ق (رو!\ و (�6![ در �!�ن ا!ن ��رِ    
 ا��2ُ� (8�ر (رو!\ ��2ر(�ت از آ�وزش و .آ��ن و �رای آ��ن �ورت �!G!رد
62�� و �Gرِش ا����� در ھ�� ز��78وم  آ�وزشِ  ا,(���2 و �>�وی؛�� ھ�ی! 

�ظ�م ط�*�(� �ر��!� داری و��ر�ردھ�ی �(�Gرا�� و��ا����ِ� آن در ز�د�B �وع 
�ط� �� ط�!>ت و در �طوح ��6 و �!ن ا%��66 و GLو��G ط�*�ت و  در را��ر و

ط�*�(� و  ا,(���2 و ���رزهُ  (��!ل دھ�دهُ ا!ن �ظ�م و ,�!�Gه(�ِ ������ت ط�*�
�و�!�م !ده و آر��نِ  آ�وزش و ا��2ُ� ار��%ت (�ر!�� :رو%(�ر!�؛� �و�!�%!�م و 

 �ظ�م  �(ر�� و ا����ِ� ,�!Gز!نِ ��78وم را�(!ن و وا�>� �>�وان !���G �د!لِ 
 ِ����>�وی و در �6�روی �6!�  ا�(��دی و ا,(���2 و � ا�>�دِ �ر��!� داری در (

�� ��!ر �و,ودات  ��  ط�!>ت و ��7 و در �!طُ� روا�ط آ��ن������ت �!ن ا���
 و ���1ره �*ِد آ�وزش دھ�دهُ ��!�دی و ا�*=�ِ� ھرBو�� ,�7ن ذ!�!�ت ا������د؛

�!�� و �Gرش و Bرا!ش ��ری و ا�=�� و ھ�ری و اد�ِ� �ذھ�� و 
��ر��!�(� و �!ر ا����� و �را�� و ���!و��%!�(� و %!�را%!�(� و ��� 

�����ر�ت در ا�� و (�6![ ��2ر(�ت از.�!ر62 ���زات و ر�ل ��(6ف 
�U �� آ��ن ا2(را��ت ��رBران و �(� ا1��ش و )���ن ��!ر (وده ھ�ی ز��
 ا!ن ���رزات و ا2(را��ت و  و ا2(=ء آ�!ز,7ت ھدا!ت و :!��رد �و�*!ت

 ,وا�ب ��(6ف  رو��Gری در ز�!��ُ -��� �و!ژه از طر!ِق ��ر!� و ر�-��Gهآ
�و�� B!ر!�7 و �ر�وردھ�ی �د��رBری و 62 و ا���ءBری ���رزاِت �ز�ور �!

�وران ���!ر ا����� Y���ت !� �*��ت در ���ل و�ورژواھ� و ��ر�ر��!�ن و !� 
���ِص ؛ و �!ز ��2ر(�ت از رو��Gری در��ره 2�وم ���	ل و (,ر�!�تِ آ��7  

�ش)�در ز�!�� ھ�ی ��(6ف   و ���ھدات ���ص آ��ن(م و (�ت ��ردم ز�
ھ�ی �ر�وط �� �(�Gری  در ز�!�� ا�(��دی و ا,(���2 و �!��� و �رھ��G و

�>� و �, Aط ز!�ت و �,�!� ط�!>� و �!ره در �ط!���ر �!وا��ت و (�ر!ب 
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���7, Aا�*=ب �=����6ُ ( .در �ط �� (�ر!��ً �روری ,��>� و در�ور(!
�>طوف �� آ�Bه �د، ط�>�ً ��ر (�6![ و (رو!\ ھ��L!ن ��!د *=ب د�و�را(!U ���ا

�د!�7 ا�ت �� طرق و رو��7ی  ).Bری و رو��Gری در �ورد ا!ن ا�*=ب ���د
�� �� (و,� �� و�>!ِت ���ِص ا,(���2 و �!��� و �رھ��G (رو!\ و (�6![ ،

����ت و و��	ل �(داول��>� �ورژوا	� و �و!ژه ط�*� ��رBر و در(ط��ق �� ا�, 
�ل و درد�(رس (>	!ن �!Gرد�د، ���� Bذ�ِت ز��ن و ا�دو�(ن (,ر�� و �!ره (

���د و �>=وه �و!ژه ��ر (�6![ �!�ز��دِ !� ھ�(� ھ�ی  ا!,�دِ  ��ز���دھ� و:!دا 
Bر و ز�د����رBران و �(� (��!=(� 1زم در ��!ط ھ�ی  ��� و ��ل ھ�ی (,

���ن �!ز �!���د)���ن ��!ر ز��   .ا1
�طرح �ود �� آ�Bھ� ���� ن (زی �� آ�8B �L(� �د ��!د �L!ا�ط�   در ر 

�ش در)��و�!�(ِ� ھ�� ,���� و ��!�دی ��  (وده ھ�ی و�!� ��رBر و ز�� 
�ن و 2��6  �!�ت  ,�LرLوب��و %ذا �رای ا�,�م ا�*=ب وا�� �ورژوا	� 

  از (ودهُ ��رBر و�و�!�%!�(� و Bذار �� �و�!�%!�م (��7 ���!ت �!��ِ� ا��ر!(�
�ش از ا�زا)���د و �� Bذار �� �و�!�%!�م ز�!��و�!�ت ��8!ت �ب ا�*=�� 

 ُ�<� ��ط و ار(*�ء آ�Bھ� و  �و�!�%!�(� ,د!د �!(وان �� ��رِ (�ِت �را!ِط ,�
: ����, ���رآ��ن �� �!وه ای ��!�دی و ھ� A8ت . �تدار���1ردِن �طB و%� ��!د

ت و (��7 از !U ,7ت  �*ط دارای ��2ری از �*!*ی2*!ده و �ظر �� �L!ن
او1ً : ز!را .در�ت ا�ت و Bو!�ی ھ�ُ� �*!*ت و از ھ�� ,�7ت ��!A �!�ت

 ���و�!�(� �ز�ور، (�ت �را!ط� ���!ت �!��ِ� ا��ر!ت �ردم از ا�زاب �
 در  و ��ا����� 2*�!د و ا!ده ھ�ی �ورژوا	� و �رده �ورژوا	� و �را���8وذِ 

�و�!�(��را%! ��(6ف �ذھ�� و ���!و��%!�(� و %!ا���لِ � و �!ره در �(� و ��� 
B د و �� ���*� ای د!ر!�� ا�ت�اذھ�ن (وده ھ� ��!�ر���� ��ظر -(رده و �!رو 

�دون �دا��6 از (�وِل ��!�دی م !� ا��ر ,وا�� �L!ن �واھد �ود، �!ر�د در 2�و
��و�!�(�، ���!د (�*ق :ذ!ر و ا�,�م �و ھ� ,���� در (8�ر آ��ن در ,7(� وا�>�ً 
���!�ً در�ورِت ا�,�م ا�*=ب . ا(��ء ���د  ا�(وار و ���ل �*در����!� 1ا�ل �د��

�78وم �ر�Gون �ردن�و� �)�!%�!��و ت �ورژوازی  و از �!�ن �ردا�(ن ��و
 ش �ر:�	� �و�!�%!�م در ھ�� ا�>�د، ��رِ  :رو%(�ر!�(�رف �درت �!��� (و�ط

و�!�%!�م از !��و و  �� (و,� �� �78وم وا�>� �- آن در ,��>� ,د!ددو :!��ر
» �و�!�%!�(�«(,ر�!�ت ���ت �ورده در ا!ن را�ط� در ��ورھ�ی ���ط=ح 

 ھ��L!ن �!�ز��ِد و,ود (وده ھ�ی ��!�ر و�!ِ� �(� -(� ��و�� از �وی د!Gر
�و�!�(� �!���د���ن ھر�L ��!�دی (ر و ھ�� ,���� (ر �,7ز �� آ�Bھ� �؛ در ا1

 ُ�<�  �ر��ً  �ر ���!ت �!��ِ� (وده ھ�	� �� ا(��ء  (��7 (�زه �و,ود آ�ده ,د!دِ ,�
 �وِی  رو!7ر�(� ��!�ر���6ظ ��!�ن ھ�ی ��ری و 2*!د(ِ� �ود ھ�وز (�ت �8وذِ 

 ��7م ،ھ�ی �� ا!ن !� آن ��ل �ورژوا	� و �را�� و ��ا����� ھ�(�ده 2*�!د و ا!د
����ً �ود�  از ا!ن ��!ل :د!ده ھ�	� �و,ب :!دا!ش،!ن ���ده ای	 �طور (> و ا

�دن د�و�را�� �و�!�%!�(� و 2دم   ر�د �ورو�را�� و 2دِم ��و��:�!Gردد
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�� و ھدا!ت و �د!ر!ت ا�ور و 2دم �ھ� در ��رِ   �>�ل (وده و �دا��6ُ ���ر�ت
 ُ��1�<� ���� آ��ن 62!� (=ش �رای د�ت ��!دن از B!ری و �ر�ورد �*در 

��7ی Bو��Bون �و�!�%!�م و 2دم ا�(واری و ��ط>!ت ���� آ��ن در�را�ر ,ر!�
 �!�(ر  در �(!,� وم و�!ره و �!ره��ری و�!��ِ� �!ش و �م ���%ف �و�!�%!�

�(ر� ا��راف از �ط ��� ��!A و �*!*(�ً :�L!ن L!زھ�	� را در :� دارد !� 
�ل آن و �و�!�%!�(� در ا�ر ��ز���دھ� ,��� ر�دِ �>� ,د!د و :!��رد رو�د (

 ِ�����و�!�!م � (�د!ل  ���1ره ا�زاب �ر ,��>� ون �6ط� !��� ا! وت� ا�زاب 
�م و ھ�راه �� ر�ِد �,ددِ U ط�*� ,د!دِ �� !Bروھ�ی �و���� آ��7 ��  �!�� �ر

و ��%��ً در Bذ�(� ھ� و . �!ره و ط�*�(�ِ  �(�Gرا��ُ  �ظ�م �ط>!ت !��(�ُ  !Uوداری 
�و�!�(� و :!�روِ ��م و �!ش ط�*� ��رBر ا�*=��ِ (� ��ون ,ر!���7ی  ��  در ,وا

�ول (��7 در �L �طور �(داووا	��ورژ<� ,6ِب (وا�ق و ���!ت  ��رِ Lوبِ رل و 
�ش از ��ز��ن و �زب �ود �>)�%!ت ��!��ِ� (وده ھ�ی و�!� ��رBر و ز�

�و1ً �� ��رِ <��رده ا�د و ��(�ول ��زِی ��!�دی و ھ � ��8�ر آ��ن در ھ) �ُ���, 
�د و آ�را آز�ون و !�� ھ�ی ا,(���2 و ��8�6 و ا�=�� و �!ره �:ردا�(� ا�ز

��م ��  (� �(!,� و ���ِل آن �>6وم Bردد(,ر�� ��رده ا�د!� و �ن ��ر 
����ت ��=ً دراز�دت و �� ا��در�ور(!�� آ��7 �(وا��د �� ��Gه و �ر�وردی 
 �G)�� را�� و!G!: و �طور ������ و �� �!وه ای ��!A و����ب 62 e)���

 �ورژوا	� !� �را�� و �!را����ِ� ی�و��:ذ!ر ھ�� ��!���7ی ��ری و 2*!د(ِ� ��
,7ت ��ط %!ت ھ�ی آ�BھGرا�� �(وده ھ�ی و�!� را ����� Bر�(� و �د!�Gو�� �� �>

�و�!�(� آو��ن و  (>�!ق و ار(*�ء آ�Bھ� ����ن �:رداز�د �را�,�م �ر �>�ِل ��
!�L�!�6 �ودِن ا� ر�د و ار(*�ء ��رِی (وده ھ� در ,وا�� �ر��!� داری ن�!ر2

��	ق �واھ�د آ�د و �� د�ت آوردھ�ی ��!�ر ارز�ده و �زر�B در راهِ �!ش و �م 
آ(ِ� (�*ق :!روز��دا�ُ� ا�*=ب �و�!�%!�(� و �و�!�%!�م و :!�ر�ت ��وی 

�و�!�م ��	ل �واھ�د �د�.   
 (رو!\ و (�6![ در �!�ن  ��!د �Gو!م �� ��ظر �ن ھدف از   در ادا�ُ� ��ث �وق،

��ن از Bروه !� وف �� ,6ب  (وا�ق و���!ت آ ���!د �>ط ا�=ً ده ھ�ی و�!�(و
��ون و ھم ا��ون ��!�ر را!- �زب �ود ���د �) ��\ �وده و ھ�ت و  L!زی 

