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و���                          :  

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

ه در����ره ا�(����د �و���%����(� و �و���%����م �و,��ود آ���ده  ���و�ژ���ن
 ارا	�� (و�����ت 0زم در ا�ن ا��ر �و��ش ��رده ام (�� ���%ذا . ا�ت

� و ��وا�ص  �و�و�1ت �(� ا%�*دور ��رو��� ھ�در �ورد ,وا�بِ 
 ِ�%���5(ر ��ردِن طرف ����م؛ و%�� در���ن ���  را �ر �ز�ورا�(���

�ر������ از �ظر������ ھ������م �������وص �ظر������ ام در������ره �����67وم 
  ,د��دی ھ�م ا�����ً ب��� ا��ن و,�ود �ط�5. �و���%��م ��ز 9ردا�(� ام

�����رز �� و �;�%����ت ا,(������1 هدر����ره ����ط ����� و �����وه 1����و
�و���ت ھ� �;�وان 9��روان ا�*=�� 9رو%(�ر��، در دوران ���و�� �

ق ���دن �� �و���%���م و ���ول و در �ط< ,���6، در راه (�*
�و���م طرح و ���ن Aرد�ده ا�ت� �� .  

  ���د �و�	                                                                         

  ٢٠١٢ �	رس ٢۵                                                             
                                                                             

                                                                             
�(�ب��ل ��دی��ط=ع ��ر���م �� درو�را�ت دوم (C�	را(� در                                                     

�ت �  �ورت Aر�(� ا�ت،�� �� ٣ و ١ھ��	� از �����ث د��Eو�� 
 ������۴ق را ,���دا�رده و در ������ث ,د����دی (����ت ����1وان ������ث 

۵�����ون ������ث ا در ����Kپ 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                                            
                               

                          
                         

           
                                                                    

                                                                                                      
                                           

                                                                          

                                                                           
                                    

                                                                                                                                



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  

�ر�ت �:  

  

      ٧                         �و��	���م و !�و ��م -١

  

  ٢۵               ط
#	ت و دو�ت �ت �و��	���م -٢

  

٣- �  ۴٩            د�و!را�� در '	�&� �و��	���

  

  ۶۵          ����� �و��	���م در ا�	د ,وروی -۴

  

  ٧٣                     راه آ� ر��دن 
� !�و ��م-۵

                           ٧٣          ��ش ,رط �	دی و ا'�	2� 1ذار 
� �و��	���م -      

   �ش ,رط �5ری و ��	�� ا '	م ا #�ب                              � -      

�                           ٨۴                            و 
ر�	�� �و��	���م       �و��	���

�	 � �رو�	ر�	 -      ' �   در راهدر
	ره ا�راژی آ

                        ١١۴                                              �9ول 
� !�و ��م      

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  �و��	���م و !�و ��م -١   

   

از » �و���%��م« �ن �� در �و�(� ھ�ی ���*م ���ن Aرد�ده، ������ر �ظر    
�و���(�« �;�ِن  �و,ود�تِ ���و ��67ومِ � �;��ط��ق �� »�ر��5 او%�� ,� ،

 ��دِ ، و از �وی د�Eر ��;��ی �را»(� Aو�*د �ر����«ا�ط=ح ��ر�س در 
1�و�� و��%���� 9�و�(� و �داو�� ا�ت �� در ��(ر و در �طن ھ��ن �ر��5 

�ز�ور در را�(�ی ��ول  �;��و���(�«�� او%�� ,�� �;��ر��5 ��0(ر ,�« ،
�ر��5 ��0(ر« ا�ن  و؛ط�ق ا�ط=ح ��ر�س در ھ��ن ا�ر، �ورت ��E�رد «

��ر�س در آن ا�ر ا�;� در�ظردا�تِ  ��،را �ن �Kرده (ری از آ�)�A شد�را�  
�و���م« �� واژه ھ�ی ،در�ظر Aر�(� ا�ت��و���(�«، »� �;�و ��ره » ,�

 �و���%��م  �ن �رای �ر��5ُ  ا��ره ��م �� �د�ن (ر(�ب ط�;�ً .���ص �رده ام
��ر�س در  �K(ری از آ���ز ا�;�د ��د�ظر ��ا�ر �ذ�ور در�ظر دارد 

  .ام �رارداده
ً  �K���K،�را�ن   ���  روا�ط آ��ن  ا�����6 را در�ظرA�ر�م و (��6 روا�ط ��ن 1,�%(�

 از ��%��م در �5�روی ز�ر���ی ا�(��دی �و� �ر�9	��� ط��;ت را ���ر �Eذار�م،
��ت  �ذفِ  ��67ومِ ���و%��ھ�ی �ورژوا	� �ر و��	ل (و%�د و �;�ش و ا%�Cء  

��ت ا,(���1 �و����ظ�م ��ر�زدی و �ر�راریِ %���ز�ور%��(� �ر و��	ل   �� 
 �ر�رار از�وی د�Eر ��;��ی������ت (و%�دی �و���%��(� و �� ���ن د�Eر 

وا	� و  �9��ن دادن �� آ��ر و �*���ی �ورژ 9�و�(� و �داومِ  (�ر���ِ ��دِ  �را��ودنِ 
 ا�,�د ������ت (و%�دی  در را�(�یط�*�(� در ��طُ� ������ت (و%�دی �و,ود

�و���(� ا�ت�دوم ی �� ,��� و �و» و,� ا��(�« ���ت را �� ,���ُ  �ن �وی. 
�م1ر�� ا�(ی �و���%��م در»و,� 9و��«را �� �� ، ا�(��د �و���%��(�.��دی 

 ُ�����ل �ر � �د ������ت ��ن ا�����6،در ز)�� ��;�و,� ا��(� : دو و,� ا�تن 
��ت ا,(���1 �و����� ����Eرِ %��ِت  ��ور روا�ط (و%�دی �و���%��(� ����(�% 

���و و,� 9و���و,ود�ِت ���ِت آن  �� (C�	ر و �� 9�و�(� و �داومِ  ��%�� رو�دِ نِ  
�و���(� �����(�ول  ا�ن روا�ط ,6ت ��ل �� روا�ط (و%�دی�  ١.د 

______________________________________   
١-  ِ�Eو�EKردی و ��و�� ا�راد� �Aر��ه و  ن از آ����ر و �ط< �ر�ورداریِ   ز�د

 طرز ��ر و ا�=ق و ر�(�ِر  (�6�=ت در ا�ن ز�د�A و EKو�Eِ� رو��� و%وازم و
��ً �� EKو��E و �طِ< (ا��ن  �ردی�*)�� ���ِل روا�ط آ��ن �� ��د�Eر و �د��6 ا�ت �� 

����د و �E)�� ;ت�ط� �� ً ����؛ %ذا �� ا%��ل 9�و�ِد �� آن �وده و (و�ط آن (;�ن ����د در  (
��;��ل � �����������ت ا�����6 �� ��د�Eر و �� ط��;ت� از�و���%��م �  ���;� و �را��ِد 

�=ً ����Eر و ��زAو���دهُ و�� �;�ِن ز�دAاز (C�	ر و (�ول ا�ن ������ت����دی و   �ِ��
   . در ,��;ُ� �و���%��(� ��ز ھ�تآ��ن�;�وِی ��و�� و �ردِی 

    



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

 

������ت ��ن ا������6م�و���%�    �ُ������ت ا,(���1 و  در �5�روی رو در ز
;��رف �درت �ر�9	� آن از ���و ��67وم (:  ا�ت�وی ��ز دارای ا�ن دو و,�

 �ورژوا	�  و �رھ��Eِ  ���(�ر ���������� (و�ط 9رو%(�ر�� و درھم ���(نِ 
ِ���م و �ر�راری ��و�تO�)را���تِ و �ورا	� ��رAری  وا�;�ً د�و� �ظ�م  ��

�;�وی �و���آ Pوز�� و �رھ����%�)�  و از �وی و,ود�ت ���(��ن ��ورت 
 �9��ن دادن ��  9�و�(� و �داومِ ��د (�ر���ِ  �راد�Eر ��;��ی �ر�رار ��ودنِ 

��و�ت و ا�ور ����� و ��ز رAری �;�� �و���%��(� و ھر �وع ����و�ت 
و در �5�روی ��ر و �*���ی �ورژوا	� و ط�*�(� در �وزهُ آ�وزش ھرAو�� آ

�و���م �;�وی در را�(�ی ��ول ����� ��  ا�ت �;�� ,��;� ای ��، (� آ��,
 دارای �ظ�م روا�ط ��ن �ود ا�����6 ��ز ��Eردد، آزاد از ھرAو�� ��و�ت و

�;�وی Pوز�� و �رھ���ل �ر �;(*دات ��7�5، ا�=ق و 1واطف، آداب ( آ)��
�����د)و ��ن، و ھ�ر و اد���تِ  ���=ً ا����� و 51�� .    

 دو  �ط;�ِ �� �ر�راریِ  در �5�ت �ود ن ا�����6در ز���ُ� روا�ط ��    �و���%��م
�� 1ر�� ھ��� آ��ز ��Eردد ی ا�(��دی و ا,(���1 و �;�ویو,� �ز�ور در (

�و���م (داوم ����د(� �ر��5ُ و��ل �� �� �و���%��م و,� ا��(� �����ُ .  ��ول 
ً ���ِت آن���5ظ �و,ود�تِ  �ل و (;�%� ���(نِ  و و,� 9و�� �ر���� آن  �را��ِد (

�و���م، ا�ق و دور���ی������د ��6	ِ� �ط5وِب آن وی ���  . را ���ن 
�ن در �و�(� ھ�ی ����د و (�ر�ز   درا��,� ���د �(ذ�ر �وم Q) را (��6  ���*م 

�ن ا�ت در �واردی ���رروی و,� 9و��ی �و���%��م Aذا�(� ام و ا�ن ا�ر 
ر آن �و�(� ھ�  ا��6م �� ��ر��	� �� ا���ل در �ط�%ب ارا	� �ده د�و,ب �روزِ 
�ن �ده ���د �� در �و�(� 67وم �و���%��م از%��ظ و,� ا��(�ی آدر �ورد 

���ر در1�ن ��ل �;� در ر�� آ��6 �ده ا�ت؛ ا�راد و �*ص 1�و�� �و�(� 
�ن �ودم �� آن �9 �ردم-ھ�ی ���ق �ن در��ره �67وم �و���%��م �� ھ���� 1دم - 

��د ���� �رروی و,� ا��(�ی �و���Q) �75 در (و,� و)��%��م �وده �� ��ور 
�=ً �در�(� و%� ,�ھ�ی ��(5ف �روز �رده ا�ت�� در��%��� و,� 9و�� ھر�Kد 

��د وا�� �ده ا�تQ) ورد�   .�طور ��,���� و �� (��6	� 
   �د��6 ا�ت �� �و���%��م از %��ظ و,� ا��(��ش �� (��6	� ��ز ����داً و ��ھ�(�ً 

�� از آ�,� �� او0ً ھدف ��6	� در�*�*ت  ا،از �ظ�م �ر���� داری �(�7وت ا�ت
�و���م ا�ت و �د�ن %��ظ �و���%��م �ر��5ُ �� �و���%��م � ��  ا�(*�%�ِ  (�ر���ِ �5

�و���م ���وب ���ود�روری���م ��  ,6ت ��ول �� �� و �����ً �ن ��ر 
 ,6ت  �و���%��(�� ,��; �طن در ,�ری (C�	ر و (�و0تد 9�و�(� و �داومِ �را��

�و���م �طور ���(�ً (;	�ن ���ده ای��ل ���  دار�ده و ���ت ��شِ  ز�ده ��Eه �1�لِ  
 در1�ن و,� ا��(��ش ��ز �����د %ذا �ن و,� 9و��ی �و���%��م راا�ن ,��;� در 

 و ����Eر ���و���دی ا���� آن �و���%��م هُ و�ژ» ��ھ�ت«�� » ,وھر«��ل 
و ��5م و �د��6 �رض �دهُ  �روری  و,� ا��(� را ��(رِ  و(�*ق و (داومِ ��دا�م

وب  ا�ن ,وھر و ��ھ�ت و ا�ن ���ون ا���� ��� و,� 9و�� �;��(�*ق و (داومِ 



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

 

���م����*د�� ای �ر « ���ق �ن ���م �و�(�ُ در دو (و��< ��7ل ا�ن �ط5ب (
در��ره « �*�%�ُ - »در��ره �Kد ��	�5 (	ور�O«و » (	وری ا�(��د �و���%��(�

�و���م�   ).آ�ده ا�ت» �67وم 
�ن در �و�(� ھ�ی ���*م (��6 و,ودِ   ��  و,� 9و�� را �;�وان �;��رِ   در��%�

 ِ��1�و ُ�;�» �و���%��(�« �و�وم ��  �و���%��(� �ودن ا�(��د و �ل ,�
 وا�;� و در�ظر Aر�(� �ودم ا��ون �(ذ�ر ��Eردم �� ا�ن �;��ر��1رت از و,ودِ 

5�ت ,��;� ا�ت؛ و,�  ھر دو و,� 9و�� و ا��(� در �5�روی ا�(��د و ��راA�رِ 
 ھم ���5ظ �و,ود�ت ��(*ل �ودش و ھم �د�ن ,6ت �� ��(ر ����ب ،ا��(� ��ز
��د  �روری �رای (�*ق و (داومو ���1دِ �� و,� ، در���رِ و,� 9و�� را ا�,�د 

��1�و��ِ رِ  از دو �و7%ُ� (���ل دھ�دهُ �;��9و��، �  �;� �و���%��(� �ودن ,�
���وب ���ود .�� و,� 9و��  و,ودِ  و,� ا��(� �رط 0زم و,ودِ  و��(وان 7Aت 

�رط ����  �رای �و���%��(� �ودن ,��;� و �ر�رار �ودن �و���%��م ����ب 
�ل و . ����د���و���م، 1ر�� ط�;�ً �(���ب �� ��زان (�(�د�ل �و���%��م �� 
 و  و �� ��دود (ر �ده ھر�O از دو و,� �ز�ور ��ز (*5�ل ���(� �و,ود�تِ ھ�ی

�و� ا���� د (����و���ت ��ص �ودش ,��Eز�ن ��Eرد �� ���م(و�ط 
��و ���و ً����5�روی ,��;� را ��را�,�م (� �����و���م �� (��6	� (�د و 

���د����ون و ��(وای �;�ِن ھر �O از دو,� �و���%��م  .ا��Cل �� ��ا
  .(در�,�ً در �طور ز�ر�ن ���(ر رو�ن ��Eردد

�;�ن �ر���� داری �د��6 م در ھر ,��;�ُ �	� �و���%��   ���(�ن �Aم ,6ت �ر9 
�و�ت �ورژوازی و  �ط;�ِ ا�ت �� ��1ر(�ت از �ر�Eون �� �ر���ر �ردنِ � 

ازا��رو �� ���د »  �ط;��ر���ر �ردن«(��ب �درت ����� (و�ط ط�*� ��رAر
�ت آ��ز و �6ر��لدر آ��ده ھ� در �واردی ا�ن (�ول رو�6%����ر�(� �طور  �� 

�و��Eه ��ز���دھ� و �ر�9	�ِ و آ) ء �ردم ا�,�م 9ذ�رد�� آرا,وع ��(*�م ر� �ت 
 و ��ز �ر�رارِی �را��ِد (�ر��ِ� ا���ء �وِد  �ورا	� 9رو%(�ر��د�و�را(�Oِوا�;�ً 

�و�1ً ا�*=ب �����ِ ھ��ن ��و�ت,� ��. ��(� را (���ل ��دھ�د �و���% 
�و0ً ;�و�ط ت ����� ((�رف �در �� ��ش اول ا�ن ا�*=ب �;���� ھ�راه 

�ن 9س از آن و ���د ھ�ز��ن �� ن �9رو%(�ر�� و (���ت آ��5�� در او%�ن �ر�ت 
 �رھ��E  آ�وز�� و*=ب ھ�ی ا�(��دی و� ا��ر ��ز���دھ� ��و�ت ��رAری
 �*=ب ھ� ��,ر �� �ر�راری ا�(��د ا�ن ا.آ��ز�ن �و���%��(� ا�,�م ��E�رد

ِPوز�� و �رھ���(� در و,وه ا��(� و  �و���%� �;�ویِ �و���%��(� و �ظ�م آ
��Eردد �;�ط;� �و���%��م ، �=  �� �ر�9	� �، ��ز9و��و,� . 9و�����ن در ,�

����� �O �را��د (�ر��� در ھ�ُ� 1ر�� ھ�ی ا�(��دی و ا,(���1 و ����5� 
�ل ��    آ��ز ���ود و����� و �;�وی���طور 9�و�(� و �داوم (� ز��ن ��ول 

����د ���و���م ادا�  .  
��5 (ر �� (��6 ������ت ا�(��دِی ��ن ا�����6 ��د �و���%��(�   ا�( ���67و� 

�ر�9	� آن در و,� ا��(��ش و �5�� روا�ط آ��ن �� ط��;ت را ھم در�ر��E�رد 



١٠   ��������� 
��������� در��ره                   

 

�و�1ً (��;��ی ��ز���دھِ� روا�ط (و%�دی و ��روھ�ی �و%دهُ �و���%��(� ,� ��
ر  د وو,ود�ِت ���(��ن��ورِت �) �و���%��(� را (���ل ��دھ�د» ��وه (و%�د«

��وه  از  (�ول 9�و�(� و �داومِ �را��د (�ر���ِ دن و�� �و,� 9و���ش ��;��ی �ر9
�و���(� ا� (و%�د��� و ا��ره ����م .ت�و���%��(� �� ��وه (و%�د  �Kم آ���) �� 

��و دو و,� آن %��م در �ورد �و��� �ُ��� ���ن �د  �� ��د�Eر ا��������6ت�در ز
��� �9	�ن (ر- ;ت���ُ� روا�ط آ��ن �� ط��طور��5 در ز� �� �طور���ص  

��د  ��ز �دق- �ورد (و,� �رار �واھد Aر�ت��.   
��ت ا,(���1 �و���%��(�%����ت ، در و,� ا��(��ش  (�*ق %��، ����ر �67وم 

 و��	ل (و%�د در رو�دھ�ی ��ر و در  �و���%��(�ِ  ��ر�ردِ �طور��5، �ر ا�رِ 
�;� و (� ھ�ی د�Eر1ر���, ِO5 ن�ر �� ا�� �� �� �و���%��(� �ر ���و0(� 
���د �� و��	ل �����(�� �ر- �د�ت ����د د0%ت  �ِ)���ذِف  Aذ�(� از (�وِل �*د

��(�6ی �ورژوا	�%��1�وم ��ر���ن �ر  رھ�ری و �د�ر�تِ  (�*قِ  ��(5زمِ  او%�- 
1�وم  و و ا�(��دی در وا�دھ�ی (و%�دی و (وز��رو�د ��ر�رد و��	ل (و%�د 

���وط  و ا,(���1 در ���ر �طوح ا�(��دی ��ر�رد آ��6ردم �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��5 و   ��لِ ا��ره ��م 
��(�� �ر1�دهُ  ����ت ا�(��د �و���%��(�، %�� ��  ا�ت،���%��(� �و 1�و

�ر�� وا�دھ�ی  ���ورزی و  د�Eری ���ِل وا�دھ�ی (و%�دیِ �ِ  �ر1ا���لِ 
��ت ,�;� ��ز و,ود دا�(� ���%��در�,�ً �� ��ل د �� (�د�Eر (و%�د و (وز�� �� 

 0��  �ر�1 �;5ت و,ودِ  و در آن اد��م Aرد�د؛ ا�ن ا���لِ ا��5 و 1�و�� ا�(*�ل
� ��ر ا�(���رAرِ  ا,(���1ِ ھ�ی�)��ل از  %��  ���� و ��و��ِ �ن

 ِOKو��� در ، (و%�دی �� (,�ری در ,��;� �ر���� داری 9���نوا�دھ�ی ���5  
�ن ا�ت،���%��(� ��ش و �م �(�د ط�*� ��رAر �وده ا�در��ن ا�*=ب �و,��  

 �و,ود آ��د و آ��Eه ط� �را��5 در ا�(��د ا��5 و 1�و�� در ,��;� ,د�د
   .اد��م �و�د

��ت %�� و��	ل  و (�د�ل ا���ر �ر���� دار و �ورژوا�ورو�رات ھ��ُ از   �5ب 
��ت 1�و��ِ  در ا����رِ  و �;�شِ (و%�د و (وز��%���;� (�ت �ظ�رت  آ��6 �� �, 
��ت  �روری ,6ت (�*ق ����دن �� ��%�(�ِ ، ا�دام �*د�%(�ر����و�ت 9رو

���1 �و���%��(� ���وب ���ودا), .����ا%��9�دا  ز���� وا�;�ً (�*ق ت ا�ن 
�ز�ور �)����د ��، 9س از ا�دام �*د��) ً�����  ��ز���دھ� �*د��(�ِ و ��ز ا

��ت ھ�ی �ر�1ٍ %�� ً�*��� �1�� Aروھ� و ,�;� �رای �ر�� 0�� ھ�ی ا,(
�� �و��ً �� آن ا��ره �د ����� �و���%��(� و��	ل (و%�د و (وز��  ��ر�ردِ  ا�ر، )

  وا�;� و�ر �� ا�ن و��	ل �طور���و0ت �د�ت آ�ده �� � �و���%��(� و (وز��ِ 
  . �ط;� �(�*ق Aردد

 (�*ق ا�ر  و��	ل �ز�ور ��(5زمِ  �و���%��(�ِ  ���ت �;�� ��ر �ردِ �و�7%ُ    
�و���ت (و%�دی و ا�(��دی (و�ط 1�وم  رو�د ھ�ی ��ر دررھ�ری و �د�ر�تِ  
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��ر���ن و �طوح ��0(ر ا�(��دی (و�ط 1�وم �ردم ذ�ر�ط �����د �� در 1�ل 
(�ت  - �رط�ق �وا�ط �و���%��(�-  ��(�ب آ��ن ���;�ِ ا �����د�Aن و�ُ �و��5

ھرز��ن (و�ط آ��ن ���ل 1زل ودارای �1�دی و درآ�دی ھم �ط< آ��ن و�ظ�رت 
�(و�ط درآ�د آ��ن و در (���م A�ر��6ی �=ن �وظف �� ر,وع �� آراء  ��

��(� %��طور ��5 رھ�ری و �د�ر�ت �و��(.��(*�م آ��ن ھ�(�د �ورت ��E�رد
 ا�ور  و و (وز�� ���و0ت �ورد ���ز ��ر (و%�د ز����ُ ھر �و��� ,دا���A در

د�Eر از ���و در �ط< �ود آن �و��� و در �KرKوب �را�ط و �5زو��ت 
 ِ��� �ود آن و از �وی د�Eر و در1�ن ��ل �� 9�روی از �ر���� و �ط 

�ط< �ل �و���%��(� در دو و,� ا��(� و 9و�� در �طوح ��0(ر �و�ژه در 
 ا�ر رھ�ری و �د�ر�ت (و%�د ا,(���1 (و�ط (�*قِ �;=وه  ).,��;� ا�,�م ��E�رد

�نِ ،�ردم، �طور ,���� و ��ر ��(*�م �)�����ُ� د�Eر ��ن �رح ��ز   �� 
�ن ر���دنِ :ھ�ت���را(ب ��5C و (*��م ��ری ا�ت �� در  �� �دا�ل  �5�5� 

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

ھر �س از« ا�ل1��5 �دنِ  و ؛ر �زد ا�رادی ��ص و ��دودو ��ره د
�;��ی ا���ت �� ھر�س ���د �(وا�د �طور ���(�ً ��» �ب (وا��	� اش�ر�� 

   .�,�م دھدآزادا�� �ط��ق �� (وا��	� �ود ��ر و�;�%�ت �و%د ا
��ت �و���%��(� �;�� (وز�� �و���%��(� ��رات (و%�د %���و%�7 دوم     ������

در�ورد و��	ل و  �د��ت ��ر�� ای �� ھ�وز را��Eن (�راورده ھ�ی ��ر��
��6رت و �دت  ��ری ����;��ی ا���ت �� ھر �وع ��ر ,��� و) ��ده ا�د �� 

 �� ھر�وع ��ر د�Eر �� � �را�ر ارز�و��(� �(و�ط در وا�د ز��ن دارای
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 �5�روی (و%�د ��دی و �;�وی ,���و�*� ����) �5�,�� ،
�� Aر�(� �و�د ��ر�ن و ھ���ن در�ظرین �دون ا�(���ء، �;�وان ا�رادا�د�ر 

�دت ز��ن ��ری �� ا�,�م ��دھ�د و ��6ر(��ن �1�دی و درآ�د��ن (��6 �ر��ب 
 ا�راد  ��ز �1�دی و درآ�د وAردد؛ن  ��ر (;�	 و ��(�ِ در ا�,�م ��ر و �دت

 در ا�ور ����� و ���	� و �(;5*�(��ن Kون ا�ور�ظ��� و  و ��ر�ن���ل
 و�6��ن ��وی ، ھ����د ��ر���ن �5�روی (و%�دی �� ����درده ای درھر 59���

���ر��ب ��زان   (��6، و ھم �ط< �� �1�دی ا���ن 7A(� �د�ن در �ورد ا��
 �د����ن ا�(=ف در ��زان �ر�ورداری ا�راد از . و ��ره�ود�ن 	��ر��ن (;

 (��6 ��ورت ���و0ت  در ا�ن ار(��ط ��، و ��رات (و%�د ا,(����1روت
����ر ��دود ���ود و از ا�ن  ، (,�5 ����د�ورد ��رف ���� �رای آ��ن

���طُ� ؛ و �;=وه �د�ن ��و  ا�,�د ��Eردد �و���%��(�ا�ری وا�;�ِ %��ظ �ر
��(5فِ ری و �د�ر�(�ِ ��و���%��(ِ� ھم �ط< �ودِن درآ�د ا��1ء ار�6��Aی رھ  

 �� درآ�د 1�وم ا�راد ,��;� ��ز �طور�ود��ود �ورا	� و دو%(� و ��ردو%(�
�(�*ق ��Eردد.  
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�وع از �د��Eو�� ا�ت �� �1 ,ر��ن (وز�� ا,(���و���%��(�، ,��;�ُ در    ,�  
(��دی و  ا�ھز��� ھ�ی  ا�(دا	�ً  و�;�وی ��دی در ��ط� ھ�ی(و%�د ����لِ 
 ِ�1��  �A(رش،��ر ,�ران ا�(6=ک و��	ل :1�و�� �د�ن �رح ��ر ���ود ا,(
�ل����ن ز�د�A ا�راو (و%�د، و(Q) ر ا�(�ده�� ا�دو�(� 0زم �رای ا(���7ت ،د از 

������د���ز��1وا�ل ط��;�،  ���ل از =ً ��ر ���ل 9�ش ����  �� د��6ی 1�و
������ دروا�� ����ً در ز�رهُ ھز��� ھ�ی (�د��ت آ�وز�� و �د��ت در

�ل در ��طُ� (و%�د ا,(���1 �رار ���ر�وط �� ا�(6=ک و �� (و�;� و (
؛ و  و ���	� و ��ره ��ز����6ی �(;5ق �� رو���ی �����و ���زھ�ی، )��E�رد

� (� آ�,� �� ھ�وز در ا�ن ز����  و، ��ورت �رآورده ھ�ی ��ر����دهآ��Eه ����
�و���م Aذار ��ده و ��وه (وز�� �و���%��(� ا,را ���ود� �ر��ب ��ر ،�� 

، در  د�Eر �;��رت. ��ن ��ر���ن (وز�� ��Eردد،ا�راد ���وی �� �و��ً ���ن �د
�;� (� آ�ز��ن �� ، �C�ر از آ��6	� (و%�د �ده�ت ��ر��و��	ل و �د� ا�ن ,�

��د�;�ن�� و �C�ر  را��Eن �ده ا�د و ھر�س �ر��ب ���ز �ود از آ��6 ا�(�7ده 
�� �رای ا�راد �Kرا�(�ده واز آ�����ن ا�دو�(� �و از Q) �;� و ��ز رد ���ز ,�

��ِن �;�ِش Q) وز�رای�در(ط��ق �� ،  (���ص داده ���ود���� از ا�راد دا�ش آ
��ر�ن ��ر ا�راد��زان  ،�E���ر���ن ھ���ن ھ �����   .��ن آ��ن (وز�� ����د ،�

��ت �   %�� در  �د ���ن و روا�ط (و%�دی �و���%��(�و���%��(�آ��K در��ره 
�ل �ر �*�*ت)�� ً���*)��روا�ط  ����Eر ا�(��د �و���%��(� در و,� ا��(��ش و 

� %��(�در��%��� ا�(��د �و��. ا�ت  در �5�روی (و%�دی و ا�(��دی��ن ا�����6
 ھ���Eو�� �� �و��ً ا��ره ، ��ظر �ن،)و ��ز ا%�(� در و,� 9و���ش(در ا�ن و,�

�ل �� ,زء ����(� روا�ط ��ن ا�����6 و ط��;ت در ��ط� ھ�ی �;����د،��  
�ن ر���دنِ : در�رA�رد�� ا�ن �رح را ��ز �� �(م ا���ن �ر �� �دا�ل 

آ��6، ر�T و ز,ردادن �،��(ن 1��ل �5ط� �ر آ�6 اِ 5فِ  ��(�;�� ا���لِ (��وا��ت
، (�ر�ب ���ط ز��ت (و�ط ا���ن و آ��ب )، �د�� زدن �� آ��6 و ��رهآ��6

 �;�� �(م ا���ن �ر در�ورد ,زء ���ت .در �را�ر �,��� ط��;� 9ذ�ری ا���ن
�و���(�، ���ت �� ��	�5 ��وا��ت���ر����م، ,�6ن ����  �� ���د �Eو�م 

�ر ���ت �� ��وا��ت ��C�ت �� ا1(��ء  � ���رانِ �(�Eری و ���وت و ��دادAریِ 
� ��دت ��ا����� و ظ�%���� و و �� (�7وت �� �� ���ن د�Eر دارای �Eر�

��ر����م 0زم ا�ت از ا�ن %��ظ �ود را �طور ����دی و .(��را�� ا�ت,��� 
 - �(م �ر ��وا��ت  ��	�5ا���� �;�� ��(وان 7Aت درا�ط��ق �� �ظر�� �ن در��ره

�ل -�(� ھ��م ���ن Aرد�ده ا�ت �و از �ر���� در�����د و (�ول و (� >���) 
�ن ر���دنِ ���د و در �(�,� ا�رِ ��ت (�ت � �(م ا���ن �ر ��وا� �� �دا�ل 

�ل آن در ط� �O رو�د ا���ء ����دو(�م در و,� ا��(��ش�و���%���ی و 
را �طور ) (�ر��� ������ ���� از و,� 9و��ی ا�(��د �و���%��(� و �و���%��م

,زء دوم �;�� . ,� �رار داده و 0زم ا0,را �دا�ددی و وا�;� �ورد (و,
ا�دا��ت 0زم در ا�ن ز���� م  و 1دم (�ر�ب آن و ا�,���7ظت از ���ط ز��ت
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 ا�روزه د�Eر (� �دودی �ورد (و,� و ��ول  از�رار �;5وم(�ت �و���%��م
�و���(�6 �رار دارد�و ,دی ,6ت ��  �� �ر���� ,زء �وم، �*��9 �5��E�را��ُ . 

�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�< و ��(*�م و ���ص �ورد (و,� 
و %ذا ���د �د�ن ��و از  �واھ�ن �و���%��م  �رار �دارد  �ردمِ �;�وان 9��روانِ 

�6ر��ل ا�(��د �و���%��(� در و,� ا��(� ������ت از . ذ�ر�(� �ود�وی آ��6 9
�ن ر���دنِ �� ھ��ن �دو �ر�9	� اش (�6�دات و ا�دا��ت 0زم ,6ت �� �دا�ل 

در�را�ر �,��� آ��ب 9ذ�ری �ت و  ���ط ز��(�Eری �ر ��وا��ت، (�ر�ب
 �روری در روا�ط  آ��ز�نِ  �و���%��(�ِ �ِ  ������ �دا�ل دAرAو� ��ز;� را�ط�

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

 ���(م آ�وز�� و  در و,� ا��(����ن ��;��ی درھم ���(نِ روا�ط ��ن ا�����6،
�;�وی �ورژوا	� ���م و ��ز���دھ Pط�ق �� �رھ��� �Eم و �رھ�)��� �

�ن 9س از �ر�راری  د ھ�راه �� ���� ���د  ا�ت�و���%��م��ر او%�ن �ر�ت 
�و0ً ��وازات و ھ�راه �� ��ز���دھ� ا�(��د ;��و�ت �ورا	� ��رAری و �

�ل �ر  ا�دا��ت و (�و0(� از ا�ن .�و���%��(� �ورت A�رد)�� ا�ن ا�ر 0ا�ل 
�ل  در �(ون آ�وز�� و رو��6ی آ�وزش و(�ول ا���� و ��5: ���ل ا�ت 

�� د�د�Aه ط�*�(� ��رAری و 51�� و ��   ��ط�ق ���(ن آ���6��(م آ�وز�� و
�*(���ت و �� �;�    %ذا�و���%��(� و�زھ�ی ا�(��دی و ا,(���1 و �;�وی ,�

�5�,����ً رانِ � آ�وز�Aر���ر��ودنِ  ��   ��ر51�� �� دارای (7�رات 1��*�ً و (
 ) ��رهر ا���ل %��را%��(� و ����و��%��(� و �����(� و �ذھ�� ود( �ورژوا	�

 ُ���لِ  �دارس و آ�وز��Eھ�6 ودر ھ�� �7وذ و د��%ت رو����ون و  �ذھب  �ط� 
 رو����ت  ا����ِ ��دود ���(نِ در  ا�ور آ�وز�� و ا��=ل �دارس �ذھ�� و 

�;��� 1ر�� ھ�ی ,�����وع  �؛و �;�%�ت رو����ون و ��6دھ�ی �ذھ�� در (
ط�*�(� ��  ���دهُ �(�Eرِی د��ن و ر�وِم �د�داً �را�� و �� �د�داً (Q	� ���(نِ 

�رد ��0ری و ��ره �� �5� �ر�راری �O ���(مِ ��ز���دھ� و   و؛ا1��ِل �(م 
�رِ  آ�وزش و (رو�Tِ �راA�ر و ��رآ�دِ )�� �رھ�P �و���%��(� در ز���� ھ�ی  

  از طر�قِ  و ��ن و ھ�رھ� و اد���ت��7�5 و 1*�د(� و ا�=�� و �1ط�7 و آداب
ا%�(� ا�ن . آ�وز��Eھ�6 و ��ز ر���� ھ� و ��ر��ت و ��6دھ�ی ھ�ری�دارس و 

�ر در1�ن ��ل (� �دودی و,� 9و��ی ا�دا��ت و (�و0ت ������ رو�دھ�	� )��
 ُ�����;�وی را ھم �و���%��م در ز Pوز�� و �رھ��  . در �ر ��E�رد�ظ�م آ

�;�ویِ    �د��6 ا�ت �� �ظ�م Pوز�� و �رھ��  �و���%��(� در و,� ا��(�  آ
�� ز�ر ���ی ا�(��دی، ��طُ� روا�ط ا���ن �� و 9�و�د  ����(�، در (ط��ق )و 9و��(

��و1�ت ھ�	� Kونط�;�ت را ��ز در�رA�رد، �� در و,��ِل �� ً=�� � ا��(� 
 5�Uِ  آ�وزش و(�ل ���(ن ��رِ او�را�م و �(د��(ن �� آزار دادن ��وا��ت در 
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�� و  آ�وزش و �ر آ�E�6ری �(��ت از ��وا��ت و ���%7ت ��ا�=ق و ا�دَه �
 در �دارس و ر���� ھ� و از طرق ظت از ���ط ز��ت و ��ره�(�5�Uِ ا�دهُ �7

                           . در �طور ز�ر�ن �ورد (و,� �رار �واھد Aر�ت �����د و در و,� 9و��د�Eر
�;�ویِ    ا�� ا�(��د �و� Pوز�� و �رھ��  �و���%��(� در��%��(� و �ظ�م آ

�و�1ُ �;�� در�ر A�ر�دهُ ( �5�ت �ود,� ��ط� ھ�ی روا�ط ا�����6 �� ��د�Eر و 
 (C�	ر و (�و0ت 0زم در �� �را��دھ�ی (�ر���ِ  ، و,� 9و�����ندر) �� ط��;ت

�و���(� و��و���(� �5�تِ را�(�ی ��ول �� ��وه (و%�د � و  �ظ�م آ�وز�� 
�و���(� را (���ل ��دھ�د��;�وی  Pورد (و,� �رار �رھ��، ��رح ز�ر 

  : د���E�ر
 ا�ن  ا�(*رارِ    ا�(��د در ,��;� �و���%��(� در و,� 9و���ش از ھ��ن �دوِ 

 در ,6ت ��ل  از ا�ن ���ل �راA�ری 9�و�(� و �داومِ  ,��;� ��ورت رو�د ھ�ی
�و���(� �و,ود�ت ����د�ر ��ری و ��ر ,��� در �ط<  اد��م ��:�� ا�(��د 

�ر��5ُ  �رد و �9��ن دادن �� ��5�5 �را(ھر �) �5C� ریِ ب�E����9  ل��� ����دی و 
 ِ�� و ھر ��ل از  ��ن دو �وع ��ر ��ری و ,��� ھرAو�� ,دا	� و (*��لو ,�

 ھرAو�� ���را�ری ا�راد در �5�روی �ظ�م ن��5�5 �را(ب ��5C و ����را�
و  (و�ط (*��م ��ر ن دادن �� ا��رت �� ا�*��د ا�راد �9��.ا,(���1 (*��م ��ر
 �ت و ,ذا��ت در ا�,�مِ  �ط�و1 �6و%ت و ا�,�د ھر�K ���(رِ و��	ل ��ر ازطر�ق
�ر �� %ام ا ��د�(�Cل و وا��(�Eِ ا و رھ� ���(ن ا�راد از ��ر و �;�%�ت �و%د;
�وع (�  ��رھ�ی �(���(ن آ��ن �� ا�,�م د%�واھ��� و آزادا��ُ �O �ر�� و ��در 

�5(ر و ,��� (ر �� ا�ن اھداف�� �Kر��5 ��ول ھر�  %زوم ا�زا�ش در�ورتِ .
��ت ���و0ت ��روی ��رآ��زھم ���(رِ ���ظور  (و%�د ور ��ر و ��0 �ردن �

�ن �ر�ت آزاد و �را�ت از �;�� ��5C �رای ا�راد و �6ی%�(�ا�,�د �دا��ر 
��ظور ا�,�د و�ور و �راوا�� 0زم در ���و0ت ��ر� O� ن��Q) 6ت, ��

�و���(�ِ ا�ر (�*ق ����دن �� ا�ل (وز��ِ 9�ش �رط �روری ��� ھر�س « 
�ل ا�ن ا�ل در �ورد ھ�� �راورده ھ� و(� �ر��5ُ » �ر��ب ���زش��  ا,رای 

�;�در �ط<ِ �, ���� (*��م ط�*�(�  �5�تِ ���د (و,� دا�ت �� �9��ن دادن ��(. (
�5��ر و� در - �� �و��ً ���ن �د- و���5 ��ر و (*��م ��ر ا��رت ا���ن (و�ط از,

�و���(�1�ن ��ل 9�ش �رط ا,رای وا�;�ِ �از ھر �س �ر��ب (وا��	� « ا�ل 
�لِ  ا,رای �9�دار و �O 9�ش �رط د�Eرِ » اش���و���(� (وز�� و �   ��وه 

��0	� و ���ون ارزش و (,5��ت ا���ء آ��ر و �*���ی (و%�د و ���د%�ُ . )�����د 
ط� ھ�ی (و%�د و (وز�� و��	ل (و%�د و و��	ل و �د��ت در �� ا,(���1 آن

�ل ا�ن ا�ر(� �ر��5ُ ��ر�� ��ا�����6 �ر   �9��ن دادن �� �(�Eری. (�*ق 
5�روی (و%�د� ����Aز�ر ��ط� ھ�ی ��ر � و �طور�ط�;�ً  �� -��وا��ت در (

 ا���ء  (� �ر��5ُ - ��E�ردو �وارد د�Eر را ��ز در�ر(و%�دی و �ر�وط �� �را�م 
�لِ ��دی���� ��وا��ت ��ر �و,ودات ذ����ت ا������د، ھرAو�� �(م ��ر �ر � و

�ل ���(������ن دادن �� و,ود (���O ھ� و رو��6ی (و%�دی و 1وا�ل 9. (
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�1���و,ب (�ر�ب ���ط ز� ایا�(��دی و ا,( ����ن � �ت ���و�د �(� ا0
�ل ا���ء �ر��5ُ (�������ت و  ا�,�. (و�ط ا���ن 9د�ده (�ر�ب ���ط ز��ت �د ا

�ورد ���ز ,6ت ��ون ��Eه دا�(ن ا�راد  و ا�داع و ��ر�رد رو��6یو��	ل 
��ر و �(� ا%�*دور ��وا��ت ��(5ف در�را�ر آ��ب ھ� و ز��ن ھ�ی ���ل از 