  ��!�(� ر�دِ  (�6��7�� -� و ��8 طB �ِ�6روھ� �!ز �!���د���� از �و�2 �ود�!�
,���� �طA  و ار(*�ء ھ��) �� (��7 ���6ظ �!���و ( ��ری ھ�� ,����ُ ��!�دی و
%!ت ���رزا(� �ود آ��ن در را�(�	� وا�>�ً � ا2(را�� و �> رو�!�آ�Bھ� و

 A!�� ھ��Bر�وردار از آ� �����و�!�(� و ا�*=�� و ا����� ���د؛ (ودهُ �*در �
�و�!�(� و رو�!ُ� و ا�=ق ا�*=�� و ا����� �ود ��در �واھد �ود �� در ھر �

�ل ��ز�)�د و !� از �زب ز��ن �� �!�ز ���د �طور در�ت و �ط6وب �ود را 
و ��ز��ِن �ورد (وا�ق �ود ���!ت ���!د و ���رزات �ود را �طور ��!A و 

��ن �و�*!ت آ�!ز :!ش �رد و �!ره و �>=وه در ,��>�ُ �(� ا1� �و!ن 



����	�� 
 ١٠٥                                                          راه آ�� ر��2ن �

 

�م و ���ل ا(��ء ���و�!�%!�(ِ� :س از ,��>� �ورژوا	� :�!�Gه ا,(���2 �وی و 
  . �ُ� �و�!�%!�م (��!ل �واھد دادروز��دا! :و ا2(��دی را ,7ت (�*ق و :!��ردِ 

�>� �ورژوا	� ��2رت از  ا�*=ب �و�!�%!�(� در ,� (دارک ��ری و ذھ��ِ    
��ن (وده  ا�ت �� در ط� آن �را!�ِد �>!ِن دراز �د(�(�*ق ���!دن ��� �(� ا1

�ش �,7ز �� آ�Bھ� ھ�ی ھر�L و�!� (ری از ط)���رBر و ا���ر ز� �*�
�و�!�(�ِ � ��رت و�وع �و�>!ت 2!��  (� ا!��� در�و,���� Bرد�د ��!�دی و ھ

��نا�*=����ری � �طور ھر�L �!�(ر و �ط�	ن (ری دارای آ� �(� ا1� �ِBد
Bذار �� �و�!�%!�م و در ا!ن ��ن  ب و= ا�*ِت ���,�م ر���دن :!روز��دا�ُ� ,7

6��*�وا	� و �رده �ورژوا	� و �!ره ����د � �� ,ر!���7ی �!��� و ��رِی �ورژ
 ُ�<� ,د!د :�!�Gه ا,(���2 �(� و �>=وه :س از ا�(*�ل �� �و�!�%!�م در ,�

��ن ھر�L آ�Bه (ر و �ط�	ن (ری ���8 �و�!�%!�م و :!��رد �و�*!ت آ�!ز آن �ا1
%ف �و�!�%!�م (��!ل � ����Bون ��ری و �!��ِ� �!ش و �مو 62!� ,ر!���7ی Bو

ن ,��>� �ورژوا	�، ز�!�� ��زِی ��ری و �!��� (وده ای در دورا. دھ�د
 �62 ا%��وص در �د�ت (�*ق ،�!وه ای �� �!�ن �د�ط ��� و �ط��ق �� 

در را�ط� �� و�>!ت   �و�!�%!�(�، ,��>�ُ  :س از ��ز���دھ�ِ .ا!ن ھدف ا�ت
�ردم، �و�!�%�م �>�وان !U �را!�د (�ر!�� ��2رت از  U!و%وژ	ری و ا!د��

�� ��ز���ده ھ�ی ا!د	و%وژی ھ�ی���ل (��  ط�*�(� و �را�� و �� ا�����ا���ء 
�2���ل آ��7 از اذھ�ن ھ�� ا�راد ,��>� در در ھ�� 2ر�� ھ�ی ا,(�� و زودن 

�و�!�م �واھد �ود�   .را�(�ی ��ول �� 
 ��ط و ار(*�ء ھ�� ,���� و ��!�دِی آ�Bھ� ��!د (و,� دا�ت �� اBر ��رِ    

�و�!�(ِ� (وده ھ�ی و�!��  ُ�<��ش در ,�)���ری �وق  �ورژوا��رBر و ز� �	
�ن ا�تده د�وار و �� �وا�� ز!�دی �وا,�ا%>�� و%� � و �(� در �واردی �!ر

و ���وی ��  ا�,�م ا�*=ب �و�!�%!�(� �طور وا�>�ً :!روز��دا��از �وی د!Gر 
�(>��ب آن �و�!�%!�م ��>��ی وا�>� �ر:��B(� و �طور �و�*!ت آ�!ز راه 

�و�!�م در :!ش B!رد ��ل ��وی ���ط>�ً ھ��L!ن �!�ز��ِد در,ُ� :!�ر�ت و (
��ن ھر�L ��1(ری�(� � (وده ھ�ی  ھ�� ,����ُ  از ر�د و ار(*�ء ��ریِ ا1
 !U :!ش �رِط (�*ق !���ده در طول دوران ,��>� �ورژوا	� در  �>�وانِ ،و�!�

�!���د،*=ب و (��دودی در ,ر!�ن ا�,�م ا�*=بز����7ی ��ل از ا�,�ِم ا� .   
7�(ر!ن وظ!�8!��ِ� ��و�ِ� ط�*� ��رBر ,���7�ری و �   در �را!ِط ��(� �ا%و(، 
�و�!�ت) �� (��7 وظ!�8ُ � و  و :!�رِو ��رBری، ط�ق روال 2�و��ا�*=�!ون 

 از ��ر  ز���ِ� ��ص !� ا�(���	�، ��2رت�� در �ر�� �وارد و �*�ط� 2�و��ً و
�رِ )�����!دِن ���ظور ر�د و ار(*�ء  ��!�ر ��6د �دِت (رو!\ و (�6![  ��2د(�ً 

��ن �طور ھ�� ,���� و��ری و رو�!ُ�  ���(� ا1� Aھ� و �ط�Bدی �� آ�!
�ش در را�(�ی وا�>�ً )�ا2(را�� و ���رزا(ِ� (وده ھ�ی و�!� ��رBر و ز�

��و�!�(� و ا�*=�� و ا����� و ���وص ,7ت آ��ده ��دن آ��ن ���6ظ ��ری و
 ب (�ر!��ً �ورد �!�ز ا�(��1ً ا�*=و ذھ�� �رای �� �را�,�م ر���دِن �و�*!ت آ�!ِز 
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�و�!�ت .  �!���د و �را�ِل �(>��ب آنهو�وع !���د�و :!�روان و ا�*=�!ون 
 و ا,(���2 و (��!=(� %!(�7ی (	ور!U و 2��6 و �!���� �>�!فِ  ��!�(� �م و
 ِ������ط�ق �� �L!ن �ط ��� و �!وهُ ��ری و ��ز ��7�(ر از ھ� �ود را 

��7�(ر �(�ول ��ز�د؛ و��ر ��ز��دھ� در �!ن (وده ھ� �62 ا%>�وم �!��!�ت 
�>�%!ت (��D!6 و (رو!,ِ� �ز�ور �(>!ن ازھ�� �� (�>!ت از �!�ز��د!�7ی 

�و�!�(�7 در :���Gو	� �� �!�ز�%!�ط�� �>%ا%�(� و ��.Bردد��دی ھ�ی ���رزات ت 
���رزه �رای  ,�ریِ  !�روز�ره و �6��ش از,)���رBران و ��!ر (ودھ�ی ز� 

  (��D!6 و (رو!,ِ� �ز�ور تِ �� �>�%!(��=ت �ورد�!�ز، �� در2!ن ��ل !,�د ا
�!��د و%�  ���62 و !7�ر�(�ورار(��ط و وا��(�G�)�G�) �ِG دارد، ھ���Lن ادا

��ن در,� دو�� را در �6!تِ � �>�%!(�7ی دراز�دِت آ��7 ا��Dل ا%>�وم ��!�(� 
�>!�� از آ�Bھ� (وده. ���!د Aدر ھر �ط �� ھ�، (��ل !��� آ��ن �د!�7 ا�ت 

�و�*!ت آ�!ز ���رزا(��ن �رور!�ت و د�ت آوردھ�ی ا!ن دِ ,7ت :!��ر 
���رزات را ا�زون �!��زد و �!ره ا�� در2!ن ��ل ا!ن GLو��G و �!زان 

�و�!�(�آ�Bھ�����رزات  اھدافِ  (وده ھ��ت �� ,7ت B!رِی (��=ِت آ��ن و  
در  B!ری آ��ن ���د و �و��!��ِ� ا��ن را (>!ن �� ا�(��دی و ا,(���2 و �

7����طرح و �>�ل در ,��>� ���ِل ,ر!���7ی ��ری و ��ز �2���ی �!��� و ا,(
�و1ً را �>!ن �!��زد و ا!ن ا�ر درا!ن ار(��ط<�7�(ر �!���د �و .  از ھ�� L!ز 

��وط و �و�ول �ردِن ,7ت B!ری ا,(���2 و �!��ِ�  ����!د (و,� دا�ت 
 (��7 و �ر��ً �� و�>!ت ا!د	و%وژ!U و �!��ِ� (��=ت و ��ز����7ی (وده ای

���� �وده و رھ�ری آ��7�� ً=���، ھ���Gو�� �� :!ش از ا!ن ھم �!�ن دا�(� ام، 
��(�� �ر :�!� و ا���ِ� ا�(وار و ���ل ا2(��د  ���!�ت و �>=وه �!(وا�د ��

د و !� �L!ن  و �!رد�و�را(!U��� Uاز�وG� �2رش و Bرا!ِش �ورو�را(!
  .(*و!ت ���!د 2��6 اش  ز!����شِ  را ھ�راه ��  :!��دھ�ی� Bرا!��Gرش و

�ش �� �دا�ل �>!�� !� �� ��ن )��� (وده ھ�ی و�!� ��رBر و ز�!���   (� ز
�و�!�(� د�ت �!��(� و از �د!Gر �� �!زا���ل !��(ُ� �� 1زم از آ�Bھ� وا�>� و (

 ا�ر (ورھ�ی �!���ِ �اBر ھم �8رض ��!ر ��ا!ن �د از آ�Bھ� �ر�وردار �����د، 
ت و اھداف ���رزا(��ن رو!7�ر�(� �Bذار ���(�ً ���2د ����د، ��ز ھم �ط�%�

���د و از آن �را(ر ��واھد ر�ت!�  در�LرLوب �ظ�م �ر��!� دارِی ���م ���� 
  �طور ���ص !� ���و د!Gری ا!ن ���رزات �ر,�م �ط6و�� ��واھد دا�ت وو

�L=*و�>!ت 2!�� ا��ا!��ورت �(وا�د �� �و,ود آ!د و در ��U! �L ��ران و 
�>� ا�,�م B!ر!U دBرBو�� �زرگِ �, Aزھم �را�,�م، �� ،د ا�*=�� در �ط�� 

����ً �وق ار(,��2 �ر ���رزات (�6ط !��ِ� ا!ن !� آن ,ر!�ن �ورژوا	�� !� �(� ا
 ��  �7ر��لو�ردم، او��ع �� ��8 ا!ن !� آن ��ر �ورژوازی ��(�� �واھد !��ت 

 �و�!�%!�(� :!روز��د و !� (�*ق :!روز��دا�� �و�!�%!�م در :س از ب!U ا�*=
�را(!Uِ- در�ورت �رورت ا�*=ب د�و�را(!U - و!�آن���ط�ق ��  ا�*=ِب د 

�ردم ��(�7 ��واھد �د Aِ%�������� و  .  
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�و�!�ت و    ��ِل �>�%!ت ,ر!���7ی ا�*=�� ������ل و ��رهُ دروا��  ��ا
�و�!�(� و ر�ِد ��ری در  (�*:!�رِو ��رBری ,7ت�ق ���!دن �� �L!ن آ�Bھ� 

��ن 1!� ھ�ی (�(��ِ� ا���ر ��*!�س (وده ھ�ی و�!� ط�*� ��رBر و �(� ا1
���!� �2��7�(ر!ن وظ!�8ُ   ������-ا,(� در دوران ,ر!���7ی �ز�ور  ���رزا(�ِ 