 ��ره (�  �����%� و�,��� ط��;� Kون ��=ب و (و��ن و ز%ز%� و �و���� و
�ل �� ا�ن ھدف و ��ره�ر��5ُ ��   . ��ول 
��م �� ا�ن (ز �� ���د در دوران  ره��,� �طور ����� ای �� ا�ن ��(� ا�   درا�
�� ���ز �� ��ر ا�� (�ر ار(*�ء ����د د%��م (���O و ا(و����ون را آ�*��و��

ز�را او0ً ��ر و �;�%�ت ,��� و : ا���ن �� �7ر �ر�د ��ظر �ن ��در�ت ا�ت
%�د ����(�ج، در ت �روری �رای (و���ری �� �ودی �ود و �� �;�وان �;�%

�(�,� (�و0(� �� در دوران �ز�ور �ورت �واھد Aر�ت، وا�;�ً �� �O ���ز 
 �� �7ر ا���� ا�راد ��ر (�د�ل �واھد �د و %ذا %زو�� ��واھد دا�ت �� ھدفِ 

 ��  �����ً ا�رِ  ور���دن ��ر ا���ن در �5�روی (و%�د و���ر 1ر�� ھ� د���ل �ود؛
�� و  1��5 ووا�;� �� د0	ل ��(5فِ  ��;��ی �7ر ر���دن ��ر ا���ن���) 

�ن ��واھد �ود ��ت ���ط� و ��ره ا�,�م �د�� ز���ل  و ���;�� 9��ر�ت و (
�ل���� 1ر�� ھ�ی  و �ط5ق از(���O ھ��EKه �� �� ���زی ����ر ا���ن در ( 

��,ر ��واھد �د و ھ�واره، اAر�K �طور ��ھش ����ده، ��ر ��ر �ورد  �Aز�د
   .���ز �واھد �ود

 �1���� و ا�(��دی و ا,(���   درار(��ط �� �را��د (�ر��� (C�	ر و (�و0ت (
�و���(� � ً=��� �;�در �طن ,��;� �و���%��(� در را�(�ی ��ل �� ا�(��د و ,�

 ��7ظت از ���ط ز��ت و ��	5ُ� ����(� �� ا�ن ��(� (و,� ��ود �� �رورتِ 
اری ھ� و ا�دا��ت ا���ن ��دود �ودن ظر��ت ھ�ی ط��;ت در�را�ر �6ره �رد

ی و ا,(��K �1ون ��زان ,�;�ت  ��دود�ت ھ�	� در ز���� ھ�ی ا�(��د�و,بِ 
��ت و ��7�ت ا�زارھ�ی (و%�د و و��	ل  وا�راد ��ر��ورد ا�(�7ده و  

 �ط;� و  ��Eردد؛ �;=وه �9���E�ریِ �ت���و0ت ��ر�� و ��ره �رای ��ر
�لِ �� ز��دی در �وع و EKو��E ����ری  �(م ا���ن �ر ��وا��ت ��,ر �� (�ولِ 

 ا�����6 �;�� از�واد �ذا	� و �ر�� د�Eر از و��	ل �ورد ��رف �� ا�(�7دهُ 
�لِ ��,ر �� �ذفِ ��  ��و ���و0ت  �راورده ھ�ی �ذا	� ��وا�� و و��	ل Kر

��لِ ��ش �ده �رروی ��وان ���ود �� ا%�(د�Eر ��وا�� �� آز�� � �� 9��ر�ت و (
 ھ�ی ا�ن �راورده ھ� و ���و0ت و و��	ل از �واد �ر��ً �Eز�ن�ا�ر (و%�د ,

��ودھ� و ���(� ھ�ی ���ل از (�ول �ز�ور �را�,�م �A��ھ� و �;د��، 
�ل �رطرف ��Eردد��� در �(ن رو�د  ا�راد ��رآ�,���ا�� �6ر ��ل از. طور

�و���م(�ر���ِ ��ل �و���%��م �� ���5(ر(در�,�ً   (�� از ا�=ق  ھر�K ���(ر و 
 ً=�����51 ً=��� و ��ر�واھ�  و%ذا از ا���س ��	و%�ت وا�;� ا����� و (7�ر 

 �ر�وردار �ده  ا�����6 و ���ر �و,ودات ذ����ت ا������د ھ��ُ  در ���لوا�;�
�5(رودارای �K�ن ���	ل ا�=�� و ��ری ���و�د و در�(�,��� �Kھر  �� 
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ت �;(*د 1��ل �(م �ر ��وا��ت و 1دم (�ر�ب ���ط ز�� 1دم اِ �رورتِ 
����ت ��دیِ  ازآ�,� ��و ��ز��Eرد�د � �9��ن دادن �� �(م �ر  0زم ,6ت ا

�ل ����د�ب ���ط ز��ت ھر�K ���(ر(�ر��وا��ت و ���را�,�م ،  9��ر�ت و (
���� ��وا��ت و �دون  �دون �(�Eری �ر ا�����6 و ھ��Eن �را�ط �و�ٍن ا�����ِ (

�ل  ,�6ت و ,��� ھ��ش  �� ھ��ُ (�ر�ب ���ط ز��ت��را �� آ�وش ��ز و �طور 
����   .�ز�د� 9ذ�ر�د و �ود را �� آن ��ط�ق 

�;�ویِ    �ط�م آ�وز�� و  P(� در و,� �9رھ���%��ن ��ورت   �و������و
�ل از ا,زا	� �;�ن از ھ��ن �دو ا�(*رار �)��و���%��م �ر�رار رو�دھ�	� 

 و ھرAو�� دادن �� ھ��و �طور 9�و�(� و �داوم  در را�(�ی �9��ن  ��Eردد
 ��ا����� و �را�� و  �� ط�*�(� و �;�ویِ  �رھ�Pِ  آ�وز�� و�*���ی ���(مِ 

���ر��5ُ  در ھ�ُ� ز���� ھ�ی روا�ط ا�����6 �� ��د�Eر و �� ط��;ت��ر51 �)  
�;�ویِ  Pوز�� و �رھ���ل �� �ظ�م  آ����ً ا���ول ����� و 51�� و�1ری � (

 در ا�ن رو�د ھ�. 9�ش ��رود ط�*�(�  ��9�(�%��(� و ��و���ت ھرAو��از
5�را�ل ��(5ف��ول �� در ,ز	��ت 1;� رو��6ی �  �ود �51 ا%;�وم و �طور 

 �را�,�م ��6	� ا�ن رو�دھ�.  (�*ق �����دوا�;�ً د�و�را(�O و 51�� و ا�����
�����ل ھ�� �*���ی ���ن و رو��6ی آ�وز�� ��1ر(�ت از ا���ء ����دی و 

 و ھ�� ��ز���ده ھ�ی  ا�د	و%وژ�O � و ��ر51��ا	� و ط�*�(� و �� ا�����ورژو
 در ���ل �(�Eری �ر  �� (�7و(� و �ذھ�� و ����و��%��(� و %��را%��(�و �;�ویِ 

 �� ا����� ��  از ,�6(��ت و �� (�ر�ب ���ط ز��ت و ���ِر ��ز���ده ھ�ی �وا��
�و���(� ������ ا�د	و%وژی ط�*�(� ��را�� و ��ز ���0ره �ود ,�6ن ���� 

�و���(�« (و�ط �ظ�م آ�وز�� �Eز��� ا��ن�, و 9رو%(�ر����;��ی �را�ر » �
�;�وی  Pو �رھ� ���و (و�ط ,�6ن � ���=ً ا����� و 51���و���(�«و � «

�ل ا����� و 51�� از ھ�ُ� ,�6ت��67ومِ ���=ً ����را�ن در ,��;�ُ .  �طور ��  
�و���(���=ً ودارای (7�ر وا�=ق  ھ�� ا�����6 و ھ��Eن  د�Eر�� آداب و ��ن 

��ً ا����� و 51�� �� از ھ�رھ� و اد���تِ  �وده وا����� و ��ر�را������(وای (   
 و �ظ�م آ�وزش  از  در ھ�� 1ر��  ھ�ی ا,(���1 و��دی و �;�ویو ��ز

و �د����ن �,�ی ھ��  . �ر�وردار ������د از ھر ,6ت ا����� و 51��آ�وز��ِ 
 �رھ�P ھ�ی �;�وی ط�*�(� �� �6ر��ل ��ش و  ا�د	و%وژی ھ� وا�واع Aو��Aونِ 

 Aذ�(�، �را�,�م �O ,�6ن ���� و �O �رھ�P  دورا��6یِ �م ��ا����� و �را��ِ 
�� ���(�ً وا�دِ  �و�نِ �;�ویِ  �� ���0ره در �ط< �=ً ا����� و 51�� ا�,�د ���ود 

�ل ��ر�ت در 1ر��ُ �)�A  - ُ�5ر���و���م ر��ده ا�ت �� ا��ون �� � �%�1  - 
���Eرددھ ���E  .  

ا�ن ��و�ت :    �� و,� 9و��ی ��و�ت ��رAری �� �و���%��(� ھم ا��ره ��م
�ل از�)� ��6دھ� و ��ز����6ی  آن���5ظ و,� ا��(��ش �طور ا�(��ر 

 ���	� و 59��� و �ظ��� و ��ره �����د �� و) ���و�Eزاری و ا,را	�(�����
��ً (و�ط �*)�� و �� �وراھ� ا�(��ب م�ردا��1ء رھ�ری ا��ن �51 ا%;�وم �� 
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��(�ب  �ر�وط�ُ  ھم �ردم و ھم �وراھ�یِ و �6ر��ل (�ت �ظ�رتِ د ���Eرد 
 �وده و ا��1ء آ��6 - �� �ود ���� از ��و�ت را (���ل ��دھ�د- �ردم

���5ظ �*وق  ���ل 1زل و ����د ا��1ء �وراھ� ھرز��ن (و�ط �ردم �� �وراھ�
��م A�ر��6ی �=ن 1�و��ً و �1�دی ھم �ط< ا�راد �1دی ,��;� و در (�

و ا��1ء ا�زاب (. �� �ظر و رأی ��(*�م �ردم ھ�(�د�وظف �� ار,�ع
�و���(��وا��د از�وی �ردم �رای ��( و ���ر ا�زاب (��6 �;�وان ا�راد 
��ً  �� �ر��ب �ورد از�وی �وراھ� ��  در �وراھ� ا�(��ب �1و�ت�*)��

). و%�ت ھ� �رAز�ده �و�دھ�ی دو%(� و ���ر ��	(و�ط �ردم �رای ��	و%�ت 
�� از ھ��ن �دو -��و�ت �و���%��(� در1�ن ��ل �;�� در و,� 9و���ش 

�ل �(���ب �� در,�ُ  -ا�(*رار ا�ن ,��;� و ��و�ت آ��ز ��Eردد�� 9��ر�ت و (
�;�وی P(�ا�(��د و �رھ���%��لِ  �و����  در ,��;� و ��زان (و�;� و (

  (�ر���ِ رو�د. ا���ء ����د(� و  رو�� زوال Aذا��و���%��م در �ط< ,���6
 در (�ر�Y ,وا�� ��ری ا���ء ��و�ت �و���%��(� ، �� آ�ر�ن �وع ��و�ت

 ا���ء ��و�ت �طور ��5 و ھرAو�� دو%ت و ، ��;��ی �را��دِ ���وب �واھد �د
  در ,��;� و �د����ن.ا�ور ����� و ���	� و 59��� و �ظ��� و ��ره �����د

�لای ��، در ار(��ط �� ا�ر ���و���م ر��ده ���د  �� �ط< ��و�ت، �طور�
����� و ���	� و �ظ��� و 59��� و �ظ�	ر آن د�Eر ھ�EKو�� 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 �5�روی ا,(���1 و �وزهُ �����ً  روا�ط �� ط���;ت ا
ش ھ�ی ��(5ف �� �ر1ت ھ�ی �طور ھ�ز��ن �ورت ���E�رد �5�� در��

��(5ف و�� �� ا%��ل در�ور(��� .دت ز����6ی ��(5ف ا�,�م �� 9ذ�رد� ط� 
�ل ���(����;� �ورژوا	� �وق ا%;�ده (�, O� در -��ورھ�ی  �� �� (�ور �ن 

ورد ا��ره در ، �� در�ظرA�ری ھ�� ,�6ت �ھم�ر���� داری 9��ر�(� ��و�� 
�ل �ر��ده ا�د و دن ھ�وز �� ا� 1�و��ً ذ�ل،�� ���(�ً  ا�(��0ً آ��دهُ ر �ط< از (

O�د�زد�م �ر�9 -  �دان �واھ�د ر���%��رد و �و��A (� ا�,�م��%��ا�*=ب �و� 
�ل 9�دا��د دراو �� ��طور در�ت و�A(� و�� ���ورت، �وا�ط�ُ �*�ت (داوم و (

�� ����ر ده ز��د و�%;(وان (و%�دی �وق ا�������ت آ�وز�� و 51�� و (� ا
�9 �ده در ھ��ن ر � ��(*ل �ده �� ,��;� ,د�د، �و���%��مِ �A(رده و 9��ر�(�ُ 

���و0ت ��ر�� در ���� و�ور و �راوا��ِ  �ود از 9�ش �رطِ  آ��ز�نِ دورهُ   
�لِ �رای���ر�وردار �وده و 9�ش » �� ھر�س �ر��ب ���زش« ا�ل  ا,رای 

�ل ا,رای �رط د�Eرِ �� �*���ی  ��  ا�ن ا�ل ���� �ر �9��ن ����دن�9�دار و 
 -  ا%�(� �طور����- �دت ز��نِ  ��(وا�د ط�  را�	� و ط�*�((*��م ��ر �ورژوا

�و(�ھ� �KرAده، ا��ل،�طور1�� و در�(�,� دا� �(�*ق Aرد و ھ�وز �� �طور 
�����ر (*��م�در ز �1���و(�ه �طور%� �� ط� ز��� ا,( ���� ً  در 1�ده و���(�

����در �دت ز���� ��زھم �و(�ه (ر   ���و0ت ��ر�� ��وه ا,(���1 (وز��ز
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 ً�����و���م (�ول ���د در��%��� در ز���� ھ�ی د�Eر(*ر���ً (� ��   ُ������=ً در ز 
ِO�و%وژ	د�ده ھ�ی ا����� ��ز�� ط�*�(� و ��ا����� و �را�� در ھ�� ا���ء (

�ل ��  �9��ن دادنِ ر ز����ُ 1ر�� ھ� و از اذھ�ن ھ��Eن  �� ��=ً د�� ����دی و 
  ز����6ی طو��0 (ر �� ���5 طو0(� (ری ���ز �� ���5وا��ت�(م ا���ن �ر ��

   . ���ددا�(�
��ل ا�ن �ط5ب را �ورد (و,� �رار��دھم �� ��ظر �ن (*��م �ورت ��دی    

 ِ�1�����ز ن �ظ�م �ر���� داری �� دو ��ز �;� ,����نِ ا�(��دی و ا,()� و 
����و���م، ھرK*در ھم �� �ر��ل ���(� �و���%��م و ��� داری 9��ر�(� و (

�ن  از ا���� ط�ق �ظر�Aذ�(�(زم ا�تد، رو�6ر�(� و ا����ً ���< و ���0 �
�;� �ر���� د%ری �, ��ا%�(� �رای Aذار �� �و���%��م 1�و��ً �رور��ت 

��ن �� �را��� 	� ��=ً Kون آ%���5ظ ا�(��دی و ا,(���1 (� �ط< �;�ن ��0
��� �ر���� داری  درا��,� ���(ر آ��ده ��ورھ�ی ���(� ���د و %ذالا�روزه (

�و���م). ��و�� �د �ظر �رار دارد��و���(�-��;� از ھر ,6ت �, �ُ�����  - 
 ا�(��دی و ��زی ا�ت �� در آن �ظ�م �ر���� داری و ھرAو�� ������ت

 ِ�1������ ا��ن ط�*�(� و (;5*�ت و (�;�تا,( �ر ����� و �ظ��� و ود دو%ت و ا
���ی ھ�ی  ا�د	و%وژن ���� ھ�ی ط�*�(� و �ذاھب و �د ,59�6��� و ���	� و 

�ل ر��� �ن و ��و �ده ا�د و �ر��ا�� و ��ا����� و ��ره و ��ره د�Eر �طور 
��ند�Eر ا�ری از �(م ا���ن �ر ��وا��ت و� (�ر�ب ���ط ز��ت  �(� ا0

  و,ود �دارد؛ و ��رهدر �را�ر �,��� ط��;���ر (و�ط ا���ن و آ��ب 9ذ�ری 
�� (�ت ��ً �=����5 9س از �ر���� دار��ت ����%��م ��ز (�ردر��%��� �و

�� ا�;�د ا�(��دی و ����� �و�ت ط�*� ��رAر ا�ت و اAر�K در آ���ن در (
��ت �ر���� �رور��(� و ا�����6 �ود ��وه �وا,(���1 و �رھ��E �5ط� و ��

���د %��ن ھ�وز، ھ�ت �و�ش را (;ز�د�A و �ر�و��ر�Kد �طور �دام 	�ن 
 و ��وه (و%�د  �ورژوا	� �ظ�م ط�*�(�ِ ��ھش ����ده، آ��ر و �*���ی Aو��Aونِ 

%�د و ���د%� ��0	� و  Kون ��ز���ده ھ�ی  (*��م ��رط�*�(� و (و�ر���� داری
��و �ده ھ�ی ار�6��Aی ��و�(� ��وه (وز��  �� ھر�س �ر��ب ��رش و ��ز

 و  �(�Eری �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 (�7و(�6ی ز����ِ - ��ره و ��ره��ل  ا�� 

�و���م�ا�ن ��ز���ده ھ��و,ود�ت -ھ�ی ��(5ف  1ر�� در و %ذا در ا�(*�ِل ��  
ء آ��ر ���9�و�(� و �داوم ا ��%���� ددار�د و %ذا ا�ن �و���%��م در1�ن ��ل �را��

�ور و ��دود�ت ھ�ی ���ل از آ��6 در را�(�ی و�*��� و ��ز���ده ھ�ی �ز
�و���م��ل��ول �� �� �و��ً  ھ���طور ��،�د��6 ا�ت . ��ز ���وب ���ود 

��(وا�د  و ��=ً ھم �ورد (و,� �رار Aر�ت، �دا��ره��ز  �;� ا%�(� �طور - ,�
�و���(� ���د ����ً �و���%- Aذرا�  .��(� 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	� 9��ر�(ھرK*د��� (ر و (
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�ل آن ھم �طور 1��ق و و��;� و,ود �واھد دا�ت و �*ط �(���ب �� در,� (��
�(ر و ��دود (ر �واھ�د �د و �� ��  *����ش در ,��;� ,د�د�ظ�م آ��ر و ��

ا�� �6ر��ل ا�ن ا�ر �و,ود�ت . �ر1ت و �6و%ت ���(ری �9��ن �واھ�د Aر�ت
���ز از ��ز ��0(رِ  ��ورتِ  �و���%��م��ز �9	�ن (رِ )��و���م را در ھر � �ط<  

�5��ل �ر���� داری ���وی ����د و �;=وه �ر ��ز �و�از (����%��م  ��7 �
��د ��EذاردQ) ز�م ���و�������� �را��د (�ر��� ��ل �� �.    

 -    اAر از 9�ش ���� در �ورد آ��ده ھ�ی �وق ا%;�ده دوِر ,�6ن �ر���� داری
 �ر��ظر ���م Kو��� ��ظر�ن - �7رض ا���� ا���K�ن �*�ء و ادا�� ���ت ���د

، در ا���ورت ��(وان در��ره �K�ن آ��ده ھ� ���(وان ارز���� و 9�ش  ���� ��ود
�ِل آ(�ِ ���ل و (���ِل (���و�� و ��ز (��  ,وا�� �ورژوا	�9���دھ�ی �را��د (

  :  ��رح ز�ر دا��تی ذ�=ً ���ص �ده رادر ز���� ھ� �51 ا%;�وم
*Kد   ھر�����ل ����ت �(�E:در ��9�(�%��م ���(ر (%�� �ورژوا	� و را��ُ  

��د;� ���(ر (�6ا����ا�(���ر و �6ره ��� از �� �*ر در .�ق ���(� و ا�زا�ش 9�دا 
�ن و ���ب �روت ��ن ا��ر�ت ��دار و ا�5� �A(ردهُ ���فِ  ��ل�)� ت 

ان ھ�ی ا�(��دی ھ�راه �� ر �;�ل ����ری و ��ز ��. �زو�� ����درو�6�ر�(�
����د ا,(���1 ا��ن9���دھ�ی�� ���را�ری  (*��م ط�*�(� ��ر �;��. ھ���Kن ���� 

��(�� �ر ,دا	� و (*��ل ��ن ��ر  -  �ظ�م ا,(���1 (*��م ��ر��ن ا�����6 در ��
�5C� را(ب� و ��ز ا�*��د �� ا��رت - �����د,��� و ��ری و و,ود ��5�5 

��دود و �*�د �ودنِ -  در ا�ن را�ط�ا���ن ً�1�� �رد �� ا�,�م  �� ��ورت ا,(
 �� از و  او ا,��رِ  ��ورتِ  ا%;�ر �O �ر�� و �� در �واردی��ش و �م ��دام

 �ر�� ھ�ی ��(5ف �(,�5 روی ��ل و آزادا�� ���,�م ھ�ز��ن �� ��ر ھ�ز��نِ 
��ق-��Eردد;) ���ف و (��د�*ط(.���د و �دت � ��  ��ن �6ر و ��(وان 7Aت 
��ر ��ش و �م ھ���Kن ����  ا�*��د ا�راد (و�ط و��	ل .) ��دود (ر ���ودرو�(�
���د��5���د%� ��0 9د�ده (و%�د و .�ارزش 1��ق (ر و �A(رده �رد ���ون 	� و 1

��ن �;�ش و ��.(ر ��EرددQ) �5�و� �����رد ���ز ز�د�A و ��O �;�%�تِ   ��ر �
���دا�راد����ر( ھ���Kن ��9ر,�  �� �رای ا�راد ��ر درھ�� ���د (و,� دا�ت 

��5 در,��;�  �ر���� داری در��%��� و���5 ای �رای ,��ا��1ر (���و�� و 
�و0ً و ��  و%� ,���ز ��ز �وده ا�ت  ��ل �Oز�د�A �وده در1�ن;���� دوم 

و (�ت  ,��� اول �رار دا�(� ا�ت  �5ط�ُ ���65ی ��(5ف (�ت ا%�;�ع و ز�ر
�و��	� ون آ�ده و رو�ر� ,��� اول ��و���%��م ,��� دوم از ز�ر �5ط�ُ � �

��Eذارد A�5 ای �رای ز�د�ر �� (��6 و�E�ر د���و���م �� (� ا���� �� ��ول �� 
�ل �O ���ز او%�� در ز�د�A ��ر��5�� ��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���و0ت ��ر�� ���(ر وز��د

�و���م ���ل �� ��و,ود �6و%ت و �ر1ت ���(ری در را�(�ی (�ول و (
�����ل ��رآوری ��ر و��K�ن ,��;� �و���%�در(د���(���ب �� ��زان ( ،�) 
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 �����، از  9���ن ,��;� �ر���� دارید�(�وردو�ور و �راوا�� در ���و0ت �
 و��	ل و �د��ت ��ر�� �طور  از ا�واعِ ھر�K ���(ریدا (;داد ھ��ن ا�(

ا�� از را��Eن در د�(رس ھ��Eن �رار��E�رد (� �ر��ب ���ز �ود �طور آزاد
�(ر ری ��ر  و �رورت ا�زودن �ر ��رآوآ��6 ا�(�7ده ���د�و و�ور ���و0ت 

��Eردد و�� ���د ھم ���5 از��ن ��رود؛ �;ذ%O ���د (و,� دا�ت �� (�*ق ا�ل 
�ل و �9�دار ��(5زم 9�ش �رط ا���ء » �� ھر�س �ر��ب ���زش«����ورت 

 ھرK*در ,��;� �ورژوا	�  رو�دی �� ا%�(�-�5�ت (*��م ط�*�(� ��ر ��ز �����د
�ل ���(� (ر ���د �� �6و%ت ���(ر و ط� �دت ز��ن �و(�ه (ری ا�,�م ��9���ن (

�� 9ذ�رد .(  
�ل ����د، �(�Eری ا���ن �ر ��وا��ت��  �� و,ودِ -   ھرK*در ��9�(�%��م ���(ر (

و ���ودی   �6�Kو,� رو �� ا���ء-���رزات 51�� آن ا1(را��ت و �ر��
���د، از,�6(� و رو�6ر�(� و�;ت و �دت ���(ری ھم � ���Eذارد �5��9�دا 

����ر  - �� و,ود ���رزا(� �� 51�� آن �ورت ��E�رد- (�ر�ب ���ط ز��ت
(,ر�� (� ��و�� �دت ���(� و �زو�� ����د و �(� �� ��Eھ� ����ر �وش ������ 

��  از��ن   ھ��EKه اAر ھم ��ھش ���د و%� �ط;�ً ��(وان 7Aت �� �� آ��ده���ت�
�ن ا�ت از,�6(� و رود، و ��آ��ب 9ذ�ری ا���ن در�را�ر �,��� ط��;� 

  .  ھ���Kن ���� �واھد ���د 1�ده ای(��دودی (*5�ل ���د %��ن �ط;�ً ���زان
�ل ����د،�� ��ز ھم �ذاھب 0ا�ل درا��س    ھرK*در ��9�(�%��م ���(ر (

����د و�و,ود�� ز (���ق و (�د�رِ  �ود �� ��1رت ا 1�و���� �*ش �(��ن ���� 
�ری و ا�*��د ا�د	و%وژ�O ا�����6 در را�(�ی ��7ظت از �را��ت و ا��س ظ5م �

��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����� Kون ا���ل Aو��Aون 

���ر �و,ودات  �(م �ر 1(��	� ���ت �� �� ا ����د ������و��%��م و %��را%��م
�ل ���(�ذ����ت ا������د������ً ���(ر (� و (*و�ت و (�د�د ��Eرد�د و  �(� ا

�دا�� �� (و,�� Aر ���%< و ����� �ورژوازی و ا�=���ت و  (7�ر��ر51�� و ��
��(وای ��ر ا����� و �� �� 1واطف ��ا����� و آداب و ��ن و ھ�رھ� واد���تِ  

����ً (*و�ت ��ز ��Eرد�د� ھ�را���   .��Kن ادا�� ���ت �����د و ا
�ل �(   �� ����9�(�%��م، (*��م ��دی ھ� و (;5*�ت ��5 و �و�� �(ر و ���(رِ �  ��

�دھ�ی ���7 و��ا����� ا��ن 0ا�ل در ا��س �ود از ��ن ���رو�د، دو%ت و  ��9
P و ا���ل ���Eری و ,� ��7ری و ا�ور 59��� و �ظ��� و �ظا�ور ���	� و

����ً (�د�د و(و�;� �����د و 9د�دهُ � د�Eر ��و�ت �� (��6 از ��ن ���رو�د �5�� ا
����ده �� 9���Eم آ��ن  (�Eرا�ُ� (وده ھ�ی �ردم و Aروھ�6ی � �ر�وبِ  ����6ر و� 

�ن ا�ت���1�� (;د�=(� 9�دا��د و%� درا��س ھ���Kن  در�(�,ُ� ���رزات ا,(
���د�� -در �(�,ُ� ���رزات ا,(���1 ا%�(� -  �رد��0ریو، �(م �ر ز��ن ���� 
�ن ا�ت�� از �ر�Eذرا�د و%� ا���ء �����د، ���	ب  را (;د�=ت ز��دی

ا,(���1 ای Kون ����ء، ا1(��د �� �واد ��در و د�����ت، ���Kق ا���ن و 
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�ن ا�ت �;��ً (*5�ل و (;د�ل �� �KرAری ا��ا���ل Aو��Aون (�6��ری و �زھ
������د و �;��ً (�د�د ھم ���و�د و ����د %��ن ا��راً در ا��س �ود ھ���Kن ���� 
   .��ره و ��ره

�لِ 9س    ���;� �ورژوا	�، �(م ھ� و ���را�ری ھ� و  ���(ر و ���(رِ �� (�, 
��ر���ُ� ا���ن �� ���ر  �� ����ا��رت ھ� و درد ھ�ی ا,(���1  و ������ت ظ�%

��5ُ ورتِ �ت ذ����ت ا������د و �� ط��;ت، ��و,ودا�)�  �ظ�مِ  ذا(�ِ  ا,زاء 
 و (�;�ت ��(*�م و ��ر��(*�م آن،  �ر���� داریدی و ا,(���1 و �;�وِی ا�(��
����د0ا�ل�� (��6 �� (�*ق �و���%��م و ط�  و در ا��س �ود ھ���Kن ���� 

�ل ا���ء �����د���و���م �طور��ل آن �� �� و �K���K 9د�ده ھ�ی. �را��د (
�� ����م �� (و,� �رار دھ�م  در�ت �ورد را �ز�ور��ُ ��ا����� و �(�Eرا ،

�لِ ���و�1ُ ا���ء وا�;� و ,�،   و �Eو�� ا��� د�Eر �ر�Aت ��9ذ�ر ��و�د آ��6 
 در �ورد  0ا�ل ا���ء ��زیِ ا�ن ا�ر  زود ا�,�م ��9ذ�ر و ز��ن �ر �ودنِ �;5ت
 �ر�� ا�,�م ، (��6 �� �ر�9	� �و���%��م ���(وا�د �طور �وری و ���(ر��ن(;داد
�(ر دوران (� �O رو�6�ر�(� و ا����ً ���ز��د�5��  A�رد� دراز ر��� ���(ر �� 

�و���م �دت ��ل �و���%��م �� ���(��ظر �� ھ��ن �را��د (�ر��� ( ��ا�ت 
�����د �� ��=ً �ر�� و ���ن Aر�ده ا�ت .���طور �� 9�ش از ا�ن 7A(� �د، و ھ

���ل ,��;� �ورژوا	� 9���ن، دوران  �(���ب �� ��زان (���د��6 ا�ت 
�(�7وتدر �5�ت �ود �و�و���%��م  ً�����9�دا  (�ه (ر ���ود و و�ژ�A ھ�	� ا

��د ���� ھ�	� از روا�ط و در ��ط� ھ�	� از �5�روی ا,(���1 و ���د در 1ر
�و���م Aذار ���ود و%� �6ر��ل دو ��ز �;�ن و  (ر �طور �ر���� ط��;ت� �� 

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

  .�و���%��م ھ��EKه ���5 �ذف ��واھد �د
��ن �طور���ص آ��6 را در ���ن -����   درا��,� ������ب ���ت ��  �� 

�و���(�6ی ا�ران د�ده ام��;(*د�د-  �� �وا�(�ر آ��د ��  آ�6م در  �� و ا��ره ��م 
�;� �و�,��� ِ�)��%�;��, O� ده از��� داری ���(�ً  1*ب ���ده و ��ر�  ��رون آ

�ل ����(� �=در�P از ھ��ن ا�(دایا,(���1 � - ���5ظ ا�(��دی��) ���� *در 
�ل و  و»�� ھر�س �ر��ب ���زش«  (وز��ِ �و���%��م ��وهُ �� در وا�� �طور 

) �;� در »�� ھر�س �ر��ب ��رش «و%�ُ �*ق 9�دا��د و ا�=ً �*در�ط< �ل ,�
%��م ��ن ,6ت (�7و(� ��ن دو ��ز �و�� ا ا��ن و,ود �دارد و از���وس

5��و���م ��	ل ����و�د و �(� �طور �ن  ��� (ر �� (�7وت ھ� و (���زھ�ی �;�نِ و
�����د �Eو�م �� ا�ن ���ن �طور��5 درک و����(� . ا�ن دو ��ز (و,� �دار�د ��

�و���م �دا�(� وو� درا�ن ز����  ��ز�*در ���� در�ت از��7ھ�م �و���%��م و 
�67وم آن ��وهُ (  ذھ�� Aرا	� و د%��واھ� Aرا	�د�Kرِ � ِ�� �Eرش و  ��ر51

�ر�ورد �� ����ر آن ��ص �دون ا���� �را�ط و �*(���ت وا�;� و 1��� را 
�واھ��� �وا�ت �طور در�ت ����د �� �طور���� در�ظرA�رد �ر��ً �طورد%
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��د �� 1�ل ا�ور را (��	ن �ود  را د���ل و �د�ن ��وذھ���� �;=وه .������د)  
�لِ ��ظر�ن �Eرش و �ر�ورد��ن در �ورد ��	�5 �رورتِ ��)  ِ���� ا�(��دی  

 ِ�1��(� ,��;� ,6ت Aذار �� �و���%��م ��ز، ا%�(� ����د ا��ر و ا,(��(�%�9�� 
�و���(�6، ��ر51�� و �� 0ا�ل ���د ا��ره ��م ��ھ��K�ن . �در�ت ا�ت��1�وم 

آزادی، �را�ری، «:  (و,� �� ���د ��ول �دار�د �� ا�ن �;�ر��ن���� از آ��6
�را�ری در �ط< ,��;� �و���%��(�  �*ط �ر آزادی و» ��و�ت ��رAری

���د����ل در �ر��5ُ  د0%ت ���ل در��%��� آزادی و �را�ری ��;��ی ���و���م � 
��5�� در آن �� �;�� ھر�وع و ھرAو�� و�ت ��رAری و��و�ت �طور 
���دهُ �5ط� و �ر���روا	� در �ط<  د�(�Eِه ا1��ل �� و��و�ِت ط�*�(� »�5�« 

 ��»�55���ً ا��»��ن ا%��   . (�*ق �� 9ذ�رد ا�ت�ء ���(� ��ز (
�و���(� آ(�، �� �را�,�م � �;��, �ُ���*�   در �9��ن ا�ن ���ث ا�(��راً �� 

;��, O� ُ�;� ا�(را�� � وا�د در�ط< �ل ,�6ن را (���ل �واھد داد، �� ,�
  :دا�ش �ظ�م ط*�(� و,ود دا�(� ا�ت، �� 9ردازم�ا�(دا	� و او%��، �� 9�ش از 9

�و���(� آ(� اAر�K ���5ظ �1ری �ودن از ط�*�ت و ������ت ط�*�(� � �;��,   
 ��5ظ ��(��تھ����د ,��;� ا�(را�� ا�(دا	� �واھد �ود %��ن در1�ن ��ل �

(دا	� �ز�ور �و,ود�ت �ط�� �� ��6�ت ��0(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 و ���;ت و در �*���5 �� 9د�ده  1ر�� �ده (و�ط ط�6ره A�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 �ط<ِ  اوز�د�A و �راورده ھ�ی �ورد ��رف�� �� ��6�ت ��0(ری  (

�و���(�ِ در ,��;�ُ . �رار �واھد دا�ت��ل و (;�%�ِ  آ(�، در �(�,�ُ  �� �وق  (
�;�وی آ��ن،   ��د�Eر و �� ط��;ت�ر �� � ������ت ا�رادا%;�دهُ  Pو %ذا �رھ�

 �;�� در وا�� ��وا��ت  �ر ���ر �و,ودات ذ����ت ا������د ا���ن�(�Eری
�ل ���(���)- ُ�;��و0ً  �� در ,�;�  و �,�;��� ��ورت ��(ن ا�(را�ِ� او%�� 

�ل ا���ء -و,ود دا�ت آ��6 ��(نِ �� و �;=وه ��ر � ا�ت ���(�طور ����دی و 
��ن ا�دام �� �9��ن دادن �(�ت A��ھ�وار (و�ط ,��وران ��وا���� ��(�ر� ا0

,وا�� ا�(را�� ا�(دا	� �و�1 �و��ت و (;5ق دوران در .  �واھد ��ودAو�(�وار
�و�� ��ورت و,ود ����ل ��(5ف و (;5ق �� ا�ن �� آن ����5 و �ر ا�ن ���� 1دم 

�(��د و �(���م و (*��م آ��ن �� Aروھ�6ی ��(5فِ  ا�����6 و�دت ��ن ً����� ا
�و���(�ِ �و,ود دا�ت در�� �;� آ(� ھ�� ا��Eو�� (*��م ��دی ھ� و %��� در ,�

�ل �9��ن Aر�(� ا�ت در روا�ط ��ن ا�راد ��ر  �و��(;5*�تِ ��در ,��;� . �طور 
1��ل اِ  ھرAو��آ(�،�� در ,��;� ا�(دا	�  ��و�ت و ,�P و ��(�ر ا�����6، 

�ن ����ل و ��(� �دن ا�راد در ا�ن ,�P ھ� و,ود �و�ژه ��ورت ,�P ھ�ی �
�ل 9 دا�ت، �طور ر�����1*��د �را�� و �را��ت و آداب .  ا�ت���ن ���(�ای و 

ا�T  ر در ا���%� و (� �دودی ��زو ��ن �را�� �ذھ��، �� در ,��;� ا�(دا	�
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�51 ً�����ل از ��ن ر�(� و �*ط (7�ر (��� �ود، در ,��;� آ(� �طور ر��� ای و 
و 1*��د و ا���ر و آداب و ��ن �وق ا%;�ده 9��ر�(ُ� (��6 ��(�� �ر 51م و ا�����ت 

6��ن (ر(�ب ��(وان �� �*���� دو ,��;� .را�T و �راA�ر و ھ����E �ده ا�ت� 
�ز�ور 9ردا�ت و(�7وت ھ�ی �زرگ �� �وOK د�Eری را �ر��رد.  

�;� �� ط�*�ُ �, ���� او%�� ��ز ,��;�  ا�(را   از آ�7A �K(� �د د�ده ���ود 
�Aد��� ھ�ی ���رانِ  �Kدان �وب و �ط5و�� ��وده ا�ت، در آن از���و 1*ب 

��دی و ��دود�ت ھ� و ��*�ت  و ��رو��ت ھ�ی ���� از آن و از �وی د�Eر 
ا���%� از �(�Eری و ��ا�����ت و �را�� 9ر�(�  در �5�روی ز�د�A ا�����6 و 

�;�ُ   ط��;ت و �� ��د�Eرآ��ن �� روا�ط در�, �� آ(�  �� ط�*�ُ و,ود دا�(� ا�ت ا
��(�� �ر  ً�����=ً آزاد و �1ری از ھ�� 9د�ده ھ�ی �ذ�ور �وده و (��ھ��K�ن 

 ا,(���1 و ��دی و  ز��دا�����ت و 51م و 9��ر�ت �و,ود آ�دهُ �وق ا%;�ده
�;�وی �واھد �ود .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  



 

 

   

  ��	���م ط
#	ت و دو�ت �ت �و- ٢   

  
���ن ) ۵���ث (»و%� ا�(��دیدر ��ره �Kد �*«   ھ���طور �� در �(�ب 

از ا�راد در ���(م  ط�*�ت ا,(��A �� �1روھ�6ی ���(�ً و��;� «ام،  دا�(�
�;�ن اط=ق ���ود �� �ر��ب را�ط� ا��ن �� و��	ل (و%�د و ا,(���1 (�ر�� ً�

�1����ر و در�(�,� �ر��ب  و ��ز��ن ا,(���1*ش ا��ن در �ظ�م (و%�د ا,( �
����� و  ��وه و ��زان در���ت آ��6 از �روت ھ�ی ا,(���1 و ����ر ,���Eه

�� ا�راز - ��ط�ق �� �و�;�ت ا�(��دی ا��ن-�;�وی و ��ز%ت ا,(���1 ای 
������ز ��Eرد�د)������ و �را�ری ا��1ء ھر ط�*� « ؛ و »����د از ��د�Eر �

د  �*ش ا��ن در �ظ�م (و%��	ل (و%�د وز%��ظ را�ط� ا��ن �� و�ا,(���1 ا
��ر  �1��ه و ��زان در���ت از �روت ا,(���1 وو ��ا,(���1 و ��ز��ن ا,(

����� و �را�ری  �;�وی و ����� و ��ز%ت ا,(���1،واز %��ظ �و�;�ت� �� 
,�6ت ��  �ط5ق �5�� ���� و در �دود �;��� ا�ت �طور��� آ��6 از ا�ن

(ری (*��م ��Eرد�د �� ا�ط=��ً ا���ر ��(5ف آن Aروھ�6ی ����ن (ر و ھ����د
داری  ���(ن �ظ�م �ر���� و درھم 9س از �ر�Eو��. »ط�*� را (���ل ��دھ�د

ھ��E �;�� %��م در ا�;�د ����� و ا�(��دی و �ر�و ��ز���دھ� و �ر�9	� �و��
���ز ا,(��، ھ�وز ط�*�ت و ا���ر��( آ��ز�ن �و���%��مدر دورهُ )��1 5ف و
ح در ,��;� و,ود دار�د، ھ�وز ,��;� �� �K�ن ط�*�ت و ا���ر ��(5ف �د�ن �ر

���ز از ھم (*��م ���ود)�  : و 
��ت �دهُ ���-   %��ق و ��ش �زر�A از  �ر���� داران ��و�� �5ب 

��ت و رھ�ران و �د�ران �م و��ش ار�د�ورژوا�ورو�رات �*� ھ� �;�� 
ھ��E و �ذھ�� ��5 �د �دهُ ر� ����� و �ظ��� و 59��� و ���	� و ا�(��دی و

 ً�����ھ�راه �� �و���و�دان �زد����ن �� ھ��E �51 ا%;�وم ���5ظ ���ق وا
1��*�ً و �د�داً دارای Aرا���ت �ورژوا	�  ھ�وز����� و ��ری و ا�=�� 

  . ھ�(�د
����ً ازروی ���ز ���� از �ورژوا�ورو�رات ھ�-   � ی ���ق و �ظ�	ر آ��6 �� ا

 آ��ن و ز�ر �ظ�رت رھ�ران رت �ردم و �وراھ�ی �����د�Aن(�ت �ظ�و%� ا%�(� 
� و ���	�  و �رھ�E و 51�� و ����� ��6دھ�ی ا�(��دیدو%ت �و���%��(� در

��رده �ده ا�د و دارای ����ل�� �و���%��(� A ر�� ھ�ی ��ری و ��ت 
�� ����د	� ���(�ً ��0�د�ر�(� .  

0ً 1�دهُ -   ���9	��� ��6دھ� و �و���ت  و ���ِ ��ر��دان رده ھ�ی �� ��ش ا�(
م  ز�ر �ظ�رت  �����د�Aن �ردوا	� �� در ,��;� ,د�د �و���%��(����ق �ورژ

 �طوح �م و ��ش �9�	�� در �و���ت 61ده دار ����ل ��ری و اداری در
��(5ف ھ�(�د .  
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     -  ��ا��1ء �وراھ� و ��	و%�ن ا�(��ب �ده  (و�ط �ردم و �� �وراھ� 
ھ�ری و  �د�ر�ت در �طوح ��0	� �� ����� در �و���ت دارای ��ت ھ�ی ر

��(5ف دو%(� و ا�(��دی و آ�وز�� و �رھ��E و ���	� و ��ره ������د .
 وا�;� 1�وم ��ر���ن و ا��Eو�� ا�راد اAر�K �طور ��(*�م �� ��ر��(*�م ��(�ب

د  ��=ً ���ن �ده ھ�(� �و���%��(�ِ �وم ا�راد ,��;� و ��ز (�ت ��وِل �وا�طِ 1
ا�� در1�ن ��ل �در,�ت ��(�75 در ,���Eھ�6 و �*�م ھ�ی رھ�ری در ��ط� 
ھ�ی ��(5ف ا�(��دی و ����� و ا,(���1 �راردا�(� و �K�ن �*�� را در 

����د���  . ���(م ا�(��دی و ا,(���1 �و���%��(� ,د�د ا��7ء 
   -�%������ً Aروھ�6ی ��ز��ن ���(� در وا�دھ�ی (و%�دی و (وز�;� �� � �ت ا

�ن ا�ت �� د�(��� �� �;��� ا%�(� -  ھ�ی ��(�75 ���ل (*��م ����دھ�ی , 
 �� T�ن در �(در�����ش ا�(��د 1�و�� 9�و�(� و �و�;�(� ھ����د 1�وم ��ر

���د���;� 9�دا �,.  
 ا�,�م دھ�دهُ ا�واع ��(5ف ��رھ�ی ,��� و �دی در ��ط�  Aروھ�6ی و���ِ -   

��� ��ز���ده ھ�ی ط�*� ��رAر از;ھ�ی Aو�Eون (و%�د و ا�(��د ,� � �ُ;��, 
  .�ر���� داری 9���ن ���وب ���و�د

�67وم ��رAر و ط�*� ��رAر ��در  �ن �� �� ����ر �ظر،    در ا��,� 0زم ��دا�م 
رAر �ط�*� �:  �طور ا�(��ر ��زAو ����مراده، �(�ب �وق ا%ذ�ر ���ن Aرد�

�وA �ُ1روھ�6	� از ا�راد �زد �� �,��ل �ر )��*وق �E�ر ا�ت �� در 1ر�� 
 ��ھ�ی ��(5ف (و%�د و ا�(��د ,��;ُ� �ر���� داری ��رھ�ی �و%د �دی و ,�

ار ��ر ھدا�ت و رھ�ری و ه دو در ھ�] ��ل �� �ط�� 61د ا�,�م ��دھ�د
�� Aروھ�6ی ��(5فِ . �د�ر�ت ���(�د����ل دھ�دهُ و ��ظر �ن (�) �رAر � ط�*� 

��رAران ��ش (,�ری از ط �5�ر�ق (و%�د ا���� ارزش �رای �ر���� و از ,
در (;ر�ف �ز�ور از ط�*� ��رAر » ��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 از ھم ��ن در��%�)��;(*د �� ��(5ف و  �)
� (,�ری از  �� ���د%� ��0 و �6م �ری �ر��� �وزه Aردش �وزه (و%�د و�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 ����رAر ��ش (,�رت ارزش ا���� (و%�د � 

�ر�وط �� آ��ده و 1ر�� �ردن ا�ن ��رAر ��ز، �� ا�,�م ��رھ�ی ��(5فِ   0��
�� 7A(م،-روش، ��ر �و%دی�رای � ����لِ  ��67و���ر در رو�د  در ادا�� و ( 

 �� �ر�دار ا�,�م ��دھد و از  ��0 ,6ت ارا	� آن،(و%�د ��0 در �و��� (و%�دی
���د�����(وان 7Aت ��؛ و,��ب �ود �رای �ر���� (,�ری ارزش ا���� (و%�د   

�� -د�,�د �ده در �وزهُ (و%� (���ب ���(� از ا���� ارزش ا �ر1=وه(�,ر 
)Aو0ً ��ش �زر�;� ا���� ارزش ا�,�د �ده (و�ط - ر �ود او را (���ل ��دھد

��د�� �ر���� (,�ری از ا�ن دو  �ود �د��Eو�� و��رAران �ود را ��ز (���ب 
�������� �ود �ر ����(5ف �د�ت ����د در��%� ����(و%�دی (��6 ارزش ا����  
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�����د؛ و ��ط�ق �� (و%�د �ده (و�ط ��رAرا ����ن ز�ر �ر��ن �ود ا�ن �ر
��ر�س، �ظر �ر�وط�ُ ا��سِ  ��� داری ��و�� و ر���(� �ل � (�ت �ر

�وع ��رAرانِ �ا���� ارزش (و%,�Aون � ���ل در ر�(� ھ�ی Aو�د �ده (و�ط 
 ��ورت �ود و �� �رخ ،(و%�د و (,�رت و ��ل و�*ل و ذ��ره ��زی ��0ھ�

���  .ھ� �� ���ت ��زان �ر���� (*��م ���ود و ��ره ��(و�ط ��ن ھ�� �ر
 وا�;�ً ا%ذ�ر در ,��;�ُ   ا���ر و ط�*�ت ا,(���1 �وق،   �6ر�ورت

 در�ت ا�ت �� ���5ظ ��وه و ��زان �6م �ری  (�زه آ��ز �ده�و���%��(�ِ 
 ��  �را�را�ُ� �و���%��(�ِ  (وز��ِ ا��1ء آ��6 از �روت ا,(���1 �;�� ��وهُ 

ش ط�*�ت ��(5ف از ھم ���وب ����و�د و ط�*�ت ����ب ھر�س �ر��ب ��ر
��د و�ظ�م ��ر�زدی د�Eر و,ود �دارد������د و ھ���دام د�Eری را ا�(���ر �K� 

 در ��ز��ن  آ��6از%��ظ ,���Eه ھ� و �*ش ھ�ی �(�7وت و���را�ری  �� و%�
��ر و در را�ط� �� ا�ر ھدا�ت و رھ�ریِ  �1��د و  و��	ل (و%�د دار� ��ر�ردِ ا,(

7)�ط�*�ت و ا���ر وت و ���را�ر��ن �از ��ث �*�م و ��ز%ت ا,(���1 و�;�وی 
���ز ازھم را (���ل ��دھ�د؛ و �;=وه)� ��وه (وز�� ��  �ودوا�;� و وا�;�ً 

 ��ل  در1�ن ھم- در ھر �دی �� ھ�وز و,ود دارد-  ھر�س �ر��ب ��رش
�ن �ق �ورژوا	� و %ذا ��وی�)� و ����Eر و,ود�ورژوا	�   �*���ی ط�*�(�

��6E او.  ��ن ا�راد �����د در ������ت ط�*�(� ���را�ری ا��رت ط�*�(� و�*���ی
 �;� ط�*�ت ,��;� �ر���� داری 9���ن �� �*���ی  �و�9%��(�ِ ��و��درا�ن ,�

 ً�*�� در رو���ت ا�د	و%وژ�O و �;�وی �;�� در ا���ل Aو��Aون و��;�ً و 1
�� و ��ن و ھ�ر و اد���ت داب� و �1ط�7 و آ�د(� و ��ری و ا�=�ھ�ی 1* ��ز

�(ر �� ���(ر ھ�وز ���ل ا�ن �*���ی  و,ود دارد� �;�و 1�وم ا�راد ,�
�و�ت  و,ودِ  Aذ�(� �ودِ از ا�نو . �O و �;�وی ط�*�(� ھ�(�دو%وژا�د	� 

 ���� از -  �را�ط ,���6 �1�ِل �ر�وط �� �ر��ظر از- و ا�ور �����9رو%(�ر�� 
 (� از ,��;� 9���ن و  ����Eر �و,ود�تِ ���ده ھ�ی ط�*�*�ت �;�� ��ز�و,ود ط
 %وژ�O و �;�ویِ 	وو ا�ن �*���ی ا�(��دی و ا,(���1 و ����� و ا�د. آن ا�ت

ط�*�ت در ,��;ُ� �و���%��(�، (� آ�,� �� �*���	� در �طب �ورژوا	� �� �رده 
�(ر ��روھ�ی 1�و��ً ��%�ورژوا	� ���وب ���و�د، �*وه در1�ن ��ل ���(ر �� 

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

���د��  . �� �ظ�م �ر���� داری و ��ره 1�ل 
   �و���%��م در 1�ن ��ل �;�� در و,� 9و���ش �را��د (�ر��� ��%���� �= 

�� آ��ر و �*��� و ��ز���دهط�ع و �داومِ ا�*��ھ�ی ا�(��دی وا,(���1 و   ا���ء (
�و���م ������ و �;�وی ط�*�ت در را��;�ُ �(�ی ��ول �� �, ��; ً=��� 

��  ��دی و (���زات ط�*�(� ا�ت، ,��;� �1ری از ھرAو�� (*��م��ا��� در آن (
�ا�����6 در ,���Eه ا�(��دی و ا,(���1 و �;�ویِ ��=ً �را�ری �رار دا�(� و از  

 وا�=���ت و آداب و��ن و ھ�رھ� و  (7�راتھرAو�� ا�ور ����� و ھرAو��
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�ل اد���تِ ���=ً رھ�	� ���(� و از آزادی ا,(���1 وا�;� و ����6ُ� ط�*�(�  
 ا�ن �را��د (�ر��� از ھ��ن �دو ا�(*رار �و���%��م آ��ز ���ود و .�ر�وردار�د

 و �=ا�*ط�ع ��ورت (�*ق رو�دھ�	� �� ا�ن �رح ��وی 1�و��ً �طور 9�و�(�
�و���م��و���م��ل �� ��ا���ء (*��م ��ر ط�*�(� :  9�ش ��رود و(� ��ول 

�ل �ر (75�ق ��ر ��ری و ,��� در �ط< ھر �رد و �9��ن دادن �� ��5�5 )��
�5C� را(ب� و (�*ق ����دن �� ا�ر ا�,�م د%��واھ��� وآزادا�� ��رھ�ی �(�وع  

  (ر��ت و آ�وزش ھ�� ,���� و ھم �ط<ِ �� �ر ����ی(  Aو��Aون (و�ط ھر �ردو
 �ُ�ا�راد در ز���� ھ�ی 1�و�� و �رھ��E و 51�� و �ر�� ای و از طر�ق ھ

ا�,�د (C�	ر و (�و0ت 0زم در ��وه (وز�� ��رھ� ��ن ا�راد و در و��	ل و 
�� ��ش ھ�ی ا�(��دی و ا,(���1 ا�,���در ). م �� 9ذ�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  9د�دهُ ا���ء.  ا�ن �رآورده ھ� ��7�ت���و0ت ��ر�� و �� ار(*�ء

5�رد ���ون ارزش در ھ�� 1ر�� ھ�ی ا�(��دی و ����د%� ��0	� و 1
�1���ل �� ا�ل. ا,(��ر ��ب (وا�ش، �� ھر �س از ھر�س �«(�*ق ����دن 

�9��ن دادن �� و,ود ��6دھ� و د�(�Eھ�6 و %ذا ��ت ھ� و . »�ر��ب ���زش
  ��6د و د�Eرِ �ظ��� و ���	� و ھر�وعِ ����ل ��و�(� و دو%(� و 59��� و 

.  ����� �ز��و ��ت ھ� و �;�%�ت ھ�ی ����� ����د ا�زاب و �;�%�ت��ت 
�;�وی ط�*�(� و �را�� و ن ����دن �� و,ود ھرAو�� ا�د	و%وژ�9�� Pی و �رھ�

�ردن ,�6ن ��ا�����ِ  ���E� ���� از ������ت ط�*�(� و ��6دھ�ی �ر�وط� و ھ
�;�وی ���(�ً وا�دِ  Pو �رھ� ���� ِ���=ً ��رط�*�(� ا����� و 51��  . وا�;�ً و 

�و���(�ِ � �;�ھرAو�� (*��م ��دی و روا�ط  از  آزاد   �د����ن �را�,�م ,�
�=ً آزادا�� و �ط��قود ����د �� در آنط�*�(�  �و,�� (وا��	� و  �� ھر�س �طور 

�=ً آزادا�� ����ر ���ز �ود  و 1=��ُ (���ل����د و �طور ��از ��رات  �ود ��ر 
�ل ���(� و �*در ���� �راوانِ �� (و%�د �����ُ� �راورده ھ�ی ��ر��، �وق ا%;�ده (
���د؛ ����و0ً رِ ��و و��	ل و �د��ت ��ر�� ا�(�7ده ;� ھدا�ت و رھ�ری ا�ور 

�(;5ق ��ریِ �A و �ط5*�ً �� از طر�ق ����ل رھ��� از طر�ق ���(م �����د  
�لِ  اد��مِ  ���(مِ ا�رادی ��ص �5�� از طر�قِ ����ر ��ری و رھ�ری در   

�وع �;�%�(,�ھر �رد، �� ���5ظ �� ا��� وE�E�رد و � ھر �رد ا�,�م ��6ی
�=ً ا,(���1 �طور وا�;� و از ھر ���را�ر �� ھر �رد د�Eر ا�ت، ,6ت و 

��ً (�ودش�*)����ری �� د�Eران���ر ھدا�ت و رھ�ریِ ) �طور �ردی �� در ھ 
%ذا در ا�ن ,��;� د�Eر ھ�EKو�� ���وق و ��دون . �ورد ���ز را ��ز ا�,�م ��دھد

��دھ� و �ظ�	ر آن، �و ھ�] �وع �*�م �� �Cل رھ�ری، ر���ت، �د�ر�ت، �ر
���ز و �ر(رھ�6	� �(;5ق �� ا�رادی ��ص و�E,����ورت )��� ����Eر ،  

 و ا��Eو�� ,���Eھ�6  و,ود ��واھد دا�ت ������ت ط�*�(� ا�ت، �و�1و,ودِ 
�=ً �را�ر �(;5ق �����=ً �را�ر ��ن  �طور ��ھ�� ا�راد �واھد �ود �;�� �طور 

�� ا�راد (*��م �ده و ,ز	� از �;�%�� �واھد ت ا,(���1 ھر �رد را (���ل�(
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�� ا�راد ��در �� ��ر و��  �دون ا�(���ء ���ل ��و�1داد و �� �� ���ن د�Eر (
 ً=����د�Eر در ا�,�م ��رھ�ی رھ�ری و ھدا�ت  �را�ر�ط< و  ھم�طور � �� 

� �واھ�د دا�ت و ط�;�ً ھرAو�� (7�ر و ا�=ق و �رھ�P تا�ور ��ز ���ر
���*�(� از طو �(�Eرا��ُ �ر از روا�ط ��ا�����  �(Q �� (و,�� Aر وط�*�(�ِ ��)  

�ل �� اذھ�ن  زدوده  �ده��در ,��;� �دون . و �ده ا�تو از ھر ,6ت �طور 
 ُ������و���(�، �� (� آ�,� �� �� ا�ن ا%�(�  ا���ء  ط�*�ت و �(�,� و ���لِ  ط�*� 

�ر�وط ���ود، ,���Eه ا�(��دی و �*�م ا,(���1 و ��ز%ت �;�وی ھ�� ا�رادا�ر 
�;��ل ھم �ط< و �را�ر �واھد �ود و  �دون ا�(,���ا�ری ���ء �طور وا�;� و 

   .ت�زد ا�����6 و,ود ��واھد دا�*��د ا,(���1 و ��ری و �;�وی از ا��رت و ا�
�و1ُ� ((و,� ��ود �� ا���ء �� زوال دو%ت���د     ,��67وم و��� �;�� ��67وم �

�و�ت و ��6دھ���)�ن ��ز �6��وط �� ا���ء ط�*�ت در�*��س �ل ,) ی ��و
���ت ط�*�(� در ا�ن �� آن ,��;� � و (��6 �� 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.�ورت A�رد �5��رد �� در ,��;ُ�  �طور ���5  
�ل���ل ��  ا���ءAذ�(� از (*5�لِ  -���(� ���5ظ دا��5 �و���%��(� ����ر (��  

  ا�ور 59��� و ���	�- ����� و ��و�(� �ر ا�ور ا�(��دی و �رھ���Eریِ ھر
��  ھرAو��ت از���ن ر�(ن �;�%�ت ھ�ی �د �و���%��(� و ��ز، �;5و  ا�ور �ظ�

��م �� ,���ت ���وب ���و�د، د�Eر زا	د �ده و  �=ف �� ,ر �در�(���رھ�	� 
��و�ده ا�د ً�����ن ���5ظ ��ر,� و از �ظر . �� �دا�ل ��زان �ود ر��ده �� (�%

�*���5 �� �طرات ا�(��%� (6د�د ���ده و ��ز (�5��Cت ��رب از �وی �رورتِ  
 �دیِ ���طر روا�ط ا�(� ھ�وز �و,ود در ,�6ن و ��ورھ�ی �ر���� داریِ 

 ً������وا ;���	5ُ� ��ری ر���دن ��  از�ظرِ � و �K�ن ��ورھ� و,ود ��ن آن ,� 
�ود و ا�,�م ا�*=ب 9رو%(�ر��ی ��ورھ�ی �ز�ور ,6ت 9���ر ���رزه ا�*=�� 

 ر �ظ��� و �ر�وط  �� ��روھ�ی ��5< وا�و، ا�ور ����� و��ره�و���%��(�
�ن ا�ت د��ر �د ھ�وز (� �دودی ���� ھ�(�د و ا�ور 59��� و ���	� ھم 

��دودی �ورد ���ز ����د.)���ز�ور و,ودِ ���د (و,� دا�ت  >5�� ، ��روھ�ی 
��ن 9ذ�ر و ����بِ �K ��ورت ا���لِ ���5�س (وده ای و �ردم ��5< و �� ا  

 در ھر  ��،  �روری �� ���5 �ظ���ِ  �و���%��(�ِ ��ورت ��ز����6ی ��ِص 
��6 �رار دار�د،  و (�ت رھ�ری ا� 9�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 (��6 ���� از  ���د��6 ا�ت 
 �Eو�EK �� ر(�ط�و,ود ط�*�ت در �ط< ,��;� و در �*��س ,���6 و ��

�ت ا������د �رض ودات ذ���������ت ا�����6 �� ط��;ت و �� ���ر �و,
    .ام �رده
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��م �� �رِض    �;=وه���;ُ�  �K�ن(داوم ���تِ   �� و و,ود �ن ��ر �, 
�ل �����(وا�د  ا�(��0ً در�ور(� �ذ�ور در �وق،��(�ُ �و���%��(� ����ر ( 

�م و ��ش ھ�ز��ن ��  ���ر�� در�ت و �,� �� �� ���ن د�Eر (�*ق 9ذ�ر ���د 
طق و��;� �د ����ر ز��دی از ��ور ھ� و در ��و,ود ���� آن ,��;� در (;دا

ه از ,�6ن ا�*=ب �و���%��(� ا�,�م Aر�(� و �و���%��م ��;��ی وا�;� �ر�9 �د
 ً0���ز�ور ا�( �;��ل �ر�د���د وAر�� ,��� ��  ����د �(وا�د �� �K�ن �ط< از (

�ل�� .ھ���Kن ادا�� ���ت دھد �طور �و�*�ت آ��زا���� �� �K�ن �ط< از (
 ا%�(� �K���K وا�;�ً �و���%��(� -  �Kد ��ور �و���%��(� (��6 و,ودِ ور��5،�ط

 (�ت ا��طُ� ,�6ن �ر���� داری، ����ت از �را�ط ����ر �����1د ��ن -����د
وه �ر ، 1= �و���%��(�ن �را�ط� ا�ن ,وا��در �K� .ا%��55 �رای آ��6 دارد

 ,���6، در �;رِض <  ���� در �ط �(�د و ��ری ر����ده و ��وقِ �دا�(نِ 
���و1وا�ل ���7 و  ً�����ر و (;	�ن ���دهُ ��ن �رب �� ��ز دار�ده �� (6د�د ���دهُ ا

� �ورژوا	� �Cت دو%ت ھ� و ر���� ھ�ی5�� (:�د�55 ای از ا�ن ���ل �رار دارا%
���ز�ور �و���%��(�51�� �و���%��م و ,وا ، ً�������نِ  اQ) �6ی  1دم�د�� ���ز

 از �وی ��ورھ�ی �ر���� �6 �� (�ر�م ا�(��دی آ�آ��6 ژ�Oا�(��دی �� (��و%و
 ا�ن ��ورھ� از ,ر����6ی  ����ت دو%ت ھ� و �ر�� Aروھ�6ی �����ِ داری،

 �ظ��� دو%ت �,م و �دا��5ُ  ا�(��ل (6،�د �و���%��ِم �طرح �� �;�ل در آ��6
 و �K�ن K�زھ�	� ��(وا�د �طور �و�ری �ر ا�ر.  و��ره�6 در آ�وا	�ھ�ی �ورژ

�ل �و���%��م�� در آن (;داد �;دود ��ور �و���%��(� (�Q�ر ���7 �*�ء و (
Aذا�(� و �و,ب ا��راف از ���ر وا�;�ً �و���%��(� در ا�ن ��ورھ� �ده �� 

��6 ا�ت �� �د( . �ود (�د�ل�(� �� �طر (;	�ن ���ده ای �رای �و,ود�ت آ��6
�ن در ا��س ���(و ������ورھ�	� Kون �ره ا�م �� �و�;�ت ��ن ا%�در ا�ن ز �55
 �� و,ود��� �;�� (,ر�� ھ�ی �K�ن ��ور - ���%� و و�(��م و �و��ی ا�روزی

�و���%��م �ورد � از 	ھ�	� ��(وا�د (� �دودی �رای رو�ن �ردن ,��� ھ�
Kو��� در ا�ن   �;�وان ��ھد و ��و�� (,ر�� ا�(��د ��م-ا�(�7ده وا�� �ود

�ل » �و���%��م«��ورھ�، �� ��E�6م Aذار �� ���ط=ح ��ا��ن در �ط< (
 ِ�)��%�)�9�� �1��ده ��ز%� ��ز �رار دا�(� ا�د، ھ��EKه � �وق ا%;ا�(��دی و ا,(

 (� ا�ت؛ آ��K در ا�ن ��ور ھ� (�ت ��مِ ر�9 ��ده و و,ود �دا��و���%��م �
ا�,�د�ده و ادا�� ���ت ���(� ا�ت دروا�� �و�1 �ظ�م �ر���� » �و���%��م«

����ً داری دو%(� و ��ش� ر�ورم ھ�ی ا�(��دی و  ��ھ�راه  و �م ا�(�دادی و ا
�1 ���(�ً 1�ده ای ���7 �ردم �����د��  ).ا,(

 �Kر   9س ��� �ر آ�)��  ���ن دا�(م، ���5ظ 9��ر�ت 9�روز ��دا�� و �� د�واری 
 ف ��6	�، �رورت دارد �� ھد ��وی �و���%��م و �� ����دن(�*قدر ��ِر 

��دود �� � O�� �Kد ��ور �Eردد و از %��ظ (�ر��� ا�ر �ر�9	� �و���%��م 
 �Kرد و در �ط< ھر�A س ,���6 ��ود��*��و�� ھر�K ���(ر و ���(ر � ً�)���

 از ا���6، ا�و0ً ذ�(� A. �زرA(ری از ,�6ن و �را�,�م در �ل ,�6ن ا�,�م 9ذ�رد
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�� ��ر�ت از ���5�ت �ظ�م ��ا����� �ر���� ھدف ��6	� ��1رت از رھ�	� (
���ری و از ھرAو�� دا� در(  ��0 د�(� و �رود�(� و ھرAو�� �(�Eری و �(

 ُ����ذ����ت  ������ت ��ن ا�����6 و ��ن آ��ن و ط��;ت و ���ر �و,ودات ز
�ل در �� (��م (;5*�ت و (�;�(��ن �;�� (�*ق ����دن �� �) ا������د���و���م 

�� ,�6ن ا�ت���� دروا�� (��6 �واھ�ن �ر9. ( ������	� �و���%��م  در %ذا 
���د و �K�ن ھد����ور �ود ھ�(�د و در وا�� (��6�� را د���ل  �� ا�ن ��ر 

����د، �K���K اAر ھم �7رض درک و �ردا�(� در�ت از �و���%��م دا�(� و ���
�ل  و ��ز �*�ود��ن �و���%��م ��67وم وا�;� ���د���;(*د �� �رورت (

 �����;� �ر�, ���� �1��داری �رای Aذار �� �و���%��م ����د، ا�(��دی و ا,(
��زھم ���5ظ ,���6 �ر�ورد ��ردن و (��6 �� ��ور �ود ��ر �ردن ��ت در 

 ��ظر �ن �(� �K���K �7رض در ��وری .�ط� و د�Kر �و(�ه ���� ������د
���� �و���%��م ��67وم  �)��%�)�9�� �1���ل ا�(��دی و ا,(���ر�وردار از (

�ل ���د %��ن ھ���Kن  �طِ را�(�ن �ر�A �9(� و در�� ���< و را�(�ن (داوم و (
در ا��طُ� ,�6ن �ر���� داری ���� ����د و ھ��EKه �� �� ���ن د�Eر ��و�� �� 

  در 9�و�د �رار �E�رد ا�(��0ً � �و���%��(�%ب �� 0ا�ل و��;�ً ,���6 �طور �
�����د  ����د دا�(� ���دو�ق و 9�روز�ر,�.  

� ��������ت در��%�    ��طور ���ص و �زد��(ر (و,� �ود را ���(ر از ھ
 ُ�;��ر�ز ��ود ��ص و�رروی ,�)� ���;� در��ر  در1�ن ��ل ���وی وا�;� 

�و���م �و �د���ل �ر�9	� �و���%��م در �*��س ,���6 در را�(�ی ��ول �� 
�ل آن ��ز �ود���67وم � . O� ِرو�رط ا�����دن ��  9�م و ر���%��زی �و�

�و���م ا���ت��� راه و �ط ��� ای را (;*�ب �رد  ُ�;��� ھم ,� � �رد و�ص 
�� ,�6 �ظر و ھم���< و �د��6 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 �ظریا�	و%وژ�Oت و (��دھ�ی ���ر، �� (و,� �� ا�(=�� 

�و���ت ھ�راه �� �ط�ھ� و ا��را��ت و ��ن ,ر����6ی Aو��Aونِ ��و�وم ��  
 1*ب ���د�A ھ�ی �ظری ا��ن و �;ف �7وذ و �*�و%�ت (وده ای ا��ن و (,ر��ُ 

�ن ��دا�م- ��(ر����و��ل ھ�ی Aذ�(� و  ا� �� ���7ِ  و ��ش و �م ���و�ق-آ�طور 
�=ت �ز�ور �� �دت��ره، �وا�����د ���(ری � ����ر�� و ���و%� . روز 

و .  ا�ن راه و,ود �دارد�6ر��ل �Kره ای ,ز در 9�ش Aر�(ن ا�ن راه و 9�E�ریِ 
ا%�(� (�*ق ا�*=ب �و���%��(� �طور (�ر���ً ��E�6م و ��و�� در ��ورھ�ی 

ا�(��دی �� و ا,(���1 و ����� و  (�ر�ن ��(�E �� 1وا�ل 1���ِ ��(5ف ,�6
1�و��ً ��رج از اراده و ���ر�� و 9��روان  9رو%( آ�Aھ���ُ  ��(رلِ ای دارد 

*� �� ���و���ت او �رار دار�د ا�� (�آ�,� �ش و 1�ل آ�Aھ��� ا���6 ��ز��Eردد 
��زات �ر��  9�و�دھ�ی وا�;� ��ن ا�,�د و (و�;� و ار(*�ءِ  �ط ���ِ �رور��ت 

�و���(� و  ��ن����� و ا�*=�� ط�*� ��رAر و� �;�%�ت ھ�ی ,ر����6ی ا�*=�� 
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��رAری در ز���� ھ�ی (	ور�O و ����� و ا,(���1 و (���=(� در وِ 9��ر 
��ورھ�ی ��(5ف ,�6ن د���ل و 9�E�ری �ود و ��ره و ��ره.   

 ��   Kو,� �� آ�)�� ����را�ن �� ا%��ل � در ا�ن ���ث ���ن Aرد�د، د�ده ���ود 
��ر�س در �* ���� در  �;�� ا�- »ا�ن �*وق ���وی« د �ر���� Aو(� ���و��د ا���

�;� �و���%��(� �*وق (و%�د ���د�Aن �(���ب �� ��ری �واھد �ود �� ا�,�م �,
�Eن را در ��م �ا�(=��ت ط�*�(� را �ر���ت ��� ����د و ھ « - داده ا�د

�6 ��;��ی ا���� در ا�ن ,��;� ھ��Eن، ���5ظ ��زان » ��رAران ����ن ��دا�د�)
���و0 ������ �1���� �رط�ق ��زان ت ��ر��در���ت ا��ن از �روت ا,( 

 و  ���< ا�ت ��ر���ن ھ���ن ���وب ���و�د��ر��ن ا�,�م ��E�رد، در��مِ 
�;��ی  ���K �5 ط�*�ت در آن و���ر�س �ر��ً از ����K اAر ا�ن 7A(�ُ �*دان  

 ِ�5��;��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 	�م �Eوا�ن (;��ر از �ظر ��ر�س ��

�� در���;�از ط�*�ت �;�� ��ز���ده ھ�ی  ,��;� �و���%��(� ھ�وز ا���ل 
��ھش ����ده و,ود (� در ��ری�ط�*�(� ,��;� �ر���� داری 9���ن ا% ً���دا 

�و���م �� �67وم ا���ت �� ھرAو�� دارد و �درا�ن ار(��ط (��6 ��ول �� 
��(�  در آا%��ل ا���� ا�5Eس��  �� . �ده ا�دو��ل ��ط�*�ت د�Eر �طور 

���و��د  P��وھر�دمر9رو%(�«د*��� دو%(� را �� د�ت ��E�رد و � �� �درت ��
5��ت دو%ت در��[ورد�	ل�ر ھ�� و��وی �� ا�ن 1�ل �ود و%� .  (و%�د را �� 
(� �*�ط�ر��	� �و�ش را ��ز ���ود ����زد و �;=وه �5�� (�7وت ھ�ی ,��� 9رو%(

و ھرAو�� (��دھ�ی ط�*�(� و در1�ن ��ل �ود دو%ت �� �1وان دو%ت را ���ود 
 در ا�ن 7A(� ا�ن وا�;�ت �� 9س از (�رف �درت ����� (و�ط - »����زد

9رو%(�ر�� ���ود ��زی �5�� (�7وت ھ�ی ط�*�(� و ھرAو�� (��دھ�ی ط�*�(� و 
O� م  �ود دو%ت �;�وان دو%ت در��دت ا�,�م �� ��ش طو�0را��د (�ر���  ��

�لِ �� �و���%��م در 9ذ�ر �����د و 0ا�ل ا���ء دو%ت ��(�E �� ا�ر (و�;� و (
�ورد (و,� �رار �Eر�(��ط< ,���6 ��ز دارد  �)7A ن�ا �K���K �%ا�ت و 

�;��ی ���ودی �وری و �ر�� (�7وت ھ� و (��دھ�ی �ز�ور و �ود دو%ت (5*� �
�ل�ود و وا��(�E ا�ر ا���ء�� �K��ن �� EKو��E و�� �و���%��م  دو%ت ھ

در �ط< ,���6 ��7 �ود در ا���ورت ���د 7Aت �� �K�ن (5*� از 7A(� ا�5Eس 
 ���< ���ت و ���< - �0ل ا�روزه �;5وم �ده ��- �� �Eو	�م ا�ن �ظر او

�لِ آ��ت ���� ا���ء وا�;� و  �;� (�7وت ھ� و (��دھ�ی ط�*�(� در ,�
� (�ر���ِ �و���%��(� 1�و��ً در ط� �O �را��د�ت ��(وا�د  دراز �د(ر �� ���(ر 

�ل �ورت A�رد و �;=وه 0��ا�ل ا���ء دو%ت �� EKو��E ا�ر 9��ر�ت و (
   . دارد ��(��Eو���%��م در �ط< ,���6 ��ز

  �ظ�م ����� و ا�(��دی و ا,(���1ِ ، �� �ر�Eو��ِ  Aرد�د   ھ���طور �� ���ن
ر�زدی و ���(م �از,��5 �ظ�م ��ورژوا	� و �ر�9	� �و���%��م ��;��ی وا�;� 

����9�(�%��(� �رور��(� و �رK�ده ���ود ا�� ط�*�ت و  ������ت ط�*�(� ��6ره 
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�طور ���� (�ر��ِ� در ا���ل �;��� ھ�وز و,ود دار�د �� در ط� �O �را��د 
�;� ز���ده ھ�ی ط�*�تا�ن ������ت ط�*�(� �� ��و .  ��Eرد�دو� ��(در�,�, 

���� داری در �ر;��,��	���*� ��(;5ق �� �طب  � �و���%��(�، (� آ�,� 
 ��%*وه ای �ورژوازی ���وب ���و�د، در1�ن ��ل ز���� ھ�ی �م و ��ش �ویِ 

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

 . �د وا�;� ��9�(�%��م �� ���د �ظ�م ا�(���ری و ط�*�(� د�Eری Aرد�5ط� ����ِ 
�وع  1�ده (ر�ن ,زء از ا,زاء (���ل �� ا%�(�-�ظ�م ��ر�زدی,� دھ�دهُ 

�	� �و���%��م  �� �ر9- ������ت ط�*�(� در ,��;� �ر���� داری ����ب ����د
��د و��د (�ر���  در ط� رو� ا���ء و��ز�Aت �,دد آن ز����ُ %��9��ن 9�دا 

��و ��Eردد ً=����و���م ��ل �و���%��م �� ��. ا���ء ط�*�ت �;�� رو�د (
 �6Eن و �وا���دود �� �9��ن دادن ��  ط�*� ��رAر����د (��6 ��وا�ت ��6	�ِ آر

�را(ب ,��� (ر و �زرA(ر ���لِ �ظ�م ��ر�زدی� �� �9��ن ����دن �� ھرAو��  �5
 آن و ھرAو�� �(�Eری و (�;�ت������ت و (���زات ط�*�(� و (;5*�ت و 

�)���� و  �� ط��;ت در روا�ط��ن �� ��د�Eر و و در �5�روی ز�د�A ا�����6
�� ��ر�ت از ھ��ُ �� ���ر �و,ودات ذ����ت ا������د��  و �د��Eو�� رھ�	� (

�ول،%ذا در�ور(���. ,�6ت ���د;���د ، ������ �O روال 1�و�� وQ) و,� و) 
از ���ن �ردن �ظ�م ��ر�زدی ���د در ا���ورت �K�ن (��6 �� 1�د(�ً �;طوف �� 

�ن ا�ت �ر ا�ن��  د0%ت ����د �� ��ص �ر��ً �وا�(�رِ  ا�رK�زی 
�و���مِ  ��6	�دف در و,� ا��(��ش ������ ھ آ�6م���%��م�و�  �ود �����د و �� 

�ل و ,��;� وا�د ,���6ِ ��(� و  �راد�اد از ھرAو�� روا�ط ا,(���1ِ  آز
��� و ��رهر��دآ��ز و آزاد از ھ�رود�(� و ا�*�����(�  .Aو�� �(�Eری و �(

�ل  ���(نِ قاز ھم ا��ون آر��ن و ھدف ��6	� �ود را �;طوف �� (�*���و���م � 
�ود و �ر ا�ن ا��س د�د و �Eرش �ود را �A(رش و � �)�A ل�در 1ر�� 

��(5فِ  (�ر���ِ  �را�لِ ون ا���� و,ودِ � �د(�ار(*�ء و (;�ن ����د، ا% ���ن 9ذ�ر  ا
آر��ن را از  وا�;� ��وی آن �� �روری و ا,(��ب ��9ذ�ر در ���ر (�ر���ِ 

ی �ر��5  و �ط ��� ھ��ظر دوردا�ت و از 9�E�ری وا�;� و 1��5 اھداف
ا,(��ب  ��  �رور �� از د�د�Aه ا�*=�� ط�*�(� ��رAری و 51�� وا�;�ً -ای

  . ��د در ط� ا�ن ���ر ��ز� در �ط< ��وری و ,���6-��9ذ�ر�د
�67وم ط�*� ��رAر و ط�*�ت در ,��;� �ورژوا	� و  ��   در ا��,� 0زم ��دا�م 

��ون (*ر���ً �دان 9ردا�(� ���ء آن (�ت �و���%��م راا �) �� از ,�6ت د�Eری 
�ورد (و,� و�رر�� �رار دھم، �د�ن ��و �� ذ�=ً ���ت �ظر�� �ن در��ره ��د 

�;�ُ ط�*� ��رAر و ط�*�ت در�67وم �, � ���ن ��Eردد و �9س �� �ظر ز�ور 
��ر�س در ا�ن ��ره و EKو��E �ظر او �� 9ردازم و آ��Eه �ط5ب را از ,�6ت 

��دھم  ���ورد ���ز ادا :  
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�67وم ط�*�)۵���ث  ( »در��ره �Kد �*و%� ا�(��دی«   �ن در �(��م ���م ،  ،
�����، و�ورژوازی را �1�� ام �� �رر�� و ���ن �رده ط�*� ��رAر، ا���ر ا,(

��م- �� ��=ً ��ز (� �دودی ���ن �د-�=�� آ�را��ط�*�ت :  �د�ن �رح ��زAو 
�1��1�دهُ آن (و�ط %��ن ارا	� �ده ����ر (;ر��7 -�طور ��5 ا,( �� �ر - 

Aروھ�6ی ���(�ً و��;� از ا�راد در ���(م ا,(���1 (�ر���ً �;�ن اط=ق ���ود 
��Eه و �*ش ا��ن در �ظ�م (و%�د و ,� �� �ر��ب را�ط� ا��ن �� و��	ل (و%�د

��ر �1����زان در���ت  �ر ��ب ��وه و و در�(�,� ا,(���1 و ��ز��ن ا,(
آ��6 از �روت ھ�ی ا,(���1 و ����ر ��ز%ت ا,(���1 و ,���Eه ����� و �;�وی 

���ز ��Eرد�د)�����د از ��د�Eر ����ل �ر . ای �� ا�راز )��ط�*� ��رAر 
�وA �ُ1روھ�6	� از ا�ر,���(5ف  ��ط� ھ�یاد �زد �� �*وق �E�ر ا�ت �� در 

�;�دن، ���(��ن، ����6ی ��(5ف((و%�د و ا�(��د ,��;� �ر���� داری ،����� 
���Aت ا�(��دی، و ��زر���� ) (و%�دی (��رھ�ی �و%دِ ) ���ورزی، �د�, 

 در ھ�] ��ل  �� -رزشا  Aذ�(� از ا�ر �د�6ِ� (و%�د ا����-  ا�,�م ��دھ�د و
��ر «�*�ود از .( رھ�ری و �د�ر�ت ���(�د ��ر ھدا�ت ��ه دارِ �ط�� 61د

����ر �� �;�%�(� ا�ت �� ھ�EKو�� ,��ُ� ھدا�ت و رھ�ری ���ده �دا�(� و » ,�
�ری در ,ر��ن ا�,�م ��ر ,��� ,��ِ� آن � �� �����5ظ ���رA�رِی �واء ,�

 و �� �راد ا��ر ھدا�ت �� رھ�ریِ » ��ر ��ری«1�ده �� ���(ر ا�ت و ��ظور از 
 �ر  %ذا�� ���(ر ا�ت ود ا�,�م ��ر ,��ُ� ��ری آن 1�ده  �وده و در رو�ا�ور

ا�واع و �طوح ��(5ِف ����ِل ر���ت و �د�ر�ت و �ر9ر�(� و �ظ�رت و 
  و �ط�%;�(� و طرا���� و (�*�*�(� ����ل آ�وز ��ز�ر���دھ� و �ظ�	ر آن و