��ورھ�ی ,�7ن (� �� ا!ن  �L���L، ��ول �� ا!ن ھدف ز��نِ ���ر در ھ
 ھ� و ��(�ً �طور در�ت و ���� ا�,�م :ذ!رد و �� :�ره ای رو!داد��>�%!ت 

�Gردد، �� ا!د	و%وژ!Uِ �وق ا%>�ده �����2د �وا,� (�و1ت ا,(���2 و �!��� و 
��ن �ن، در �ورد 2�ومB�� �� �! ِن دو��ل د!Gر ��ورت  ��ورھ� �*ط (� ز

�ریِ � �Bد���!�دی و ھ�� (� آ��د�B در �ط�� ��%���� �� ا%- (وده ھ�  وا�>�آ
 (�*ق و��دا�ُ� ا�*=ب �و�!�%!�(� روز! �و!ژه �رای ���,�م ر���دِن :- ,����

�!(وا�د �(,B �6ردد و در �ورد (>داد  �� �و�!�%!�م �و�*!ت آ�!ز���!دنِ  
�ر و (و�� و در��ل ���ر دا�(ن ا�(ظ.  ��ورھ� ھم ��!د زود(ر�>دودی از

�ر:�	� ب �و�!�%!�(� و ا�ر  (�*ِق :!روز��دا�ُ� ا�*=�رای L!زھ�	� Lون
�ورد �!�زِ �و�!�%!�م در :� آن و !� �(� ا�,�م B!ری ا�*=ب  ِU!)را� د�و

ن 8Bت �� در ، �!(واوا�>� و �ط��ق �� ����� و ���%Aِ (وده ھ�ی �ردم و �!ره
����ً از ا!ن ,7ت �� ��ورد �6!� ,وا�� ,�7ن ���ر و �� و,وِد (�8و(�7	� �� ا

 از �(وھم �ودن و �دا�(ن �دا�ل رو�ن �!�� در ا!ن ��ره �د، ����ر!�د!Gر دا
ھ��ن   و ��ز���دھ� از �>�%!ت (رو!,� و (��D!6دو �(� اBر �*� و.ا�ت

 و �ردود و �� �را�,�ِم �تر ��د-  ھ���طور �� 8B(� ام- روال و �!وهُ ��(� و
�ش از  ���!تِ  ,6بِ ���و�قِ )� �ر��ً �!��ِ� (وده ھ�ی و�!� ��رBر و ز�
�و�!�تا�زاب� »ررھ�« و  ا!ن (وده ھ�»رھ�ر«�وان  �>، ا�*=�� ���ط=ح 
����ً و�وع !���ده ،ا�*=بِ � دوران  �را!طِ ��زھم ��ول �� �L!ن ھد�� در  ���د ا
��ن :ذ!ر �ودها!� �8رض  ا%�(�-���ر�در  - �� �و�*!ت ا�,�م :ذ!رد �(وا�د و�� ا

���و,ود در !� 1ا�ل 2�ومِ �ورد ھ �ِ�آ!�ده ای ���(�ً �زد!U �  ,�7ن ( ,وا
�ن��   . B!رد �ورت  ز���� ��!�ر طو��1 �دتد در ط� ��! ��وده و

���ش ر   �� (و,� �� ا!��� در 2�وم ,وا�� �ورژوا	�، (وده ھ�ی )�Bر و ز�
 �B(رده در �>رض ھ,وِم ا�واع  وBون و �طور �دام��� ا���ل و طرِق Bو�

 و ��ا����� و Bریرو �!ر��ا!د	و%وژی ھ�ی �ورژوا	� و �رده �ورژوا	� 
 �وده و ا!��L!ن 2*�!د و ارزش ھ� و 2=	ق و ا�=�!�ت �� آ��ن (زر!ق و �را��

!,�  (رو�7ی%!(� �و�*!ت آ�!ز و وا�>�ً ا�رBذاِر �>، :!�ر�تِ (6*!ن و (��!ل �!�ود
�و�!�ت و (�D!6ِ� دراز �دت و �� �!و�هُ ھ�� ,���� و ��!�دِی ,ر!���7ی ا�*=�� 

 ��  ,ر!���7ی �ز�ور ��در �و�دا!ن (وده ھ� ھ��L!ن ��وط �� آ��ت ��در �!�ن 
!�Y) ِد �8وذ و�� (وده ھ� ذھ�نِ رBذارِی آن ا!د	و%وژی ھ� �ر ا,ر!�ِن ��!�ر �!رو

��!�د؛ و ا!ن ��(6زم آ��ت �� ا!ن ,ر!���7 �و�ری �*���6 � ���ل (و,� و�طور 
�6(ر�� �Lیاو1ً �طور ھر���دBِ� �ظری و رو��  از �ط� و ا��راف و 2*ب 

�ل !��(����و�!�(ِ� (� راه  و Bرد�د��را و �,7ز �� �ظر!� ھ� و ا!ده ھ�ی �*!*(�ً 



١٠٨   �������	� 
��������� در��ره                   

 

2�ِل  �!وهُ و ���62 Aِ!ر�د�!B ��6ظ  و ���!�ً �6 را در:!ش� ��<! �����ظ 
 :رداز و �روج و ��6[ و ��ز���ده  ا�راِد �>�ل و �و!ژه ا�راد �ظر!�دا�(ِن (>دادِ 

 و��	ل و  �>=وهوا�� وه و ( آز�ودس و ��2ر و ھ�ر��دِ و �!ز ر��ن �و!
 و �!ره ھر�L �!�(ر ر�د ���!�د و �� �طA ��1ی �ورد �!�ز (,7!زات 1زم

  �وق ا%>�ده د�وار !�  ��!د در ��ل ���ر L!زھ�	� �� (�*ق ا��ن- ار(*�ء !���د
�ن ��ظر �!ر�د�(���  .  �!ر

��!ن آ��ت ��دا�ِت �Lم ا�داز و دور���ِی آ(   �� در�ظر ���ل � ��) �� 
���7, Aداری در �ط �!�� (در!,�ً (>داِد �!�(ر و ا�(��دی و ا,(���2 �ر

 :!ش �رط ��دی و ا,(��B �ِ2ذار �� �!�(ری از ��ورھ�ی ,�7ن وا,دِ 
 �)�B دِ �و�!�%!�م�� ا�*=ب �و�!�%!(� �واھ�د �د، ز�!�� و %ذا (�ر!��ً �!�ز

رک ��ری و ذھ�ِ� ا�*=ب (وده ای �>�وان (دا ��ری و �!��ِ�  دراز �دتِ ��زیِ 
 ِ�� ھر�L �!�(ر و �!�(ری �طور �=وا�ط� �>طوف �� ا�*=ب �ز�ور در ,وا

از ا!�رو �����ت دارد �� GLو�Gِ� ا�,�م B!رِی رو�د ا�*=ب . �واھد Bرد!د
��ن �ورد (و,� ��و�!�%!�(� در ��ورھ�ی ,�7ن در ز����7ی آ(� �!ز �(� ا1

��(6ف د�!� �ظر �ن در�ورد GLو��G ا�,�م ا!ن ا�*=ب� .�رار B!رد �� در ,وا
، �� (و,� �� (,ر�ُ� ا�*=ب ھ� و ,��ش ھ�ی ا�*=�� (وده ای (� در ز����7ی آ(�

�� �ر�Gو��  :�ود%ت ��6 �د!ن �رح را �!(وان (�ور ���و��، ���ت دو ��!
درت ��و�ت �ورژوازی و درھم ���(� �دِن �ظ�م �ر��!� داری و (�رف �

 :!و�(� در  رو!7�ر�(� در ط� !U رو�دِ  و (��!ت آن�!��� (و�ط ط�*� ��رBر
�ر��6؛ U! و�� �!��� وBرBد U! ری و�وعG!و د  �<��, Aا�*=�� در �ط

�(>��ب آن �ر�6ُ� و!ژه ای ���ل �ر- )���!ت د�و�را�� ا�*=��  ��ر�6ُ� �� 
�ورد (و,� �رار Bر�ت٣ در ���ث �� :!ش از ا!ن  -�ر ط� آن !�!د �� د �و,ود 

��6 �طب �و�!�%!�(� :رو%(�ر!� �Lد �طب !� ,�7ُ� ط�*�(� ,����(6ف  �ِ��!�
�طرح و �ر,�(� �B(� و ھر !U �رای ,6ِب (وا�ق و ���!ت (وده ھ�ی �ردم و 

�ورد �ظر �و!ش �2���� �رای �طب �و�!�%!�(� -(�*ق ���!دن �� �د!ل ا,( 
 (=ش -(� و Bذار �� �و�!�%!�م ا�ت��� ا�,�م ا�*=ب �و�!�%!��:رو%(�ر!� ھ

��2د(�ً ��وط �� آن �واھد �ود �� �واھد �رد و �را�,�م ��7	� ا!ن �ر��6 
ده و و ,�>!ت !� ا��ر!ت �ردم �� �دا�!U از �طب ھ�ی �طرح (وا�ق ��ن�!�(ر!

��%ت ���ت �!��Gر دوره ای از ���رزات و�!� ا�*=�ِ� . از آن ���!ت ���د
���ن)�������6 و  �!�م �ود �� ا�(��1ً در ا��ر �وارد �� �واھد ��رBران و ز�

����(�7 �واھد �د  V�,ِ  در�ورت :!روزی�	ا!ن ط�*� �درت  � :رو%(�ر! ��7
 ا�راد !ت، �� ا(��ء �ر �ظر �وا�ق و ���!ت ا��ر �:س�!��� را (�رف و 

�� ��2د(�ً ��!�(� (� ا!ن ز��ن �<�:�	�  ا�دام �� �ر �د�ت آورده ���د، آ�را,�
 و در ��!ر �وارد ھم �� ؛ �واھد ��ود و �و�!�%!�م��و�ت ط�*�(� �ود

��(�7 ��واھد �د ط�*� ��رBر ����6�� V�, ر�(� �� �!�م و� -رو!7
���رزا(ش �� : ���و�ت �ورژوازی -روزی ��7	� �رای او �!�,��د!در�ور(!� 
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�وا�ق و ر �ظر ، �� ا(��ء ��>�وان �درت �!��� ���م را (�رف �رده و آ��Gه
��!ت ا��ر!ت�،�<���!د و  ا�راد ,��!� آ�را �طور��!�دی و ���6 دBرBون 
�و�ت ��رBر� �<�ی !>�� �و�!�%!�(� را (��!ل داده و �� ��ز���دھ� ,�
��������6 در و�وعِ دم ��!د (و,� دا�ت �� 2.:ردازد �و�!�%!�(�  V�, م و�!�  

�>��ی 2دم �رورتِ  از��%ت اول ا�!ر�وارد� ً����A6 �دن :رو%(�ر!�  %زو 
 .و(��!ل Bروھ�7ی ��A6 از �وی ا!ن ط�*� در ا!ن دوره از ���رزات �!�ت

�� ر,وع �� آراء وا�>� :  ��(6ف :!دا ��ددوم �!(وا�د دو و�>!ت ��6ِ ��%ت !
و ��(*!م �ردم �� �طب �و�!�%!�(� :رو%(�ر!� ��!�(� در وھ�6 ���ت �طور 

 �(!,� �� ��8 �طب  �L���L �د!ن طر!ق:!G!را�� �رای (�*ق آن (=ش ���!د و
 ط�*� ��رBر ��و�ت را در د�ت �!G!رد و آ�را �طور ��!�دی و �ز�ور ���د

 و ا�دام �� �ر:�	� ���6 ,7ت (��!ل ��و�ت ��رBری دBرBون �!��زد
��!د�!� �ر�وردھ�ی و�!� ������6 �!ن �طب ھ�ی ؛ و د!Gری و�وعِ �و�!�%!�م 

������6 �طب �و�!�%!�(� ��(6ف �� در�ور(!�� :!روز �7 V�, در ا!ن �	�
ت �واھد �ود از ��ب �درت ر��2!� ���د، �(!,� و ����ل ���رزات :رو%(�ر

 ا�راد �ء �ر �وا�*ت و ���!ِت ا��ر!تِ ، �� ا(� آ��Gه وا!ن ط�*��!��� (و�ط 
،�<�در .  و ��ز���دھ� ,��>� �و�!�%!�(� �ر:�	� ��و�ت ��رBری,�

���رزات ھ�وز �را�,�م ای  در دوره دوم �!زو�>!ت اول از ا!ن ��%ت �� 
����ً 1زم �واھد �د �� �طب �و�!�%!�(� :رو%(�ر!� در 2!ن �ط>� :!دا ��رده� ا