���د؛ و ��ره�و���د�A و ھ�ری و �ر�وط �� �رر�� و (���ص و و���  د0%ت 
�ل ��وه (و%�د �ر���� داری، ��رھ�ی ���(���ب �� ��زان ( �����د (و,� دا�ت 
�� رو�6�ر�(� ��O (ر و آ��ن (ر ���ود و ا���ل ,د�دی از ��رھ�ی �,

 ِ����ر ,� ��O �و,ود ����د و%� ا%,� �)��� ا����ً  ر ��ری�� و (���ز آن �� 
���د���ل ا�(��د Aر، از ط�*� ��ر).ھ���Kن ���� ���ر��5 �;�ن ��0	� از ( 

و، �� ا�(��ب ا��1ء  » ,�;�ت �;�ل« د�Eر ا��ر�ت �ل ، �� �;د�ر���� داری
 رده .ھ�ی ��رAران ، ا��ر�ت �ل ,�;�ت در ,��;� را (���ل ��دھد ���واده

�ل از ا�راد �*وق �E�را�,�م دھ�دهُ  Aروھ�6ی ��(5فِ ھ�ی ��ش و �م �9	����)� 
رھ�ری و اداری در ��ط� ھ�ی ��(5ف (و%�دی و ا�(��دی  �ری و��رھ�ی �

����� را (���ل ��دھ�د �� ا�ط=��ً  �1���رده �ورژوازی «�O ��ر ا,(
O�)را���ر « �� �,�ی آن ��(وا��م �Eو	�م - »ط�*� �(و�ط ,د�د«�� » �ورو
��ر��ن در  ���5�ن ر�(� ھ�ی آ�وز��(. ����ده ���ود-»�(و�ط ,د�د ��ای 

��ن ���زھ�ی آ�وز�� ا�راد ��نِ Q) -ود����� �و�1 ھدا�ت آ��ن ���وب  - 
(ر��ت و آ��ده �ردن ��روی ��ر �ورد ���ز �ر���� در �5�روی  ��1رت از

 ا�ن ��ر ا,(���1 �رار  در ز�رهُ  ��ز����د 1�وم آ�وز�Aران ا�(��دی �����د
�1(���ل دھ�دهُ  ا�راد). ��E�ر�د��%��ظ ��   ازا�ن در �5�ت اش ا�ن ��ر ا,(
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  �ورژوا	� �ر���� داران و �� ��6دھ�ی �� �,�ور �� �روش ��روی ��ر �ود
����ً (و�ط ا���6 ا�(���ر ���و�ددو%(��در ��ط� ( و ھ�Kون ��رAران  ھ�(�د و ا

 ا�,�م ��دھ�د ��رAر ���وب ��Eرد�د  ��رھ�	� �و%د)ھ�ی (و%�دی و ا�(��دی
 ���5ظ ،��ل ��دھد، و از �وی د�Eرو%� ا�ن ���� از و,ود ا,(���1 آ��ن را (�

�� ���ت �� ا���� ,���Eه و �*ش �ر(ر �;�� رھ�ری �� ��(رل ���دهُ Kو� ھر�Kد 
5�رد��ن ھدا�ت �� رھ�ری �� �ظ�رت �ر  ��رAران در رو�د ھ�ی ��ر دار�د�و 1

��رھ�ی ,��� ا�ت و در ا�ن ار(��ط در1�ن ��ل ھر�Kد �طور ���(�ً ,ز	� 
��� �5ط� در ا1��لِ  �ر���� داران و ��ر�ر����ن �ورژواء ارِ ده و ��رAز��*ش �

�����د و ا�*��د ��Aران (و�ط �ر���� را �(�*ق رآ��6 �ر ��رAران را ا��7ء 
 �K�ن �و�;�ت و �*��  در �طب �ر���� �رار ��E�ر�د و ��ز در �(�,�ُ ،����ز�د

�� دار�د�;)� واز  ���(ری ��%���� و درآ�دف و رو�6ر�(� از �*وقر �طور 
  در ,��;� �ورژوا	� ���(�ً ��0(ری از ��رAران��ز%ت ا,(���1 و�;�ویِ 

����را�ن . را (���ل ��دھد  ��م د�Eر و,ود ا,(���1 آ��ن�6ا�� وردار�د و�ر�
�وع و,�,ود ا,(���1 ا��ن �O آ��ن ��5ت ا,(���1 دو���A ای دار�د و در 

����� وط�*� �� ��(و �1��,���Eه ا�(��دی و دارای  ان 7Aت �O ��ر ا,(
����دھ�دل ا,(���1 رو�6�ر�(� ���(�ً �ر(ر و ��0(ر از ط�*� ��رAر را (� �� 

�را ھم در ا��,� ا� .����د» ��ر�(و�ط ,د�د«ھ���Eو�� �� 7A(� �د ��(وان آن را 
 (�*�*�(�  طرا�� �� ��ر ��ری ����د ��رھ�ی �ر��ً (و��< دھم �� آن ا���لِ 
��رِ ر�وط �� �5�روی ا�(��دی �و51�� و ا�دا�1 و ��رهِ  ً���*)�� �� ھدا�ت ��  

رھ�ری �� �د�ر�ت �� �ظ�رت ���وب ���Eرد�د ��ز �رای �����ن �ود ���(ر 
�و0ً در ;� �����د ���(�ز و �ر(ر از ,���Eه ��رAران ا�,�د ��(ر ,���Eھ� � ��

�1��  ��ری و در�واردی �ذ�ور �����رد�ف ,���Eه ا�راد �(;5ق �� ��ر ا,(
در��ن Aروھ�6ی (.��0(ر و �Aھ�ً ����ت ھ�ی و�ژه و �ر,�(� �رار دارد

�� ھ�وز در ,وا�� ��ش و �م 1*ب ���ده ���زان ���(�ً -»���� 9رو%(�ر��« 
 را ��(وان ��ش و�ژه ای از 0�� ھ�ی (�(��� ا���ر ����� - و��;� و,ود دار�د

  ).����ب آورد
    ھ� ��0و��	ل (و%�د �� ���د%��� از  ��زان ���(�ً �وKا�راد ��    Aروھ�6	� از

1�د(�ً ��  را)و��	ل �� �د��ت��67وم ( �� ً������ت ���� �ود دا�(� و (%�� در 
���د ��ش ����ر ���� �ود �� ا�ن و��	ل ��ب �1�دی و ا�رار �;�ش 
د�Eری از ا���ر ����� در ,��;� �ر���� داری ���وب و�رده �ورژوازی 

 ا���ر  0زم �� ذ�ر ا�ت �� 0�� ھ�ی (�(���ِ .(��و�� ����ده ���و�د
����� �1���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��,
�رار دار�د، �(�د ط�*� ��رAر در ���رزه 51�� �ر���� �طور ا1م و ,6ت ا�,�م 

 رده ). و Aذار �� �و���%��م �طور ا�ص �� ���ب �����د��(ا�*=ب �و���%�
�ل از ا�راد �*وق �E�رِ �)� ���ل در ��رھ�ی ��ری و �و���� Aروھ�6ی 
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�� ) و ��ز در �5�روی رو���	�(ھ�ی ا�(��دی رھ�ری و �د�ر�ت در ��ط�
 ا�(��دی و  ��ط� ھ�یرھ�ران و �د�ران ��ش و �م ار�د در ا�ور ��(5فِ 

�;� �ورژوا	� را (���ل ��دھ�د و در وا� و رو���	����ا,(���1 و ���,  �
1�د(�ً �� (���ب �6م ���(�ً ��0	� �� ً���� از ا���� ارزش ا�,�د �ده در (

�ردم ز�د�A �ود را ��Eذرا��د  �روت �(;5قد �� ا���ل د�Eررو�دھ�ی (و%� �� 
�;� �ر���� داریِ در(و�,�;)�در ,���Eه �����د�Aن و )  ��و��فِ ر 

��رAزاران ��ش و �م ��5د �ر(�ُ� ���رار دار�د  اران ��و��دار ��ط�*� �ر
�� ا�ط=��ً �ورژوازی �ورو�را(�O د���� از �ورژوازی را(���ل ��دھ� 

 ��و�� در  �(;�رفِ ا�ن ��ر اAر�K در ,��;� �ر���� داریِ ( ����ده ���ود
�ل �روا�� )�� و از ,��5 در داران �ر����  و ��رAزارانِ �����د�Aن ردهُ �و���ِ� 

  �*ش ��5د �ر(�� و1�ده ای ��ا1(��ر�  و%� � �����د��ط� ھ�ی ��ر ا�(��دی
 و �5�ت �ظ�م  ا�ور ط�*� �ر���� داردر ��ِر رھ�ری و 9���ردِ  ا�راد �ز�ور

����ر �;��� از �����د ��(وان و 0زم ا�ت آ�را �ورژوا	� ���م ا��7ء 
ر(�ت از �ر����  ��1ژوازی ا%�(�؛ ��ش د�Eر �ور)�ورژوازی ���وب ��ود

 0�� ھ�ی �9	��� و �����ِ . �ط و �وOK ��و��داران �زرگ و �(و
 ���ل در ا�ور ��(5ف ا�د	و%وژ�O و ����� و ���	� و  �ر�� ایِ Aروھ�6ی

1�و��ً �*وق �E�رانِ  �� در ا�(�دام ��ز����6ی دو%(� 59��� و �ظ��� و ��ره 
�و���ت ��و�� و �� ��6 �� �)�دھ�ی �ذھ�� ������د و �*وق و و��و

�و0ً ھم �ط< ا�ر�1�دی;� �K رA1 ا��ن ا�������اد �(;5ق �� ��ر ا,(  ِ� 
�و%د ��ر���د و%� در وا�� از ���لِ ��» ��ر �(و�ط ,د�د« �و�وم ��   

��ن ���ود، از آ�,���رAران و (وده �رQ) ه و �*�� در  دم�E��, ً���*)�� ��
�1 ��67وم  ھ�] ط�*� �� �،� �دار�د ا,(��1د��ز��ن و ���(م (و%����ر ا,(

ر(�� �رAزارن �9	�ن � 1وا�ل و �را (���ل ���دھ�د �5�� �رفِ ���< و وا�;� 
 از �ظم ا,(���1 ی و ��و�ت �ورژوا	� �رای �را�تو دون �9�ُ� �ورژواز

)����ن و �رای �ورژوا	� و ا�*��د ��ری و ��6ر و �ر�وب ��رAران و ز�
1��لِ �7ظ �� اِ ��� �ورژوازی ���م در �را�ر ���ر ا���ر و ط�*�ت ��%<ِ � �� و 

�55 ���م در �ط< ��5 �� ��ن�ا%�(� ا�ن �دان �;�� .(و ��ره ��رده ���و�د ا%
�*=ب ا�راد �� ا  �9ره ای از ا��Eو����ن ا�*=ب �و���%��(����ت �� در ,ر

���رزه 9�و�د�د و �� �طور ��5 (ر� �������دھ��EKه و �6�Kو,� 51�� �ر�.(   
 را �ورد (و,� ظ�6ر �ده (و�ط ��ر�س در ا�ن ار(��ط   ��ل �ر�� �ظرات ا

  :�رار ��دھم
زدھم،  ��زدھم، دوا��ول �طور 9را��ده در �(�ب �ر���� اول,5د در(   ��ر�س

٣٣٩ -۴٠، ۴۶٢��ط�ق �� ���7ت  -��زدھم، �6Kردھم و ���ت و �وم   ،
�� �رد «: ن ���و��د�K�) 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�Eران �رار . و�ش رھ�ری دارد�%�ت ��;
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�(�د « و (� ا�ن ز��ن . »��E�رد ��در رو�د ��ر ��ز ��رھ�ی ��ری و ,�
در . »د ������ از ��د�Eر,دا ��Eرد�ددو (� �ر�5ُ� (�� �;دھ� ا�ن. ������د

��روھ�ی ��ری (و%�د �دان ��ب در �O ,6ت �A(رش «�ظ�م �ر���� داری 
آ��K را �� ,زء��ران از د�ت ��دھ�د . �� از ,�6ت د�Eر از ���ن ��رود����د 

�ر�ز ��Eردد)�ا�ن �ود ���ول ��ر . در �طب �*��ل آ��6 �� �ر���� ا�ت 
ھ�ی ��ری رو�د ��دی (و%�د، ������ ��رو	� �����E و ���و���(وری ا�ت �� ��رو

��ری . �در(� ���م، رودرروی ��رAران �رار ��E�رد�ا�ن رو�د ,دا	� در ھ
ا�راد ��رAر و�دت و اراده ��ده ھ����Eه �� �ر���� دار در�را�ر ھر�O از 

�و�1ُ ,�رو�د �ذ�ور در .  ھ�	ت ��ر ,�;� را �رار ��دھد، آ��ز ���ود
��رAر���و���(ور ���را ��ورت ,زء ، �� رو�� (و�;� ��Eذارد �د،��ر ���ص 

�5*)��از ��ر �رای (و%�د ���ر  و در ��;ت �زرگ، �� 51م را ������ ��روی 
��ل ��Eردد���رد، (A �� ����� ��روھ�ی ,دا	« . »��E�رد و �� �د�ت �ر

�ر���� دی و (�د�ل آن ��روھ� �� و��	ل ا1��ل �5طُ� ��ری رو�د ��ر از ��ر �
�ل ...�ر ��ر���را�,�م در ��;ت �زرگ �� �ر�9�� �������م ا�,�د ���ود 
��رو	�  �6��ن ا�دازه �� 51م و دا�ش ������...در �ظ�م �ر���� داری«. »��Eردد

��(*ل �� رو�د ��ر ���م ��Eردد، ��رAر را ���ت �� ��روھ�ی ��ری ا�ن 
����ز�درو�د ���E�� «.» �7 رھ�ری، �ظ�رت و ھ�وظ��� �م آھ�P ��زی، ھ�

 ������د، �� ��� از وظ��ف �ر����ری 9�دا ��ل ھ� ������ر (�ت ا�(��ر �ر
5�رد . (�د�ل ��Eردد������ وظ��7 ��ص �ر���� و�ژA��6ی ��(ص رھ�ری 1�

 ,5د  ��زدھمدر ��ل( �� ا���� �� ا%��ل ����ر �ظر ��ر�س.»�و�ش را دارد
���� )ر,�� �وق ا%ذ�ر از ا�ن ,5د (۴١٢  ��ط�ق �� ���7- اول �(�ب �ر

����ل « �� �����»O�و%وز	د�ن، �*وق » ا��ن، رو�����د دو%(����دار�د 
1�و��ً �� ا��راً �و�1 �*وق �E�ر ھ�(�د-»دا��ن، �ظ����ن  و ��ره ��  - ������ 

���ز از ط�*� ��رAر ���وب ���و�د)�  .Aروه و�ژه ای ���5 ,دا و 
A ن�ا   ��ن در �ورد Aروھ��دی ط�*�(�  �و��ً ���ن �دهُ �ر�س �� �ظر��ُ 7(� ھ�ی 

 �1��در ,��;� �ر���� داری ، در �ورد �67وم ط�*� ��رAر و ��7ھ�م ��ر ا,(
�ل از �)� �������رھ�ی ��ری و  61ده دارِ  ا�راد �*وق �E�رِ رده ھ�ی �9	��� 
�ل  و  در ��ط� ھ�ی ا�(��دیرھ�ری و �د�ر�ت)�� O�)را��ورژوازی �ورو

 و در�ورد  در ��ط� ھ�ی ز�ر���	� و رو���	����� ا��Eو�� ا�راد�ر رده �و
 ا�راد ���ل در 1ر�� ھ�ی  �طوح �9	��� و �����ِ ,���Eه ا,(���1 و�ژهُ 

رو���	�، در (���ض ���ت و �5�� رو�6ر�(� �� آن �ط��*ت دا�(� و آ�را (Q	�د 
��د��.  
 ��ود دارد �� ظ�ھراً  �وی د�Eر 7A(� ھ�	� از ��ر�س در ا�ن ار(��ط و,از   ا

��ظر ��ر�د �� �ظر�� �ن در �ورد ��7ھ�م ط�*� ��رAر و ��ر �(و�ط ,د�د و 
��د و �(� ��7A(� ھ�ی  ���ورژوازی �ورو�را(�O (ط��ق �دا�(� و آ�را (Q	�د �

��ر�س .�وق ا%ذ�ر �ود او ھم (���ض دارد ���(��T �=وا�ط� «  در �(�ب(Kو�
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�و%�، Y١٩۶٩ ا�(��ر ��ل ر��ز��ن آ%����، (�» (و%�د�را��د ;�، �ط� 
  :�K�ن ���و��د  )٧٠ و ۶۵-��7�۶۶ت

، ��  �ر�	�� داری و�ژه,�وه و��د ��  ,�ول وا:&� !	ر �ت �ر�	���� 9��ر�ت   «
O� (ر��ر و �)��� ����رAر ��ورت �ردی �5 �ر!�ب �	� ً	2	�  �روی !	ر ا'

�� ��ھم در ر���ت  ��ر ���ود، و ��روھ�ی ��ر رو�د ��5ِ 2	�ل وا:&�ِ  �75)�� 
ھ�(�د و �ل ����ن (و%�دی را (���ل ��دھ�د �� ا���ل ����ر �(�7و(� در رو�د 

���د  (و%�د ��0 �� �� ���ن �6(ر (و%�د ���ول �ر�ت �=وا�ط�ُ ���� ���(ر : �
��د، ��� �;�وان �د�ر، ��6دس،  �� د�(�6�ش، د�Eری ���(ر �� �Cزش����ر 

Aر �دی، ��  Eری �;�وان ��ظر، �و�� �;�وان ��ر�(��ص ��� و ��ره، د�
��ر O�� (�تِ  روی !	ر !	ر!ردھ	 ی  ���ن ���ر ھر�K ���(ری از�د��. �ر��ً 

ط�*�   !	ر1ران �و�دو دار�د�Aن ��روی ��ر (�ت �67وم !	ر �و�د  �=وا�ط�ُ �67ومِ 
��ً (و�ط �ر���� ا�(���ر �ده و�*)�� ��
&ز�ر ��دی ���و�د، ��رAرا�� 	 �تِ  

��ر�Aه از !	ر1ر '�&��K���K .  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�2 ای از  �� در1�ن ��ل��9ول '�&� در �O �ود را  
�����د (�*ق وا�;� �� ���د، و  ا@ھ	!	 O� ر�� ��درا��,� ھ�] �6م ���ت 

��رAر���وص �� �ر��ً �1وی از ا�ن ��رAر ,�;� ا�ت K*در �� ��ر �دی 
�ن ا�ت �و%د �� ��ر �و%د  ��وای ��5	ن��ر �� «...»دور �� �زد�O ا�ت��

��ده را �و�ت: ���دA �6ت� ����رAر ��ر �و%د �ود �;�وان ���ل ��5(ون  O� .
��د �O ی �� �را�و���ده ا��%;�س، ����ر���� ��ر  O�� �� ی ���ر �ود

�رم ا�ر��م ا�ر��م . ��رAر �و%د ا�ت ����ده را، �6���Eو�� A 5(ون ��6ت��
��د، ��ورت ���را�دا�(ن ,وھر و,ودی ��او �;داً . ، (و%�د ��ودAو�ش(و%�د 

 ا�� 9رو%(رِ .  %�ره �رو�ت و �د�ن ,6ت �رو��ده ��0 �د۵���ول �ود را �� 
��، �� د�(ور ���ر �ود 0�9اد��ِ  O�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 ��رAر �و%د ا�تو�*ط ���ظور ا�زودن �� آن (�*ق

��رAر ��ر�و%د ا�ت O� وا�د����رای 9ول و�(� �� او . �� ھ�Kون 9ر�ده 
ا�� اAر ھ��ن آواز �وان درا�(�دام . ���وا�د، ��رAر �زدی �� �رو��ده ���0ت

 O� ورت او���ورد، درا������ب �ر�(� ���د �� از آواز �وا�� او 9ول در
������ً �ر�*)�� آ�وز�Aری �� �� د�Eران .و��د ��5 د ��رAر�و%د ا�ت ز�را 

�زد �E�ر در Aرر��ری �� �;�وان و%� آ�وز�A. (;5�م ��دھد ��رAر �و%د ���ت 
�و��� آ�وز�� ھ�راه �� د�Eران ا�(�دام �ده ا�ت (� �� ��رِ  O� ود �ر 9ول� 

��رAر �و%د ا�ت �روشِ ���ب ا�ن �و���ُ  O� ،د�زا���م ( .» دا�ش ���ا��ره 
��ر�س در ا�ن ,�=ت �� وا�< ا�ت  ����ر �و%د« « ��را ��67وم ��ری 

��د د����د �رار داده ا�تا���� ارزش (و%�د Q) ورد�  ).ر�ظر دا�(� و 
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    ��ا�ن د�(� دوم از 7A(� ھ�ی ��ر�س رو�6�ر�(� ���� از ��(وان 7Aت 
آ��ت �� از �ظر او در ,��;� �ر���� داری در ھ�� 1ر�� ھ�ی (و%�د و 

�� ,��Eز��� ا�زار د�(� (و�ط ����ن - ا�(��د����ود�(�Eھ�6ی �ود��ر  از ز
 د�Eر ھ�� �*وق �E�ران ���ل در - *در ���� 9��ر�ت ��ود �در 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 »��رAر ,

�����ورد ���ز�ر �;����وب ��Eرد�د؛ و » ��رAر«،  �����د واز ا�ن %��ظ ,
��ظر ) �� �� �ظر�� �ن ا�ط��ق دا�(�( ض �� 7A(� ھ�ی د�(� اول اوا�ن در(���

�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

ن �ر����  ���ب ��را�وان و آ�وز�Aر ھم �K���K در ا�(�دامِ  و آواز ��دهو��
�ن �� �9	�ن ���� ���ب �����د در��%��� ط�ق �ظر» ��رAر«دار ����د �ر��ً  

�� (و%�د  �زد�E�ر و(ر ��ز ���(ر (�ر�< �واھد �د ا��Eو�� ا�راد در �ور(�
 ا���� ارزش �رای �ر���� ����د  (��6 در ���� از و,ود ا,(���1 �ود ���دهُ 

�وع  ��ر��رAر و  ��م د�Eروا�;�ً ��رAر و در,� دارای ,���Eھ� �������� ودر 
 ً�����وب ��Eرد�د  �(;5ق �� ��ر �(و�ط ,د�د1�و.   

 �� 7A(�  ��ش اول از�ورد �ظر ��ر�س در» ��رAر« ��(� در ا�ن ا�ت �� ا
در رو�د ,�;�  �ر�ت ���ده  �*وق �E�رِ ھ�ی د�(� دوم �ر��ً ��67وم ھر �ردِ 

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

ازد�د�Aه �5�ت Aروھ��دی ، و �� ��67وم ��رAر و ا�(���ر �رار دا�(� ���د
 (*��م ��دی ا�راد �ر��ب �*ش ا��ن در رو�د ھ�ی ، اAر�K �را��سِ �ط�*�(

 �� وا�;�  �� در آن ط�*� ��رAر از ��رAرانِ در �ط< ,��;�،�=وا�ط� (و%�د ا
��ل ����د�)�����ز از ��ر �����ِ  او0ً  ��، �;�� ط�*� ا�)� ��)�ل از رده ھ�ی  

�����د ��  �*وق �E�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%� در1�ن ا

 �ر(ری ان و �ر ��رAرد ھ�(�ان��ل در �د�ت (�*ق ا�ر ا�*��د و ا�(���ر ��رAر
���ز از رده �و���� ا��Eو�� ا�راد �����ً و �درو رھ�ری دا)� ا�ت �� (��6 در  

��رAر وان �� ا�*��د درآوردن ��رAر ا�رِ �د�تِ  �� ز آ��ن و �6ره ��� اان ��
� از �ری و �ر���دھ� دا�(� و �;=وه ���(�وده و �ر��ً ,���Eه و �*ش رھ

�;� را ھم ��ورت �*وق و ا���� ارزش (و%�د �ده در رو�دھ�ی ��ر ,
���د و ��ش�م�زا��ی ���=ن (���ب  .) �)7A ن ا�(���ط از��K ���(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 �� اAر �7رض �Eو	�م �� �ظر ر�����دون ا�(���ء (و�ط �

��ر�س در ا��,� �K�ن ا�ت، ���د 7Aت �� ا�ن ا�(���ط �� ا�ن �ر��ً �ظر ��ر�س 
  از د�د�Aه وا�;�ً ط�*�(� ��Eه �رد و د�د �� ا�راد������ت). �ط;�ً ��در�ت ا�ت
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��ر ا�نو درA�ر و ���ل در رو�د» ��رAر ,�;� « ا�ن(���ل دھ�دهُ  ,  �;�
 ��Eه و EKو�� �*��وا	� ��0ھ� دارای �K ,� �ورژ)و (وز��(در �5�روی (و%�د 

  ا�,�م ��رھ�ی ��(5ف �ر�وط ��  Aذ�(� از-�� آ��6 ������د �;�� آدر ا�ن رو�د
�� �ھ�( ارزش  (و%�د ���ده ا���� �رفِ -  ھ�ی ��رف(و%�د ارزش���K ،د

��رAران   ��;� ����ً (و%�د � �K�ن ا�دوا�;��ر���ن 61ده دار ��رھ�ی ,��� �� ،
 ارزش و رھ�ری ���ده ا���� ارزش و ����ً در �د�ت (�*ق ا�ر (و%�د ا����

����� �رار و��(رل ���ده ��رAران ������د و %ذا در ز�رهُ  �1�� �O ��را,(
� ً���� از ��(رل و  �*ش و ��ر�رد��ن ��1رت�E�ر�د و �� ا���� �ر��ً و (

�رAر��رھ�ری رو�د ��ر و  ��رAران �ز�ور ,6ت (و%�د ا���� ارزش �ان و ��
1�د(�ً �� ��ن ھم ���(�ً  ��0��د و �1�دی �ر���7ر��	� �ر آ��ن ا�ت  و در آو 

��ً دروا�� از����ن ��Eردد و در�(�,� (Q) د �ده�ن ا���� ارزش (و%�� ھ
 Oوازی �ورو�را(� �و���� ���م �ورژ ا,(���1 در ز�ره �O ��ررو�6ر�(�

   .ر�د�رار دا
 ِ�1����ل در ا�راد �    ��ل از ادا�� ��ث در ا��,� �طور ����� ای ,���Eه ا,(

 ���(ر - �� ��=ً (� �دودی �دان 9ردا�(� �د -�5�روی رو���ت ا,(���1 را
�ل �رار ��دھمQ) ورد (و,� و� : ِ�1�� ا�راد ��ظر �ن ,���Eه ط�*�(� و ا,(

��ً ���ل �� �;�ل در ر�(�*)��1ر�ُ� �رآورده ھ�ی �;�وی ����د  ھ�ی (و%�د و �
���ش ھ�ی (Q(ر، �و��*� ،�	�� �، (را��، �و�(� ھ�ی اد��، ا�;�ر،��5م ھ�ی ���

��ً (و�ط ,6ت �� �� ��7�5 و ��ره ����ً وآ�وزش ھ�ی ا�=�� در �واردی (
���ن 	ه ھ� (;(وای ا����� �و,ود در ا�ن �رآوردA�ری ط�*�(� و ا,(���1 و 

��Eردد.���%�ن و �رو,�ن و  ا�ور ����� و �(;5*�ت آن و �;(*�مِ  و ���5�ن 
���C5نِ �����5 �� ,���Eه ط�*�(� وا,(���1 ا��ن 9�ش از ھ�� و در  ��ز �طور 

��ً (و�ط د�د�Aه و �وا�� ط�*��  ا,(���1 وا�����ِ �(� و ,6ت A�ریِ �واردی (
ا�راد ���ل در ر�(� ھ� و �و���ت (.��ن (;�ن ����دھ��د5�ر 1�ا1��ل و

���(*�م ��ش ھ�ی  ���5�ن و��	ل و �د��ت �ورد ���زِ  (و%�د ���دهُ �(5فِ  
 و �(;5*�ت آن Kون ���	� و �ظ��� و 59��� و  ���م �����ِ ��(5ف د�(�Eه

��ر���ن �5�روی (و%�د و ا�(��د �رار Aر�(� و ��ره �د��6 ا�ت �� در ز�رهُ  
�*�ود از دا�؛ ���د (و,� ,���Eه ط�*�(� ا��ن �ر ا�ن ا��س (;	�ن ���ود ��ت 

���5�ن ��ز����6 و ��6دھ�ی ����� و �(;5*�ت آن ھ�واره ���5�ن ��(*�م در 
��ً ���ل در �وزه (و%�د » د�(�زد« ا�راد ).ا�ن ��ط� ا�ت�*)���� �*وق �E�ر 

 در ��ر(6�� و  ��-  ���ل درھرAو�� �و���-��ر���ن ,���� ا�ن �وزه(�;�وی
�و0ً ز ���5�ن ��(*�م ا�(�Cل دار�د��ھم ��ودن و��	ل و �د��ت �ورد ��را;� 

 د(و%� �5�رویھ����د )دی ���وب ���و�د ا�(����ر���ن �5�روی
����ً �;�� در �ور(���) ا�(��دی(��دی���زان �*وق و �1�دی ا��ن از �د  ا

�(ر���د �رای� ���;� �)��%�)�9��ارزش  �ر�وط� ا���� �����ن �و���ت 
���د و �د��Eو�� (و�ط �� و �د�ن ا���6 ا�(���ر ���و�د �� درا���ورت(و%�د 
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��رAر ����ب �����د و%� ��م د�Eر از و,ود%��ظ  �)� �� ا,(���1 ا�ن ���ن 
(و�ط �*ش ھدا�ت ���د�A ا��ن �;�� ,6ت A�ری  ��(وا�د (;	�ن ���ده (ر ���د

آورده ھ� �� �د��ت �;�وی ای �� (و%�د ط�*�(� و ا,(���1 و ��(وای ا����� �ر
���د (;و 1ر�����ل �ر 	 )���ن ��Eردد �� در ,��;� �ر���� داری ا��راً 

��نِ ا �ورژوا	� �� ���وی د�Eر �� ھ�ی,6ت A�ریQ) و در را�(�ی ����� ����� 
�����د؛ ���ر ���5�ن  ا���ر �ورزوازی و ��و�ت آ��6و 1=	ق و �وا�ت ھ�ی 

  در ا�(�دام ��� و درآ�دھ�ی ��0	� دار�د و �� �وزه (و%�د �;�وی ���� �;�0نِ 
�و0ً �*وق �E�ر ���(�د;� در در,� ���ت  ,���Eه ا,(���1 و ا����� ا��ن 

����د(و�ط ���  و �9س,6ت A�ری ا,(���1 و ا����� ��((ر در آ��K 1ر�� 
  ���ل در �و���ت �*وق �E�رِ ��زان درآ�د��ن �;�ن ��Eردد؛ و �د�رانِ 

�)��%�)�9���;�وی دارای ھ��ن ,���Eه ط�*�(�  (و%�د ���ده �رآورده ھ� و �د��ت 
ھ�(�د �� در�ورد رھ�ران و ��ران و ��ر���ن اداری در �5�روی (و%�د ��دی 

  .7A(� �د
�ت �;��� از �5�روی �;�وی ���لِ �� ���ی �ذھ�� و  ��6دھ   �د��6 ا�ت 

5�ررو����ون و ��ره، از آ���ق و  ��1رت ازدش �ر��ً �,��� �*ش و 1�) 
ر را�(�	� ار(,��1 و �را�� و  وا�=�� �ردم دھدا�ت وا�*��د ��ری

�� -  و �(;5*�ت آن ���م���ً ھ����د رو���ی �����وا	� و ��ا����� ا�ت، (��ورژ 
 ھ�ی د�Eر ���وب ���ود؛ %��ن ���ت -ذ�=ً �ورد (و,� �رار �واھ�د Aر�ت

5�روی�  ً=��� ����د (��6 در  دا�(� �ورژوا	� ��ت و �و	��ز�ور اAرھم 
�د و1ر�ُ� �رآورده ھ� و�د��ت �;�وی �6ر��ل �ورد ���ز �ود ��ن (و%

ا�ده ھ� و   و ا���1ُ  (رو�5�) T�U و ��و �د��ت ,��;� و �0=ی ا�ن �رآورده ھ�
در ا�ن ,6ت   ,��;� ا�رادھدا�ت وا�*��د ��ری و ا�=��Aرا���ت �ورژوا	�  و

�� 9رداز�د .���� ھ�ی �و,ود  ر�� 1�وم�� ����ب ���ت �� ھ��K�ن ا��ره ��م 
�;��و0ً اط=�1تِ  �ر���� داری، در,�;� ��  ا�راد ,��;����زِ   �وردAو��Aونِ  

��������دھ�ی ����� و ا,(� �و�ژه در ز�������ً ��1 و ا�(��دی را ارا	� � و ا
���د���ن  از آ�,� �� ا،�رای آ��ن �ر���� ھ�ی Aو��Aو�� را (6�� و 1ر�� 

وا	� و �� �ر�ورد ھ� و  از د�د�Aھ� �ورژد را در 1�وم �� ا��ر �وارھ���ر
(� �ورژوا	�  اذھ�ن در ,6 ھ�راه �� ���(نِ و (�7�رھ�ی �ورژوا	� و %ذا(;��ر 

���وب ���و�د و �*�� دو���A دار�دا�,�م ��دھ�د، ���Aو���(� دو�  :
   . �ورژوا	�� و ا�د	و%وژ�Oِ رو�6�ر�(� ا�(��دی، و ����

�� و 59���  ����� و �ظ�ز��ن ھ� و ��6دھ�ی ���ل در ���*وق �E�رِ     ا�راد
 (�آ�,� �� ,���  و 59������	�(و ���	� (���ل دھ�دهُ ��و�ت �ورژوازی

 آ�,��� �� و ��ز (�  �وده و در�د�ت �7ظ �ظم ا,(���1 �ورژوا	� دا�(������
��ً ��ر ����� ����د ا�(=��ت ��و�� ��ن ا���ص از د�د�Aھ� ا�ورِ �*)�� 

��د� �ر�ور	�ورژوا���دا���نھ�) د K �	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�����و0ت و �د��تِ Kو��� در ا�ن ��ط� ھ� 0ا�ل �طور   
��دی �� �;�وی�;��لِ  -  �ورد ���ز ,��� ���ورت  -(و%�د ا���� ارزش ا�ت 

�5�رد ا�راد �ز�ور�E�رد؛��1 �5��=ً ��%ب ��1ر( و �طور�� �ت 0ا�ل �طور 
��ن ازQ) »�,ط ��ر�1دِ » �را��� 0زم ,6ت ا�*��د و ا�(���ر ����ب و

��رAران در 1ر�ُ� (و%�د و ا�(��د  ����ت ط��7 ���م ��رAران و���و �7ظ ��
��ن �����وازی �ر ا���ر و ط�*�ت د�Eرژ �ل �ور��Q) ن��K� ,���6 ا�ن  و ھ

 �ر�وب ��رAران و (وده ھ�ی �ردم و  �� ���ن د�Eر ��6ر �� �� وط�*�
رژوا	� ���م و �را�ت از و� ا,رای �وا��ن ,ر����6ی �����ده و 9���Eم آ��6 و

�55����� و ���%< ط�*� ���م�  ا�ت و�� در �ط< ,��;� و در �ط< ��ن ا%
 �� در���ت ا�راد �ذ�ور. ;� ,�� و(و%�د و��	ل و �د��ت �6ر��ل �ورد���ز �ردم

��ر���ن ��ش ھ�ی (و%�دی و �روت �(;5ق �� �ردم  ��رِ �6�� از ���لِ  
��دی و �;�وی �ود �Aنز�د�ن ��ذرا��د و در اE������� ���5 را   �� ھ�(�د 

�(ری �ر�وردار ���و�داز ��و�ت و ط�*�  ��6م �م �� � ���;���ش ا���ت  �
�م ����واھد �� ���(وا�د از ��»��%���� از -ای �� در ا�(��ر دارد»����  �;���� 

طر�ق (���ب ���� ازا���� ارزش (و%�د �ده در رو�د (و%�د ا,(���1 و 
���ن و �� �روتِ )���ن ���و�د���� از �1�دی ز�Q) ردم��*�د�ر - �(;5ق ��  

���ت ��و�� و�� �ر ���ل در � �*وق �E�رِ  ا�راد.���(ری �� آ��6 �9ردازد
� �)�%�)�9�� �ر�ت ��=ً (دھ�دا���(� و ��ره ارا	� �� � �و�1 �د��ت ����� ��

در اAر �K ، )�د��ت ا���(� و ��7ظ(� ���ط=ح �و�� 1ر�� ���دهُ ھ�ی �
 از ،، ا��ھ�(�د�رای �����ن ا��Eو�� �و���ت و �ر�ت ھ�  �د�ت 9ول ��زی

5�ردِ ��(;5*�ت  ا�ور ����� و  ��(*�مِ  ���5�نِ آ�,� �� �;�%�ت ھ����ن ھ����د 1
�و0ً آن در ��و�ت �ورژوازی و;� ��ل آن � و �� �ورد ���ز �9ره ای ����ل 

����د ���5�ن د�(�Eھ�6ی ,���Eه ا,(���1 آ��ن ، �����د����� �ورژوا	� 
�ورد ن ����د �� ��=ً ��	� و �ظ��� و 59��� (;���و�ت در ا�ور ����� و � 

     .(و,� �رار Aر�ت
در  :وا	� �ورژ ا�راد در ,��;���م ��دی وا�;�ً ط�*�(�ِ ، از د�د�Aه (*   ����را�ن

ر��5 ھ�ر��د �� ھ�ر9��� �*وق وو �ط( ��ر�سهُ ر�ورد آواز�وان �ورد ا��
����� او�E�رِ  (�� ���ب �و��� ذ�ر�ط 9ول دار  �رای �ر����، در�ت ا�ت 

 ,���Eه ھ���طور �� ���ن �د، و%�  و �د�ن %��ظ ��رAر ���وب ���ود����زد
6�(ر ازھ�� (و�ط ,6ت A�ر ھ��K�ن� و ا,(���1 اش(ط�*�� ً�������6ی  و ا

 از ا�ن  و���ود  (;	�ن��دھد ��K 1ر�� و ارا	�ا,(���1 و ا����� ��((ر در آ
����د�Aن  در ز�رهُ   و�� �ورژوازی �د�(Eزاران �(�,� �� در�ف در%��ظ� 

����� ,�ی  ط�*� ��رAر ���ری و ھ�ری و اد��ِ  �1��و . د��E�ر� ا���ر ا,(
�� �رای ������ری 9ول ����زد، �E�ِر �ورد �ظر��ر�س، �*وق�و���دهُ   

KO�و%وژ	د�ن ا����� دا�(�  و ���	� و ��ره��� �� ������K �و�(� ھ��ش 
 ھ��K�ن (و�ط ,6ت A�ری ط�*�(� و  اش ,���Eه ا,(���1 �6ر��ل���د،
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��ً ز���� در  او����K و K؛ا,(���1 ا�ن �و�(� ھ� (;	�ن ��Eردد�*)�� ھ�ی 
  �� ط�*�(� ,���Eه ���5ظ ���و��د و �� �;�وی(و%�دی و ا�(��دی�ر�وط �� ا�ور 

��رھ�ی ��ری و رھ�ری در �5�روی  �طوح �9	���در  ���ل �O �ردِ ����دِ ھ 
��ً (و�ط ا�ن وا�;�ت �� ��  و �وده و �� ��ر �(و�ط ,د�د (;5ق ����دا�(��دی�� 

��رAر O� �������د و ����ً (و�ط ,6ت A�ری �;�ن ا���� ارزش (و%����د 
 آ�وز�Aر �ز�ور ��ز ؛ و,���Eه ط�*�(�ِ �;�وی در �و�(� ھ��ش (;	�ن ���ود

ر �د�ر، ��6دس، �(��ص ���، ��ظو . �ن ��Eردد	ھ�Kون ا�ن �و���ده (;
�وردِ و��رهُ  ���K ،ز�س ��1�وم �وارد در �� �و��ً (و��< داده �د، در �ظر��ر 

 و در �واردی ھم در ,���Eه ط�*�(�ِ  �(و�ط ,د�د,���Eه ط�*�(� ��ر 
  .�ورژوازی �ورو�را(�O �رار ��E�ر�د
 �ر�ت ��(5ف �*وق �E�رِ » ��ر���ن«   در 7A(� ھ�ی د�(� دوم، ��ر�س 

���ده در رو�دھ�ی (و%�د ��د ی و �;�وی در ,��;� �ورژوا	� را �ر��ً از�*ط� 
 ارزش �د ا���� ارزش و (و% در1�ن ��ل �ر�ت آ��6 در ا�ن رو�دھ�یِ �ظرِ 

 �����ر�ز �ده ا�ت و ��  ا�زا	� �ر)��ورد (و,� �رار داده و روی ا�ن �ط5ب 
از �*ط� �ظر (*��م ��دی ط�*�(� آ��6 در ������(��ن �� ��د�Eر در ��طُ� رو�د 
�ن ��دا�م او در ھ�K�O از آ��رش  ��ھ�ی (و%�د و در �ط< ,��;�؛ و (� آ�,� 