 ا�(��%ِ� �طب ھ�ی ��ل �ود را ��A6 ��زد (� ا!��� �(وا�د در�را�ر (و�لِ 
��Gرا�� 62!� �!روھ�ی �و�!�%!�(� و و�ورژوا	� �� ا�دا��ِت ������6 و �ر

��م �� و�وع ��%ت .ه آ��دBِ� ��6ِ� 1زم را دا�(� ���د�!ر!� �>=وه �ن ��ر 
�ن ��واھد �ود !� �� �!�ن د!Gر و�وع �L!ن ����6 �و�� �د!ن �رح �!ز �!ر 

��ن �واھد دا�ت� ��ز����7 و ا�زاب ا�*=�ِ� ���!�ده و :!�روِ : ��%ت �وم ھم ا
ا��2ُ� آ�Bھ� ��ِن   �دت �� در دوره ھ�	� �!ش و �م طو��1-رو%(�ر!�:

�و�!�(� �طور ا2م �� (رو!\ و (�6![ �ر���� ا��ن �رای (�*ق �و�!�%!�م �
 (وا��(� ا�د �طور ��!�ر و�!>� ���!ت ��رBران و  �را�,�م:ردا�(� و

���ن از ا!ن �ر���� را ��ب ���!�د)��ول - ز�<� در !U ا�(����ت �!ش و �م 
 �� :!روزی �د�ت آورده و %ذا را  ا��ر!ت آراء ,��>�در ,��>� �ورژوا	�

 ،ر�!ده و د�(�Gھ�7ی ��و�(� را درا�(!�ر �ود �واھ�د Bر�ت و آ��Gه
����ً   �ر (�7,��ت و ���رزات ������6 �ط>�در�ورت ���6ُ � ,����7	� ای �� ا

ژوازی 62!� آ��7 �راه �واھ�د ا�دا�ت، �ود را (��!ت و دراو%!ن �ر�ت از �ور
�ن ا�دام �� ��ز���دھ� ��و���ت ط�*� ��رBر و �ر:�	� �و�!�%!�م �واھ�د 

�ود�  .   
و دروا�� (�و�� ای (�ر!�� از ��%ت دوم   �L���L ��واھ!م �� ر,وع �� Bذ�(� �

 در  رو�!� ,��>�ُ ذ�ر ���	!م، ��ظر �ن، �!(وان از �را!طِ ) �>!ت اول آنو
 ا!��� ا!ن  از �ر��ً �ر��ظر-١٩١٧ از اا�*=ب �ور!� (� ا�(�ر  :سز��ن
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��ور در آن ز��ن ���6 ���د :!ش �رط ��دی و ا,(���2 1زم �رای Bذار �� 
 - �و�!�%!�م �وده و %ذا ا�*=ب (�ر!��ً �روری آن ا�=ً ا�*=ب �و�!�%!(� ��ود

�!د ��ود �� در آنY) د�2ِ �را!ط �!روھ�ی �!���ِ  ��م �رد و در 2!ن ��ل�  
�و�!�ت و �دا�� ط�*� ��رBر��� در�!�ن آ��7 �و!ژه-   �7���!�(� روی ��6و!

�رد�د �� �!�ت ��ل از ھ�� و ��� �!�- ا��Gت Bذا�ت!�ت (=ش و :!G!ری 
��� از �وی %�!ن و » راھ�ھ�� �درت �� د�ت �و« 6!ِف �وا�(ُ� �رای (>	!ن (

8�را�ش �طرح �ده �ود و �طور��6 (>	!ن �وع رژ!م �!��� وا,(���2 آ!�ده �ھ
�>� �� �ظر و رأِی آزادا�� و �,��ردم ر,وع Bردد و در�ور(!�� (=ش !م�(* 

�و�ت�662 ��=ً �� د%!ل ���%8تِ �رای ر,وع �� �ظر و رأی ��(*!م �ردم �� �  
���و�ت وا�>�ً �� �را�,�م ��!ر�!د و !� ا!� ً=�� �  ردم ا�,�م �!�د ر,وع �� آراء 

ز!�� ھ�ی د!Gر و آ�7م ��� :ذ!ر�ت آ��Gه �رای B و�ت  �� ا!نرا آ�,�و%� �(!
��ً (وده ای ھر�L �!�(ر �� ا(��ء �ر �� ا%�*دور�(!*)��  و ا�دام �و�ش��رزاِت 

�د�!��ل <�.  
 ���ط��6  ���!�واھم در ا!�,� �ورد (و,� �رار   ا �6	��دھم ��2ر(�ت از 

�(�7ی (رو!,� و ! �ر �!وا��ت و �رورت وارد �دن ا!ن ��	�6 در �>�%Gری�(
�و�!� �ِ6�  در�ظر Bر�(ِن ��رِ ژوا	� و �رورتِ (�7 در ,وا�� �ور�(��D!6 و 2

�ل:�!�ن��وا��ت ������ ,ز	� از ن �ر �!�� �(م ا���  دادِن ��!�دی و �ط>� و 
�6ُ� �و�!�%!�م در و,� ا,زا�)��نِ ء ��ا!ن  :و!�!ش و ��ر (*6!ِل (� �د ا��ر 

�� در ����ث .  ������ و,� ا!�(�ی �و�!�%!�م�(م در ,��>� �و�!�%!�(����L
 �د، �ظر!� �ن در �ورد �78وم �و�!�%!�م �� (��7 (	وری �و�!�%!�م  د!ده:!�!ن

��>��ی �*!*(�ً ��ر��!�(ِ� (دو!ن �ده (و�ط ��ر��!�� س و ا�6Gس را در ز
 ُ��!��ل �� ���د �6�� در ز�� روا�ط ��ر �� ������ت �!ن ا�����7 ��!�ر (

��	6ُ�  و �طور وا�>�ً راد!��لِ ط�!>ت �!ز �� وارد �ردِن �ر!A و ���ِص  �� 
(�ر!ب ��!ط ز!�ت، آ�!ب :ذ!ری در ���ل �,�!� ط�!>� و ���وص �(�Gری 

�>�ً ��!A ا����� ا�ر �!وا��ت در ا!ن (	وری، �78وم �ز�ور را در را�(�	� و
��!د �(�ول�!�1زم �!دا�م �� ا!ن ��(� را �!ز در ا!�,� �(ذ�ر �وم �� �ظر!� . 

�78وم �و�!�%!�م ��ز(�بِ �ن �و!ژه در �ورد ��	�6 �(م �ر�!وا��ت و �ُ�!�  در ز
�نِ ��ون� ا����!ت (ن�!�(ر!�� �� �2��Bر و در 2!ن ��ل ر �و,ود در ط�*� ا,(

62�� ا�ت  وا�>�ً ��(� �ر �!�(ر!ن �و�ش �رای �ر�ورد �� �!وهُ .   
 روا�ط �� ط�!>ت 2طف (و,� �� ا�ر ��8ظت از ��!ط !��ُ �   �7ر��ل در ز

��ر در�را�ر �,�!� !� ���ط=ح �=!�ی ط�!>� و  ��8ظت از ا�راد  ا�رز!�ت و
�و��ت ھ�، آز آذ!رش ا!ن دوا�ر از:��� ا!ن ��8ظت ھ� ��ط�ق �� � �وی  �,

  ��ری ا�ت، رو!7ر�(� :ر�(�ِ ���%A و ����� ��ر و در(ط��ق �� �و!�(ن
�ن در �ورد ��	�6 :�!�ن دادن �� �(�Gری �طور �7ل و آ��ن ا�,�م �!G!رد!% 

ِ� ا!ن  ا����� ا�=� در��%!�� ,���ُ �� �!ش و �م (�8وت دارد،�!وا��ت و�ر 
���!���!�مِ را�و1ً ��. د��	�6 از دو ��	�6 د!Gر ��را(ب �!�(ر و ��1(ر  �) 
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�=ً ��ر�!وا��ت  ��و�� و ��و�� ���ت �� ��	�6 �(م��� ا2(��ء و �� (�8وت 
�ا����� و ��6 �رد �Gرش و �ر�وردی �و�  !� �� �!�ن د!Gر در ا!ن�وده و ھ�ت

 دارد و �L!ن �Gرش و �ر�وردی �طور آ���ر در ��ر�س و �(�Gرا�� دا�(� و
�ا�6Gس و در ھ�� ���ط=ح �زر�Bن ��ر!��(�7 و ��!�م و در 2�وم ��ر

�و�!�(�7��ن در ا!���ره ���وص در �*�%� .  د!ده �!�ود و ��و��ی (���و��
»��در ��ره �Lد «�(�ب ��درج در ( »�(م �ر �!وا��ت و :!�ر�ت ھ�ی 62

U!ور	�6 (	��ر ا�ر در ��� ��ث :ردا�(� ام و �>=وه) �و�(� ��!د :و!�» 
�(� از ���ث !�م از �(�ب و �» !وا��ت!را�ون ��	�6 �(م �ر �در: «�(�بِ �

�!د :و!�ھر دو �(�ب �و�(�ُ (»!�(�!�% �ر (	وری ا�(��د �و��*د�� ای«�  (
��ری �ر �!وا��ت را ���	ل �ر(�ط ����ن ��ظر . � �رار داده ام�ورد �رر� �(

�ز�ور و �(�ب دوم و ���ت �ذ�ور از �(�ب �وم �رای ھ�� �وا�دنِ  �%�*� 
���و�!�ت ھ� 1زم ا�ت وآ��7 ��!د �ط�%ب ا!ن �و�(� ھ� را ���!ر�ت ھ� و 

�ل �رار دھ�د���رفِ Y) ط�%>� و��ورد  ����ا%�(� �(���8�Y (��7 .  و�ت و (و,� 
�و�L  ً1!ن �ط�� �ط�%>�ُ <� �(!,� �%�� �دون دا�(ن ز�!�� ا�=�� و ��ری 1زم 

ِ� ا�راد ���ت  (�ول ���� در �Gرش و ر�(�ر ��ا�����ط6وب �د�ت ��� آ!د و 
 و%� �>ذ%U �وا�دِن �و�(� ھ�ی �ز�ور �!(وا�د (� �� �!وا��ت �ورت ��!G!رد

 و,دان و و ��2ث �!داریِ  ا!ن ,7ت (�Y!ر ���ت دا�(� ���د در�دود ���ل (و,�7 
�Gری ا�=�� و 2واطف ا����� ا�راد��و��	ِ� ���	ل )� �ُ6	�� در را�ط� �� 

.  ا2(راض و ���رزه 62!� ا!ن �(�Gری Bردد در را�(�ی�ر �!وا��ت و
�7ر�ورت �رای ��ر��!�م �ط>�ً �رور!�ت �� در ا!ن ار(��ط �ود را �طور 

 �ر ا!راد و �*��ن ا�=�� �(�ول ��زد ور�ت و راد!��ل در را�(�	� ا����� د
��!�ر ا���� و �زرگ �ود ��	ق آ!د و در �(!,� �Gرش و �ر�وردی وا�>�ً 

 ِA!ری �ر �!وا��ت :!د��G�)� �6	�� �رای ا ��د و %ذا ا����� ���ت �� 
!�� ھدف و �ر���� �و!ش  �� در آر��ن و (	وری و 1زم ا�ت �ط>�ً (��7��ر

 �� آن را �!ز �طور وا�>� و !�ن دادنِ � : �رایا�ر ���رزه �� ا!ن �(�Gری و
�D و 2��6 �ود و در در �ط ��� (رو!,� و (�6! ا!ن را ���!�د و���� وارد 

   .ر�(�ر و �!وه ز!�ت �ردی �ود �ورد (و,� �رار دھ�د و �!ره
���ِل �وق ا%>�ده   ��!د (و,� دا�ت �� در �2ِر ��ِد  ز!�و�ِ� �ر��!� داری �� (

�Gری  و :�!دار �� :�!�ن دادِن �ط>�ر ا��!روھ�ی �و%د :!ش �رط ��دیِ )� 
ا���ن �ر �!وا��ت �راھم �!�ود و �� ر�ِد آر����7ی آزاد!�واھ��� و �را�ری 

�!Gردد :!ش �رط ��� و ا����!ت Bرا!���ط�6 �6,)��� �و!ژه در ط�*� ��رBر  
<� �و,ود �!�!د و �*ط �وِی (�*ِق ا�ر �ز�ور (� �د ���ل (و,�7ا,(���2 و 

(�*ق ���!دن �� �را!�دھ�ی ا�,�ِم ا�*=ب �و�!�%!�(� و �ر:�	� ��!�(�، �� 
�و�!�م، �� �2ر�ر��!� داری ��(�� داده �ود و �2ِر ��و�!�%!�م و Bذار �� 
�و�!�(� �� در آن �(م ��ر �ر �!وا��ت �!ز :�!�ن Bر�(� ا�ت ھ�(� :!دا ��و!ن 

�ل و �ط>� و :ای :ر�ر و (و�� �ا�(ظ��د؛ و %ذا ���!داِر �(م ��ر �ر �!��G!رِی 
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�ِل �و�!�%!�م، ا�(ظ�ر و (�!وا��ت ��و�>� در ط� رو�دھ�ی (�ر!�ِ� (�*ق و (
�ِل (�ر!�� ا���ن  از��ط�ق �� ��و�!�ِت ا!ن �را�ل��و ��(�� �ر  �!ر (

�ر ا�(��ء ,�!�Gه 2!�ِ� ��ظر �ن، ط�*� ��رBر ���. ��%وده ای 62�� ا�ت
� �� او در ِت ��8>ت و ���6ِت �2د��1 �ورا,(���2 اش در ���ِل �ورژوازی 

 و �!�ز��دِی او �� روا�ط ا,(��2ِ� �!ر�(�Gرا�� و ��(�� �ر  ط�*����ل ا!ن
�!� داری، ���ِل  (,�6 �!��د، �!�(ر از ��!ر ا���ر و ط�*�ِت ,��>� �ر��را�ری

 از ,��6 در ز�!�� GLو��G �ر�ورد و ر�(�ر  ا�����ا����!ت و ا�=ق و ا�د!��
������ت ا����� در 2ر��  (�*قِ  و �وا�(�رِ  �وده ت�� �!وا��  ِ�Bر ھ�ی ز�د�� 
 ���و,ودات ذ!�!�ت ا������د ا�تو ھ ��از :(���!ل ا�=�� و �را�ِ�  �طور!

����ً (��7 ��ورت �8(� و :��7ن اBر- 1زم� ,7ت ا2(راض 62!� �(م �ر - �L ا
�(� ا%(�ر��!�م و �.�!وا��ت و :�!�ن دادن �� ا!ن �(م �!ز �ر�وردار �!���د

 :رو%(�ر!�	� و  وا�>�ً ا�*=��ِ ��>��ی را�(!ن و وا�>� آن !>�� ��78وم ,�7ن �!��ِ 
 ��62!�� ��� � ھ� و �ظراتِ م ھ� و د!د�Bھ�7 و �ظر!��� ا�واع ��� ��ر

�)�!���لِ   (�*قِ �!ز، از آ�,� �� از !��و ��ھ!(�ً �وا�(�رِ ) ��ر�� ا����!ت  
6!��>��ی وا�>� در �6�روی��� ����Lر را�طُ� او �� �!وا��ت را - ز�د�B ��رتِ   

 ا!ن ���6!ت ،�ل و (>�%� !���ده ا�ت�6(�ً (�� و از �وی د!Gر �-در �ر �!G!رد
���G� �6رش و  ا!رادھ� و 2*ب ���د�B ھ�ی �ود ���*�	ص و را دارد �� �� ھ,

 .� ���د (���و�� اش ���ت �� �!وا��ت ��(��ُ ��ر�ورِد وا�>�ً ��ا����� و �(�Gرا
�ل ا�ت ��و، �، ����ر �ردا�ت �ن از ��ر��!�مازا!�رو)�� ا!ن ,�7ن �!�� !�ً 

ا!راد و �*ص �وق ا%>�ده �زرگ �و!ش در را�ط� �� ��	6ُ�  �را�,�م و ���1ره
�ل �ر(�8 ���!د��(م �ر �!وا���ھ� و »�ر��!�ت�«ا%�(� . ت را ���وی ��!�دی و 

�و�!�ت«�«��، �>6ت �دا�(ِن ز�!�ُ� �2ط�8 و ھ�ی ��!د ز!�دی ھم ھ�(�د 
 ا��ت و ا�>�دِ  �ر �!وا�=�� و ��رِی 1زم ,7ت درک ���ِ� وا�>!ِت �(�Gری

�ذھ�� Bو�� ���ت ��ک آن از !��و و دا�(نِ (�وق ا%>�ده �زرگ و و�� ���<) 
�� از د!�Gو�� ��را و ��ون دا��(ِن ا!��7و �...��!�م و ��ر�س و ا�6Gس ور�� 

ی د!Gر، ��!(وا��د ��ا����� و ظ�%���� �ودِن �Gرش و ا!راد و �ط� از �و
����!�(� در ا!ن ز�!�� را 1ا�ل آ���Lن �� ھ�ت درک و ر�ر�ورد ,�7ن �!�� 

��!�د �� ا!�7م �ر �*�و�ت در�را�ر دBرBو�ِ� �!���ول ���د و ���وی آ�را ا���ر 
   .!د!�� �� ا�زا��رورِی ا����!ت Bرا!��� و ا�*=�ِ� ��ر��!�م در ا!ن ز

�� ��=ً �!ز از آن ��ن -  �� ا!ن ��	�6 را1زم �!دا�م    در :�!�ن ا!ن ���ت 
�ورد (و,� �رار- 8B(� �د �!: �����رزه ط�*�(� :رو%(�ر!� ,7ت (�*ق �تِ ردھم  

�و�!�م، �ط��ق �� اھداف وطر!ق و�!وه���!دن �� �و�!�%!�م و آ��Gه��� ای   
�ِت ا!ن ���ث �!�ن �واھم ��ود، �و�!ن ���ن (����ل �!�ن دا�(� ام و در 

2�وم ا�*=�!ونِ  ھ��L!ن �!�ز��د Aدر �ط U!و%وژ	ری و ا!د� !U دBرBو�� �
�د�2ِ ���و�!�ت و :!�رِو ط�*� �ِن ر در �*!�س ,���7 در را�(�ی زدودBر 

 �Bد����6(ِر ��در�(� ھ� و �*�	ص و2*ب ����ن ھر�L ��!�دی (ر و ��(� ا1
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 ً1��(��7 ,6ب (وا�ِق .  �و,ود در �زد �ود��ن ا�تھ�ی �ظری و رو�ِ� ا�(
�ل�� !��(ُ� (وده ھ�ی ��رBر �� �ظر!� ھ� و ا!ده ھ� و �ظراِت ��!A و (

!���7 و ��ز����7ی �ر��ً دارای ا!��L!ن ر��ن از ,��ر��!�(� و ,6ِب ���!ِت آ
��ن ھر�L �!�(رد!د�Bھ�7 ���� �!�ت �6�� ��	ق آ�دنِ � �ر ا�(=��ت  �(� ا1

ا�*=�ِ� از �رار �>6وم !���7ی �!ش و�م ر �!��ِ� �و,ود �!ن ,�ظری و
�و�!�ت و �!ن ��ش ھ�ی ��(6ف� و�>=وه ؛ ��رBر �!ز �رورت دارد ط�*�

 L!زی ا�ت ،:�!�ن دادن �� �ط�ھ� و ا��را��ت و 2*ب ���د�B ھ�ی �ظری �ود
�و�!�ت �روری �!���د و �!ره�,��ش . �� �� ���8 �رای ھر ,ر!�ن و �رد 

�و��و�!�ت �>�وان :!�روان �!�(�، ��78ومِ ��و2ُ� ,��ش ا�*=�!ون ,� 
�ظری و رو�� و از �!ِث :رو%(�ر!�، �� و�>!ت �>�6 اش ���6ظ 2*!د(� و 

ا��د�B ھ�ی �!��� و 2��6، �7ر��ل و �7ر�ورت، ��در ر�ظری و :ا�(=��ت 
�ِل ��7ت ا�*=�ِ� ط�*� �� :���Gو	� �� �!�ز��د!�7ی ا�رِ ��و  ��رBر ر�د و (

�و�!�م �:!�ر�ت ا!ن ��7ت در راه (�*ق ���!دن �� �و�!�%!�م و ��ول �� 
�ط>�ً �رور!�ت �� �7 ���د ��د!�!�ت و �رای ا!��� �(وا�د :���Gوی ا!ن �!�ز

در وھ6ُ� ���ت �ود را ���6ظ 2*!د(� و �ظری و رو�� در را�(�ی �,7ز 
�ل !��(ُ� و��  ط�*�(�ِ ا�>�ً ا�*=��ِ �دن �� �ظر!� ھ� و ا!ده ھ� و رو��7ی (

��رBری و 62�� �طور ���� دBرBون و �(�ول ���!د.  
2�وم ا�*=� Aدر �ط U!و%وژ	ری و ا!د� !� ِن �>(*د!و  از ا!�رو !U ,��ش �

��!ل)� �� (�ول و دBرBو�� �ز�ور  (� �� ��ر��!�م در �*!�س ,���7 1زم ا�ت
��م �� �طور ���ص GLو�� (� �ن ��!دا�م و ��!(وا�م :!ش �!�� �ا%. (�*ق ���د

 (�ر!�� و ا,(���2 و �!��� و �!ره ��!د و�وع !��د (�  !� رو!دادھ�ی و(�و1ت
�و!ن :!) U!و%وژ	ن ,��ش ا!د!�L ���!(وان ���وی ��6 (�وا!� ��ر دا ��د؛ ا

� ا�(��1ً (ر�!�� از دو �و%8ُ� ا���� �د!ن - اBر �و,ود آ!د- د �� �L!ن ,����و�
�ل !��(�ُ ش و 2روجِ !� :!دا!�: �ود �رح �واھد��  وا�>�ً  �و!نِ  �ظر!� ھ�ی (

�ل !� ,�!Gز!نِ ��) ������ �)�!�� �ر�� از �ظر!� ھ�ی (���و�� و :ذ!رش ��ر
��!ل�ظر!� ھ�ی �ز�ور از �وی)��و�!�ت و !� ��و�!�م ا�*=�!ون �، و  �� 

دی و ھ�� و �*�دا�� و ��!�د!Gری ا�دام ا!�Gو�� ا�راد �� ��ز�Gرِی �*!*ت ,و!��� 
ا2م و �ظر�Bه و!ژه �ود و !� ا!�م و!ژه �ورد ,���� و :!G!را�ُ� ��ر��!�م �طور

����د %�!�!�م، ��	و	!�م، (رو(��!�م، ا�(�%!��!م و �!ره و �!ره( ا2(*�د �ود (
A!���� ً�<وا� �Lردِن ھر آ��!� ���ص !�  �طور ا�ص و ��%�(!,� ��8 و طرد 

 (� و �د!���ن ا�ت ��،. �ط �ده �!���د2(��ر ��2*ب ���ده !� ���7 �ده !>�� از ا
وا�>�ً روح (�زه ای در ��%�د ,��ش د، آ�,� �� �� ا!ن �>�ل �ر�وط �!�و

�و�!� راه  از ا!ن �!ث(� و ��7ت :رو%(�ر!� د�!ده �واھد �د و�ا�*=�� 
 ا�*=�� و ا����ِ� ط�*� ��رBر ��وی �(�*ق ���(ِن آر����7ی �زرگِ :!�ر�ت 

   . �Bتھ�وار �واھد
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    م (�	"� �رو�	ر�	 در راه �;ول 
� #�و"�� � آیا�راژ
	ره در   
�ن درک و �ردا�ِت وا�>�ً 62�� از �!ر �ر�ت (�ر!�� ,وا�� ��ری ��ظر   

����ل !>�� ��7ود و ار(*�ء �!��Gر و �و!د آ��ت � ا!ن ,وا�� رو!7ر�(� ��وی 
ا!ن ��(� در آ��ت �� ا�� . د�ز�د�B ا,(���2 و ��دی و �>�وِی ا���ن :!ش �!رو

��(*!م ا%�ط و در ھر %�ظُ� (�ر!�� ھو!دا �!�ت �6��، (� ��ل از :!�روی ً�� %زو
ر وا�� در دورا��7ی ,وا�� ط�*�(�، �طور��6 و در ز �و�!�%!�م !>�� د�آ�

����ً ��ورت ز!Gزا�B و :!c ھ�ی ��(6فِ  �*!�س� �زرگ و �وULِ (�ر!��، ا
�نِ ��6ادر :!c و (وأم �� �ر�)�ھ�ِی ا,(��2ِ� ��ا����ِ� ,د!د و !� ر��  �2 

؛ و ����ل آن ������ ��7ود و د,�م �� :ذ!ر� ا	�(و�ف ھ� و !� 2*ب Bردھ�
ار(*�ء ز�د��Bِ� ا,(���2 و ��دی و �>�وِی ��ر در �*!�س ھ�ی (�ر!�ِ� �*در 