��7ل �� (�5�ل و (و��<�طور ���ص و ��(*�م و � ����(*��م  �5�ت *در 
�ل و �ط;� ط�*�(���دی �� در ,��;� �ر���� داری �9ردا�(� ا�ت (� �طور 

�*�ود او از  ����م ���;5وم �ود �� �ظرش در ا�ن �ورد K��ت و �ن ��ر 
�د�ر دو7A(� ھ�ی د�(� ����6د��ن، ن،ام رو�6�ر�(� (Q	�د ا�ن ���ت  

و �ظ�	ر  �� �و���دھ�، آوازه �وا��6، آ�وز�Aران و �(����ن ��� و ��ظرھ�
 ط�*� ��رAر را (���ل ��دھ�د  ��رAر ���وب ���و�د و ,ز	� ازآ��6 �ر��ً 

�*�وو%� �� و �ظر او �و�د آ��ت �� ا��Eو�� ا�راد د اAر �K�ن (�ور �ود 
دا�ت از �ظر او ��  ط�*� ��رAر �رار دار�د ���د �Eو�م �� �K�ن �ر��ز در ز�رهُ 

�ن در �ورد Aروھ��دی  و �ظر��.  او �ط;�ً ��در�ت ا�ت�Eو	�م ا�ن �ظر
  . ���< ودر�ت ا�ت- �� ���ن �د–ط�*�(� در ,��;� �ورژوا	� 

�ن ���ن دا�(� ام 9رو-   ط�*� ��رAر �� ��، ����ر ,���Eه �;�ن ا�< ��67و
��زات ط�*�(� و (�1��� ا,(���1 اش، ��%*وه (���ل �� ا���ء ھرAو�� (*��م ��دی 

 7;ل دارای% ا�ن ط�*� ا,(���1 در�ور(� �طور ���د��6 ا�ت ��.  داردط�*�(�
�� ھرAو�� ط�*�ت ���ود �;�� �طور ��%7;ل �وا�(�ر ا�,�م  �9��ن دادن �تِ ا�و

�و���م ��Eردد �ا�*=ب �و���%��(� و Aذار �� �و���%��م و (�*ق ����دن �� 
��ط�ق �� ���%< ط�*�(� �ریِ �� ��ل از ھ�� �طور ���� از آ�Aھ� و ر�د � 

�ودش �ر�وردار Aردد در ��%��� در ,��;� �ر���� داری 1�و��ً ��ت در 
 ا�د	و%وژی ھ�ی �ورژوا	� و �ورد (وا�ق �ورژوازی �رار دا�(�  ھ,ومِ �;رِض 

و 1�و��ً �طور ��%ب از ا�ن ا�د	و%وژی ھ� �(�Qر ��Eردد و �د�ن (ر(�ب از ر�د 
�ل آ�Aھ� ط�*�(� را�(�����;ت ���ودو (� -,د�د ا�� ��ر �(و�ط .�ن �ودش 
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�ود��ن �طور ��%7;ل  آن ا��راً ���5ظ ��ری و �رھ��E ط�*�(� ��ص �� ا�راد
 از ا,(���1 دو���A اش، 1��� ، �وا�ط� ,���Eهھ�(�د (ر ��ز���(�ً ر�د ���(�

���ل)�(� و از دادن �� ھرAو�� ������ت ط�*�  �� �9��ن���و ����د ط�*� ��رAر 
�(�ز و�ر(ر و رھ�ری ���ده  �7ظ �و�;وی د�Eر �واھ�نِ ���ت ط�*�(� ��%���� 

�� از Aرا�ش او �� �7ظ �� ا�,�دِ �� O� ن�ا �� �و�1 �ظ�م ط�*�(� �ود �����د 
��رھ�ی ��ری و  61ده دارِ  ا�راد �*وق �E�رِ و رده �و����ِ . �ورژوا	� ا�ت 

O�)را���ً �وا�(�ر �*�ی (�ا% �� رھ�ری و �د�ر�ت �;�� �ورژوازی �ورو��) �
9س .  در ��ل دو%(� �����دو ���ط=ح در �6(ر�ن ��%ت�ظ�م �ر���� داری 

�د ��(وان 7Aت، �ورژوازی �ورو�را(�O در �5�ت �ود ���5 و ��ر �(و�ط ,د
���;�  �9��ن ����دن �� ���را�ری ��ن ا�راد  ���د �وا�تِ در �5�ت �ود (� در,� 

 و ,��� در �ط< ھر �رد و ا���ء ��5�5 ,��;� از طر�ق (75�ق ��ر ��ری
�5C� را(ب� در �ر�ورداری از ��رات (و%�د ا�,�د ���واتطر�ق  از  و

�1��ا�ن 1دم �وا�ت �� ا���ء ا�ن ���را�ری ھ� و 9���د  و  ھ�(�د و ��رها,(
ھ�ی ا,(���1 و ��دی و �;�وی ا��ن ط�;�ً در ,�6ن ���� و Aرا�ش ��ری 

�(ر �(�7وت ا���ر �ز�ور ��ز (�ب ���(�� و ��ورت د�د�Aه ھ�	� ���(ر �� 
���ز از ,�6ن ���� ط)�����ً در ا%(*�ط �� - *� ��رAر�و�ا�ن ,�6ن ����  ھر�Kد ا

���د �� در ز����6 و �را�ط و �واردِ - آن �� �ر��ً (�ت %وای���  �روز و (,�5 
 - ی��(5ف ��ورت �*ط� �ظرات و �و�� A�ر��6ی ا,(���1 و ����� ا

���و���(�«و » ��ر����(�«���ً �� ��م و�1وان ھر�Kد ا���Eر- » �5,)�د �� د 
�(ر ��C�ر �����ر����م وا�;� �;�وان ,�6ن ���� ط�*� ��رAر  ���(ر �� 

������د.  
����� �� �و���� �ز�ور �و �رار دادنِ    از ا��ر �1����، �� ا�(��ء -�را,( 

�A د ��آ�Aھ� و 1*ب �����%ذا(� و�� �;5ت�;�� ,���Eھ�6ی 1��� ا,(���1 ا��ن 
���ل �� �ظ�م ط�*�(� �ر���� داری )� ����و ��ری، �طور ���ل (و,�6 �� (

 در ز�رهُ ط�*� ��رAر، �K���K در - رای د�د�Aه (و,�� Aر ا�ن �ظ�م ھ�(�ددا
����ً در1�ن ��ل ��,ر �� ��و���(� ���د، ا�ار(��ط �� ��ر����م و,�6ن ���� 

ر و در  ط�*� ��رA وا�;�ِ در ,�6ن ����ِ   �ذ�ورر���� ا�ن �� آن ���7وذ ,�6ن 
�51 (*�ط� ��ر��رAری و ��رAری �� �ر��ً  ا% ,�6ن ����ِ  �و��1(�,� (�و�نِ 

ا%ظ�ھر ط�*�(� ��رAری ��Eردد و �د��Eو�� Aرا�ش ھ�ی ��ری و ا,(���1 و 
 �� ���1ر ا�د	و%وژ�O   ��و�1 ���� �ورژوا	� �� �ورژوا	� در ا%(*�ط�����ِ 
���ً �� %���7 ای از ا�ن ���1ر �و,ود ����د��ر �و���(� �� �ر���در . �(� و 

�67وم �و���%��م و   ��ر����م در ز����ُ  (�ر�فِ وا�� ��� از 51ت ھ�ی ا����ِ  
�(ر �� ���(ر �ورژوا	� �ورو�را(�O از  ��7ھ�مِ  �ردا�ت ھ� وشِ �9�دا� 

��ز�ور در �و���%��م ھ��ن �7وذ ,�6ن ���� ھ�ی �(;5ق �� دو ��ر ا,( �1�
و �K�ن �7وذی در �1%م وا�� �طور �ود��ودی . ,�6ن ���� ��ر����(� ا�ت

�و���ت �ورت �(و�ط آن ا�راد و ,ر����6ی �6ر��ل �د�1 ��ر����ت و 
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��E�رد �� �طور ��آ�Aھ��� �� آ�Aھ��� �م �� ��ش �,�ی ط�*�  ����رAر �(�Qر از �
�ن ا�ت  دو��ر ا,(���1 و ���� و ���Eوی آن ھ�(از آن�� ���د و �Eو�� ا�

�� از �� ھر در �*�*ت» ط�*� ��رAر«�*�ود��ن از در �واردی �(� � �6�) 
�و���ت ا�ن �� آن. دوی ا�ن ا���ر ���د��� �;�وان ��ر����ت و �����  �O از

�ز�ور �� ھردوی آ��6 را ���� از ط�*� ��رAر ��دا��د  �1�� اAر –دو ��ر ا,(
 ��6� T��(ر�� ���(ر را�ت Aرا و -�����دد�Kر �� آ�Aھ� و � �ر��ب �ورد 

������ددارای Aرا�شِ  O�)را�ا%�(� ����� ھم �� .  در (�5�ل ��6	� �ورژوا�ورو
ان ا�,�م دھ�دهُ ��رھ�ی ,��� ط�*� ��ر Aر را ����ر �� �زد �� �*وق �E�ر

5�روی (و%�د و (وز�� ��0ھ� ��دا��د ا%زا��ً ���د ا��راف از ��ر����م و در �
�ن ا�ت از ,6ت �� ,�6ت د�Eری �� ���دون ا�راد وا���ل �6م ���(�د Kو�
Aرا�ش را�ت روا�� �� ا��راف و ا�راد ���(�ً 1�ده ای دا�(� ����د و%� �6ر 

�و�«ھ� و » ��ر����ت«��ل �ھ�ی �;(*د �� ��رAر �ودن ھ�� �*وق »�ت�
�(;5*�(ش �� ���د �(� �5�روی ����� و -�E�ران ���ل در �5�روی ا�(��دی  
 �و���� ا�راد ���ب ����ل رھ�ری و  ردهُ را ��ز �� آن ا���� ���د، اAر �(�

�(ر  ��زھم�د�ر�ت را ��(��� و ��رج ��ز�د،� � Aرا�� دارای�� ���(ر �ط;�ً 
6�� و �� را�ت روا�� و �ورژ� T�وا	� �ورو�را(�O ھ�(�د �� ا���� �;5ت 

���د��  . ��آ�Aھ� �K�ن Aرا��� را طر�داری 
���زات ط�*�(� و ���را�ری ھ�ی ا,(���1 در ,��;� �ر���� داری (��6  )  

�� و ط�*� �ر���� داران رAر��دود �� (���زات و ���را�ری ھ�ی ��ن ط�*� 
�لِ �� �����زات و ���را�ری ھ�ی ��ن ط�*� ��رAر و ��و�� ����ود �5) 

�*� ��ر �(و�ط ,د�د، ��ن ط�ورژوازی �ورو�را(�O، ��ن ط�*� ��رAر و 
,د�د و ط�*� �ر����  و �رده �ورژوازی ��و��، ��ن ��ر �(و�ط ��رAر

��ز �ورژوازی �ورو�را(�O، ��ن �رده �ورژوازی داران ��و�� و 
، ��ن �ورژوازی �ورو�را(�O و ا���ر ر ��(5ف �ورژوازی���و�� و ا��

ط�*�(� و �5�ت (���زات ������ت .  و ��ره ��ز ��Eردد�ر���� داران ��و��
�رار را�ری ھ�ی ا,(���1 در ,��;� �ورژوا	� را در�طر Aر�ت و �د�ظر ���
 ��1ر(�ت - �� درط� دوران �و���%��م ا�,�م �� 9ذ�رد-و ا���ء ط�*�ت. داد

���زات ط�*�(� و ) �ُ�5��و�1 و ,��ل �� ��از �9��ن دادن وا�;� و ����دی و 
�ز�ور و ��ز(�ب ھ� و 9���دھ����ن د �1��ر �وزه ھ�ی ���را�ری ھ�ی ا,(

�م ,د�د و ھ�] �وع ����� و �;�وی و ��ز �� Aو�� ا��� ھ�] �وع ط�*�ُ �� 
������ت ط�*�(� ,د�د �و,ود ����د؛ و (75�ق ��ر ��ری و ,��� در �ط< ھر 

�ت (*��م ��رط�*�(� ��67وم �9��ن دادن �� ��5�5 �را(ب ��5C و ا���ء ��5رد و 
 ا���ء ط�*�ت و �O 9�ش �رط � �5ا��در، �� ��ش ����ر �زر�A از �وا�;�

از ھر�س �ر��ب (وا��	� اش و �� ھر�س �ر��ب «�9�� ای (�*ق ا�ل
را (���ل ��دھد، 1�د(�ً �;طوف �� از���ن �ردن (���زات ط�*�(� و » ���زش

�ل از ا���ر �و���� و (�(���ِ �ر��6ی ا,(���1 ��ن ط�*� ��رAر و ���را�)� 
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�ری و �د�ر�ت در ھ�� ا�ور ھ ��ری و ھدا�ت و را�راد ���ب ����لِ 
ن ا�(��دی وا,(���1 ا�ت �� از ,��;� �ر���� داری 9���ن �,�  ���ده Aو��Aو

   .ا�د
و ا�*��دآ��ز     ط�*�ت و ������ت ط�*�(� (��6 ��دود �� ������ت ا�(���رAرا��

 �O  ��%7;ل ا��5 ����ود �5�� ھرAو�� ا�*��د �� �رود�(� �;�نِ ���ن دو ط�*
���Eر �� ���ن د�Eر ھر�وع و ھرAو�� روا�ط �1 در �را�ر Aروه دAروه ا,(

ا,(���1 �5ط� و (��;�ت، ��0	� و �9	���، �ر(ری و �6(ری، رھ�ری ���د�A و 
�Aرآنرھ�ری �و�د	رداری و �ظ������=م ھر�وع  ��، �ر���دھ� و �ر O� در 

���ت ���(. را در�ر ��E�رد ا,(���1 ��0د�(� و �رود�(�و ھرAو�� ������ت
ا�وام و 9د�دهُ �ر(ری  �رود�(��� و�راد�(��� ��ن ز��ن و �ردان و ��ن �5ت ھ� ��

��ً در ���ط��5 �ژادی و �ژاد9ر�(� ا%�*)��ج از روا�ط �رود�(� و ر(� 
 از (;5*�ت و�ژهُ �ظ�م  ا��Eو�� ������ت ھم� �رار ��E�ر�د ا���راد�(� ط�*�(

�ت و ������ت و,ود ط�* � ,����ِ  ��ر��(*�م � ���ول �� 9���دِ ط�*�(� و ��
�ل ��و Aرد�دط�*�(� ������د �� ).و �� ا���ء ط�*�ت  و ھ�راه �� آن ���د �طور 

و ا���ء ط�*�ت ��1ر(�ت از �9��ن دادن �� ھر�وع و ھر ��ل و ھر ا�دازه از 
  .�راد�(� و �رود�(� در روا�ط و ������ت ��ن ا�����6

� 1دم (�� �6���Eر وا�;�ت ا,(���1ِ ��� داری    (*��م ��دی ط�*�(� در ,��;� �ر
��ت �ر و��	ل (و%�د و (وز�� و %ذا%����ت و %�� �روش �� 1دم �روش ��روی 

�� ا�ن (*��م ��ر �ود و ا�(���ر �رو��ده ��روی ��ر (و�ط �ر���� ���ت �5
��ت و �ر ����ی ���د��دی%��ا�ر �ر�د و �روش ��روی   دا�(ن و �دا�(ِن ا�ن 

 �� 1دم )در ��ل (و%�د ا���� ارزش( �رو�(دهُ ��روی ��ر���ر��ر و ا�(
  و ��ز �� �ظر دا�تِ �;�� �د��ِت �ود» ��روی ��ر«  ا�راد �رو��دهُ ا�(���رِ 

��ر ��ری و رھ�ری و  �� ��Aروه ��دی ا�راد از%��ظ ا�(�Cل در ��ر ,�
�ط  �A �5روھ��دی ا�رادع ا��ر ��ر و ھ��K�ن�ط< ا,(���1 ا�ن �و�د�ر�ت و 

��ر�و%د  ��ر�و%د در �5�روی (و%�د و ��ش ھ�	� از ��ط� �;�وی �� ��را�,�م 
ارزش  (و%�د ا����  �� در آن-  و �(;5*�ت آن ���م رو���ت ����� �وزهدر 

�� �K�ن . ا�,�م 9ذ�رد - �ورت ���E�رد ھمو �ر���� ا�زا	� �����و �*ط 
������ت ط�*�(� د �درک و �ردا�(� از �67وم ط�*�ت در ,��;� �ورژوا	� دار 

����د و ��(وا��د دارای آر���ل و ,��� آن درک �� �ن �� �وا�(�رِ را در �67وم 
 ُ�;��, ������و���م �� و (���زات زاد از ھ�� و ھرAو�� (*��م ��دی ھ� �1ری و آ

���و,ود�ت �*���ی ط�*�(� ����د و �طور در�ت و ���� (و,� دا�(� ����د  
 �;�  ر�دِ  در1�ن ��ل ز���� ھ�ی ��%*وهُ �و���%��(�Aو��Aون ط�*�ت در ,�

�,دد و ��ز�Aت روا�ط ا�(���ری �ورژوا	� و ط�*�(� ھ�راه �� ���ر ��*�ت و 
�� درک ھ�ی �������ظ�%م ا,(���1 آن را (���ل ��دھد؛ و ��  �� ������ص و ��

   .��در�ت از ط�*�ت دار�د



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

 

دھ�دهُ ��رھ�ی دون  �,�م ا �زد و �*وق �E�رانِ  �,و�1ُ    ط�*� ��رAر ��67وم
داری ، اAر ھم  ,��;� �ر����دی در �5�روی (و%�د و ا�(��د  ,��� و ��9��ُ 

�وده و ���د Aری ���� ھ�ی ط�*�(� ��ر ��ر �طور ��%7;ل ����ر �(�Qر از ,�6ن
�و���م ���د، �6ر��ل �9��Eه� ا,(���1 1��� ای را �وا�ت (�*ق ����دن �� 

�و���م ��� ���(�Eه �و (���ل ��دھد��67وم وا�;� و را�(�ن و ���%��م و 
�لِ  ا�� �وا�ت وا�;�ِ ���(�Eه �� ھرAو�� ������ت ط�*�(� و �ء ����دی و 

�������� (;5*�ت و  ��ن ا������6راد�(��� و �رود�(��� و �(�Eرا�� و �(��) �� 
�دھ�ی ا,(���1 و ��دی و �;�وی ��ا����� و ظ�%���� ا��ن �����د و �� ��9

��رAرط�*�«  «���� (*ر���ً ھ�� ا�واع �زد �� �*وق �E�ران ا�,�م دھ�دهُ  ��67و 
ط�*� «�K�ن. ھ�� ا�واع ��رھ�ی ,��� و ��ری و رھ�ری را در �ر��E�رد

 و �5ط� ,و���� ��ز A Oرا���ت �ورژوا	� �ورو�را(����(�Eه 1���ِ » ��رAر
�ل ����Eر و ���نِ ��طور �  ���(وا�د 0ا�ل�وده و���ت و ���ز ��  �وا%ص و 

  .%��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
 �طور رو�ن و �ط;� - ھ�وزھم در �Kد ��ور �و,ود�ت دارد  ��- د�Eر��ورھ�
 ���ظ�م ��ر�زدی و�طور ��5 ���(م روا�ط ��ر و �ر���� و �ظ�م ���ن داد 

���1 �ر���� داریا,() ِ�1����(�� �ر ا�*��د ��ر (و�ط �;�� ���(م و �ظ�م ا,( 
ره ��� �ر���� از ��روی ��ر و ��6ر����، �5ط� �ر���� و ا��رت ��ر، 
�1���� ا�;�د ا,(��دی، ا�� ,د�) دو%(�( در ��ل ��(وا�د) �ر���7ر��	� آن در (

�و,ود در ��ل  ��(وان 7Aت ,����ِ �ره ای از 9د�ده ھ�یِ ��ش و �م �دون 9 
�;)�����د �;�ل ����ری �� ��را��6ی ا�(��دی �� ��زار ��6م �� (�;�ت رف آن 

	�C) ت ھ� از�  ط�*�ُ  و,ودِ  �دونر%ت 1ر�� و(*��� در ��زار و ��ره و��
����د�Aِ ، و و (وز��د و��	ل (و%�� و ����ِ و� �� ��%Oِ �ر���� دارانِ � ��  

�1 ���مِ �O ط�*�ُ �� �ر ،را(�O ا�ت�ورژوازی �ورو�  ,د�د �� �و�1 ا,(
�7ر�� Aردد؛�� �;� ا�ن ط�*� ���م ,د�د �� �ورژوازی �ورو�را(�Oِ و  ,�

�5�تِ - دو%(� ����دھد  ���� �ر���� را (���ل ���دِ  ����;� �ر  و �طور , ً=
��(رل  و (وز��و��	ل (و%�د���ل از ا�رادی ا�ت �� -  دارد%��ت و �)� �طوحِ  

����ل ��ری ��;��ی ����ل ھدا�ت و رھ�ری و �د�ر�ت ا�ور ��(5ف �و����ِ  
ا�ن (,ر�� در ز��ن . ا�(��دی و ا,(���1 و ����� را در ا�(��ر �ود دار�د

�رر��  ��ر�س وا�5Eس �� ��ل از آن �و,ود ����ده �ود (� ا���� آ��6 آ�را �ورد
 رار داده و �(�,� A�ر��6ی �ود از آن را در �ظر�� ھ����ن در��رهو (�5�ل �

������ت ا�ن �و�وع را �وب. ط�*�ت ا,(���1 وارد �����د  �ر���� و��7ھ�م 
�ورد (و,� و   �����ل �رار داددر �ظر Aر�ت و �*در Q).  
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� د�و!را�� در '	�&� �و��	��- ٣   �  

  

    ُ�5	�� آزادی ھ�ی د�و�را(�O و آ��Eه ,��� ھ�ی د�Eری از ���ت 
�ورد �رر��  و در را�ط� �� �و���%��م راد�و�را�� در ,��;� �و���%��(� 

�*�ود از . �رار ��دھم»O�)را���1ر(�ت از آزادی ھ�	� » آزادی ھ�ی د�و
،  ا,(��عدی�ل، آزادی (�زب، آزازادی 1*�ده، آزادی ���ن، آزادی (�Kون آ

�و�ت، آزادی آزادی ا1(��ب، آزادی �رAزاری �را�م، آزادی ا�(��ب ��ل� 
 آزادی ھ�ی د�و�را(�O (�ت �و���%��م، در ز����ُ . ��رها�(��ب �وع 9و�ش و

  :�� ���ن ���(� �� �رح ز�ر �� 9ردازم 
��د ��   او0ً �و���%��(� �ودنِ �� ا�ن آزادی ھ� �طور  ,��;� ط�;�ً ا�,�ب 

�ردم«�رای وا�;� «، ِ�1���;�ت ���6ی Aروھ�6ی ا,(, �� �وق ا%;�ده  �;�� ھ
�K�� ل و�ل �ر ز�5�)�� ژوازی ���ق و �����د�Aن و  ا���ر �ور �(;5ق �� ا�رادِ 

�6م آ��6وا��(�Eنِ  �Eو �رھ� ����ری و ���� ھ�وز دارای  آ���ر و �ط;ِ� � 
��ً �ورژوا	� ھ�(�د1��*�ً Aرا�ش و (7�ر ���(� ���د �� ا�ن ��;��ی دا ، و,ود و (

  آزادی ھ�ی �ز�ور �طور �� ��د و �رط و �را�ر �رای ھ��ُ  و,ودِ �رورتِ 
  ��ش ھ�ی ��(5ف ھ��ُ .آ��د �ردم �� �;��رت د�Eر 1�وم ا�راد ,��;� ا�ت

 �� �Eرھ�� �� ����� ��ری ��� ���5ظ � �75)���ردم و ا�راد و Aروھ�6ی 
���د  �� �����7 و ��ره آ��ن را �����د�A و���ن ا�ت ��ت �� �KرAھ�وز ا

�(ر �� ��� �ورژوا	� د و ا���ر و Aرا���تِ �(ر دارای 1*��در1�ن ��ل (��دودی 
�ذھ�� ��  ��(5فِ �� �(� ����ل �ورژوا	� در ��ل ھ�یرده �ورژوا	� وو � 

�و���(�%��را%��(� �� ����و��%��(��ز  و ��ره و �� ا���ل د�Eری ا �� ��� 
��=ً در را�ط�( ����ا� ��ر51�� و ا�=���ت و ���	ص�� و ���را(7�رات   ��

�د و%� �;ذ%O ����(� �طور ��َ�) ر�ب ���ط ز��ت�(�Eری �ر ��وا��ت �� (�
O�)را�   .��د �ر�وردار ��وا�;� و �� ��د و �رط از آزادی ھ�ی د�و

�;طوف ���,� �� �و���%��م در و,� 9و���ش،   �����ً از آ �� ھدف ��6	� اش  
������ رو���ت �د، �را��دِ ���و���م ا�ت �� در آن (� (�*ق ����دن �� 

 1*��د و ا�=ق ھ�  �Eرش ھ� و�1ری و آزاد از ھرAو�� ا�د	و%وژ�O و�;�وی 
�=داب و ��ن و ھ�رھ� واد���ت و آ O� ره و در�و%وژمو �	د�و�� اAی ھ�ی  ھر

�ل �� ����دی و از آ�,� �� ا�ر �9��ن دادن ط�*�(� و ��ا���ن و �را�� ا�ت و��  
�و0ً ازطر�ق اِ ;�1��ل �7*�ن و,ود ا��Eو�� ا�د	و%وژی ھ� و ��6دھ�ی �ر�وط� 

�وب و �رو ����ن 9ذ�ر ��وده و ���ز��دِ �  ا���ع و آ�وزش و(ر��تِ �و1�ت ا
 ِ�1���ل ����دهُ ا�راد ,��;� �ر ��(ر ا�(��دی و ا,(�� �و���%��(� و در ط�  (

 و(در�,� ا�ت، %ذا  9�E�ری �و�ده�� �دتِ �O رو�د (�ر��� ��ش و �م طو0
�;��ی  ,��;� �و���%��(� از ا�ن %��ظ ��ز �� و,ود آزادی ھ�ی� O�)را�د�و

   .وا�;� و �طور �� ��د و �رط ���ز دارد
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 �� ��د و  �ز�ور و,ودِ   9س از دو,6ت �� دو%��ظ  ����د�ن و ا���� و �راA�رِ 

O�)را�در ,��;� �و���%��(� �روری  وا�;�  ��;��ی�رط آزادی ھ�ی د�و
 ����Eذارد و در ھم و,ود دارد �� در ,6ت 1�س (�Q�ر�����د؛ و%� %��ظ �و 

 از ��%ت �ط5ق  را  ,��;� ا�ن در�(�,� �� ��د و �رط �ودن آزادی ھ�ی �ز�ور
��دود�ت ھ�	� از ا�ن ���ل د0%ت �را�ن %��ظ �وم . � ����زد��� در���ورد و 

��دارد : ً������� � آزادی ھ�ی �ز�ور از Aروھ�6ی ���*�ً �ر� �5بِ  �رورتا
�دا�;�ن وو  و �ورژوا�ورو�راتدار � O�و%وژ	د�و ا ����ن ��Aد���� ��ش و 

��و1�ت آ�وزشن ا��ره �دا �� �و��ً ��ز �د- آ��6�م 1�ده��(ون �ذھ�� و ،  
%وژی ھ�ی �ورژوا	� و �را�� و ��ا����� در �دارس و ا���ل ��(5ف ا�د	و

��و1�ت ،�6دا���Eھ� �� �د�داً �و�ِد �(�Eری  �را�� �د�داً �را�مِ   �رAزاریِ 
� �� �)���, �� �5�،  در �را�م ��وا��ت �� آزار دادن��(ن �و1�ت�ط�*�(� �� 

%زوم ، %�ت رو����ون و ��6دھ�ی �ذھ��� رو����ت و �;��ِ ��دود�ردن ا��
�*� �وق  و��ریِ ��� ,ر����6ی �� ا�راط�ِ  ��5 �� �ر�� ا�دا��ت و آ���ون ھ�ی
 و ا%�(� ، �� ����دAرای �ذھ�� �ژاد9ر�ت �� �����تی ��=ً ده را�ت Aراا%;�

�واردی د�Eر ً�����   .ا
   �� �Kد در را�ط� �� آ����� در��ره �� ,6ت �� �Eو	�م �� �1�ل (;�ن  ��ظر 

 آزاد��6ی د�و�را(�O در ,��;� �و���%��(� 7A(� �د (و����(� ��رح ��شِ 
  : تز�ر 0زم ا�

;��ردم، 1�وم ار آن ر� �و���%��(� از ھ��ن �دو ا�(*   �د��6 ا�ت �� در ,�
 O�)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,(���1 و ����� و �رھ��E و ���5ظ 

��م �� . ا�ور �ردی از آزادی ھ�ی د�و�را(�O �ر�وردار ����د��و �ن ��ر 
�و���(�ِ � رAران و (وده� �در دوره ھ�ی آ��ز�ن �و���%��م ھرK*در آ�Aھ� 

�ن ا�*=ب 9���ن و در ,ر�  �ر���� داری,��;�ُ  دوراِن  �� در-  �ردمھ�ی
�ل ���(� (ر ���د �6��ن - �و���%��(� ��ب �رده ا�د�� و��� (ر و 1��ق (ر و (

 ار آزاد��6ی وا�;� و �دون ��د و �رطِ  ���1د (ری �رای ا�(*ر���ت و�;�تِ 
O�)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�Eر� از ,6ط�;�ً 
���د���  ز��ن �� �و�ژه �دتا%�(� در دوره Aذار از �ر���� داری �� �و���%��م(.
�ن ا�ت �را�ط  در ا�;�د ��(5ف آن را ���ل ��Eردد�9	� �و���%��م��ر�ر�� 

,ود 9�دا ���د و ��دود�ت ھ�	� از ی ���د �� ا�ن آزادی ھ� ا���K�ن و�� Aو�� ا
 ا���� در ,��;�ُ  ).آ��ن �و,ودآ�د ا�ن ��ث �رای �ردم و Aروھ�6ی �����دهُ 

��ت ھ�ی �ورژوا	� �� �رده��(*ر�دهُ �و���%��(�%��رژوا	� �ر و��	ل  �و 
%�ت ھ�ی ا�(��دی د�Eر � و ��وه �ورژوا	� و �رده �ورژوا	� �;�(و%�د و (وز�

��وع �����د و �ظ�م آ�وز��ِ �و  ���م �وده  �و���%��(����وخ �ده و �� ����� 
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��ورژوا	� و ��7 و ا,(���1 و ا�=�� 5زش دروس �ذھ�� و (;5���ت  �وآ
��وع ا�ت و �Eر �ر ا�(�ده و  د و ��ا����� و �را���رده �ورژوا	�� �	��;��
 �د�ن �;�� ���ت �� آزادی ھ�	� Kون آزادی 1*�ده و ���ن و ��ره و ��ره،

ا1(راض و (��ل وا,(��ع و ��ره از �ردم و 1�وم ا�راد �� ھر�وع (7�ر 
��5 طر�دار �ظ�م �ر���� داری و (,,���6 5��ت آن �5ب Aردد و �� ا�ن آزاد�

�*�د �� �روا%� �� �رای آ��ن � ���6ی وط� �ود؛ �� Aرا��ر;�ول و 1�و
 آ��ن Aروھ�6ی �����ده و ����ت ���دهُ  در ���ن �ردم و � ��ر�و���%��(��(5فِ 
�و0ً ;�، �رو��6ی �6ی د�و�را(�O �� ��د و �رط آزاد� و,ودِ �KرKوبِ  ���د، در

�ردوا�;�ً د�و�را(�O و �5��*�   . از طر�ق ا���ع و آ�وزش 
�ل ھ��ُ ر��� ا   ا���ء ��و ی ط�*�(� �� ��ا����� و �را�� %وژی ھ� ا�د	وی و 

����� رو�دھ�ی �;��� در �طن ,��;� �و���%��(�ِ -��6آ ��6دھ�ی �ر�وط ��� ��  
��(5زم آ��ت ��ظر- ��(*ر �ده �ورت ��E�رد �5��� ا��Eو�� �ن �طور 

�;(*دات و ا�=���ت و (���=ت در ھ�K�O از ��ط� ھ�ی ����� و �;�وی 
�وب و �رو �ورده و ���7 ��و�د�ر -������د   �� در�ور(����K�ن �و�د ���� 

��ن ���ن و (ظ�ھر -ھم در ��7 (*و�ت ���و�د و���د�5�� �طور آزادا�� ا� 
���ل ����دهُ ا�(��دی و ا,(���1ِ  �ر ��(ر ���1دِ ، 9�دا���د (� ا����)  

�ر در �O �را��د (�ر���ِ �و���%��(�،)�� و  9�E�ر �و�ده و ��5د �دت �� ��ر 
 آ�وز�� و رو��Eری و ���� ��زی �رو��6ی ���< 51�� و ا����� ���دهُ 

(در�,�ً (رک و ��وAرد�د و ا�ن ا�ر ���ز��د و,ود �� ��د و �رط آزادی ھ�ی 
��ول و 1�و�� در ,�;������ روا%� � O�)را� ھ�� ا�رادِ .  �����د ��ز�;د�و

ر ا�(دا 1�وم ا�راد ,��;� را  �� د-  ا�د	و%وژی ھ�ی �ز�ور��ش و �م ���لِ 
 از طر�ق �9 �دت��%���� دراز �O �را��د (�ر���  ����(� ط�ِ - ���ل ���ود

و در�ورد ,�6ن (��Kن (7�رات و ا�=���ت و(���=ت �ود�ردن �� ��در�(� 
�� ط� �را��دی ��ط�ق �� - آن �9 �ردن �� زا	د �دنِ  ��*�(� 9رو%(�ر������ ط� 

�ل �و���%�����و���مم�را��ِد (�در�,�ً از آ��6 د�ت  () �ورت ��E�رد �� 
�ل آ��6 را طرد �����د؛ و �;دود ا�راد �وق ا%;�ده ����د و ���0��ره �طور

�و���%��(�   ,��;�ُ  �ر ��(رِ  ���د ھم �� �K�ن ����د ��1د(�ً ی�ر��ت و �(�,ر
K ن �د ��لدرط���� �� �و(��ن و1دم ,��Eز��� ا��ن (و�ط ����� د�Eر از

  . �د�رو
ھم (�ت   د�Eری���(ور 1�ل ���دهُ    �;6ذا، ھ���طور �� �و��ً ا��ره �د، 

 در ا�ن Oد�و�را(� دارد �� �� ��د و �رط �ودن آزادی ھ�ی �و���%��م و,ود
�;� را از ��,�� �در ,��;� �و���%��(: �ورد و���� ����زد�%ت �ط5ق در

��=ً ا����ن دارد �� �ر�� ا�دا��ت ا�(*رار ���(� �و�ژه در دوره ھ�ی او%�� آن 
و �;�%�ت ھ�ی �9ره ای از ,ر����6ی ����� �� ا�د	و%وژ�O �� ا%��ل ,ر����6ی 

�ر ,��;�  �����ت �� ����دAرای �ذھ�� �طور 1��5 و ��%7;ل ����و��%��(�ِ 
����  �ن �ردم �طورو�ژه ,دی وارد ��د �� در���ر��Aد� �� ���ای ر1ب و ��ا
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در �K�ن ��0(�  ,�د ����د و��ره ، ���و���%��م ا�ردی ��ذب ���ت �� �%و د
�ن ا�ت���ر�ت �ردم �� �ط��*ت �� ���ون � �ظر و رأی ا �وا�*تِ در�ورتِ (

 ا1��ل �ذ�ور و (��6 ا�ن  �ر(���ن ا�دا��ت و)  �ورد (Q	�د ا�ن ا��ر�ت��وبِ 
�����ا�راد �;�ن �ر��ب �ورد ��زدا�ت و � �;�وان ا�راد �� و �,�زات �� 

��وع ا%7; ��صAروھ��ت �و�د �� �ر�� از آزادی ھ� از آ��6 �5ب �%� از 9�ش 
 آزادی ھ�ی �ردن وددو�K�ن K�زھ�	� �6ر ��ل ��;��ی ��....Aردد ��

��=ً 7A(�  ھ���طور �� ��. ط �ودن ا�ن آزادی ھ��تر�و�را(�O و �� ��د و �د
�ن ا�ت از ��ز���د�Aن ا���ر �ورژوازی ���ق �د�� ً=���Aن و و �����د 

���د  �دا�;�ن ��ش و �م �6م و �;�%��ن آزادی ھ�ی �ز�ور �م و ��ش �5ب �ده
��(ن و آزار دادنِ  ً=����وع �����د و ��ره �� � ��وا��ت در �را�م ��� �ده و 

(�O و �� �� ��د و �رط او ا�ن ��دود �ردن ھ�ی آزادی ھ�ی د�و�ر .و ��ره
وره ھ�ی او%�� آن �� ��وی  ���وص در د��ودن آ��6 در ,��;� �و���%��(

داری 9���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 �5

   .(و,�6 ���د
ھ�ی ا,(���1 و ����� و �رھ��E  آزادی ھ� در 1ر��  �ودن طر�� ��د و�   

 ر��ل رو�6�ر�(� ���ت �� �� �6-و در ا�ور ���� در ,��;� �و���%��(�
	� ھم  �طور ��را(ب و��� (رو و1��ق (ر و د�و�را(�O (ر�ن ,��;� �ورژوا

��د یوا�;� (ر����ن 9ذ�ر �(�*ق �A(� و %ذا - (�*ق 9�دا � در وا�� (� �دا��ر ا
�و��� .ا�ری ���� و �� �ط5ق ���وب ���ود��;�ُ م �*ط �� (�*ق �, ��;� 

��5 و �و�� �1ری از ھرAو�� آ��ر و �*���ی ������ت ط�*�(� و (*��م ��دی ھ�ی 
ھ�ی ��دی و ا�(��دی و در رو���ی  و ھرAو�� ��ا�����ت Aرا	� در 1ر��

ر��ت ا,(���1 �ا,(���1 و ا�د	و%وژ�O و �;�وی ا�ت �� (��دھ� و (;
ر 9�و�(� ��ھش ����ده  �� در ,��;� �و���%��(� اAر�K �طو–���ل از آ��6 

�=ً از��ن ر�(-و%� �6ر��ل ھ�وز و,ود دار�د��، O � و آزادی ھ�ی د�و�را(� 
�5� �� �وهُ (;�%� ���(� ا�د، ��ورت ,ز	� از ��ظ ��(وای �ود ھر�K ���(ر 

 ھ��Eن ر�(�ر ط��;� و �ود��ودی ھ�� ا�راد ,��;� در آ�ده و �د��Eو�� ���لِ 
�و���%��م در و,� . 5ق �� ��د و �رط ��Eردد�ده و �طور�ط ��;��ی �ط5ق آن

�لِ ��و �رط �ودن آزادی   ا�ر �� ��د9و���ش در ا�ن ار(��ط �را��د (�ر��� (
   .ھ�ی �ز�ور از ���� �� �ط5ق ا�ت

7(� �د، ���ت A، ھ���طور �� ���%��(� آزادی ھ�ی د�و�را(�O   در ,��;� �و
ب از ا�;�د 9ر1�ق (ر و �� د�و�را(�O (ر�ن ,��;� �ر���� داری ھم ��را(

A��� �%ن آزادی ا(رده (ری �ر�وردار ا�ت و�د و �رط �ودن ا�ن و,ود �� ��
 �� اAر ����� ھ�(�د �� در وا�� �;(*د �� و,ودِ . ھ� �� �ط5ق �5�� ���� ا�ت

 آزاد��6ی �ز�ور در ,��;� �و���%��(� ������د ، ��ظر �ن، ��د و �رط �ط5قِ 
��د ھم ���� از �ت و �ر ذھ�� Aرا���� و ��د (�ورید�Kرِ ا�ن ���ن �ط;�ً 
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 در (�5�ل ��6	� %��را%� در ا�ن ��ره  ���5ظ ط�*�(��و�1 د%��واھ� Aرا	�ِ 
 EKو��E ���د���د و(;�ق ورز�د �� آ��6 ���د در ا�ن ز���� �*در ����. ھ�(�د

���=ت �ر���و���%��(� را �� �رفِ  ھ�ی د�و�را(�O در ,��;�آزادی )  
 ���وع وا�;��ت 1��� ای ��ا�راد �5,� �� �;���دآ��6 درA�را�ت ,��� و  (;	�ن 

*���5 �ود و ت و (6د�دات 51�� �و���%��م �ا��از ,��5 ا�ن وا�;�ت �� ���د �� ا�د
 ����� و �رھ��E و ��ری و  �*���ی ��%���� �ویِ ا�ن �*���5، در �را�ط و,ودِ 

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

�;� وا�;�ً �و���%��(� ا�ن �ردم ھ�(�د �� �6ر��ل    در�ت ا�ت �� در ,�
�ط��ق �� �وا�ت و �ظر �ود EKو��E �ظ�م ا,(���1 و ��ر �ر�ت آ�را (;	�ن 

����د و %ذا آ��ن ���د �ط5*�ً �دون ��د و �رط از آزادی ھ�ی د�و�را(��� O�
در1�وم  �ر�وردار ����د ا�� از �وی د�Eر در �K�ن ,��;� ا��ر�ت ��0ی �ردم

5�� �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 آزادی ھ�ی �ز�ور �رای ا�5�Kو�ت ھ�ی ����ر 
ا%�(� �*�ود از �و���%��م �ورد د��ع �ردم �و���%��م را�(�ن و وا�;� .Aردد

ھ�، �� ھ�ی درو��ن �� ��� �و���%��م »��م�و���%«ا�ت وAر�� د��ع از 
�ن ا�ت در ,��;� ����Eرِ �� ا�ن �� آن �وع د�د�Aه و �وا�ت �ورژوا	� �وده و 

�طرح �� �(� �ر,�(� �����5 در,6تِ  1,��� از���ن  (*5�ل �� �(ده �و�د، 
  . ��ز �رار دارد آزادی ھ�ی �ز�ور�ردنِ 

را از ,�6ت د�Eری �� �رح ز�ر �ورد (و,� �رار » د�و�را�� «   ��ل �*و%�ُ 
��دھم :  

A وان)��   �5��ل �ر 7ت �� د�و�را�� �طور )��دو و,�  و ��67وم و��� 
 آزادی ھ�ی �� ���ن د�Eر�  آزادی ھ�ی ا,(���1 و �ردی ����: ا�ت

1�وم �6رو�دان ,��;� �ورژوا	� �� 1�وم ��;��ی (د�و�را(�O �رای �ردم
و د�Eری ھدا�ت و رھ�ری ا�ور ��(5ف ����� و ) ا�راد ,��;� �و���%��(�

1�ق ودا��ُ� �ر��ب ��زانِ . ا,(���1 و ا�(��دی و �رھ��E  (و�ط �ردم 
ا���ل و در,�ت ��(5ف و �;��� از  د�و�را�� ��67وم �ذ�ور، �� �� �راA�ریِ 

��(وان آد ��ا �طور��5 �� د�و�را�� ر ��6�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 ���(� (ر�ن و 1��ق (ر�ن ��)  ��  .(*��م ��ود) د�و�را�� ا�ت��رAری 

 (�Q�ر  (�ت �� �ود ط� �را�ل (�ر��� �و,ود�(ش-   د�و�را�� �ورژوا	�
ھ��Eن و �رای 	� ��=ً در ز���� �ق رأی �رای ���رزات ا,(���1 در ز���� ھ�

A ن ا�ت �*ط (� در,ُ� ز��ن����(رش ���(� و �;=وه در ھر ز��ن �;��� ھم 
*�) ���;��وع ط�*�ُ  ا����ً �ر د-  ���دق,� �ر���� دار د0%ت �و�را�� �رای 
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��ت �ر���� ��  د�و�را�� در �KرKوب � ����Eرر( دارد �� �طورد��ق�� 
��ت ���ط=�د�و�را�� �ورژوا	�، . ح د�و�را(�O �ورژوازی �����د��

��ت در ,��;�،در�ورت �  ���وی ���(�ً ��دود و �وری 1�وم �6رو�دان��
�ل �را���ل را ھم در �ر��E�رد �� ا��6)����دود و �م �م ا%�(� 1�د(�ً  ����%�

ھدا�ت و  ��ر  آزادی ھ�ی ا,(���1 و �ردی �رای ا���ن �����د و1�*� از
 ا�ن ��ر در و رھ�ری و �د�ر�ت ا�ور ��(5ف ,��;� را ا�=ً ���ل ���ود

���� �51 ا%ظ�ھر- �� دارا����ر �����د�Aن و ��رAزاران ط�*� �ر  ً�����  (و�ط ا
��(وان 7Aت �� ا�روزه �*�ود(. �رار دارد- دا�(��ب ���و��ردم  ً��� از �

�ل ���(� »د�و�را�� �ورژوا	�«��در ). د ��و�� اش ����� (ر�ن ��ِل (�(
�;� �طور 1��ق و �A(رده ��%��� (�ت د�و�را�� �و���%��(� 1�وم ا�راد ,�

�د�Aن �ق ����راز ط  ��Eرد�د و ھ��K�ندارورO �ر� آزادی ھ�ی د�و�را(�از
�� �ر �ظر و رأی آ��ن ھ�(�د  �ود �� در1�ن ��لرا�(�ن)� �طور وا�;� 

����وا���   .د�ر ��(5ف ,��;� را ھدا�ت و رھ�ری و �د�ر�ت 
�� - در دورا��6ی ا��ر و ���ر، ��ل از Aذار �� د�و�را��   ���5ظ (�ر���، 

�;�  �ردی �را	� ا�ت، د��(�(وری �ط5*ُ� ��%��ً ��1د(�ً د�و�را�� �ورژو�, 
  �ویِ ��ش و �م ��%ب �ودِن ���1رِ  د��(�(وری �ط5*� �� ���� از .���م ا�ت

  �	ودا%� و 9����ر���� داری در �ظ�م ��و�(� و �*و��ِ ا�د	و%وژ�O و �����
 ُ�;�ه و ��ورت ���ده �ود  ���� �ر���� داری �� �ر���� داری ���(�ً 1*ب,�

�ذھ��  �� ,�6وری �� �5ط�(���و�تِ  �E�(,�5 9�دا  �د�داً ا�(�دادی  و%� ھ
��د�� (�ر��� و ا,(���1 و �ص و و�ژهُ  � 51ل و 1وا�لِ �� ا���� (�ت (�Q�رِ  و 

�و0ً  در ,��;� �ر���� داریِ  د�Eری�����ِ ;� ؛ �� ����ر 9��ر�(� �و,ود ����د 
�ر��ظر از دوره ھ�ی �و�(� و �و(�ه �دت ��ران ����� ��  -  در �ورد دومو

����ً ا�(��دی �� ,�P و��و�ت �ورژوازی �وع د�و�را(�O ھم ا� ����ره 
 ن��(وا - د��(�(وری �ط5*� �� ���د1��ل �ود را در 1ر�� ھ�	� دراِ ���5ت

 را ت�ور ,��ح ھ�	� از �ورژوازی ��و�51ل و 1وا�ل �ز 7Aت �� در �(�,�ُ 
 �� �واھ�ن د�و�را�� �ورژوا	� �5�� �وا�(�ر ا1��ل  ���د�ت ��E�ر�د
����دد��(�(وری �ط�����(وان در �ورد . 5*� �ود �وده و ا�ن د��(�(وری را ���م 

�د ر����هن ��و�� و ��ز دوره ر�� ��ه وا�رااول �� در ز����6ی �;د  دوره 
�رداد٢٨از �ود(�ی  ��ون  �� 1ر��(�ن �;ودی از ز��ن 9�دا�ش (� ��ون و ھم ا

و ���ل از روس ا�روزی را �;�وان ��و�� و در�ورد دوم ��ور K�ن �� �=
 از - 0ا�ل ا�روزه ھم و در�ورد اول- در وا�� Aروھ�6	�د��(�(وری �ط5*�ُ 

   .�ورژوازی ذ�ر ��ود
�)��ل د�و�را�� �طور�A    �� �5ذار از د���(وری �ط5*� �� د�و�را�� و (

��د��ر�ر�5ُ� (��� د�و�را�� �ورژوا	� �� �5ُ  �ر�- ١: � �� ا�ن �رح را ط� 
) �� ��ورت  ود��(�(وری �ط5*�����5 �د���ل Aذار از �ر���ً �=%��را%� 

��ت د�و�را(�O �ورژوازی����;���د در ,���  Aذاری �� در- و,ود 9�دا 
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�(ر�� و  ��� و در ,�یر�*ط� (� ����%�� �1���ود �6ر��ل �O (�ول ا,(
�� �� 9�ش ���وب ��Eردد�A -ر طو0 و���� ���ن ا�ت دوران (�ر����� ای  

��ت د�و�را�� �ورژوا	� ���ت ��  و �6؛ا در�رA�ردر�ر��ل (�ت ��
 ���5ظ ����� �,� �� �� ا�ن �1�ل �ر�وط ��Eردد، (� آ*�،د��(�(وری �ط5

�را�ط ��%���� ���1د(ری �رای ط�*� ��رAر و 9��روان ��ری و ����� او 
��ورت ,��;�  »د�و�را�� ا�*=��« و�و�(�ِ  زودAذر  �ر��5ُ - ٢ .ا�,�د ���ود
O�)را�����ً و �� %زو��ً و �ط;�ً ،�� ��ا�*= د�و�  در ط� ,ر��ن (�ر���ِ ، ا

����(�(وری �ط5*� ��  �� ���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 (

 �و,ود ����د و ط� ا�ن �ر��5 ،و Aروھ�6ی ا,(���1 در ,��;� �ورژوا	�
���د (� ازط�*�ت د�Eر (=ش  9رو%(�ر�� و ھ���طور ھر��6Oی 9��روِ ,ر����� 

، از �ظر ط�*� ��رAر  ��- را �رای ا�(*�ل �� �ر�5ُ� �;دی ,��;�(وده ھ�ی �ردم
 ا�*=ب �و���%��(�  9�ش �رط ھ�ی ��دی و ا,(���1 0زم، و,ودِ در �ورتِ 

ر��5 د�و�را��  �- ٣.  ���� و ���T و ھدا�ت �����د-و Aذار �� �و���%��م ا�ت
	� �� �و���%��(� �� �ر ��و�ت ط�*�(� 9رو%(�ر�� د0%ت دارد و �� �ر��9رو%(

�و���%��م را ��� رو �ل دوران (� �ر�راری �و���%��م در,��;� آ��ز ��Eردد
�E���;�  �رای 1�وم ا��1ء ,رد و����Eِر و,وِد د�و�را�� وا�;�در�ر �

�و���م و � در  ��- »د�و�را��«،  ��67وم و���دو%تا���ء �����د؛ و �� (�*ق 
���د �;��� از ��و�ِت ط�*� ���م,��;ُ� ط�*�(� �ر ��ل����67وم �ود -  د0%ت  

�ل و (;�%� ���(ُ� آن ��ورت ,ز	��� از را از د�ت ��دھد و ��(وای ����ر (
 ھ�� ا�راد در����د و در 1ر�ُ� (*��م ��ر ا,(���1 ِت ا,(���1ِ ا�=ق و �1دا

�لِ ردر ا�ر�����Eردد �� ��د�Eر ھ�� ا�رادا�رِی وا�;� و  �5,)� .  
 در �و�(� ���ر �طور ۵   ��ظر �ن، ھ���طور �� در ���ت اول از ���ث 

��7ل (ری آ�ده ا�ت، ��ورھ�ی �ر���� داری ��ش و �م 1*ب ���ده و در1�ن 
��دِ ی �ط5*� �ورژوازی، ���5ظ (�ر��� �51 ا%;�وم ���ز��ل (�ت د��(�(ور  

آن   ھ�(�د �� در�(�,�ُ  (� آن �وع ا�*=ب د�و�را(��Oو ا% ب د�و�را(�Oا�*=
�5(ری ��ل آن (�� ول�او0ً ا�ن د��(�(وری �ط5*� �� د�و�را�� �ورژوا	� در 

���د و �����ً �O دAرAو�� و ��ت A�ری ا�(��دی ,دی و�9�دار �� ��7 (وده ھ�ی 
�ش �و,ود آ�د)���رAر و ز�.�*��� ر (��س ��ورھ�ی �ز�ور، در ������� (�ز

�ل ا�(��دی وا,(���1 �ر���� داری �ر��ده ا�د ھ�وز �� آن �ط<���� از ( 
 ی Aذار �� �و���%��م �طوری �رار9�ش ز���� ھ�ی ��دی و ا,(���1 �رو

 ا�ن �وع ا�*=ب د�و�را(�O ��5ُ ر در ��ده ���د، �راھم در آ��6  و ��%7;لوا�;�
 و (�*ق 9�روز��دا�ُ� ا�*=ب .�رار دار�د� ا�*=ب �و���%��(� و �� در �ر�5

��(5زم و,ودِ  ��6�(ر از ھ��ز�ور  O�)را� �دا�ل �;��� از آ�Aھ�  ��%7;لِ د�و
 درط� ز��ن و�وع �و�;�ت ����� و ا,(���1 در ���ن (وده ھ�ی و��� �ردم

 �(وا��د �رای ��ول ھ�ی �����9(�وده ا�ت (� ا���� ا�ن (ا�*=�� و ا�*=ب 
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�ل �� اھد�� ا�راد و ا�زاب و اف �ذ�ور (=ش و 9�E�ری �����د و �ر�ب
د��(�(وری �ط5*� ��  ��ش و�م �واھ�ن ھ��ن ور�د ��,ر����6	� را ��Aروھ�6 و 

��ن �د ا��ر ����� ا�(��دی �رای �ورQ)د������و (�*ق ا�ن �ط< از . ژوازی 
�د �� (�E)�� �75 دا�(� �� ��(وا�د �� 1وا�ل ��آ�Aھ� (وده ھ�ی و��� �ردم

  آ�Aه Aرا�ُ� ���(�ً ���� و �ط5وبِ  �;�%�تِ  آ��6 ��1د(�ً ��1رت از(;	�ن ���ده (ر�ن
�و���ت ھ� و 9��روان ا�*=��ِ � ���(�ً  9��روِ  ,ر����6ی �ر�� ط�*� ��رAر و

�م و ��ش طو��0  �و�ژه در ز����6ی �ز�ور ھ�ی در ���ن (وده د�Eر�(ر��ِ  
�دت در�������(5زمِ د 9�ش از و�وع ا�*=ب  ���و�;�تِ  و,ودِ ، K�زی  ��  ً�)�

�6 در ��ورھ�ی  (�. ��ز ھ�ت در ز����6ی �ز�ور���1د �رای ا�ن ,ر����6
�ل ���(�، ��) �����ر���� داری 9��ر�(� �;�� ���5ظ ا�(��دی و ا,(���1 �*در 

�� �K���K  ِ(�ت �	ط5*� �5ط�ُ �551 ا�(���� ����د، �ورژوازی  د��(�(وری 
د�و�را(�O ا�,�م ا�*=ب �و���%��(� و Aذار �� از ا�*=ب  �;د �=����

O� �6�) د ھم��� ��رد و �E��ا�*=ب  �و���%��م در د�(ور��ر �رار 
   . را ��ز ���,�م ر���د�O�ف ا�*=ب د�و�را(�ظ 0زم �����د �� و��و���%��(

 (�*ق د�و�را�� �و���%��(� �9���� ا�ن ���ث، در را�ط� �� ا�ر    در ���ت
 ُ����را �ورد (و,� و �رر�� �رار   ��	�5 ا�ن رھ�ری ا�ور (و�ط �ردم،در ز

��دھم �� در ,��;� �و���%��(� �ر,� ��6	� در (���م A�ری ھ�ی �=ن در 
 ُ���� از  �ظر  9���رد ا�ور ا�(��دی و ا,(���1 و ����� و �رھ��E ��1رتز

    : د�Eرو رأی �ردم ا�ت و �� K�ز
ھدف ��6	� در (دو�ن ھرAو�� ���ون و (;	�ن ھرAو��    (�ت �و���%��م �ر,� 

 ِ�5� ا�ور ��(5ف ا,(���1  اداره و 9���ردِ و �ر���� و ����ت و روش �=ن و 
�� رأی ا��ر�ت �ردم ���ن و ��ز  �K;�� آ��ردم ���1ر(�ت از �وا�ت و�ظر 

��د و �� �وا�ت��ا��1ء ھرار�Aن ( و �ظر �=ن �زب �� Aروه �� �ردAو 
�د�ر�(� و ��ره (��6 �رط�ق�ورا	� � �� �)��و� �K وبِ ر� و درK �� �Kآ� 

ز	��ت ا�ور را (و�ط �ردم �� (Q	�د و (�و�ب ��6	� ر��ده ا�ت 1�ل و ,
����� �و���%��(� �;�� ا����  �وا�ط(� (�ت ��ولِ �د و آ�6م ا%(;	�ن و ا,را 

و و (�ت �ظ�رت  آ��6 ���د ��(�ب ��(*�م �ردم �� �وراھ�ی ��(�ب �ردم
�*وق و �1�دی ا��ن  1زل ����د و �ردم و ھر%�ظ� (و�ط آ��ن ���ل E���9و ��

�� ����Eر ا�,�م   ا�ن ا�ر).���ن �(و�ط ,��;� ���در�ط< �*وق و �1�دی �� ھم
A�ری ا�ور ز�د�A ا,(���1 و ��دی و �;�وی ا�����6 �ط��ق �� �وا�ت و ارادهُ 

�ق �ظر �واھ� از �ردم وا�;� �ود آ��ن �����د در ھر �ورد ���ص از طر
��ط*� �� �6ر �� ����� �;�ن �� ( ذ�ر�ط O� ردم��ر��ب �ورد �ل �ردم �� 

 �� �Eرھ�� ��دی و ا�(��دی �ن (و%�;�1�وم ��ر���ن �O ر�(� �� �و��ُ� 
هُ �ظر�واھ� از �ردم ھم ���د  ��و و.ا�,�م �� 9ذ�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�6ر �ظر �ودا�و
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5ِ� ,��;�  در ��ر رھ�ری و 9���ردِ .�طور ���< (;	�ن Aردد� ا�ور 
�ول و ;��و���%��(�، �را,;ُ� ��(*�م �� �ظر و رأی �ردم ��وه و روال 

��(;�رف ���وب � �� �Kدهُ �ود و آ������د (;	�ن ��ا�ن �ظر و رأی ��زAو 
�� ھ� و ف ھ� و �ر� (���م A�ری ھ� و ا�دا��6 و ھد �=نِ ��6	� �وا��ن و ا���لِ �

(5ف ا,(���1 ا�ت و �� �ظر و رأی   ا�ور ��(دا��ر و رو��6 در ��ِر 9���ردِ 
 ار�6��Aی �ورا	�ِ .  �� ا�راد)�(� (��ل ھ�ی �ورا	�( �=ن ا�زاب �� Aروھ�6

���� �ود -  ���و�Eزاری و ���	� ��(*�م �ردم ھ�راه �� ار�6��Aی دو%(� و(�بِ  
�� رو�6م ��و�ت �و���%��(� - �� ��(�ب ��(*�م �ردم ھ�(�د��(�ب �وراھ� 

 و اداره ���دهُ رھ�ری» �ورا	�«را (���ل ��دھ�د و ھ��K�ن ار�6��Aی 
ط�ق روال (��دی و آ�وز�� و �رھ��E و ��ره 1�و��ً و �و���ت ��(5ف ا�

�1دی ���د در ا(��ذ ��6	� (���م ھ�ی �=ن و��5 �� رأی ��(*�م �ردم ر,وع 
���د و �*ط در �وارد �وق ا%;�ده ا�طراری و �وری و �وارد �*�*(�ً �و,� 

�ن وا�;�ً د�Eر �� ر,وع �� آراء �ردم�� �5� ����د ا�(���	�ً �,�ز ھ�(�د و  و 1
�رت �ورای �ر�وط� �� ا(��ذ  (�ت �ظ-  در �ورد ار�6��Aی ��و�(�-آ�6م

�5� �� ا%��ل ا���ِم .�دام و ا,را ���درت �����د ��6	� ,6ت ا و(���م 
��ط�ق �� �وا��ِن ��وبِ  �� �� (Q�	ِد ��6	ِ�  �و���%��(�ِ داد�Aھ�6ی �و���%��(�، 

�وارد  �,�ز ���وب  1�و��ً در ز�رهُ ��Kن�ردم ر��ده ��در ���و�د، 
��Eرد�د.  

ا,(���1 و ��%��(�، در ھ�� ا�ور ا�(��دی و ����� و    در ,��;� �و�
1�وم �ردم �� �� �Eرھ���ش �زرگ �� �� ���;� OKو�از آ��ن �ر�وط  � 

�ول ��ر ا���ت �� ھر ������ود، ��1ده;� در ھر ��ل و ھر و�� و روال 
�� ���د ا�,�م  ���ط< �� ���د (�و�ب �ود و، در �وارد �=ن و ��5، ھر ا�دا

�� ���د A�رد و ھر  �)���� �� ���ھد�� �� ���د د���ل و �(�*ق �ود و ھر �ط 
��ت و ا�(دا	[ (و�ط در 9�ش Aر�(� �ود و ھر رو�� �� ���د ���ر ��(� �ود �

����ً  �� �ظ�رت �� ���و�Eزاری و ��ره �ھ�ری و�د�ر�ت��6د ذ�ر�ِط ر�� ا
�و���تِ ر9�����	ول  �ز�� �� ��ر �ز�� و �� ���ن د�Eر، �� �1و ��وان  

�د�ر�(� ���(�د، 9����6د و �طرح �� �)���Eردد و آ��Eه  �� ارا	�در ��6دی ��و 
�ل �ردم �� ��ش ذ�ر�ط �;��� از �ردم (و�ط �ردم ��;�) O� ن����� ً=��

�و��� O� ن����ورد ��ث و �رر�� ) ����� �� ��ر �����طور آزادا�� و �*در 
ر�� در �O �ظر �واھ� از آ��ن ,� ا�ن ��ث و �ر�رار ��E�رد و ���0ره �(�

ی ا��ر�ت (Q	�د و (�و�ب Aردد A�ری وا�� ���ود و آ��K ����ر رأ�ورد رأی 
��� �� روش �� ا�دام �ورد  �� ����ت�;�وان ���ون �� ھدف �� �ر���� �� �ط 

�و��� �� ار�6��A و �و���ت ���ز 9ذ�ر�(� و �ط;� �ده و (و�ط ار�Aن �� 
 -  �و���%��(� ��=ً ���ن �ده ھ�(�د��ول �وا�ط �� ا��1���ن (�ت - �ر�وط�

�ر�5ُ� ا,را در����د و,ز	��ت 1��5 آن ���ص و 9�E�ری ���ود �� .  



٥٨   ��������� 
��������� در��ره                   

 

�ردم و  ً���*)�� ���و���(� �5�    در ,��;� �و���%��(�، �� �زب �� ا�زاب 
��(�ب ��(*�م �ردم و (�ت ��ول �وا�ط�� ا��1���ن( �� ار�6��Aی �ورا	�  

 وا,د ا�راد و او%�� دو%ت را از ���ن ا��1ء ا��5) ����د ����( �و���%��;�نِ 
 ا�(��دی و  ,دا���Aُ  و ��ز����6ی�ر��Eز���د و در �ط< �و���ت�را�ط 

 ی ھ�»�ورا« ��ز  و ��ره و �ظ��� و 59��� �رھ��E آ�وز�� وا,(���1 و
 ً���*)�� )��ن دا��,و�ر�وطُ� د�Eر ����د�� 1�وم ا�راِد ( ��ر���ن  1�وم��(�ب

��ً (و�ط 1�وم  ا���ص �;�ن د�Eری، �� (و�ط �وراھ�ی �ز�و�*)��ور �� 
����ول ن و ا�راد �ر�وط� ا�(��ب ���و�د و����د ا��1ء �وراھ� (�ت ���ر

�وا�ط �و���%��(� ھ�(�د، ��ر رھ�ری و �د�ر�ت �� �ر���دھ� را ا�,�م 
 و ��دودهُ  در ھر �ط< و ��ط��ر�ت �� �ر���دھ� رھ�ری و �د ��ر و؛��دھ�د

�1�� در �وارد �=ن  ��ز و (و�ط ھر ��6د و �رد و Aروه ا�راد �� ��ز����ا,(
�5��� ���ن Aرد�د ط�ق روال �1دی �ر ا��سِ و ���K  ر,وع �� �ظر و رأی 
  .9ذ�رد  واز ا�ن طر�ق ا�,�م �� ذ�ر�ط �ردم��(*�مِ 

�ن ��(وا�م در �ورد آ��ده ھ� (�ور و 9�ش ���� ��م    (� آ�,� �� ر دورانِ ، د
 ُ�;��,K داری و در ������رِ  �ر ،�;� (دارک  دراز�دتِ �رKوب �را�ط ا�ن ,�

�و��� Aذ�(� از �;�%، ا�*=ب �و���%��(�ذھ�� ��ری و�(�6 و 9��روان و �(�6ی 
ھ�  �;�%�ت (��ل ��دِ �ً ���ز�;�%�ن ا�*=�� ��رAری ��ورت ��7رد، ط�;

�و���(� و �9س ا�,�م ا�ن ا�*=� �ر�Eو�� �� ب ��67ومِ وAروھ�6ی 
�� (و�ط  ��و�ت �ورژوازی و (�رف �درت �������دی �ر���ر�ردنِ 

��� ً�����)  و 9���ردِ ��ز���دھ� و ھم آھ�P ��زی( رھ�ری ز��د9رو%(�ر�� ا
�ش (و�ط ا�زاب )����رزات ا�*=�� (وده ھ�ی ط�*� ��رAر و���ر ا���ر ز�

�و���ت �واھد �ود���Eو�م ( ا�*=�� » ً����� Kو��� در آ��ده ھ� ھ��K�ن »ا
�ن ا�ت ا�ن رھ�ری (و�ط�� �� �6��Aای ھ�ی ا�*=��»�ورا« ا�راد و ار 

 (وده ھ�ی ��رAر  �ودِ �(��� �� در ,ر��ن ا�*=ب از درونِ �ورت A�رد �� در آ
�شِ )��و���(�ِ  و آ�Aھ�ِ  ر�د ��ریز �ر�وردار او ز�� 0�� ً  ��رون  ���(�
 �*=ب �� 9�روزی �ط;� ر��د، ا�زاب��� ا�ن اا�� �6ر��ل ھ��). �واھ�د آ�د

����(�، در ط� دورهُ �ر�9	�  ����� د�Eر  و ��ز ار�6��A و ��ز����6ی�ز�ور
�رAری وا�,�م ا�*=ب ھ�ی آ��ز�ن ا�(��دی و �رھ�Eِ� �و���%��(� ���و�ت 

��ً و �طور �ط;� ��  �ر�9	� �و���%��م، �*ش رھ�ری �ود را �;�����را�,�م (
�6��Aدار��� �د��6 ا�ت �� در ,��;�ُ . ی �ورا	� ��(�ب ��(*�م �ردم واAذار 

�و���(� و ��ز ���ر ا�زاب،  ا��1ء �و���%��(�� ا�راد، �;�وانا�زاب 
وراھ�ی �ر�وط� �رای �� در �واردی از �وی �  از �وی �ردم��(وا��د

�1و�ت در �وراھ� و ار�6��Aی رھ�رِی دو%(� و ار�6��Aی �د�ر�ت �و���ت 
���ر�ت �����د ا�ور ا�ن ار��Aدر ا�,�مو �د�ن Aو��   ا�(��ب �و�د�رهو � �6  ��ا

5�ردِ ���(*�م �*ش و 1 �;��واھد �ود از   ��1رتا�زاب �ز�ور در ا�ن ,�
�ری و ,6ت ���� و رو��Eری و (رو�T و(�5�U و از ا�ن طر�ق ھدا�تِ � 
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1�وم ا�راد ,��;� و ا��1ر �� ا�د��� و 9دھ� �ل� O�)ن ء �وراھا�و%	��� و 
 ار�6��Aی �د�ر�(� و��ره در را�(�ی ��7ظت از �و���%��م و دو%(� و ا��1ء

�ل آن ���< و �و�*�ت آ��ز ا�وردِ 9���ر���و���م و در ,6ت  آن و (� �� 
  . �و���%��م در �ط< ,���6 و ��رهقِ * (� ا�رِ 9���ردِ 

�;�  �ظر و رأی �ردم در�(� در را�ط� �� ا�ِر �ر,� ��6	� �ودنِ    ا%�, 
�و���%��(� در (���م A�ری ھ� وا(��ذ ا�دا��ت و �ط ��� ھ� و رو��6 

����ً ��%� وو��ره ��ر�� �� ���ن Aرد�د، از,��5 ا�ن �*�*ت ا����� ا�ن  ا
د �� (وده ھ�ی �ردم �ط��ق �� �ط< د �طرح ��Eر و �� ا�ن �(�,� A�ری��ل

��ت ا,(���1 ��%7;ل آ�Aھ� ا,(���1 ��%7;ل و ��%�(�,� �ط< �وا�ت ھ� و �ط�%
���� از آ�Aھ� ���< �ود �ظر و رأی ��دھ�د و %ذا در�ور(��� آ��ن �طور 

�و���(� �ر������ن دارد ���7 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 �را�ن � ی �دھ�د و �و���%��(� رأرو��6ی وا�;�ً �ا�,�م ��,ر �� 1دم 
 و %ذا �و���%��م �� �(� ���ت �ط;� آن Aردد(�*ق و 9��ر�ِت 9�روز��دا�ُ� 

 ُ�;���ت ا�زاب ,�� �و���%��(� ���د در ھ�� ا�;�دش (�ت رھ�ری و دروا�� ��
�و���(� �رار A�رد ��ن . ��ا�� ��ظر �ن، �� (و,� �� �ط ��� و ��وه ای 

�و���(�6 د��� �رای �;�%�ت  ��ر ���ن (وده ھ�  در ,��;� �ورژوا	�  و �67و
�ن در �ورد 9�ش �رط ��دی و ا,(��A �1ذار  �� �Kز آ��م و ���%��ن از �و��

 و ھ��K�ن در ��رهُ �رورِت �طور,���6 ا�د���دن و �ر�ورد و �� �و���%��م
�5(ر از ھ�� در ا�ر ���ر-1�ل �ردن�� و ���0ره  طرح و ارا	� ��وده ام- و

�و0ً �و,ود در �ظردا�ِت �ط�ھ� و ا��را��ت و 1*ب ���د�A ھ�ی �ظریِ �� ;� 
��ن ا�(��%ُ� آ��6 �� ا�زا�� �ورژوا	� ��و���(� و ا� اAر �طور 1��ق ،ا�زاب 

  :  ��در�ت ا�ت �ط;�ً   �ز�ور ظ�ھراً ���د �و,�ِ  ا�(د0لِ  �� ����م ��،��Eر�م
�و���ت ھ�:�ن   ����ر ارز���� و (�ور � �K���K  �)��و��� در و ا�زاب 

�;��,���ن-  �ورژوا	� �� ��وهُ ���< وا�;�ً ط�*�(� ��رAری و 51 ��  آ�را 
  �را��د (�ر���ِ ��رِ  - طرح و ���ن ��وده ام۵در ا�ن �و�(� �و�ژه در ���ث 

 ز����  ا�*=ب �و���%��(� �� ���ن د�Eر ��رِ  (دارک ��ری و ذھ��ِ دراز�دتِ 
�ش  ��ری و �������زی دراز�دتِ )� در ���ن (وده ھ�ی و��� ��رAر و ز�

 �Kود��ن �طور ھر� ��را د���ل و 9�E�ری �����د �� �O �رط آن ا���ت 
�����را ����د، در آ��ورت �(�,� �A د���(ر از �ط� و ا��راف و 1*ب 

�و���(� (وده ھ�ی و���  و ���(�ً ھ�� ,����ُ ��1رت از ر�د وا�;�� آ�Aھ� 
�6����ردم ھ��K�ن �رای ز ُ�;� �و���%��(� �واھد  ,د�دِ ی 9س از ا�*=ب در ,�

در (ط��ق �� �ظر�ُ�  - و �K���K ا�*=ب �و���%��(� و Aذار �� �و���%��م. �ود
ز����  -  در �و�(ُ� ���ر ���ن Aرد�ده۵�ن در ا�ن ار(��ط �� �و�ژه در ���ث 

��ل ا�(��دی و ا,(����1 در ,��;� �ورژوا	� ا�,�م 9ذ�رد �� ا�ن ,��;� از (
���� �ر�وردار ���د، در آ��ورت 9�ش  ِ�1�����1د �رای ا���1 و ز���ُ� ا,( 
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�و���(� (و�ط وا�;� ,ذبِ ��ز�ور و %ذا �رای ه ھ�ی  (ودو �9�داِر آ�Aھ� 
�و���(��6;�%�(�6ی آ�Aھ��ز�ور درEرا�ُ�  �;�����ِل آن ,� �� �راھم �واھد �د 

�ط5و��  ���1د وو�;�تِ   ��ورت و,ودِ  �;دی �و���%��(�ِ ,��;� درھ��K�ن 
 ر�د ��ری �ردم (,�5 �واھد  �� EKو��E آ�Aھ�  و�رای �و���%��م در را�ط�

�� و 51��ِ ���ت�����(*ل �ده ؛ و �;=وه �ط< ��0ی ظر��ت ھ�ی (و%�دی و ( 
��دی ���1دی ,6ت   �9�� واز ,��;� 9���ن �� ,��;� ,د�د �و���%��(� �ُ���ز

��5 1دم ا��راف ��وی 1دم ا��راف از �ط ��� وا�;�ً ,�� �و���%��(� و 
��E ا�زاب ���ط=ح���و���ت«�ود�» �و���%��(�«و ��و�ت ���ط=ح» 

و ,6ت ���ر�ت �ردم در ��ر رھ�ری و 9���رِد ا�ور ��(5ف ا,(���1 ا�,�د 
 و �K���K ��روھ�ی ا�*=�ِ� 9��رِو 9رو%(�ر�� �طور وا�;� و در�ت .�واھد ��ود

��	5ُ� �رورِت 9� �� ِ�Eرو�د و ھم آھ�Aر�� در  ��ن ���رزات ا�*=�ِ� ط�*� 
 آن (=ش و  �رای (�*ق و (داومِ ده وو,� ��و در �ط< ,���6 (,وا�� �ورژوا	�

���6ی �����د،1�ل�����6  �����1دِ  ���(وِر �را�طِ  ���ل از در آ��ورت ��, 
���;�ن �و���%��(� و 1دِم �و�*�ت ھ�ی ا �ُ;����ً �رای �و���%��م در ھر ,�

�و���م در 1ر�ُ�  ���� از ا�ن ���(ور در راه (�*ق ����دن�و,ود آ��دهُ � �� 
�)�A ل�-�� ��5�رد و (�آ�,� ��و���(� آ�Aھ��ُ�  �*شِ  1� درا�ن ز���� ��روھ�ی 

�ن �ود- �ر�وط ���ود�� �ودِ   در،و Aذ�(� از ا���6 .اھد ر��د �و �� �دا�ل 
 ُ�;��;� ای �� در آن �و���%��م - ,��;� و در �(ن ا�ن��(�% وا�;�ً �و���,��, 

� �� - �ر�رار �����د� �;�وان ��و�� �ن ارا	� ��وده ام��;��ی وا�;� �;�� ��67و
�;��ردم(وده ھ�ی   ا��ر،و ��ز در دوره ھ�ی آ��ز�ِن ا�ن ,�  �K���K �)� ،

ً  ا��ن �ط< آ�Aھ��ر��ً   از 0ا�ل در ا��ر �وارد ��ش و �م،  �9	�ن ���د ���(�
���ت و د��ع �واھ�د ��%��م ، �� ����Eر �وا�ت وا�;� �ود��ن ا�ت، �و��
���د (.ا �طور ���< و در�ت (���ص �واھ�د داد ��7 و �=ح �ود ر و�رد

��(�6 �ده ا�,�م Aر�(�ُ  ا�*=ب �و���%��(�ِ و,� دا�ت �� در ھر�ورت (  �� 
 ُ�;� ا��ر�ت �ردم  �ورد ����تِ  ,د�د ط�;�ً ��ش و �م%��(�ِ � وا�;�ً �و��ا�ن ,�

 ر�د آ�Aھ� ����Eر �د ا��5 از  در �(�,� �وده و,��;ُ� ��5ِ� �ورژوا	� در
�و���(� آ��ن در ,��;� ,د�داً ���� %ذا اAر ھم �ر��ً ا�ن ��د و ��ز��ن داده �ده 

��(وا�د���� ����د و%��ط< آ�Aھ� � ���;� ا%�(� �K���Kو. )�(ر ���د � از �د 
�و�ا�ن (وده ھ����-��د �ر�وردار �� ���(�ً 1��ق و ��0	���(�ِ  از آ�Aھ�   

�� ��=ً ���ن ��وده ام���Kن �ود��K 0زم 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 ,�

�)� ً�����ط�	ن و �طور و��� (ر و �راA�ر(ر و �;���0 (ر و � ����ر �(�7وت  ا
�م (ر��    . �ورت �واھد Aر�ت

   وا��6E و �6ر��ل از �*ط� �ظر وا�;�ً ط�*�(� ��رAری و 51�� و ا����� 
�ر,� ��6	� در (���م A�ری ھ�ی ا,(���1، در �وارد �=ن  ��در�ت آ��ت 

��ن 9ذ�ر ا�ت��� از %��ظ 1��5 ا �5�، �ظر و رأی �ردم ���د و �� ا����  و 



�*�������� 
+ ٦١                                                          د��.ا�� در ,�

 

 و �� �طور ��م 1��ل Aردد(� �ر آ��ن (���ل و اِ و �ظرا�وا�ت ھ� » ��0«از 
 رھ�ری و �� (�*ِق ���(مِ ؛ و (��6 (���م Aر�(� �ود» ��0«������ �را���ن از 

�د�ر�ِت ا�ور ,��;� (و�ط ار�6��Aِی وا�;�ً ��(�ب و �����ده �ردم و (�ت 
�� �ر �ظر و رأی آ��ن)��ردم �طور وا�;�ظ�رت آ��ن و وا�;�ً  ��ر  �� ا�ت 

رھ�ری ,��;� �*ش وا�;�ً و  ھدا�ت و �ر�و�ت �و�ش ���م �A(� و در ��رِ 
 ً=�������د و���ات ���Q)  �7�ر ���� از �طراتِ  �;=وه1�ده و (;	�ن ���ده ا��7ء 

�و,ودِ  K�زھ�	� Kون (7و ��ربِ  ً����� را�ت Aرا و وق ���(ن ,����6ی ا
�و���(� و �� ا�(��ورژوا	� در� �� ا�زا��  ا�ن ا�زاب �%ُ� ��5 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 ��0ای ��»��(��و���%«,��;ُ� ���ط=ح 

 ً=�����ود، �K�ن ,��;� ای  �)��و���ت (;	�ن و �ر �ردم د��(و�ط ا�زاب 
��1د(�ً ���د  از ,�6(� �و���%��(� ���د �و���%��(� ���ت و اAرھم �7رض �و�(�ً 

�ل ����  (���ت ���(ُ� ط�*�(� �� �6ر��ل و�ر���� داری  �O �ظ�مِ �را�,�م �طور 
؛ �و���%��م �� ھد�ش (�*ق �وا�ت ھ�ی �ردم ا�ت ���د �طور (�د�ل Aردد

 �=و�ط� و ���ص ��ز ����Eر و ��ط�ق �� �وا�ت ھ�ی �ردم ���د و %ذا
 و (و�ط آ��ن  ھدا�ت ون 1�ل �ورد ����ت �ردم �رار دا�(�  ,ر�� در�د��Eو��

    .رھ�ری و 9�ش �رده �ود
����� ا���ر ا 0�� ھ�ی �9	��� و�����ِ ھ�ی ط�*� ��رAر و    (وده �1���� در ,( 
�;��=ً 9��ر�(�ُ  �� ��ظر �ن �*ط �O( �ر���� داری 9��ر�(� ,��� �ُ;� �K�ن ,�

 )ی و ا,(��A �1ذار �� �و���%��م �����دھ�ی ��د �ورژوا	� دارای 9�ش �رط
�و1ُ� �ردم را (���ل ��دھ�د، در ,ر��ن (دارکِ ,��ری و  دراز�دتِ  (�ر���ِ � 

 و �9س - �K���K �طور در�ت و ���� ا�,�م 9ذ�رد-  ا�*=ب �و���%��(�ذھ��ِ 
  از آن �ود ���E��Eِ  و (� �د ز��دیدر ط� رو�د (�*ق ا�ن ا�*=ب، و��;�ً 

�� (�ت (�Q�ر �ظ�م ط�*�(�ِ ��ری و ا�د	و O�ِ %وژ�	ر  �ورژوا)���م ���(ر �� �� 
ا�د رھ�	� ���(� و دAرAو�� ��ری 1ظ��� در را�(�ی 9ذ�رش  �ده د�Kر آن

���د و در �ر�5ُ� (�ر��� �;دی �;�� در �و���%��م و آر���و���م 9�دا ���ن 
 ُ�;�  ط�;�ً ن آ�� �ن (�ول و دAرAو�� ��ری و �Eر��ِ  ا �و���%��(� ,د�د,�

��د���ل 9�دا ���� (��6 ���5ظ �رورت ��ط و  .(داوم و ھر�K ���(ر و ���(ر (
�ش ,6ت ا�,�م ا�*=ب را)��و���(� (وده ھ�ی و��� ��رAر وز��(*�ء آ�Aھ� 

  ا���لِ  و,ودِ و Aذار �� �و���%��م �5�� از ,6ت �رورت �و���%��(�
ر ز��ن 9س از ا�*=ب ودر ر�د���(ُ� ا�ن آ�Aھ� در ���ن (وده ھ�ی و��� �ردم د

�و���(,��6 �;�وان 9��روان ��;� �و���%��(� (�زه �و,ود آ�ده، 0زم ا�ت 
 �� ��Eه و �ر�وردی ����ر  در دوران ,��;� �ر���� داریا�*=�� 9رو%(�ر��

����ب و �و�رِ ��<ِ  �� ا(��ذ �ط ��� ھ� و رو��6ی وا�;�ً �دراز �دت و  
 U�5�) و T�را�(رو�E�9 ر و�)�� آ�Aھ� (*�ء و 9رورشِ ر� �� ��ر (و�;� و ا

�و���(�ِ ��ش �9رداز�د و در ا�ن ار(��ط �� (��6 )� (ودھ�ی و��� ��رAر و ز�
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 ا,(���1 و ا�(��دی و ����� آ��ن رادر �ظر �وا�ت ھ� و �ط�%��ت ���ِص 
�رار داده و در  ا��ن را �ورد (و,� A�ر�د �5�� ھ��K�ن ����ن و ز�ر���ی ��ری

�ذھ�� و %��را%� و  و ا�=��ِ �ز���� ھ�ی ��ری و 1*�د(,6ت زدودن  
�و���(� و �را�� و ���از اذھ����ن و ر�د و  �����ا����و��%��(� و ��� 

�و���(�9رورش �  ا�*=�� و وا�;�ً وا�ده ھ�ی ����دن �� (7�ر وا�;�ً 51�� و 
در �*��س �� ا%��ل ( ����ر دراز�دتِ وا�ن ��رِ . ا����� در �زد آ��ن (=ش �����د

�ل ����دنِ ) ھ�6 و دھ�6 ��ل �� �(� ���5 طو��0 (رز���� د�� ھ�� ر�د و (
�و���(� (وده ھ�ی و��� 1�و��ً ,���� و ����دی�  و رو�6�ر�(� ����(� �� آ�Aھ� 

 �6����و���ت ھ� و9��روان ا�*=�� 9رو%(�ر�� را درطول ا�ن ز�6�(ر�ن وظ��7 �
��ل دھد�) .  