�(� و ھ!�� (در!,� و ���� !>�� �طور آ: ���� طو��1 �دت و �� دو ��ل
  �ر!� و ��6 !>�� ��%����و در ا!ن !� آن ,زء از ز�د�B و د!Gری�م �م 

�6!ِت ز�دB �Bو��ِ  دBر��ورتِ   �)!6��ل !��(� (ر,د!د(رِ  �� ���(,�6 و  ( 
��ل و �>�دتِ . �ھر �!Gرددظ� ا���ن، �� در �*!�س ھ�ی �ر�ت ��وی ا�زو�ِ� 

�!ل (�ر!�ِ� �*در���� طو��1 �دت (��7 ��ت و �وی ,ر!�ن (�ر!a را (�
�!دھد، از �ر�تِ  ����ل ,وِی ��ر، � ذا(ِ� �طور :�!�ن ��:ذ!ر (ر�� �واه و 

�ِل :�!�ن ��:ذ!ِر ���م ا,(���2 و �!روھ�ی �و%د و روا�ط (و%!دی و �ظ��ورِت (
�>�وی او���ص �!Gردد، ��Yت �!��د Vو ��7!تِ . �رھ� �	ر!ز و �ر,�م ��7B 

��طق>�� �رط�قِ  !-��:ذ!ِر ا!ن �ر�ت ��ط*�ً   �� ا����� و 2*=�� �� از آ�,� 
��ل !���د�B ا���ن ا�ت ���1ره ���6 �واھد !��ت���!د  - ��ط�ق �� ��و�!ت 

 ��ر!ت از ھ�ُ� :6!دی ھ� و ��ا����� ھ� و  ���ت رھ�	ِ� (�م و (��ِم �لِ در وھ�6ُ 
�ظ�%م در �6�روی ز�د�B ا,(���2 و ��دی و �>�وی اش و در ������(ش �� 

,ودات ذ!�!�ت ا������د ���د و آ��Gه �ر ا!ن ���� �!ر �>دِی ط�!>ت و ��!ر �و
��ل !��ِ� او ادا�� :!دا ��د��ل و ��).  

�ِ� ا���ل و در,�ت Bو������ Bونِ �   (� :6!دی و ��ا����!ت و �(�Gری و �(
��ون و �) ���Bروی ز�د� ا�راد ��ر و در �����(��ن �� !�د!Gر و ا��ون در �6

��د و �� 2ر�� ھ�ی �ر�وط �� ��!ط ز!�ت ت ا� �و,ودات ذ!�! ��!رِ ������
 از د!د�Bه 62�� :د!ده  و,ود دا�(� و ھ�وز و,ود داردو �,�!� ط�!>� و �!ره

�>!نِ ر�� و ���وِل �را�لِ �ھ�	� 2 ��) ��ِل روا�طِ �و�� و �� ��  آ��ن�و�� (
��د �!���ط�!>ت و �� !�د!Gر �G�  �را�,�م ھ�راه �� ا!ن �را�ِل Bذرایِ  ھ

������ت ط�*�(� و ؛ �� (��7 ط�*�ت وود آور�ده ا��ن :�!�ن �واھ�د Bر�ت,�و �� 
�6!ت و �و�!ت و �� (��7 (�ر!ب ��!ط ز!�ت (و�ط ا���ن و آ�!ب :ذ!ر!�  �7�)
�Gری ا���ن �ر �!وا��ت �!ز )� ����ر در �را�ر �,�!� ط�!>� و �!ره �6

�(�8وت  ��ز����7ی �دت (� ��� ا%-  (�ر!��ً �و�(�ھ��G :د!ده ھ�ی �2ر�� و �6
� - از !�د!Gر��ل آن ���وب �!�و�د �� در �6�روی ز�د���B ��ر و �!ر (
  .:د!د �واھ�د �د�را�,�م ��
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�ل در 2ر�ُ� ر Bر!ز ��:ذ!ر و :�!�ن ��:ذ! (�ر!��ِ    �ر�تِ �� ��وی (ر�� و (
�!� داری �ز�د�B ا,(���2 و ��دی و �>�وی ا���ن، در �2ر�ظ�م ط�*�(� �ر

�(� از ط� ا���%� از :!�ر�ت ھ�ی (در!,� و ����، �وا�طُ� ��و��، Bذ
����ِت ��دی و �!روھ� و �وا�(�7ی���>!ِن �و,ود آ!�ده در  ا,(���2ِ را!ط و ا 

�6!ِت �زرگ و �راB!ر  U! �ِ<ن و �و!د دھ�دهُ �رار�!دِن �ط!��ا!ن �2ر، 
�!ِت �ظ�م �ز�ور و (>6*�ت و (�>�ت آن �و��اھد �د، �و!�� ا�ت �� ,�!Gز!ِن (

�� در 2!ن ��ل ��!د در�ردار�دهُ �6!ت �و!��  ���� رھ�	ِ� �ط>ِ� �ل ��ر!ت از (
B!ِر �و!ِن �(>6ق �� اا!ن �6!ِت �زرگ و �ر. �ظ�%م ���دھ� و  :6!دی ھ� و ��ا�����

�ل !��(ُ� آن ���و�!�م ,���7 ��78وم را�(!ن و وا�>� و (�آ!�ده در وا�� ھ��ن 
�=ً �2ری از ھرBو�� ������ت ��:!(�%!�(� و !>�� ,��>ُ� وا�ِد ,��7ِ� ��

ھرBو�� ط�*�ت و ������ت و (��!زات ط�*�(� و ھرBو�� (*�!م ��دی ھ�ی ��6 و 
�و�� و ھرBو�� (,�6 و (ظ�ھر و :!��ِد �(�Gرا�� و ��ا����� و ر�\ آور و 

ا!ن ھ��L!ن ردی و ��دی و �>�وی ا��ن و ����ر��*ت زای ا,(���2 و �
ی ا���ن �ر �!وا��ت و ھرBو�� (�ر!ب ��!ط ز!�ت (و�ط ھرBو�� �(�Gر

  . ,�!� ط�!>� و�!ره �واھد �ودرBو�� آ�!ب :ذ!رِی ��ر در �را�ر �ا���ن وھ
�و�!�م، در �طAِ  (�ر!��ِ    �را!�دِ � دBرBو�� از �ظ�م �ر��!� داری �� ا!ن 

�ل ! :را(!Uِ ا,(���2 و �!��������رزه ا���ن، از طر!ق ا���ِل ( �ُ)��
 ا����!ت Bرا!��ُ� راد!��ل و ا�*=�ِ� ا�راد ��ر 62!� �ل رو%(�ر!� و ���رزه:

�و,ود!ت  �!6� ����� آن درا(>6*�ت و (�>�ِت ���ظ�م �(�Gرا�ُ� �ورژوا	� و 
 �� ط�!>ت و �� �6�روی ز�د�B ا�����7 و در ������ت �!ن آ��ن و در روا�ط��ن

�>��ی .دات ذ!�!�ت ا������د ا�,�م �� :ذ!ردود!Gر �و,� �LرBو�!�م ا�� 
 ��ر!ت و آ!�دهُ �(�� و Bر!ز ��:ذ!ر او�ت %!�ن، در �طA �ف رھ�	� �ط>�ِ 

��دِی ط�*�(� در �2ر ��و�� �ر%� !� 62!� آن، ا!ن ط�*� ��رBر ا�ت �� ����ر 
 ��ا�(��ء ,�!�Gه 2!�� ا,(���2 و (�ر!�� اش دارای آن ,�7ن �!�� �!���د 

��و�!�م و ھ���ً �وا�(�ر �� ��وی ,��>� ر!���!ر �ر�ِت (�  ���وان(
�و�!�(�� !>�� ,�7ن �!�� ای �� در ��دودهُ ز���ِ� �2ر ��و�� (�  ا�ت

�ن ھم 62�� و ھم ا����� ا�ت و Bروھ�7ی�!�(ر!���>!ن ن �د  �ِ2�� ا,(
�!���(د!Gر �2��در (ط�6ق �� ,�!�Gه 2!�� ) ���ل 1!� ھ�ی :�	!�� ا���ر ا,(

 دارای  ود	و%وژ!U (� �دود �>!�� �� ط�*� ��رBر ھ��وا,(���2 �ود ���6ظ ا!
�و�!�م ھ�(�د و ��!ر ا���ر و 1!�� �D!ر از -ھ� و Bروھ�7ی ا,(���2 آر��ن 

�ن ا�ت �!��� � ا,(�����2ش �!��ِ� ا���ر�� ��Gرِش ���ط=ح �!طر����  
 ،����ر ا�(��ء ,�!�Gه 2!�� ا,(���2 ا��ن در �Gرش و (8�ِر �ود -دا�(� ���د

�و1ً �طور��%8>ل و وا�>� �!ز ز!ر<� ����ً �وا�(�ِر �8ظ  �6طُ� آن ھ�(�د،��) 
�و�!�م �!����د�ظ�م �ر��!� داری و �� �� �!�ن د!Gر،. ر �د (�ول �� 

�وع و در!�، ������ !U ط�*� درر:رو%(�,��� !>�� در  ���6!ت �ود، �� ( 
 ِ�����و�!�م  ��%*وه ��(> �طور و �و!ش ط�*�(�ِ  2!��ِ  و,ودِ (�ِد :ذ!رِش آر��ِن 
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(=ش و ���رزه ,7ت (�*ق �>�واِن آر��ِن �زرِگ ا����ِ� �(>6ق �� �ودش و 
�(�*ق Bردا�دِن ,��>�ُ  ر��%ِت (�ر!��ِ  �وده و �د!ن �>�� 72ده دارِ � آن���!دن �  
�و�!�(�� و ا!ن :(���!ِل 2!�ِ� او (�ت �را!ط �>!�� ��ورت ر�د ، ا�ت آ(�

�!�ود و ا%�(� ,7ِت ���,�م  در ا!ن را�(�ھ�� اشذ��ری وو ��و��	ِ�  �6,)� 
 ا!��L!ن �(�ول �ود؛  �طور ����ر���دِن ا!ن ر��%ت (�ر!�ِ� �ط>�ً ��!د

�����وب  آن 1!� ھ�ی ا,(���2 د!Gری �� در ا!ن راه �(�د اودر��%! 
�ِ� و,وِد ا,(��2ِ� �و!ش��6�� در �دود �>!�� در �� ا�,�م �!Gرد�د �� در (� 

  . �دن ا!ن ر��%ت �� او (وا�ق و ھ��و	� دار�در��
�L دود (�ر!��، ا!ن �را!�ِد ر   ا%�(� در�� ً�)��� �ِ���Lوب �*!�س ھ�ی ز

  در ,��>��!روھ�ی ��(6ف ا,(���2 و �!��� و �>�وِی 2�ل و ���رزه ���ده
�م و �!ِف وا�>� و ���ِص  ��رو (�و1ت آ�را (>!ن �� 	 �ر�ت آن و (D!ا�ت 

 ��در �*!�س ز���� (�ر!�ِ� �*در ���� ��6د �دت ا!ن �ر�ت و (D!	ر و ���د ا
�و�!�م  ��ل ���وی و �طور �و�رِی در را�(�ی(�و1ت در2!ن� ا�ر (�*ق 

�!�ود �7)���و�!�م ��ت ر�. ا�,�م �!G!رد و در �را�,�م ��7	� �ود �� 
����ً ( آ(�ِ (�ر!��ِ �ھ� و �رودوأم �� :!c و �م ھ� و �راز  ,وا�� ��ری، ھر�Lد ا

Bز!ر �	� در �*!�س ھ�ی ��(6ف (�ر!��، و%� �طور ��و (و�ف ھ� و 2*ب Bردھ
�� در ط� آن �طور ھد���دا�� �� ا�,�م ��!د �� �ر��6 !� �را��6 ��(�7 �ود�ر 

�� ا���ل ا�(��دی و ا,(���2 و �>�وِی �(>6ق �� Bذ�(� ھ� و ��وِی ��)
����ده و �,�!��ن  ل :�!�ن داده�(�Gری و ���را�ری و ا�*!�د و ا��رت �طور 

�و�� ��!�م ���!ده �!�ود ��(*ر �6!ِت �ظ�م �و!�� وا�>�ً و از ھ�� ,�7ت ا����� 
 �ر�ت (�ر!a،  در (�6!ِل ��7	� Bر!ز��:ذ!رِ  ����را!ن، در (ط��ق �� ا!ن �!رِ .Bردد

�� ا���لِ ���ِ�  و (>6*�ت و (�>�ت 2!�� ا��ن �ظ�م ط�*�(� �ر��!� داری(�� و (
!� Bر آ��7 ����د ا���ل Bو��Bوِن  د!د�Bھ�7 و 2*�!د و ا!ده ھ�ی (و,و%وژ!�7 وا!د	
�ذھ��ر��!�م و ��!ر �Gرش ھ� و Bرا!ش ھ�ی ب، ���!و��%!�م، %!�را%!�م، ��� 

�و�!�(� ������ ,�7ن ��!ش و �م ��ا����� !� �را�� و �را�,�م �ود ,�7ن �!�ِ� 
�=ً �!�� ط�*� ��رBر ��!د��در ا!ن ار(��ط، (�8وت ,�7ن .  !���د زوال و ا���ء 

�� آن ا!د	و%وژی ھ�ی د!Gر در ا!��ت �� ,�7ن �!�� ���و�!�(� �� (� ��!�
�و�!�م رِ �ز�ور ��ز(�ب و �!��Gر و �و!د دھ�دهُ �ر�ت Bر!ز��:ذ!� (�ر!a ��وی 

��د در ��%!�� ھ��ُ �وده و �>���1 در ا!ن را�(� �ر�!� آن ورد و ���رزه 
����ً از,�7(� و �در,�(� �(�8وت از !�د!Gر، �!Gر، ا%ا!د	و%وژی ھ�ی د�(� ا

��!�د 62!� آن ,7ت B!ری و �ر�ورد و 2�ل�!��� 2*�!د و ��ورھ� و ارزش .��) 
�>�وِی  ھ�یِ  �رھ�Vِ ا!د	و%وژی ھ� وھ� و 2=	ق و ا�=�!�ت و ��!ر ا,زاء 

(� � از ,�7ط�*�(ِ� �ورژوا	� و �رده �ورژوا	� و :!���ر��!� داری و !
�(ر�رای �8ظ �و,ود!ت �و!ش�  �را���ا����� !�� در�را�ر :!�رویِ   �!�(ر !� 

�و�!�م  �Bر�ت����د، ر!ز ��:ذ!ر (�ر!a ��وی !��ن �*�و�ت و ��ز �*�و�ت !%
�و�!�(����ً ,�7ن �!�� ��در (  ا����� و 62�� (وأ��ً  راد!��لِ  و ھر �Gرشِ  (
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��!��د!Gر و �� ��!ر  GLو�Gِ� ز�د�B ا�����7 و روا�ط��ن  ھ�یز! ��
 �ر��ب )�و,ودات ذ!�!�ت ا������د و �� 2ر�� ھ�ی �>!ِن د!Gِر ط�!>ت

�ورد از ,7ت !� ,�7(� و ً�����=ً ا�����  (�*ق ,��>�ُ  �وا�(�رِ  !� (�� وا�>�ً و 
 ُ�<��و�!�(�!>�� ,��(�ر!a ��وی (�*ق  و ھ�راه و ھ��و �� �!ر �ر�ت  �وده 

���!� �<�  .دا!ن ,�
�ط6ب از د!   (� ا!� �,���(� در ا!��ت �� د�Bه 62� �� وا�A و �د!�7 ا�ت ا

�و�!�م ، �� از �ظر�Bهِ ���رBری ��!�(�  وا�>�ً ط�*�(�ِ ا!ن �ر�ت (�ر!a ��وی  
��!<��ن �� Bذار از �را�ِل �روری �� و �� �!وهُ در �دا�ل �دت ز��ن 

!Gر �L  د �� ط� �L دورا��7	� !� �>��رت و ا�,�م B!رد، GLو��ا�*=��
��!رھ�	� و� �L ر�ت در طولB ورت �واھد� �	�7��� L!زھ�	� �� - دت ز

�G)6فِ  �� �را!�دھ�ی  �!روھ�ی��)�� �� ا,(���2 و �!��� و  دهُ � 2�ل 
 �� �!��� .ا!د	و%وژ!U در2ر�� ,وا�� ��ری درز����7ی آ(� �واھد دا�ت

د و از 2ر�ُ�  ��=ً در ا�ر رو!دادی ط�!>� ���6 ���و، اBر �وع ��ر��ده (ر،
 ���7, �<��و�!�م !>�� ,��ھ�(� �ذف ��ود، �رور(�ً و �ط>�ً �� �2ر 
�� �!�ن دا�(� ام �واھد ر�!د و%� GLو�� و �L و�ت آن  ���و�!�(� ��78و�

 ��  �!ل و 62��ِ و%(�ر!�	�ر :�ِ � ��ظر �ن، �D!ر از راه ا�*=.���>6وم ا�ت
�و�!�م، �� ا�(��راً ��2رت� �و�!�%!�م �=����6 :س ��ِ !�ر از (�*ق �ر�6ُ� (

�ل ا�(��د� ,�از ر�!دنِ ���>!�� از ( �ِ��� Aِ�2 >� �� �ط��ی وا,(
�)�!%�)!:��  ر�ور�!�(� و���ط=ح (در!\ Bرا!��� و �!رهِ  ��!رھ�ی، ھ�� ا�ت

����ً �و,ود آ!�دهُ � (=ش  �>��	� ,ز، رو!7ر�(� و �طور��6، د!Gر�7ر��ل ا
�� 2*ب ا�دا�(ن و !� ��!د ھم �طر!*� ��ورت *ب ا�دا�(ن و ��ز  �� �2رای

�� Lون و Lرا �طور وا�ط� و ا����ً  �ر�6ُ� (�ر!�ِ� �>!ِن �=د!Gر درآوردنِ 
B ر��6ُ �روری ,7ت��و�!��� !>�� � �<�  �و�!�%!�م  ا�(*�%�ِ  :!و�(�ُ ذار �� ,�

  . ��واھ�د دا�ت
�و�!�(�7 �>�وان    � ��ا%�(� �*�ود (!�ر�:!�روان :رو%(ا�روزه د!Gر1زم ا�ت 

�و�!�م ھ�(�د و �L!7و,� �� �آ��7	� ا�ت �� �!ش و �م ا�*=�� و �واھ�ِن (�*ق 
�و�!�ت و �ورژوازده و ��� دروا�� ���6 �!ر ����� �� )ا�د �ده» ���د«

�6�� �و!ش را (�*ق ن و �>!ن آر��ن و ھدف ��	� و ��7	 ���(�ً رو��
�� ,���7ِ  وا�دِ >�ُ ���!دن �� ,���� �>�وان ��و�� و�!�(� !> وا�>�ً  ���78و� ��

ام �دا��د و �(� ا%�*دور �� (رو!\ و ا��2ُ� ا!ن ا!ده �:رداز�د   �!�ن ��وده آ�را�ن
ِن ا!ن ,��>� را �طور و راه و ا�(را(ژی  �ورد �!�ز ,7ت �(�*ق Bردا�د

 ِA!�� ��و ا�(را(ژی و (��(!U ھ�ی �*(�ِ�  (>	!ن �رده و د���ل ���!�د 62
ا%�*دور �� آن  ��ل �(� در2!ن  راد  در ھر �ر��6 �>!ن (�ر!����وری �و
�و�!�(�،  وا�د ,,��>�ُ . ��� :!و�د زده و ��ط�ق ��ز�د7ا�(را(ژی ,� ���7

، ��2ر(�ت از ,��>� ای در 2ر�ُ� �ل B!(� ھ���Gو�� �� ��=ً �!ز �!�ن Bرد!ده 
 ط�*�(�  ��دیِ �� در آن ھرBو�� ������ت ��:!(�%!�(� و ھر�وع و ھر��ل (*�!م
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�� (>6*�ت و (�>�ت و ������ت ط�*�(� و ھرBو�� (*�!م ��دیِ ����6 و �و�� و ( 
�� و ر�\ آور و ا��رت ��ِر �� و ظ�%�����ا ��(*!م و �!ر��(*!ِم ��Bونِ �Bو�

��دی و  ا,(���2 و ,�>� و �ردی و�>�وی و ا!د	و%وژ!U ا��ن و %ذا ھ��L!ن 
وا��ت  �!ودات ذ!�!�ت ا������د !>��ھرBو�� �(�Gری ا���ن �ر ��!ر �و,

�ل��Bو�� آ�!ب :ذ!رِی ر!��(� و ھرBو�� (�ر!ب ��!ط ز!�ت (و�ط ��ر و ھ (
��ن �!وا��ت در �را�ر �,�!� ط�!>� و �!ره د!Gر �طور �ا���ن و �(� ا1

 ُ���ل و �ط>� و :�!دار :�!�ن :ذ!ر�(� و �,�!��ن ������ت و و�>!ت ,د!ِد ازھ�� 
�=ً ا�����ن ا�,�م �و�دهُ :�!�ن ��� �,�7ت ���(*رBرد!ده ا�ت و ��ِر (� �دا��ِر 

دادن �� �(�Gری �!وا��ت Bو�(�وار �ر B!�ھ�وار �L���L ھ�وز ا�,�م �Gر�(� 
  . در ��ِل ا�,�م �دن ا�ت

 ���!(وان در��ره �دت ز��ن 1زم   ا� ��ژی  ,7ت (�*ق ا�(را(وا�A ا�ت 
�و�!�م� ای  اھداف و طر!ق و �!وه �� �ط��ق !>�� در وا��,��7ِ� ��ول �� 

�ن (����ل �!�ن دا�(� ام و ��  و%� �L���L؛ذ!=ً �!�ن �واھم ��ود :!ش �!�� �رد 
�!�� دا�(� ���!م �رآوردی ��!�را,��%� و ��6 در ا!ن ز��واھ!م �7ر�ورت  ��

��نBن�  و �!وه و طر!قاف �!(وان 8Bت ��، در�ور(!�� �8رض ا!ن اھد 
 :ذ!ر�(� �ود و درا!��ورت �L���L �8رض ��ر رو!7ر�(� ت�طور ���� و در�

و ���(�ً �� �و�*!ت :!ش رود، ��زھم، �ر��ب GLو�Gِ� (�و1ت و رو!دادھ�ی 
و�وع !���ده در ,�7ن  ا,(���2 و �!��� و ا!د	و%وژ!Uِ  ا�(��دی و(�ر!�� و

 ِ�Gو�GL �� و�!�(� وآ(� �و!ژه در را�ط���  �!رآ(ِ� ر�د و :!�ر�ِت آ�Bھ� 
���رزهُ ا�*=�� :رو%(�ر!� در ,وا�� �ورژوا	� و �ر��ب GLو�Gِ� ا�ِر آ(ِ� 

�ل �و�!�%!�م ��  GLو��Gِ (�*ق و (و�>� ,��7ِ� �و�!�%!�م و�� �را!�د آ(ِ� (
�ن ا�ت (� �Lد���و�!�م، � �ده !� �(� �!�)ر �7L �! ��(ر)ن !� �Lد!(دو !� ��(

�و�طول ���د (� ��ل  ���(�ً !�س ,���7 �طور�م در �*!ھدف ��ول �� ا!ن �� 
�و�!�(�7 �!��!�ت از ھم ا��ون و . �(�*ق Bردد��>ذ%U و �7ر��ل ��ظر �ن 

(�7ی ! ار(��ط �� �>�%���6ظ �ظری و �ر���� ای و در در ھرز��ن در آ!�ده،
 ِ�6����رزا(� و2� Aدور، �وری و ,���7 �ود در �ط*� �طور دور  �(� ا%

(�  �(�،  و �ر�وردی �*در ���� دراز�دت وهو دور�Gرا�� و �� ��Gا�د!���� 
�!(وان �� و از  �طور �*�� ��دا�� ھدف ��7	ِ� ا!,�د ,��>� ,��7ِ� وا�>�ً ،آ�,� 

�و�!�(� را �د�ظر �رار داده و د���ل ���دھر,7ت�  .  
ا�(را(ژی «   �L!ن ا�(را(ژی آ(ِ� ,���7، �� از �ظر �ن �!(وان آ�را �>�وان 

آن  و ذ!=ً ��ز ھم در��ره �طرح و د���ل ��ود» :رو%(�ر!�,��7ِ� ا�*=�ِ� �و!ِن 
�ِل آن در �طA (و�!A �واھم داد��ھر ، ط�>�ً از طر!ق (�*ق �و�!�%!�م و (

�و2ُ�  �ط7�Aم :!و�(ِن ا!ن رو�دھ� در��ور !� ��!د (>دادی ��ور ��ھم و ,� 
�و�!�م . ��ورھ�ی ,�7ن �(�*ق �!�ود�(��7 و �>7ذا د���ل �ردِن �و�!�%!�م و 