��ت   در�ت ا�ت �� (�ت ����ورژوا	�  �ر���� داری و در ,��;� �ظ�م 
����ت �ر�ده ھ�ی  �� �Eرش 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 ���1د�ورژوا	� ����ر  ده���وی �ورژوا	� و �� �ر
از �وی د�Eر �وا�طُ� 9��ر�ت ھ�ی  ���ود %��ن ا���K�ن ���(� و��ً اذھ����ن�

 و �ظ�%م و ��دادAری ھ�ی ��*�ت 51�� و و,ود  ��(5فِ  ا%;�ده ز��دِ �وق
  اذھ�ن (وده ھ�ی9رورشِ Aو��Aون ا,(���1 و در را�ط �� ط��;ت ز���� �رای 

��رAرو و��� ط�*���0 ����� �1���ط��ق �� �Eرش وا�;�ً  ھ�ی (�(��� ا���را,(
 ِ������و���(� و 51�� وا����� �;�� درا�ط��ق �� ���%< و � ا,(���1 و ��دی 

و . �ود��ن ��ز ���1دا�ت  �*�*� و وا�;�و �;�وِی �م و ��ش دراز �دتِ 
 ر ازھ�� �ط�ھ� و ا��را��ت و 1*ب ���دA��6ی ��ری و �ظری و رو��ِ ���(

�و���ت « �ود Aروھ�6 و ا�زاب (���و�� و ��و��ِ ��� ����ری از آ -» �6�
  ���� �ورژوا	� و�رده ,�6ن ���5 داراید�Eر K�زی ,زAروھ�6 و ا�زا��

�و���(� و ��ر����(� و �� ��م �ورژوا	�ِ ��و���ت«و�1وان  (�ت ��7%ُ� � «
از آن �ده و ���ود �� آ��6 �ط ��� و رو��6ی ���< وا�;�ً   ����-���(�د

������رAر  و��� آ�Aھ� ���� در���ن (وده ھ�ی ��رز����ُ   در راو���(� و51 
�ش در 9�ش �E�ر�د و د���ل)��ر�ز �دن �ر روی .  �����دو ز�)���ظر �ن (��6 

��رAران و دود ���(�ً آ�Aه و 9��روِ Aروھ�6ی ����ر �� ���1ر و 
و��� از  و در1�ن ��ل ,5ب ����ت ����� (وده ھ�ی ��%����» رو��7�ران«

Aروه �� �زب �ود ا�=ً ���� و در�ت ���ت و �5�� ���د �� د�دی ����ر دراز 
�دت - �� ی ��(5ف���ی و�وع ا�*=ب �و���%��(� در ��ورھ�دور  �� ��ظر�ن

���ن دا�(م �رروی (وده  ای ��  و �� ��وه-در دوران ��و�� ��ز�ط��*ت دارد
�ش)� ����دی و ار(*�ء ,6ت ��ط و ھ�ی و��� ط�*� ��رAر و ���ر ا���ر ز�

 ُ����, ���ر�ز Aرد�دھ)��و���(� آ��ن ����� ھ�ی �روری  (��لو( . آ�Aھ� 
از آ�Aھ� ھ�ی وا�;�ً  ���([ ��0	� ھ�ی و��� در�ور(��� از �ط<ا�ن (وده 

�و���(� �ر�وردار �ده ����د و �� در ��ل ط� �K�ن �� آ�Aھ� ���� ����د ا��در
�(ر �طور آ��ن و�ر�� و �ط5وب��(وا�د �����ً ��(ر �� � ط �ود آ��ن(و� و ا
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 ا�ن �را��د  ����ِ  ���(�ً در�ت و �(�*ق Aرد�دنِ  �رطِ  �O%�(�ا و ).ا�,�م A�رد
�ل���و�� ����ِ  (�ر��ِ� ��5د �دِت ر�د و(� دوری Aر�(ِن ھ�(� (وده �آ�Aھ� 

�و���ت �ِ وا�;� ا��ت و 1*ب ���دA��6ی �ظری و رو��ِ ر ھ� از �ط�ھ� و ا��
ا�(��%� �ود��ن و �رط د�Eر آن و,ود �دا�ل �;��� از د�و�را�� و 

 ��زھم در��ره ۵در ���ث ( .آزاد��6ی د�و�را(�O در ,��;� �ورژوا	� ا�ت
    ).ا�ن �ط5ب ��ن �واھم 7Aت

 درا(��ذ (���م ھ� �ر,� ��6	� ��� در,��;� �و���%��(را�ط� �� ا��    در 
: ���د ھ��K�ن �Eو�مت و �� �=ن �زب �� Aروه �� �رد، �ظر و رأی �ردم ا�

�ی ھ(���1 ���ن داده ا�د �� اAر (وده (,ر���ت (�ر��� در ز���� ����� و ا,
�ن ا�ت در�(�,�� �5ط د و (���ِص ُ� ��آ�Aھ� د�Kر ا�(��ه و �ط� �و��ردم 

�دھ�د و ھ��وان �� ���%< و ����� وا�;� �ود��ن �ظر ورأی �دھ�د، ا�زاب 
�د1 ���و���ت ��;��ی ا�زاب و ��ز����6ی ����� ای ��و���ت«� � «

و �;�ً ��ا�����  واEرش و �ر�وردِ از �  Aذ�(�-ھ�(�د �� �K�ن ����ده ���و�د ��ز
�ن ��0ت  �� (��6 در �6(ر- �E ا��ن ���ت �� ��	�5 �(م �ر ��وا��تھ���در�ِت 

��ر �� ���(ر د�Kر �ط�ھ��رو��   �ظری و ھ�ی و 1*ب ���د��Aت و ا��را�
�=ً ا�(��%� ��������د �5�� در �د(ر�ن ��0ت �� ا���ل ��(�75 �طور 1�ده �� 

�و���تِ و �� ا�ز Aرد�ده» ���د«���(� و � دروا�� �ورژوا	� �� ���د اب ��� 
�ل ���د ھرAو��  ��دل�رده �ورژوا	������و�د �Eو�� ا��� د�Eر (*ر���ً �� �طور 

�و���(� و ا�*=�� و�=��ت و ظر��ِت 0زم ���و��ت و��5ت وا�;�ً 
���ن *=��ِ � ا ���<ِ  1��5ِ ,6ت ھدا�ت ��ری �� رھ�ریِ )� ط�*� ��رAر و ز�

�� از �ر���� داری ی و ھدا�ت ,��;� �و���%��(� در 9سدار ��در ,��;� �ر
�(ر. ��Eرد�دKو��و���ت ��ز ��ش و �م  ا�ن ا�ر در �ورد Aروھ�6ی �و ا�راد 

��د����رAر و �ل ��ر�ت از  رھ�	� ط�*�  ھدفا�و0ً، ،وا��6E. �دق 
�� ا���ل �(�Eری����� و آ0م و ��*�ت(� و ��ز  در �5�روی ا,(���1 و �(

�� ���د (و�ط �ود ��رAران و  �� ط��;ت ا�ت ا���ن���ُ� روا�طدر ز 
���ن (�*ق 9�دا ��د و ��وهُ )�  (�*ق آن �ر ط�ق �وا�ت �ود آ��ن ا�,�مز�

�و���ت  و وظ��7 و 9ذ�رد��و���ت دادن ��ری ھ�یِ �*ش � �و�ژه ھ� و ا�زاب 
��ن  ا���� K 0زم �� آ��ن در راه �(�*ق Aردا�دن ا�ن ھدف ا�ت و����ریِ 

,دا  �ود و  �� ����;� ��ص و و�ژهُ �ر�ورد و 1�ل ���د �� �� Aروه ھ�	�
�� �1�O ��ر ا,( ��م �� �ر���7ر��ی آ��ن و �� ��  ��و��(*ل از (وده �ردم �;��

�(�ز ���م �ر ,��;� و ��ره (�د�ل Aرد�د�.    
�و���ت و ���Eرش و �ط��و���ت �� ��ر �    ا%�(� ا�ر ا�(��%� ���(ِن ا�زاب 

 وا�;�  �����دهُ ی در �ورد �وراھ� �;�وان ��6دھ�ی��� ط�*�(� ��ر ��رAر
د  ��ز ��(وا� در ,��;� �و���%��(� و %ذا ظرِف ا1��ل ارادهُ ��(*�م آ��ن�ردم

�� ا�ن �وراھ�،نا(�7ق ا�(د، �د� ��;������ ار�6��Aی (���ل دھ�دهُ ��و�ت  � 
Aر��  ا�ن ا�ور Aو��Aونری ���دهُ رھ�  ��ری �� �ظ�رت ���ده �ر ا�ن ��و�ت و
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�;��,K���K ،����� ری و��� �O �ط   �طور ��%ب راھ������ن� �ط �
 ���د و �K�ن و�;� ز��د (داوم 9�دا �� �ورژوا	� (�ول(� و دروا���ر�و���%�

������ون وا�;� �ود �����د، �را�,�م آ��6 �67وم و  ���� از د�ت ده �ردم را �
 �� ��6دھ� و��ز����6	� (�6 از -وز ���� �����دور(��� ھ�در� -�واھ�د داد و

�ردم  ا1��ِل ارادهُ ��(*�مِ  و ظرفِ  را�(�ن�;�� �����دهُ ( �*�*� �ود��(وایِ  
5�ردی ��دود و دروا�� (�ت ��(رلِ ) �ودن��� ,د�د�(�Eرِ ���م   ط�*�و�� 1 ،

(�ت �K�ن �را�ط� �را�,�م �طور �ط;� (�و�ن �واھد ���ت، ��دل �واھ�د 
��ت وا�;� ا. �د��� �� ا�ن و,ود و �6ر��ل در ,��;� �و���%��(�، �� (�ت ��

���ن ,��;ُ� 9���ن،�ود �ردم)������د، ، ������ ادا�ُ� ھ��ن ط�*� ��رAر و ز� 
 ا�ور��(5ف ا,(���1 �ر61دهُ ط�;�ً ���< ودر�ت آ��ت �� رھ�ری و ادارهُ 

�� �ر ن �ردم  ��(*�م �� (� �دی �� وا�طُ� �ود ھ��ار�6��Aی �����دهُ )�و وا�;�ً 
�ل��ن آ �ود�ظر و رأی�)� �و���%��(�  از ا�رادی (�ت ��وِل �وا�طِ  و 

�و1ُ� رھ�ران � O�� �Kد ,����د، و �� ا���� ا�راد و Aروھ�6	� ��ورت 
�� �ر �ظر �واھ� وا�;� ا)���(�ب ��(*�م �� �� وا�طُ� �ردم  و  ��ز �زب، 

 و �ود ا��ر�طور �ود �، ��%��(� ���(�د �و�آ��ن و ��1د(�ً (�ت ��ول �وا�ط
 ���ط=ح در �*�م ��م و �� ���و�ت از ,��ب آ��ن رھ�ری وادارهُ  �� و��(�را��

   �E�ر�د �� در ا���ورت ا�ن و�� �و�ش�تد��و�ت و ا�ور ,��;� را در 
 ا�ن ا�راد و Aروھ�6  دAرد��� و ا�(��%�ُ �6م �ود ھ��K�ن �و,بِ  ���� ���7 و 

�(�ز ,د�د ���م�� �و�1 �و��ردم و ���ت  و ���وقرژوازی و ط�*ُ�  
   .�و���%��م  ��Eردد

�;��و���م، ,���ل و (�ول �و���%��م �� ���;� �و   �� (�, �� �)��%��� 
�و������ر و وظ��7ُ  �����ھر�Kد ،  ا�رادی ��ص(�، رھ�ری و �د�ر�ت �

��رود و ھرAو�� از���ن  ،  �����ده وا�;� 1�وم ا�راد ,��;�و ��(�ب ��(*�م
�;� در ،��5�5 �را(ب ��5C و ا,(���1 ا���ء ����د و �Eو�� ا��� ھر �رد از,�

�=ً ھم �ط< و �را�ر ا�ت، ���� �� ھر �رد د�Eر ���5ظ ا,(���1 وا�;�ً و �%��
��ر رھ�ری و �د�ر�ِت �ورد ���ز را ��ز �ودش در (75�ق �� ��رھ�ی ,��� و 

���� (*��ر رھ�ری ای �� �� �� ���ن د�Eر در ا�,�م ��ر �م ��دھدد ا�,�ل 
�=ً �را�ر �� د�Eران ���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 �را�رِ ��ود، ا�ل ر,وع �� �طر و رأی ھ�� ��  آن ,�� ا�راد 

���د �ا,(��ع��ای ��ِر  و�ژه و ��ز در �وارد ����ر ��دود و *وت �ود ���� 
�و�1ُ ا�(��ب �����ده از �وی,��;���دا ا�ر  -�� و�� �����ده  ھ��E ��ھم(��ا%  

�=ً �را�ری �راردار�د�� �1����  �رای ا�,�م ا�وری-�ود در �ط< و �*�م ا,( 
�ن �������ً (و�ط �ود��ن �*)���ده و ��  �ر,� ��ت ھ���Kن �9ا�,�م آن 

�ل ���(� (ر ا,رای ��وه��  .ا ���ود (
  



 

 

  

  �� �و��	���م در ا�	د ,وروی  ���- ۴   

  
��� در �� ���ث ���5 در��ره  �Kن    در9ر(و آ���م �رر�� و ���%��67وم �و�

������ O��ِص �د، ا����و�ُ� � O� �1��ای �� �;�وان   (�ر��� ���(م ا,(
در ا(��د �وروی ���ق ���Aرد�د و �رای �Kد�ن دھ� ادا�� ���ت » �و���%��م«

  :دا�ت را در ا�;�د ��(5ف آن ��رح ز�ر �ورد (و,� و �رر�� �رار ��دھم
����� ������ 9س از ا�*=ب ا�(�ر :    در ز�5�رد ١٩١٧از �دت � �وزهُ 1

 �ر��ظر از ا�رادات و ���(� - رھ�ری و اداره ��و�ت�وراھ� و �*ش آ��6 در
�و���م ,��E« درط� دوره - ھ�	� �� از ھ��ن ا�(دا دا�(�د�و(� اوا�ط دوره » 

��ً - ه ھ�	� �� ا����ً ، دور»�پ« ��ژه و  �;5ت �*(���ت و�- و%� �� (
ا�طراری ا��ن ��ر �ر�9	� �و���%��م �ط� Aرد�ده و �� ��%ت (;5�ق درآ�ده و 

�ل �� آ�����ھش ���ت و �را�,�م (*ر���ً �طور  T�ول �ده �ود، �(در��ده �و
�ل و ا����ری در د�ت �زب ��از���ن ر�ت و ��و�ت و دو%ت �طور 

 �� �;د �را�ط ,��;� �رای �ر�9	� ١٩٢٠از اوا�ط . ��5و�O �رار Aر�ت
%ذا از . �و���%��م در 1ر�� ھ�ی ��(5ف رو�6�ر�(� ����ب و ���1د Aرد�د

��ن �� �;د، در 1ر�ُ� ��و�(� و �����، اAر �� �طور ���5 �وری و ا�ن ز
 �زب ��5و�O �ر  ا����ریِ �ر�� 0ا�ل درط� �را��5، ������ت �� �5ط�ُ 

�ل و �ط;�دو%ت��ش * �وراھ� ا���ء و � در1وض �9��ن داده ���د و �طور
ھ�راه �� (�*ِق وا�;ِ� �وا�ِط - ا��ن در رھ�ری و اداره ��و�ت

�� ��=ً ���ن �د(�و���%��(� () �5�;*�ِب وا�;ِ� �ط در �ورد ا��1ءا��ن و از,
��ِ� ر,وع �� آراء� �و��ً (*و�ت و -�م A�ر��6ی �=ن ��(*�م �ردم در�ورد (�

�= ً(;	�ن ���ده ��Eرد�د و ���ر ار�6��Aی �م و��ش رھ�ری ���دهُ دو%ت و ��
�و�ت ��ز ������ت د�Eر �طور�ط;� ا��1ءا��ن�) ً���*)��و�ط �ردم ��  

�وِل �وا�ط �و���%��(� �ز�ور �A(� و %ذا، (و�ط �وراھ� ا�(��ب �ده و�� 
در��%��� ز�ر �ظ�رِت �وراھ� و �ردم �رار دا�(�، در (���م A�ر��6ی �=ن و 
�رد�د؛ و �;=وه ������ت �5�ُ� آزادی ھ�ی ����5 �� آراء ��(*�م �ردم ر,وع 

�;��ی وا�;� �طور ���(�ً �� O�)را�1�وم (� ��د و �رط �رای �ردمد�و ��;�
��ن ار�� ���ق و %��ا�راد ,��;� و �� %زو��ً ا��1ء ا���ر �ر���� دار و 

�(داول Aرد�ده و )  �6م ����� و  ا�د	و%وژ�O آ��6 آ���رِ �����د�Aن و 1وا�لِ 
��5 آزادی ا�زاب و �;�%�ت آ��6 ,���� ط� دوره ھ�ی �ذ�ور �را�,�م �طور - 

�ل از ��ن ر�(���ن �ر�رار �� �د و ��ره- � �ود��و%� �K�ن .  (� �د ا��ر 
(�و0(� �� ����Eِر ��ز���دھ� �ط;� �و���%��م در و,� ا��(��ش در �;د 
 O� ������� و��و�(� �ود �6�Kو,� ا�,�م �Eر�ت و �5�� طو%� ����د 
رو���ت ����� و��و�(ِ� �د�داً �ورو�را(�O و ا�(�دادی و ��ط�ق �� �و�1 

�. ��� داری دو%(� �طور�ط;� ��(*ر Aرد�ده و ھ���Kن ادا�� 9�دا �رد�ظ�م �ر
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و �ر�9	� �و���%��م در و,� 9و���ش در ا�ن 1ر�� �;�� (�*ق ����دن �� 
�را��د (�ر��� و در1�ن ��ل ��%���� 9�و�(� و �داوِم �9��ن دادن �� و,وِد �ود 

�و�ت و دو%ت وھرAو�� ا�ور ����� و ���	� و �ظ��� و 59���� �� و ��ره 
  . ا�=ً ھ��EKه �ورد (و,� �رار �Eر�ت و �طرح و د���ل ��د

 روا�ط ١٩٢٠������ت در طول ز����6ی �;د از اوا�ط :    در ز���� ا�(��دی
(و%�دی و ا�(��د �و���%��(� در دو و,� ا��(� و 9و�� ��ز���دھ� و �ر�9 

��Eرد�د و%� ا�=ً �K�ن ��د و در1وض �را�,�م �O �ظ�م ا�(� �����دی �ر
  : داری دو%(� �طور �ط;� ���م و ��(*ر Aرد�د

������ت ا�ر رھ�ری و �د�ر�ِت وا�دھ�ی (و%�دی و ا�(��دی (و�ط �����د�Aن    
�� ا%�(� ����(� (�ت ��وِل �وا�ط �و���%��(�  -وا�;�ً ��(�ِب 1�وم ��ر���ن 

�و���م ,��E و �پ ���0ره ����5 از ���ود�د ، K�زی �� در ط� دوره ھ�ی 
��5 از ,6ت ر,وع �� آراء ��(*�م ,�����ن ر�ت، ا���ء و  ��ز از ,�6ت 0زم 
��ر���ن در �ورد (���م A�ر��6ی �=ن �و��ً (*و�ت و ��6ود ��Eرد�د؛ و 
 �1��������ت ا�ر ھدا�ت و رھ�ری �طوِح ��0(ِر ا�(��دی و �ل ا�(��د ا,(

رای ا��1	� (�ت ��وِل وا%�(� دا((و�ط �وراھ�ی ��(�ِب وا�;� 1�وم �ردم
�=ً د�و�ر) �وا�ط �و���%��(���ا(�Oِ ���وص ��(�� �ر ر,وع و �� ��وهُ 

��(*�م �ردم در (���م A�ری ھ�ی �=ن و ��5 �ر�رار و �(داول �� آراء 
��Eرد�د . ��;� O�)را��دام از ا���6 �(�*ق ��د و �5�� ��وهُ �وروK�و%� ھ

 رھ�ری و �د�ر�ت �و���ت (و%�دی و دروا�� �ورژوا	� �ورو�را(�Oِ دو%(�ِ 
ا�(��دی و �طوح د�Eر و ��0(ر ا�(��دی ���0ره �طور�ط;� �(داول و ���م 

در9�ش » از ھر �س �ر��ب (وا�ش«������ت ��ِر ا,رای وا�;ِ� ا�ل . �Aت
�طور » �� ھر�س �ر��ب ��رش«Aر�(� ���د و ��وه �و���%��(� (وز�� 

E���ن (�ت آن �را�ط . رد�د���< و وا�;� و �راA�ر �(�*ق �%
��ت �ورو�را�� �ورژوا	ِ� دو%(���� ���0ره �طور - ��رد�و�را(�O 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�� (��6 در �د (وا�ش ��ر ��د ا�ل اول  
��ن 9ذ�ر �ود؛ و �,�ی ��وه �و���%��(ِ� (وز�� �O ��وهُ (وز�ِ� ����(� ا
�ورژوا�ورو�را(�O �د�داً ���را�را�� در ز���� (وز�� ���و0ت ��ر��  ��ن 
 �����ش، ,6ت ا����ت �ر)�ا�راد ���م �د و ا�(���ر ��رAران و دھ*���ن ز�

��ن ھز��� ����ر Aزاِف د�(�Eھ�6ی اداری و ����� و �ظ��� و ھ�ی دو%(� Q) و
�م �ده و ھز��ُ� ���(�ً �=ِن ز�د�A ��و�ِ� �م �� ِO�)را�59��ِ� �ورژوا�ورو
 O� �����و ��ش (,��5 �� ����ر �ر�ِ� �ورژوا�ورو�رات ھ�ی ���م، د�Eر، �

������ت . د���(م �راA�ِر�5�ِت ا�(��د ا,(���1، �طور �ط;� �(داول Aرد�
��ت ,�;�، در راه اد��م آ��6 در %����ز���دھِ� وا�دھ�ی (و%�دِی ���ورزی �� 
ا�(��د 1�و��، �رھ�ری �وراھ� و �� ��وه د�و�را(�O و �ط��ق �� �وا�ت
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 �ود دھ*���ن �*�ر و ����� ��ل ا�,�م ��Eر�ت و%� �K�ن ��د و �5�� ���ط=ح 
�ردن« �����ورزی (و�ط ��ش و�م ا,��ری و �� ��» ا�(را ِO�)را�وی �ورو

 دو%ت ���م �;�� دو%ِت ز�ر �5طُ� �زب ��5و�Oِ (�ت (7وق و رھ�ری - �زب
ا�(�%�ن �� �ر��5 ا,را درآ�د و �د�ن طر�ق دھ*���ن د�Eر �طور �ط;� و (���ت 
�ر�زِی  O�)را��ده (�ت ا�*��د و ا�(���ر دو%ت و د�(�Eھ�6ی �ورژوا�ورو

�م �رار Aر�(�د�� .  
ن ��ل ������ت �را��ِد ��%���� 9�و�(� و �داوِم �9��ن دادن �� ھ�ُ� ا�;�د    در1�

�ل �ر (75�ق ��ر ,��� و ��ری در �ط< ھر �رد و -(*��م ��ر ط�*�(� )�� �� 
ا���ء ��5�5 �را(ب ��5C وا��رت وا�*��د ا�راد (و�ط �Cل و �ر�� ا��ن و 

« �ِ� Aذار �� ا,رای ا�ل  �ر�رار ��Eرد�د و �را��د (�ر�-(و�ط و��5ُ� ��ر �ود
��(5زم ا�,�د -»از ھر �س �ر��ب (وا�ش ، �� ھر�س �ر��ب ���زش �� 

 �طور ��%���� 9�و�(� و -و�ور و �راوا�� ���� در ���و0ت ��ر�� ��ز �ود
�داوم (;*�ب ���د و �را��د (�ر��ِ� �9��ن دادن ��  �*���ی (و%�د و ���د%� ��0	� و 

��(وان 7Aت �� . و د���ل �� �Aت و ��ره���ون ارزش �ر���� ر�زی  ��ا
1�ل �9و��د ���دام از ا���6 ھ��EKه و �� ھ�] ا�دازه �طرح ��د و ,�K�ھ .  

�ن ر���دن  �(�Eری �ر ��وا��ت و در1�ن ��ل ��������ت ا�ر �� �د ا�ل     
�ل �� �(م ��9���رِد ���(�ً 9�و�(� و �داوِم �را��د (�ر��� �9��ن دادن ����دی و 
ا���ن �ر ��وا��ت �ورت 1�ل ��ود ��Eر�ت و%� �د��6 ا�ت �� ا�=ً و 

�س �طور ��ردK�زی ھم �� ذھن ھ�K ن��K ر�������ت ا�ر �� �د . �ط5*�ً �
�ن ر���دن (�ر�ب ���ط ز��ت و در1�ن ��ل 9���رِد �را��ِد 1دم ��ا�ل 

�ِل ���ط ھ�ی ط��;� ز��ت����ن ���	�5  ا%�(� در�د��� ا�ن-(�ر�ِب �(� ا0 
1�ل �� 9و��د %��ن �K�ن ��د و �5�� -در آ�ز��ن در ,�6ن �طرح �ود �ُ��, 

������ت ا�ر ��7ظت ا�����6 در �را�ر �,��� . در,6ت 1�س آن ��ز 1�ل ���د
ط��;� و 9��ر�ت ھر�K ���(ر در ا�ن ,6ت در �دود 0زم در آن ��ور �ورد 

K ً=ر�ت و%� ا�E����ن K�زی 0ا�ل �طور (و,� �ظری و 9�E�ری 1��5 �رار 
���ص �طرح و د���ل �Eرد�د و ��ره .  

 �O �ظ�م ا�(��دِی ط�*�(ِ� �ر���� ١٩٢٠   در ز����6ی 9س 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 - ;�در1�ن ��ل ��(�� �ر 
 �ر و��	ل - �� �� ا�ن ا1(��ر �ورژوازی �ورو�را(�O دو%(� ���وب ���ود

�طور�ط;� �9 ر�زی و ��(*ر Aرد�د و ا�ن �ظ�م ا�(��دی ط�;�ً �9�� ) (و%�د
��دی ای را (���ل داد �� رو���ت ����� و �*و�� و رو���ی �رھ��E و 

�ر�و���%��(� و �;�وی ,��;� را در ا�ط��ق �� �ود ��ورت رو���ت ھ�	� �
  .�ورژوا	� �ورو�را(�O �طور ��6	� (;�ن ����د و (���ت ��ود

�ن اط=ع دارم ���;�وی و���(م آ�وز��، (��د� Pرھ�� ������ -    در ز 
�� �رای از���ن �ردا�(نِ  �)���(���7�Q اط=ع �ن ���5 ��دود ا�ت، ا�دا 
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 ��6دھ�ی �ذھ�� و  �*ش و ��طُ� �;�%�ِت رو����ون و�رد��0ری و ��دود�ردنِ 
�ره ا�,�م Aر�ت 1�د(�ً �� دورهُ �ر�راری ���(م آ�وز�� ��ر �ورژوا	� و �

�� �=����K�5د ��لِ  ����   ھ�وز�ر�9	� �و���%��م 9س از ا�*=ب ا�(�ر �;�� ز
��(وا��ت �طرح ���د� ����, ���ر�وط ���د و ا�ن ا�دا��ت �طور �ط;� و ھ 

9و��  ا�;�ً �و���%��(� در دو و,� ا��(� ودر ا�ن �ط< ���� ���د و �� �ط< و
5�رِد ا�د	و%وژی ��ن ر���دن �*ش و 1���ل  ����ت؛ ا�ر �� �دا�ل ��ار(*�ء و (
ھ�ی �ورژوا	� و ��ر��رAری 1�د(�ً و ا�ر �ر�راری و 9���رد رو�د 9�و�(� و 
�ل و �ط;� �� و,ود ھ�ُ� ا�د	و%وژی ھ�ی ط�*�(� و ��ا����� ���داوم �9��ن دادن 

�� 1ر�� ھ�ی ا,(���1 و روا�ط �� ط��;ت و در اذھ�ن و�� �را�� در (
�ل و (;�%� ����دن �� (7�ر و ا�=ق و آداب و ��ھ��Eن و در1وض (و�;� و (
�و���م �� ھ�] ا�دازه ���ن وھ�ر و اد���ت �و���%��(� در ,6ت ��ول �� 

�(�,� آ��� ���0ره �طور�ط;� �O �ظ�م آ�وز�� و �O . �ورت �Eر�ت
�;�وِی دارای ��(وای �ورژوا	ِ� �ورو�را(�O و%� �� ظ�ھر � Pرھ�

��ِت �و�1 ��� ��ر����م��ون (�و���%��(�، �� ����Eِر �����;��ی �
�)������ر �ُ��7% �� �)�����ود، �ر ��ط� ھ�ی �;�وی و آ�وز�� در ) ��ر��ر

�م Aرد�د�� �;��*��س ,� .  
�ورد » �(��ن �و���%��م��«   �طور �=�� در ا(��د �وروی درط� رو�د 

 ����7�را�ش �را�,�م �طور �ط;� �O ���(م ا,(���1 �ر��ظر ا�(�%��ن و ھ
داری دو%(� ��(*ر و �O �ورژوازی ,د�د دو%(� و �د�داً ��(�د ���م �Aت، 

�� (� ز��ن �رو���9 ا��ن در اوا�ر دھُ�  ��� �� �١٩٨٠��(م و ط�*� ��
  .���ت �ود ادا�� داد�د

�ن �� آ�EK �6و��E : �ن �ط5ب ھم ا��ره ��م  درا��,� �� ا ���;��رھ�	�  ��ا��
در ا(��د �وروی ���ق از اوا�ط دھ� » �و���%��م«و » ���(��ن �و���%��م«

 �� �;د را �ورد ��,ش �رارداده ام ��1رت از �;��رھ�	� ا�ت ��(�� �ر ١٩٢٠
�ل ���(ُ� �ن در �ورد �67وم �و���%��م و�� �� �ظر�� (� �ط< ا�روزی (

�ل (	وری وا�;�ً ��ر����(� در ا�ن ��ره در آن ���;��رھ�ی ��(�� �ر �ط< (
��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�5Eس در ) �;�� (
و » �(��ن �و���%��م��«�ورد �67وم �و���%��م �����د و %ذا �K���K اAر 

در آن ,��;� �ر ط�ق �;��رھ�ی ��(�� �ر �ظر�� �ن دروا�� » �و���%��م«
 �����;��ی ا�,�د و ا�(*راِر �ط;� و (داوم �و�1 �ظ�م ا�(��دی و ا,(���1 �ر�

، �K�ن (زی �ر ط�ق ��(وای (	وری ��ر�س و ا�5Eس �;�وان هداری دو%(� �ود
���� ھم در�KرKوِب ���(�ً ��دود(ری از (	وری وا�;�ً ��ر����(� در �ط< آ�ز

��(وا��(� �ورد �ظر ���د، و%� در�دی  ��روا�ط ا,(���1 و روا�ط �� ط��;ت، 
�رده ا�ت؛ Aذ�(� از ا���� در آ�ز����6 ��ز ��(وا��(� �وآوری ��ا���� �دق 
ھ�ی �ظرِی وا�;�ً ���ِ< ��ر����(� در ز���� EKو��E (�*ق ����دن �� 
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���(� در . �ِل (	وری ��ر�س و ا�5Eس در ا�ن ��ره ا�,�م A�رد�و���%��م و (�
 �� �5	���ا�ن ا�ت �� ���(�ن 0ز�ُ� ا���� در ,ر��ن 1�ل، در�ورد ا�ور و 
 �)������ر O�ور	ودھ� و راه �ل ھ�ی (��(ر �� ���(ر �را���ن رھ��ھ�وز 
� �)����� ارا	� ��ده، �(وان راه �ل ھ� و �ط ��� ھ� و رو��6ی ���< ��ر

 �)������ر O�ور	�6ی (�ود و �(� �� �وآور��و���(� ا(��ذ ���� ���ن د�Eر 
�و��ً ��) �� ظ�ھراً (د�ت ���ت آ��ت �� �Eرش و ���ش وا�;�ً �;�� 

�و���(� دا�ت در��%��� ,ر��ن ا�(�%�ن� �� �)���� 0ا�ل در�ورد ا�ر - ��ر
ش و د�د�Aِه   ���د �K�ن �Eرش و �����  �5�� دارای  �وE� �1ر-�و���%��م

�و���(� � ،�)�����طور��5 �ورژوا	� �ورو�را(�O �� 9و�(� و ظ�ھری ��ر
  . �ود

   ا%�(�، ط�ق �ظر�� �ن در�ورد 9�ش �رط ��دی و ا,(���1 0زم �رای Aذار 
�*د�� ای « از �(�ب ٧�� در �و�(� ھ�ی ���*م �و�ژه در ���ث (�� �و���%��م 

9ژوھ�� در��ره 9�ش �رط ��دی و «ب و �(�»  �ر (	وری  ا�(��د �و���%��(�
 از ۵و ��ز ���ث »  ��ورھ�ی ��و�� ,�6نا,(��A �1ذار �� �و���%��م در

، ا(��د �وروی در آن ز����6 ، �;5ت �ط< ����ر )�و�(� ���ر ���ن Aرد�ده
�ِل (�ر��� ا�(��دِی ��9�(�%��(� اش، �� �طور �� وا�ط� �� �� وا�ط� ����زِل (

�� و ا�(��دی و ا,(���1 و ����� و ��ورت �وا�� و ��دو���د�ت ھ�ی (
�رھ��E و �ظری در �را�ر Aذار �� �و���%��م در دو و,� ا��(� و 9و�� (,�5 
�ود، ا����ً ���(وا��ت �� �و���%��م ��67وم وا�;� (�*ق ���د؛ ا��ر �وا�� ���

��ت و 1وا�ل ��زدار�دهُ �ر�9	� �و���%��م و 1�ده (ر�ن 51ِت (�*ق ����(ن و �
�و���%��م در آن ,��;� ، آ�Eو�� �� �و�وع 9�و�ت،  �����ل ��(5ف و �طور �� 
�ِل ا�(��دی ��وا�ط� �� �� وا�ط�  ر��� و ����ء در �ط< �وق ا%;�ده ��زِل (

��9�(�%��(� آن دا�ت �1��  . و ا,(
   درا��,� ������ب ���ت �(ذ�ر �وم ��، �� (و,� �� �ظر�� �ن در��ره �67وم 

�� �طور ��5 �ر ا�ر ��ز���دھ� -»���(��ن �و���%��م«م، �*و%ُ� �و���%�� 
ا�(��د و ,��;� �و���%��(� 9س از �*درت ر��دن 9رو%(�ر�� د0%ت ��دارد ، 
�K در را�ط� �� ز�ر���ی ا�(��دی و �K رو���ت ھ�ی ا,(���1، ���5ظ 

����ً در �ود دارای (���ض ا�ت و��Eھ� ���ش از ا�و%� �*و%� ای ������ب و ا
�د طو��0 �دت �� ا�ر �ر�9	� و �ر�راری �و���%��م دارد و �,�ی آن ���د 

و �ظ�	ر آ�را » ��ز���دھ� �و���%��م«�� » �ر�9	� �و���%��م«��1را(� Kون 
�;�� ���(ِن �و���%��م » ��م%���(��ن �و���«Kو��� ��1رت . ���ر �رد

��د ���ده �ِر �O رو�د ���(�ً طو��0 �دتQ) ر وE���� �������د در��%� 
��ز���دھ� و �ر�9	� آن در دو و,� ا��(� و 9و�� �51 ا�0ول ���د �� در ط� 
�O رو�د طو��0 �دت �5�� �طور ���(�ً �ر�� و �وری در او%�ن �ر�ت 
�ن 9س از ��ب  �درت ����� (و�ط  9رو%(�ر��، ��ورت  ا�,�م ا�*= ب ��

�و�(� و در ��وه (و%�د و �ظ�م ھ�ی دAرAون ���دهُ ��%���� �ر�� در ���(�ر �
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�Eری �ر��وا��ت و (�ر�ب ���ط )� �����;�وی و در ز Pوز�� و �رھ��آ
ز��ت و آ��ب 9ذ�ری در�را�ر �,��� ط��;� و ��ره، ا�,�م 9ذ�رد و �;=وه 
�و���م ا�ت و �ر ا�ن �را��د ��و���%��م در و,� 9و���ش �ود �را��د ���(��ن 

���د���      .(�ر��� د0%ت 
�ل K�ن و �ره و » �و���%��(�«  �6ر��ل، در ���ر ,وا�� ���ط=ح  ��

�ط��ق �� �دِل و�(��م و �و�� و  ��ورھ�ی ارو�9ی �ر�� و ��ره ��ز ا�� ً��
(� و �در ا�;�د ��و» ���(��ن �و���%��م« ��ِر ���ط=ح ا(��د �وروی

�1������ً (�اش ا�(��دی و ا,(��دودی  ���,�م ر��د؛ و �د����ن ا%Eوھ�ی ا
�و,ود آ�د، » %��م�و���«�(�7وت از��د�Eر و%� ا����ً ������ از ���ط=ح 

 �ود ����Eر K�زی ,ز �ظ�م ا,(���1 �ر���� داری دو%(� �� ھ��E در �5�تِ 
  .��ود�د

 ِ�1�� ا����ً ��C�ر و �(��د �� �و���%��م    ا�ن ا%Eوھ�ی ا�(��دی و ا,(
�;��ی وا�;�� ِ�)�د د�و�را(�O و  ا�(�دادی و � ��ش و �م و ا%Eوھ�ی ��و

����]���و��، �� �;�وان » (��و���%��« در ��ورھ�ی ���ط=ح ��م  �)
 ���ص و �ر,�(� ��(وان از دوره �ر���7ر��	ِ� ا�(�%�ن، ا�ن ای ��و��

�� و ,���(��ر، در ا(��د ���وروی ���ق ��م َ�ر�ورژوا �ورو�راِت ��C�ت �ود 
����ً  ، �� و,ود �ر�� (�7و(�6	� ���رد� ھ���Eو�� �� ا��ره  �� ��د�Eر دار�د،ا
 �و�1 �ظ�م �Eرِ � �ورژوا	� �ورو�را(�O و ����� K�زی ,ز ا%Eوھ�	 ا����ً �د،

������ت ا��Eو�� ا%Eوھ� . ا�(��دی و ا,(���1 �ر���� داری دو%(� ��� ����د
���ر �5� �*�*(�ً �����ِ  و ا�(��دی و ا,(��A  ِ�1ذا�ت وا%Eوی را �

��ط�ق �� �Eرش و د�د�Aه وا�;�ً ط�*�(� ��رAری و 51�� وا����� �و���%��(�ِ  
�ل ���(� را �رای �ود �رAز�د، �;�وان ��و�� ا%Eو	� از ��) ����و �*در

�ن ����� (	ور�O و �طوط ��5 آ�را در ا�ر ���ر �� اAر�K �� -�و���%��م 
�5(ر از �و�(� ھ�ی ���*م �� رو�6�ر�(��Kدان ��7ل و%��� �5�ن  ���- �

ھ���طور �� 9�ش از ا�ن ا��ره �رده ام، �ظر�� �ن در ��ره �67وم . ام دا�(�
��ر�س و ا�5Eس درا�ن ��ره  ِO�ور	وزش ھ�ی (��و���%��م ��1رت از ھ��ن آ
�ن آ��6 را در 9ر(ِو �رر�� ھ��م از �ر�� (,ر���ِت �ورت Aر�(� در  ��ا�ت 

ا�(�	� وا�;�ً ا����� در �ده ���(م و در ر» �و���%��(�«��ورھ�ی ���ط=ح 
و 51�� و ��ط�ق �� �Eرش وا�;�ً ط�*�(� ��رAری (� �ط< ا�روزی ��ط و 

�ل و ار(*�ء داده ام��) .  
�و1ُ� �ظرات و ����ت ھ� و روش ھ�ی ,�   ��ظر �ن، ا�(�%����م، ��67وِم 
ا�(�%�ن در ز���� ھدا�ت و رھ�ری ,��;� ا(��د �وروی ���ق در ��%�6ی ��ن 

�و��ً ����Eِر �و�1 ا�د	و%وژِی �ورژوا	ِ� ١٩۵٣ (� ١٩٢٠اوا�ط �� ،
�ورو�را(�O دو%(� و%� در ��%ب ��ر����(� �� �� ���ن د�Eر �� %���7 و ظ�ھری 
�و���(� �وده و %ذا ���� از �و�1 ��� ��ر����م �����د���ر����(� و  .