���Bور �طور,دا���� از ا!ن %��ظ و - �ر��ً در ��ور �ود و در ا!ن !� آن  
��ِر در:!ش - �ر��ظر از ,�7ت د!Gر ���!د �ر,�م �و�*!ت آ�!زی دا�(� ���د �� 
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�و�!�م در 2� ��!A و �� �را�,�م  �� (��7 راهِ - �ُ� �ل B!(�رBر�(ِن راه ا!,�د 
��� رھ�	� ��ر!ت ھدف ��	� ���وب  و ا�و1ً ��� �وده:!روز��دا����7	ِ� 
�و�!�ت و ھر Bروه !�ھر .  �(�8وت �!���د-�!Gردد��و�!�(�رد ��  �زب 

 ِA!���� داول��!�(� ر�ِم)� �ر در 1ک �ود« �دهُ ���ط=ح  �!ش و �م 
�و�!�م در �*!�س :!ش از ھ�� ھدِف ��ول  و %ذا را (رک ���!د»�رو�ردن� �� 

�ل ,���7، و �� �و�!�%!�م د��ن ��7	� و  �*!�س ��ور �ود، را �>�وان آر��ر
 ِU!)ر را ���6ظ �ظری و در :را���	� �و!ش در�ظرB!رد و �Gو�� ا!�� ا!ن ا

%!ت (��!=(� اش �(� ا%�*دور �طور وا�>� ��6وظ �ا,(���2 و �!��� و �>
�7��!د و �� (��7 در��ِن �>�%!(D!6�) �2 و �!��� و �ی (رو!,� و��� و ا,(

 �)=!��ری و ذھ�ِ� ا�*=ب (�ر!��ً �ورد �!�ز و �و!ژه  راه (دارکِ در(�� 
��ور �ود �6��  ���ط=ح ,��>ُ� ��ص �ورد �ظر !�� درا�*=ب �و�!�%!�( 

�*�(� (� آ�,�  ���6� ,7ت :���Gو	� ��  �و!شدور ا�ت در �>�%!(�7ی 2
���ن و,�رِی ��رBران !� �!�ز��دی ھ�ی ���رزات روز�ره و)��>�ا!ن   ز��, 

 ا!,�د و آ�را �ورد (و,� �رار دھد و �!ز در ا!ن ,7ت �طور :!G!را�� �رای ��رِ 
�ورد �!�ز ���ظوِر  �و!نِ  ا�*=��ِ (�Y!ِس ��ز��ن ,���7ِ   �Gھ���ا!,�د :!و�د و ھ

��(6فو ا(��د 2�ل �!ن ���رزات �!��� و ا�*=�ِ� ط�*� ��رBر در ��ورھ�ی  
  ھ��L!ن و (=ش ���!د��!=ت �!ن ا%��6 �>�%!ت در ار(��ط �� ا!ن (و آ��Gه �رای

 در ز�!�� ھ�ی �ظری و �!��� و ا,(���2 ��  و ���ورت,7ت (��دل �ظر
��(	ور!Uِ  د�ت آوردھ� و �وآوری ھ�ی (�7ی د!Gر ��ورھ� و آ���	� ����!و

 �ظرات و  در ا!ن ار(��طو  �و�ش ��وده��ر��!�(� در ��!ر ��8ط ,�7ن
د (و,� و �رر�� و در�ورت %زوم �ورد �*د �ظر!� ھ�ی �طرح �و�ده را �ور

��ر��!�(� �ر�ورد !�ھ�ی ��در�ت و  �� د!د�Bه ا�(*�د �رار دھد و !�و ���  
     . و �!ره و �!ره���!د

   در �را!ط ا�روزه و �� (و,� �� (,ر�!�ت Bذ�(�، (>*!ب آر��ن و ھدِف 
�ل ��(6زِم د�ت !���ِ ���و�!�م ,���7 ��>��ی وا�>� و � (>داِد ��ول �� 

�و�!�(�7 �>�وان :!�روان ا�*=�� :رو%(�ر!� �� �ھر�L �!�(ر و �!�(ری از 
���ل !��(ُ� ��ر���و�!�م و طر!ق�78وم ��!A و (� و �ط !�(ِ� �و�!�%!�م و 

 ِ��� ِA!�� و ا�*=�ِ� (�*ق ���!دن �� آن و �� :!�ر�ت 2�6ِ�  آ��Gه 62
و و در ا�ط��ق �� ا!ن طر!ق  ھدف  ا!ن ��ول ��ت آ�!ز آ��7 در را�(�ی�و�*!

�����وط  �*د�(�ً  و ا!��7، ھ���Gو�� �� :!ش از ا!ن �!�ن دا�(� ام،؛ �!���د�ط  
�و�!�(�7ی �� �(�*ق Bرد!دِن ا�ِر ��ز�Gرِی �*�دا�� و �*!*ت ,و!���ُ �2�وم  

�!�ن دادِن �(�  د!د�Bھ�7ی �ورد ��ول �ود و ��%�(!,� :��ورھ�ی ,�7ن ���ت ��
�Lن ھر��� ��!�دی (ر و ھ�� ,���� (ر �� �ط�ھ� و �*�	ص و ا��را��ت و ا1

  .ا�ت 2*ب ���د�B ھ�ی �ظری و رو�ِ� ا�(��%ِ� �ود
 ,ر!���7ی  �� ��!د 62�� و ا�*=��ِ 2�و�ِ� ��!Aِ و �ط ���  در ز�!�ُ� راه 

�و�!�(� در :را(!U ا,(���2 ا��ن��و�!�م ,���7� در:!ش  ,7ت ��ول �� 
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����ب �!دا�م ،B!ر�د �� م �� �رح ز!ر �ود �ظر �,ددِ 	�ِ  و ��زBو �� ادا�ُ� �!�نِ 
  ::ردازم�

�ِل ا�(��دی و ��   ا�*=ب (�ر!��ً �روری در ھر ��ور، �� در�(!,ُ� (
 �!ش و �م 2*ب ���دهُ ��و��، ھر�L ا,(��2ِ� آ(ِ� ��ورھ�ی �ر��!� داریِ 

(� در 2!ن  �د، ��!��!�(ر و �!�(ر ��ورت ا�*=ب �و�!�%!�(�  �(,�6 �واھد
�ل ,���7 	� از �را!�دِ ��ل ������ ,ز���و�!�م در �*!�ِس � (�ر!�ِ� ��ول �� 

 و�وع .و �(� ا%�*دور در :!و�د وا�>� �� ا!ن �را!�د �طرح �B(� و ا�,�م :ذ!رد
�!���د و  �و�>!ت 2!�ِ� ا�*=�� ���� وا�>ِ� ا�*=ب در ھر ��ور ��وط �� و�وع

7�(ر از ھ�� �� �طA ا�Bھ� ط�*� ��رBر و  �را�,�م :ذ!رِی :!روز��دا��ُ �آن 
�ط�%��ِت ��%8>ل و ���ص آ��ن Aردم و��%�(!,� �� �ط� در (وده ھ�ی و�!� 

  �L���L �و�!�%!�(� ���د و :!روز Bرددا�*=با!ن .  ��(�G داردز��ن ا�*=ب
�>ُ�  از �ر��!� داریدBرBو�� �روری �رای ا�(*�ل�, ����� �� �و�!�%!�م، �

�!ت �ر��!� و در2!ن ��ل رو�درھ�	� !� �=وا�طُ� ��ول (�ر!��ِ  ��(� از ��
�و�!��و�!�(� ھ�(� :!دا ,���7 ا�,�م ��ورت ,��>� وا�د �م، �� �ر�� �

�ورد در�ور(!��.���ب �!�!د�رد، � �واھد �<�:!ش �رط  �ظر ھ�وز  در ,�
 ��=ً  :!ش �رط ھ�	� ��- 1زم �رای Bذار �� �و�!�%!�م ��دی و ا,(���2ِ ھ�ی

و در2!ن ��ل !U رژ!م  (�!��ده ���د�و,ود  -�ورد �رر�� �رار Bر�(� ا�ت
�ورد �!�ز ا!ن ,��>� �و�2 ا�*=ب  ا�*=ب (�ر!��ً )ا�(�دادی ���م ���د 

ھ�ی �ورژوا وا	� و آزادی  ا�ت �� ��!د د�و�را�� �ورژUد�و�را(!
�6(ر!ن ��ل آن���ل �ر (�*قِ ��  -د�و�را(!U را در )�� �6�   �را�ریِ  ����ِ از,

��!ن �*وق د�و�را(!U ا�6!(�7ی Y) رد و��6 و �6!ت ھ�ی �(�د!ده و �!ن زن و 
  �ر�رار ��زد و �� !U (�ول ا�(��دی و !U ,7ت B!ریِ -  �!���د�!ره �!ز
��رBران و  در �LرLوِب ,��>ُ� �ورژوا	� ,د!د ,دی و :�!دارا�(��دیِ  �ِ8� �� 

���ن )� -روزی! در�ورت :-ب د�و�را(!U(�*ق ���د؛ ا!ن ا�*=ھ�ُ� ز�
 �������ن :ذ!ِر ��!ِن (� �دا��ر اY) ِن��>� ای را در :� �واھد دا�ت �� در��,

���ن در �LرLوبِ )��ر�U!  �ُ6وا	� در2!ن ��ل �ورژ �ظ�مِ و ���%A ز� 
�ِل �!�(ِر ا�(��دی و ا,(���2 و ��%�(!,��>!ن (�ر!�� ,7ت��  �راھم �دنِ  (

���وب �!Gردد�� �و�!�%!�م Bذار ,(���2ِ :!ش �رط ھ�ی ��دی و ا . 
 ا���ر ا,(���2 �!روھ�ی ا�*=ب �و�!�%!�(� را ط�*� ��رBر و 1!� ھ�ی (�(���ِ 

���!��و2ُ� ا���ر  ا�*=، و �!روھ�ی,��ز�ور را ط�*� ��رBر و  U!)را�ب د�و
���!�) �6�,�� و �ورژوازی �وUL و �!ز ��!د �ورژوازی )»:رو%(�ر �!��«و 

62�� و ط�*�(� ��رB �ط ���ِ و. (��!ل �!دھد�(و�ط  A!��  ر� ��)��ری و 
ھ�ی Bذ�(�، در ز�!�ُ� GLو��G �>�%!ت درس آ�وزی  از �ط�ھ� و ��در�(� 

�و�!�(�7 در 2ر��ُ ��2����ورھ�ی ,�7ن، ا,( �ُ� -  در دوران ��و�� در ھ
ت  ا�ر �د!�7 و �رورِی :���Gو	� �� �!�ز��د!�7ی ���رزاا%�(� �� (و,� ��

���نروز�ر)�7�(ر ازھ�� ��2ر(�ت   رو!7�ر�(�-ه و !� ,�رِی ��رBران و ز��
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 �>�%!ت (رو!,� و (��G� �� �D!6ه و �ر�وردی ��!�ر دراز �دت و �� �!وهُ از
�ر و :!G!را�� در �!�ن (وده ھ�ی و�!�ِ وا�>�ً ����ب و �و�رِ )����رBر 62�� و   
�ش ���ظورِ )��و�!� ��ط وو ز��و�!� �طور  ا!ن (وده ھ�ی (� ار(*�ء آ�Bھ� 

 �Lن ھر���؛ و �L!ن �>�%!(� ���وص  (ر و ھ�� ,���� (ر ��!�دی�(� ا1
���وب �ده  �<��78وِم (دارِک ��ری و ذھ�ِ� ا�*=ِب (�ر!��ً �ورد �!�ز ھر,��

 رو!7�ر�(� �طور و ��2د(�ً ��!د (� ز��ِن (�*ق :!روز��دا�ُ� ا�*=ب �و�!�%!�(�
     .  (داوم !��د:!و�(� 

 در ا��ر  ز���� در آ!�ده   ا!ن ��(� �!ز ���ل ذ�ر ا�ت �� �L���L �8رض
�ِل ���ل �ر ا��ر!ت ,�>!ت د�!� و �� �!زان ���� از ()����ورھ�ی ,�7ن 
��:!(�%!�(� ا�*=ب �و�!�%!�(� ا�,�م Bر�(� و �و�!�%!�م  �ِ2��ا�(��دی و ا,(

Bرھم �ر��ً ھ�وز :!ش �رط �ر:��ده ���د، ��ظر �ن، در ���!���ده ��ورھ� ا
ھ�ی ��دی و ا,(��B �ِ2ذار �� �و�!�%!�م �راھم ��ده ���د ا�,�م ا�*=ب 

        .�و�!�%!�(� و Bذار �� �و�!�%!�م �!(وا�د (�و%� (�ر!��ً �روی و �,� ���د
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