ج �� ����ت �ط;ِ� EKو�Eِ� �ظرات ا�(�%�ن در ���ر ز���� ھ� �رای  �ن ا�(��(
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��	و	��م، ). �رر�� �;��� دارد و %ذا �;=ً ���(وا�م در��ره آن اظ�6ر �ظر ��م
 �����و1ُ� �ظرات و ����ت ھ� و رو��6ی ��	و(�� دون در ز,��;��ی �

، ھر�Kد ���ت �� ١٩٧۶ (� ��ل ١٩۵٠رھ�ری ,��;� K�ن از اوا	ل دھ� 
�� ��وی �67وم وا�;� و ���< �و���%�A �)�6,م از����ش �ر ا�(�%�م �� 9��

��دارد و ����Eر ���(م ا,(���1 ای ا�ت �� ��%���� �زد��� ���(ری �� 
 ���;��و���%��م دارد، ا�� ا����ً و در �5�ت �ود ��ل ا�=ح  و (;د�ل �دهُ 

����ت �ط;ِ� EKو�Eِ� �ظرات و �ط ��� ھ�ی .(ازھ��ن ا�(�%����م �����د
 و ,6ت A�ری ط�*�(� و ا1(��ر ��	و(�� دون در ���ر ز���� ھ� از%��ظ ��(وا

51�� ا��ن �رای �ن ���ز��د �رر�� و�ژه ای ا�ت و %ذا �,�ورم اظ�6ر �ظر 
 -  ا%�(� �K���K �را�م �*دور �ود- در��ره آ�را �و�ول �� 9س از ا�,�م ا�ن �رر��

���م و ا��ون �*ط ��(وا�م �Eو�م �� او ��ز در ار(��ط �� ا�ر (�*ق ����دن �� �
�Kم د��%��وده ا�ت�و�� �	راA و ذھن �	راA ر اراده .(  
در ا(��د �وروی و K�ن، (� دوره ھ�	� �� ادا�� » �و���%��م«   ���ط=ح 

دا�ت، در�طوط ا���� اش �(ر(�ب در ا�ط��ق ��  �Eرش و �ط ��� ا�(�%�ن 
در ا�ن دو » �و���%��م«ا�ن . و ��	و(�� دون ��ل Aر�(� و ��(*ر �ده �ود

(�7و(�6	� �� �� ھم دا�(�د و ���طر ,5وA�ری از �وء ��ور، �� و,ود �ر�� 
�ِل �� ا1(��	� �ط5ق ا��ن ���ت ����م  �� �(� �� ��د�ده A�رِی ��(�7ھم (�ر�< 
�دام K�ت، ھ��ط ز����� ا�ر �(�Eری �ر ��وا��ت و��ز ��	�5 ��7ظت از 

ھ���طور . در�5�ت �ود �و���%��م �;�� �و���%��م ��;��ی وا�;� ��ود
�ر�وط� ���ل ��ورھ�ی ارو�9ی �ر��» %��م�و���« �� و �ره در ���ر ,وا

�� ا����ً �� (*5�د و9�روی از�دل  و �Cو%�(�ن���%� و و�(��م و �و�� و آ%���� ، 
�ر���� داری دو%(ِ� ا�(�دادِی ا(��د �وروی ��� Aرد�ده و در �;�� ازآ��6 

��ورھ�ی �ز�ور در�5�� . ھ�وز(داوم دارد، وا���ً �و���%��م ��ود و ���ت
�ِل �����ِ� (�ر��� ا�(��دِی �ر���� داری ��6�(راز ھ�� �;5ِت (��و���%��م، 
��9�(�%��(� آ��6 و ��ز ��  �1���ل ا�(��دی و ا,(���;�� ��رس �ودن �ط< (
�و���ت �ر�وط� �د%�ل �ط�ھ� و ا��را��ت و 1*ب ���د�A ھ�ی �ظری ا�زاب 

داِن (,ر�ُ� (�ر��ِ� ����ِ 5ِت �*در �ورد �67وم �و���%��م وھ��K�ن �� 1
در ز���ُ� ا�ر �ر�9	� �و���%��م و 9���رد ) �١٩١٧�;��ی ز����6ی ��ل از (���5

آن، �� ���ت ا�,���د و ا����ً ��ورت �و�1 �ظ�م ا,(���1 �ر���� داری 
دو%(� از ��ر درآ�د وا�ن ھم �;دھ� در ا��ر آ��6 �را�,�م �� �ر���� داری 

(,ر�ُ� (�*ق ����دن .  ��و�� و ���� ��و�� (�د�ل �د�(;�رِف (��م 1��رِ 
�� �و���%��م در�دهُ ���(م در �ر�� از ��ورھ�ی ,�6ن �� د0	�5 �� 7A(م 
�5 ���ت �ورده ای ���وب ���ود �� اAر�K �ر��ت ,دی ای �ر �(,ر�ُ� �
�و���م وارد ��ود و 9���دھ�ی �زرِگ ز������� در �ا1(��ر ��ر����م و آر��ن 

ار(��ط دا�ت %��ن ا��د ا�ت �� در �ِد �ود �(وا�د آ�وزش و رھ��ود ا�ن 
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�67وم �و���%��م و ا�ر �ر�9	� آن و 9���رد آن  �������< و 0زم را در ز
��و���م �رای ,�6ن آ��ده �د�ت �دھد��وی .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  

    راه آ� ر��دن 
� !�و ��م-۵  

  

���م   �ط�%ب ا�ن ���ث ���9�ش �رط : را �� �� ���ت (�ت ا�ن ��1و�ن (*��م 
��دی و ا,(��A �ِ1ذار �� �و���%��م، 9�ش �رط ��ری و ����� ا�,�م ا�*=ب 

 ا�(را(ژی آ(ِ� ,��6ِ� 9رو%(�ر�� در  در��رهُ  و �ر�9	� �و���%��م، و��(��و���%
�و���م�  .راه ��ول �� 

     
   � �
  و��	���م��ش ,رط �	دی و ا'�	2� 1ذار 

�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�Eر �ن �

9ژوھ�� در��ره 9�ش �رط ��دی و ا,(��A �1ذار �� « و د�Eری ٧���ث 
,6ت آ���	� �� ا�ن . ه ا�ت���ن Aرد�د» �و���%��م در ��ورھ�ی ��و�� ,�6ن

���ث  ً�)��ط�%ب �(�ب دوم را �٧ظر�� 0زم 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 �Kدی �ر آن ��زAو � 
�ن از آن اط=ع دارم �ورد (و,� �رار (�ر��� ا�ن �و�وع را در�د� ��

��دھم :  
���و��د» �*ر ��7�5« در �(�ب ١٨۴٧   ��ر�س در ��ل  :» ��ھ���طور 

����د�Aن 51�� �ورژوازی ھ�(�د، ا:9	د دا 	ن � 	��	 و �و��	���ھم !�و ��
������د�ظر�� 9ردازان ط�*� 9رو%(�ر��  . �)�����ل ز���� 9رو%(�ر�� ھ�وز آ�*در (

� �� و%(�ر�ران �O ط�*� ���ص ����د و %ذا ���رزهُ 9و���(� �� �ود را �;��
�� ��روھ�ی �و%ده  ز����ا�ت و (� ��رده داوازی ھ�وز ��5ت ����� 9��ورژ
�ل ����(�دا��ِن �در �� 0زم  ��دیِ ا�د �� �را�طِ  ود �ورژوازی ھ�وز آ�*در (

�;ُ� �و�ن را ���رای رھ�	� 9رو%(�ر��, O� ,�د�ن-(,�5 ��ز�د و ا�ن   (� ا��ز
ا�ن �ظر�� 9ردازان �*ط ���%������ ھ�(�د �� �رای E���9و	� �� ���ز��د��6ی 

د���ل �O 51م و � ھ�	� را در ��ر�ود ����ز�د���(م ط�*�ت (�ت �(م 
 (رِ  آن ��ل ���� رو�ن ا�� �� 9��روی (�ر�< و ھ�راه ��. �و��ز�ده ��Eرد�د

را در �Cز �ود ,�(,و  �� ا�ن 51م ��ز �دار�د، آ��6 د�Eر �����رزه 9رو%(�ر�
؛ آ��6 ���د �*ط آ��K را �� در�را�ر د�د����Aن رخ ��دھد �ورد (و,� �رار ���د 

�ل ���ن آن �����د���� د�ده ���ود، ��ر .»داده و �ود را ���K �)7A ن�س درا�
�ل ���� 9رو%���ل ���� ��روھ�ی �و%د در �ود ,��;ُ� �(�ر�اش (�� و(

�;�ُ �ورژو�, O� ,�د�ن ط�*� و ا�ا �	ط 0زم �رای رھ��را �را �	ن ا�و� 
�ل ا�(��دی وا,(���1 ,وا��ِ درا��,� ا��ره اش �� � ��دا�د؛ و%� او�� ط< (

���(�ِن �ده  �ورژوا	� در �ده ھ�,دھم و دھ� ھ�ی در��ل (�و�ن و 1روجِ 
  �وزدھم در ارو�9ی �ر�� ا�ت و K�ز ���(ر و ���ل (و,�6 در��ره �ط<
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�ورد ���زِ  �1���ل ا�(��دی وا,(��) �;��;� �ر���� داری ,6ت �ر�9	� ,��, 
  .�و�ن �و���%��(� �طور��5 �د�ت ���دھد

���رزات ط�*�(� « �ر �(�ب ١٨٩۵ ��رس ۶در �*د�� ای �� در (   ا�5Eس ��ز
�� ا��ره �� ا���� او و ��ر�س و ) ا�ر ��ر�س �و�(� ا�ت» در �را���

7�را���ن�و ( در �را���١٨۴٨- ١٨۵٠*�(� در ��%�6ی�ن ���رزات ط در ,ر��ھ
ا�د �� ط�*� ��رAر �*ش  ا�(ظ�ر دا�(�) ���د در �ر�� د�Eر از ��ورھ�ی ارو�9

 »ا�*=ب ا��ر�ت«�ورژوا	� را �� » ا�*=ب ا�5�ت«ای ا��7ء ��وده و  (;�ن ���ده
��ت �� دروا��-�(�ول ����د��;��ی �ر�Eو�� �ورژوازی و �ر�راری ���  

��د -  �وده ا�ت9رو%(�ر�� و �ر�9	� �و���%��م��(�ر��K :» Y�ن اظ�6ر �ظر 
�رد�د در �ط� �ود�د���ر � ����ل  �� ����� ���� و ھ ��(�ر�Y . ���ن داد 

�ِل ا�(��دی در ��رهُ ارو�9 در آ�ز��ن ��را(ب �9	�ن ��رو�ن ���ت �� �ط< (
��. » ���د �دهداری آ��ده ��(ر از آن �ود �� �را�ط �رای ا���ء ��وه (و%�د �ر

�O �ورژوازی  « �*ط �� EKو��E 9د�داریِ ا�� اوھم در ادا�� ا�ن 7A(� اش
 ط�*� ��رAر  ���رزهُ و ر�د و (و�;�ُ » و%(�ر��ی ��;(� وا�;�وا�;� و �O 9ر
�ل ا�(��دی در دھ� ھ�ی �;د از در��ورھ�ی ارو�� �9١٨۵٠	� در �(�,ُ� ا�ن (

 �ُ����� 9ردازد و K�زی در ز �;��ل ا�(��دی ,���EKو��E را�طُ� ��ن %زوِم (
�ورژوا	� و �ود ا�ر ا���ء ��وه (و%�د �ر���� داری در �ر��5 (�ر��� �;دی 

  .�;�� در �ر��5 �و���%��م ���Eو�د
�����ود  �)7A و     ���0ره ��ن �ور�دادھ�ی ��ن رو��ز در ,ر�ھ� � O�و���

�ل �ا�د �  در رو��� �;(*د �وده١٩١٧ا�(�ر ��ل �� در آن ,��;� �ط< (
 در  ا�*=ب �ورد ���زا�(��دی  �رای ا�,�م ا�*=ب �و���%��(� ���� ��وده و

��%��(� �� آ��ده  �����د و ا�*=ب �و� د�و�را(�O-  �ورژوا ا�*=ب �Oآ�ز��ن
�ل ا�(��دی �و�ول ���ود��اAر �K ظ�ھراً . 9س از ر��دن �� �ط< ���� از (

Aد�ن د�ا ��51�� و  آ�ز��ن ���<ِ �ه آ��6 در�ورد ,��;� رو���ُ ��ظر ��ر�د  
��(وا�م در ��ره ا�ن  �ق �� ,��ب آ��6 �وده ���د %��ن �ن � از ا�ن ,6ت%ذا

 0لِ دد�د�Aه ا��ن اظ�6ر �ظر و آ�را (Q	�د �� رد ����م Kو��� �� �O (�5�ل و ا�(
�� �����(� ام (�����م  د�(ر�� �دا- ا�ل (� ��ون 0- وح از آ��6 در ا�ن ��رهر�*در 

�� 7A(� ا�د�K �وده ��6 واز,�6ت ��(5ف � آ�*�ود و �ظر وا�; �K ً�;و وا� .  
 ا�ن �و�وع ���ن دا�(م ���ل (��م    آ��K در ��ره �وا�ق (�ر��� و (���و��ِ 

�ن در ا�ن ��ره ��دا�م و ا�ن را ھم �ن در طول ده ���� ��9زده ��ل  K�زی ا�ت 
ام �ط�5   �ظر�� ام در ا�ن ��ره را (دو�ن �ردها��ر �;�� 9س از ا���� ا��س

�� 9ردازم. �ده ام ����  :��ل  �� ���ن و (و��< �ظر�� �ودم در ا�ن ز
ا%�(� �و���%��م ��;��ی وا�;� و (   ,6ت ا�(*�ل از �ر���� داری �� �و���%��م

9�ش از )  �رر�� و ���ن Aرد�دو,� ا��(� و 9و���ش �� در ����ث 9�ش�� دو 
�� �ر�ط< �;�نِ (»�را�ط ��دی«ر��ت �� ھ�� �رو ���لِ ��67و��)  
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���د���9�ش �رط «�ن�� در ا�ط=ِح ) ��روھ�ی �و%د و روا�ط (و%�دی د0%ت 
�1���;�ُ در �ودِ ) �و���%��م(آن0زم �رای (�ق ����دن �� » ��دی وا,(�,  

�� �ر ��زان �;��� از ،ا�ن 9�ش �رط و,ود. �ر���� داری �راھم �ده ���د 
�� وا�(��دی و ا,(���1 در ,��;� �ورژوا	� د0%ت دارد(����ل 51�� و (��، 

�ل �ر �� ر�ن ا���� �د�ن �رح دا��ت)���;�ت �ر�وط �� -١: را ��(وان , 
�وع ��رAران ���ل و ����ر و (ط�*� ��رAر �� �;��رت د�Eر,�;�ت ��رAری,�

و,ود در ,��;� ا��ر�ت �ل ,�;�ت �) ھ����ن از ��ر ا�(�ده و ا��1ء ���واده
�د�ت (�ر��� ����  و و ا�ن ط�*� �� �K�ن ,�;�(� از ���*� را (���ل دھد
(�ا���� 9�ش ز���� ھ�ی ��ری �رده �ورژوا	� و ����ل �ر���� (�ر�وردار ���د

��Aری ھر �K ���(راز اذھ�ن ��رAران زدوده �ده و رداری و �6ر��ل ��ر
 ُ������رAری در �زد آ��ن9�ش ز Pر و�رھ��ن �طور  وا��1ء���واده ھ���� (7

ا�ن �ورت ا�ت �� ا�ن ط�*� ��(وا�د، اAر�K و در ) ���� �و,ودآ�ده ���د
�ن ا�ت (��6 �طور1��� و ��%*وه و�� ً���� �� ���5ظ ذھ�� و ��%7;ل،  1�د(�ً �� (

�و���م-  ,��;� و Aرا�ش (�ر��� آن �5�تِ  ���ِص �;�وانِ ��� ��6�(�ً (�*ق   
����ت ا�(��دی  -٢ . ���وب �ود-ا�ت�����ت �ورد ���ز ا������ ا� �����و (

�� ا�(��راً �ر �ط<  �� ا�(��د �و���%��(� ,6ت �ر�9	� و (�*ق ����دن
�ل (���O �� �� ���ن د�Eر ظر��ت �;�نِ �� ��0	� از ا����ت و��	ل (و%�د و (

���د����� د0%ت ��� �ورژوا	� �و,ود  در ,��;�ُ  �طور ����ھ�ی (و%�دی و (
�ده ���د �� Kون ��(وان ��زاِن �و,وِد ا�ن ظر��ت ھ� در ا�ن ,��;� را �� آ

%ذا ���د (و%�د �را�� ��%���� در آن ���ص �رد »  �را��(و%�د «��زان �و,ودِ 
�;� �ر���� داری �� ��زان �;�ِن ��0	� 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
�5��ت  �� در�ظرAر�(ِن ���ت وا�;�،�٢٠٠٠ر��ب �را�� در ��ل » �� ��;� 

 د0ر ٢٢٠٠٠ ������(� �دا�ل ، د0ر در ا�ن ��ل��(�� �ر �را�رِی �درِت �ر�دِ 
در ) دا�ش ھ�ی 51�ِ� (	ور�O و ���ردی(  ظر��ت ھ�ی 51��-٣. )�وده ���د

 ُ�;��ل ر��ده ���د �� �(وا�د E���9وی  �ز�ور �� �ط�� از ر,����د و(
�ِ� �و���%�� ���ز��دی��� 1ر��و �� (��6 در(م در ھ�ُ� ا�;�د آنھ�ی 51�� و (

�ورد���زِ  �ط<ِ  ���د؛ ا�� (;	�نِ  در ,��;ُ� �;دی)(و%�د  �;��, �� ر�ِد 51
�;ُ� �;دیِ �, ����ن ���زھ�ی 51Q) داری ,6ت ���� �و���%��(�، (� آ�,� �� �ر

��ِن ھم، �� د0	K �5ون 1دمِ وا��(� ام آ�را �ورد (و,� و �رر�� �رار د�ن (� ا
��بِ  ُ�;�اول و   ����ت 0زم از 51وم Aو��Aون و��ط� ھ�ی ���رد��ن در ,�

 ُ�;��, ����ِن �رآورد 0زم از ���زھ�ی 51�ده د�وار �� �ا%;  دوم 1�=ً �وق1دم ا
�ن ا�ت و �;=وه ���;�ُ  �ی ظر��ت ھ��زان ر�دِ �(� ��ر �, �� �ورژوا	� 51

 ً�����ل ا�(��دی آن �76(� و ��((�ر ا�ت و از ا�ن  در ھ��ن ��زانِ (*ر���ً (��) 
�لِ ���ورد ���ز �و���%��Aذ�(� ( �ِ��;ُ�  ز��دی ����(� در�ود م (� �دود 51�,
 �� ا�ن  %ذا.�ن �ده و ا�,�م 9ذ�رد	 و در طول دوران ا�ن ,��;� (;�و���%��(�
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 9�ش �رط �ر�وط �� ظر��ت ھ�ی 51��  �� و ���د از 9ردا�(ن ��(واند0	ل
م �� ا,(���1 0زم ,6ت Aذار �� �و���%�ر��ظر ��وده و 9�ش �رط ��دی و

 ط�*� ��رAر و ��زان (و%�د )و �د�ت (�ر���( ,�;�ت  ��زانرا �� دو ر�نِ 
  . �را�� در ,��;� �ورژوا	� ��دود ���ت

�K7(�    ����ر آ�A ;��(ر   �ر�����ُ �د، 9س آن ,��داری �� ھ�وز ���(ر �� 
��دھ*���ن و ا���ر �رده �ورژوازی   ,�;�ت آن از ,�;�ت �ر�وط ���ت �لِ را

�(ر �O ���(ر  ��رAر ھ�وز(���ل ���ود و,�;�ت �ر�وط �� ط�*�ُ �ا�5�ت  �� 
و��ش (�زه  *� ���ِل ��رAرا�� ا�ت �� ���(ر��ن �م�و ا�ن ط را (���ل ��دھد

9رو%(�ر�� ��5ق �ده ا�د،  �� و �رده �ورژوا	� ,دا�ده و�� �فاز ا���ر دھ*�
�;��ل ا,(���1 �ود ا�ن ,��� ھ�وز ��ش و �م ��(;د و آ��ده Aذار �� ���5ظ (

%�(� �� �ورژوازی، ا  دھ*���ن و �رده ��(5فِ  ھ�ُ� ا���رِ .�و���%��م ���ت
���1ِ  ا, �زرگِ آر��نِ  �;�وان ، از%��ظ 1��� ��ل از ھ��،در,�ت �(�7وت) 

,ود �ر �ر �� ا�(��دی و ا,(���1 و ����ِ� �و �وا ا����ِ  �وا�(�ِر ر��ِ ،�ود
 در �*�م �وی ا��ن ��دی و �; ا,(���1 و�د���Aراه ��6ود و��و��	� ز

 ھ� و *�ء ا�ده% و ا،و �� �ر�9	� �و���%��م Aروھ�6ی �رده �ورژوا ھ�(�د
�(ر �� ���(ر  در اذھ�ن� ھ�ی �و���%��(�وا�ت� K�زی (����5 و آ��ن 

 ����ط�ق �� ز���ُ� 1��� ط�*�(� �ود��ن �����د؛ 0�� ھ�ی �9	��� ا�ن ا���ر ��
�د ا%�(�  ��رAر �زد��(ر�;�ف (ر و �� ط�*� ا��ن �رده �ورژوا	� 1��� ,���ُ 

��رو	�  دار�د %��ن (��6 در�ور(� �;�وان در 1�ن ��ل (���ل �� �و���%��م
����� �و��(��د ���ل (و,�6 �وا�(�رِ � ��ا�5�(� در  �%��م ���وب ��Eرد�د 

�ل از ��رAران���ر�)���ً �وا�(�ر  ������ ��روی ا,(���1ِ  -  ا��ر�ِت �زرِگ ��)
 ر�دارِ  �واھ�ن و ط ا,(���1ِ  �رار A�ر�د (� ا���� ��روھ�ِی 1���ِ -��م�و���%

�,����1د و �وی ا�راز  ع �ودو�و���%��م در  �����و�;�ت و ,���Eھ� �*در 
�  . ���د�
��ن ��ده  �و,ود �ر���� داریِ در ,��;�  �رط 9�شدر�ور(��� ھ�وز ا�ن   Q) 

 O� (�«���د و%� �7رض��%��م » ا�*=ب �و���%��ر�(� و ��واھد �و�A ا�,�م
*�)� �رده  ا,(���1ِ  1���ِ ، درا���ورت و,ود ز���� ھ�یِ ق �ود�ر�9 و 

�(رده اش  ��ش و �م �Aردِ دھ�ی  ��ش و �م ��%ب وھ�راه �� ا�(���ورژوا	�ِ 
, �;��(ر  د�ددر ,��در ا���ِل ��(�75 از �طور ��Aز�ر و �� �د(� ���(ر �� 

(�*ق و 9���رد �� ��ری و�ظری و ����� و ا,(���1 و ا�(��دی در راه �وا
 و روز ���(� و در ,6ت (�و�ِن دو��رهُ �ظ�م ط�*�(� �ر���� داری%��م ��و���

���د���د در ���5 (�زه ا�ر و 1�ل �.  
����ت ا�(��دی و ��زان و��	ل (و%�د    و ��ز� آن ,��;� �ورژوا	�، �� ���5ظ ا

�(ر �� آن �ط< ر�د (���O ھ�وز و��ل ا�(��دی ����5 دارد ���(ر �� �� از (
���;ُ� �;دِی در دوره ھ�ی آ��ز�نِ  و ھ��Eن �رای ھ�� ا�راد (وا�د ��, 

�ر�� و �� �را� ����%�� �Aز�د O� �)��%��ر ,6ت 9ردا�(ن �و���ت ���� از 
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�لِ ��) ���;���ن ����د،  ,�Q) م��و����(ر ���ِد �9�� ��دی ��وی � ���(ر �� 
�7رض و؛  0زم �رای (�*ق ����دن �� �و���%��م �����دوا�(��دیِ 

�ا�,�م » ا�*=ب �و���%��(�«�O ;� ای �� �K�ن و�;�ت در�ور(��� در ,�
��ودِ  ��ز���دھ� �ود، درا���ورت Aر�(� و ��واھد ,��;� ای �و���%��(�� 

����ت ��دِی �ورد ���ز �����(ر ��ا� و �� ا���ل ��(5ف در راه �ر�9	� (ر 
�و���م ���� و ِا���ل ا�,�د �رده و �و,ب ��و���%��م و 9���رد آن ��وی 
��ِت دو��رهُ �ر���� داری و �O ���(�ِر �ط;� �دهُ ��وق ���(ن ��وی ��

  .دد�(�Eرا�ُ� ط�*�(� ��Eر
����ت ���(ِن ط�*� ��رAر ��(وان    (�ور ��ود ��طور آ��ن و �ر�� ��  �� ��

ن داد و ���وی  ا�(*�ل ���(� �� ,��;� ,د�د �9�� ا�(��دیِ ھ�یِ  ���د�K �A�ن 1*ب
 �و���%��م را 9�ش �رد؛ �K�ن  ا�رِ  و �� �9س �ودِ �و�*�ت آ��ز �طورھ�ز��ن

ادن �� ��Kن 1*ب د�9��ن . (�وری ��ش و �م ��ر 51�� و �O (وھم ا�ت
در ,��;� ,د�د،  ,��;� �ر���� داری Aذ�(� ���د�A ھ�ی ا�(��دِی ��راثِ 

�ل �ورت Aر�(� �ر��ب ��زان �;�نِ ���(ر  (�در,��;� اول، ���(ر �� 
�دت ز��ِن طو��0 ا�ت و ��ت ��ر و(و,� و ��رویِ ���ز O� ِد���;ُ� ,د�د �, 

*ق ����دن �� �و���%��م د ا�ر (�و رھ�ری آ�را، �,�ی (�ر�ز �رروی �و
��دو9���رد آ���ر�ز )�و در�(�,� �,�ی �ر�راری و  ن، �رروی ��ر �ودش 

�(ر در,6ت (�و�ِن دو��رهُ 9��ر�ِت �و�� �و�1 �ظ�م ��%��م، ,��;� ���(ر �� 
 ����  آن ���د �را�,�م�(�Eرا�ُ� ط�*�(� 9�ش ��رود ��داری و ���(�ر �ر

�رای دا�(ِن ��K .) O�ن �ظ�م و ���(�ری ���د;�ِ  �ط�ردرآوردن و ا�(*رارِ 
51�� از �دت ز��نِ (�ور ودرِک ���(�ً ���<ِ  K �ِن 1*ب  0زم ,6ت ر���

�ردِن آن در ,��;� ,د�ِد 9س از  �5�1 �Eو�EK ھ�ی ا�(��دی و �Aد���
��(وان و ����د �طور ا��دوارا�� و ���%� و �د��  »ا�*=ب �و���%��(�«�

��(�6 و داده ھ�ی (,ر�� �� د �5��و�ر�ورد ��� �� ������(� �طور در�ت و 
�ِل ا�(��دی در ��ورھ�	� �� دارای ���ر�وط �� آھ�P و EKو�Eِ� ر�د و (

 ���ل �د ا��ِر �K�ن ر�دی �وده �� ھ�(�د �;�وان �زد��(ر�ن ��و�� ھ�ی 1���ِ 
  ).ا�(��ِد در د�(رس ر,وع ��ود

د �وروی و در K�ن ��ل از ھ�� و %��م در ا(��� ���ت �و��،   �;�وان ���ل
��6�(ر از ھ�(���ل از  �(ر(�ب  از ا��,� ��Qت ��Eر�ت �� در ا�ن دو ��ور

�طِ< �ورد ���ز  �ظ�م ا�(��دی و ا,(���1 �ر���� داری (� ١٩۴٩ و ١٩١٧
�ل ����(� �ود و ���وص ا�����رای (�*قِ ��  وا�;� و 9�روز��دا�ُ� �و���%��م (

 �ط�ھ� و  در وا�� و ا�ن �1�ل��ر و ����ر ز��دی دا�ت(� ا�ن �ط< ���5ُ� ��
�� -م �و���%��م6و �7ت ��ورھ�ی �ز�ور در��ره���وا��را��ت �ظری ا�زاب 

�1�ل �=وا�ط و ��(*�م ������- )�A ق و��ش ر را �7ظ و (*و�ت �رد و آ�را (;
ا�ن در ا�ل ����Eِر �ط�� �Eری، ���� از �Eرش و �ر�وردی ��ر . ����د
��ظورِ ��(ر�� �� (��	ِن ���ت �%��(� در ��ل ذھن Aرا	� و ارده Aرا	� ا�ت 
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 ا�د	و%وژ�O و �ظری و دو ��ور (��6 و �*ط �د���ِل 51ل �و���%��م درآن
����K �� دود��Kوِب ھ��ن دو ر�� در �طِ< رھ�ری �� 51ل ا�(��دِی �ر��ً 

��ت«,��;ُ� ���ط=ح (�ت �  51لِ �Aت و  و K�زھ�	� �����»9رو%(�ر�� ��
����دی (ر و 1��ق (ر و �زرA(ِر (�ر��� ا�(��دی �� �ر�� �� ���ن دا�(م را 

7�ران او در ��ل . �د�د و درک ��رد���� �و��ً رو در ��١٩١٧ ا%��ل %��ن و ھ
���رف وان �Eرش و Aرا��� ��C�ر ���، �;�د�Kر ذھن Aرا	� و اراده Aرا	 �� 

�ود�د �� درا(��ذ (���م ا��ن ی، Aرر ,�6ن ���ِ� وا�;�ً 51�� و ط�*�(� ��از
�� » �و���%��(�«و Aذار �� آن ,��;� » ا�*=ب �و���%��(�«آن  ی ا�,�م�را

�ل ا�(��دی ����9�(�%��(ِ� آ�ز��ِن آ������ �ودِن ��زان ( �1��ن ��ور و ا,(
�ن ا%�(� ��ظر. �رای ا�,�ِم �K�ن (�و%� �طور ,دی (و,� ��رد�د �� ��6ء �داد�د

��رِک آ��6 در ا(��ذ (���م 	� و اراده Aرا	� آ��6 (��6 �1�لِ ا�ن ذھن Aرا 
�1�ل د�Eر و ���د  ن ��ود �5�� (�5�U ,6ت ,5ب ����ت �ردم �رای آ�ز�ور و

6�(ر ا�ن وا�;�ت �ود �� در آن او��ع و�را�ط� ر��� و ��وِد (,ر�� ���5ِ (� 
���د و درک را درک  �ود ���� آ��6 ���(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) 1���ِ (����ن 9ذ�ر ��وده و �ا�ت، ���ت  ���ِ� ط�*� ��رAر ا

�� در �*��س ��زه �د���و ھ�راه و �د���ل آن ��,راھ�ی ا�(�%��� و ا�(�% 
��ر �زر�A �رای ��ر����م و �دت (�;�ت ���7 و ز�����ش ��ز��� درار(�

�� ا�روزه در رد .�� در�9 دا�ترو رھ�	� ��ش 9رو%(���6ت ا�*=�� �%��
���د و���د (ی ��(وانرا(ب ���(�ر���ت (�ر��� �راوان �� �6و%ت �ر (,9ر(وِ 

�ود �*�*ت �ز�ور را درک) و �� �ط;�ً  7Aت �*ط ��(وان�.   
�ل ���( ,��;� �ر���� داریِ    ��) ������ در آن �*در  � �رAر �� �د�ت �ط�*� 
��د,���Eِه ا��ر�ِت �ل ,�;�ت را ا�راز��� ���� ر(�����  Aذ�(� از ا�-  �

�*د��(� �روری ���(ری ,6ت �راA�ریِ ��رAران از (���=ت و�;5و��ت 
�و���(� �ر�وردار ������د و Aذ�(� از ���(�ً ��دود �ودِن �ا�ده ھ�ی 

���;� در راه ��ز���دھ� و �و ا�(��دھ�ِی �رِد دھ*��� و�رده �����رژوا	� �
 ُ���� ر�د و  1��� ����دی ��(;دِ  ا,(���1ِ 9���رد �و���%��م، ا�ن ,��;� ���5ظ ز

�و���(�  ��و��	� و(وده�و (�و�ِن �را�ط A�ر�دِن ا�;�ِد ��(5ف آ�Aھ� وا�;�ً 
 .ت 0زم �رای ا�,�ِم ا�*=ب �و���%��(� و Aذار �� �و���%��م ا�ذھ�� و ��ریِ 

���;ت از ا�,�م ��� ا�ن ,��;� را ���7 �ورژوازی و در را�(�ی  �Kآ� ��ا
��د���ِت ; Aذ�(� از 1دم و�وع �و�- ا�*=ب ,6ت Aذار �� �و���%��م ��6ر 

   و ��1رت از ھ��ن �1�ل ذھ�ِ� ��5ِط ��زدا�دهُ �ورژوا	�- ا�*=�� 1���
�ر و ����ر �وِی ا�ده *�ء ����ر �A(رده و �� �;�� از ���و (زر�ق و ا%�����1د)

ا�ری �� (ھ� و Aرا���ِت ��ط�ق �� ���%< �ورژوازی در اذھ�ن (وده ھ�ی �ردم 
����ً در1�ن ��ل��ل � ���(ر ��  ا)����دی و 1��ِ� ��ر����دی  �ُ��9 O� ر �ر)�

��ِن ���زھ�ی �;��(� و �را�ت از Q) ر �ر�وردارِی �6رو�دان از �دا��5 از�
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و )  ھ�ی ����� و �رھ��E ا�(وار �����د�� و آزادی��ر و �دا��5 از د�و�را
�و���(� �� �7وذ و �از �وی د�Eر �*داِن ,ر����6ِی در�ت ا�د�ش و ا�*=�ِ� 
ا1(��ر ���(�ً و��ِ� (وده ای و �� �;�%�ت ھ�ی ����� و ا,(���1 و (رو�,� و 

�;�ُ . (�5�Cِ� ���(�ً ���ذ و �و�ر ا�ت�, �K���K �%داری آ�*در و �����ل  �ر��)
 ,���Eِه در�ردا�دهُ �(� ���د �� ط�*� ��رAر �� �د�ت (�ر��ِ� ���� ��	ز���

�ن ا�ت �را�ط ���1د(ری ���  �دها��ر�ت ,�;�ت�� �KرAا �;�د، ا�ن ,�
�رای و�وع �و�;�ت 1��� ا�*=�� و ا�*=ب دا�(� ���د �;ذ%O �ر��ب ��زان 

 ��دی آن، ���(ر �� �;�ِن ,�;�ِت دھ*��� و �رده �ورژوا	� و EKو��E ��ر
�(ر � ُ����وده A�ر �دِن ا�ده ( ���1د �رای ر�د و  ����دیِ ط�*�(�ِ  1��ِ� ���ِد ز

�و���(�� �ر��ً  �*ط وا%�(� �� ا�ده ھ�ی د�و�را(�O در �67و��و(ھ�ی 
و 9ذ�رِش (�ول �� ) �ورژوا	� و �رده �ورژوا	� �� �د�	ودا%� و��ره

�ت ���(ری ��(;ِد ا%*�ء و (���ِل ا�ده ھ� و  و ���5ِظ ����دی �در, �وده�و���%��م
���و �K���K . �ی �ردم ا�تھ< �ورژوازی در اذھ�ِن (وده %(���=ِت ��ط�ق �� 

اAر در ا�ن ,��;� ��Kن او��ع وا�واِل ����� ���1دی �و,ود آ�د �� ���وی 
�و���(� �� ا�ن ��(ر آ�Aھ� �(وده ھ� داده �ود و �� و (� �دودی ���(ر �� 

 ا�*=�� ا�,�م �نن �رای ا�*=�� ���ط=ح �و���%��(� ,5ب و �Kآ������ت 
 و ا�ن (���ل ا�ن آ�Aھ�ر�(� �� �طور ��%ب ��;��ی  �� دروا�� رو�6�-A�رد

  �ردِ دهُ راو0ً ا�(��دھ�ی ��ش و �م �A(:  در ا���ورت- ا�*=ب �ر آ��ن �����د
��ً در راه ��ز���دھ� و 9��*)�� ا�(��د دِ ��ردھ*��� و �رده �ورژوا	� 

��د؛ و �����ً ودِ �و���%��(� در ,��;� ,دِ� ��  9س از ا�*=ب �وا�ِ� ,دی ا�,�د 
 ���و���(ِ� داده �ده �� ا�ن (وده ھ� ��;�وان ��(ُ� ا��5 از آ�,� �� آ�Aھ� 

����ً �Kدان ھم ���ل �=�ظ� ���ت � آن ذھ��ت �� �طور ��%ب ���(وا�د رو�6ر�(�ا
��ن و ��ش و �م ��C�ر �� ا�ن د �و ����دیِ  1���ِ ,(���1ِ ��ن �� ���ِل ,���Eه اآ

 �رده  وا�;�ِ %(*�ط �� ا�ده ھ� و (���=تِ ��رد و �5�� در ا را از ��ن آ�Aھ� ا�ت
-  ا�ن ا�ده ھ� و (���=ت ای %���7 و رو��� �ر�ورژوا	� �ود��ن و �� ��ورتِ 

�وِن وا�;� �وا�ت ھ����ن را (���ل ��دھ�� �� �(�,� در  در، در����د- د�
 ُ�;� ,د�د ا���ر و Aرا���ِت ��ش و �م �A(رده و ��5ِط �رده �ورژوا	� (�ِت ,�

�و���(�  �� در ا%(*�ط �� آن و �� در ���5 1ر��ن و ��%ص د�ر �رو�ِش ا�Aھ� 
��5 در ا�د,���� 1ر�� ھ�ی ,��;� و ���و���ت ����� زود در (� و Aرا�ِش 

 ی ���دهُ 1ر�� ھ�ت� ھدا ھ�یِ �ط ����ه رھ�ری و در  دارای ,��Eھ� و ا�رادِ 
، ��6ِم �ود �� ��ش  و��(�� و ��ز(�ِب ���ت � (,���5� و �� و ا,(��1یا�(��د

 �ِ ��� ر�د و �5ط� ی �رای ���1دتِ � 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  ,��;�ر ,6ت �وق دادنِ  و ��%�(�,� دیرھ�ر
ط�*�(� و ا�(���رAرا��  اظ�6ِر و,ود و  �ط;�ت ���(ُ�  �ظ�مِ  �� �O �6ر ��ل ��و

��د��1�ل .   
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�لِ ���ل ������ ط�*� ��رAر �;�وان ���ِص (������ل آ��K در��رهُ (    �ِ����� 
 ُ�;� ,د�ِد �و���%��(� 7A(� �د در ������ت (و%�دی �ر���� داری در ا�(*�ل �� ,�

��ز%ُ� ���ِص � �ِ��� و 51����ل �����ِ� ظر��ت ھ�ی (و%�دی و (���ورد (
�لِ ��) ِ�����ز�ور ��ز �دق  ,��;�*�ل ��( در ا� ��9�(�%��(� ��روھ�ی �و%د �� 
��د�� . ُ�;�ظر��ت ھ�ی  ر�د و ا����ِف  ,د�د، ������ �ودِن �ط<ِ در ا�ن ,�

�� و �����(*ل �ده از ,��;� �ورژوا	� 9���ن(و%�دی و ( �ِ� ا�ر 9ردا�(ن ،51
�ل دادن �� ا�ن ظر��ت ھ� �طور�� ���7 و ��ودی �ود �;�� �� ���� ر�د و (
��وه ای در وا�� ��ش و �م ��ر�و���%��((� و �ر���� دارا�� (� ر��دن �� 

��د و ا�ن ��ز، �ر��رد ���ز �رای �و���%��م را �طرح و �طِ< �و��ب (���ل 
�(ر���زان ���د، ���(ر ��  �K �� د�د�Aھ�6 و (���=ت ��و�1 �و,ِب ��زر�دِ  ا��

��ط�ِق �� آن �ِ1��ذا در ,6ِت  ��Eردد و %�ورژوا	� و ������ت ا�(��دی و ا,(
 ِ���داری  ��� وا�;�ً �و���%��(� و (�و�ِن �و�1 �ظ�م �ر�ا��راف ���(ن از �ط

��د ط�*�(�و ���(�ر ا,(���1 �ط;�ت ���(�ُ ��   . ا�ر Aذا�(� و 1�ل 
�م و ��ش �ر���� داری ��ل از  �ُ;�ھ��    ����را�ن ا�*=ِب (�ر���ً �رورِی ,�

�ِل ا�(��دی و ا,(���1 آن (;��زاِن �;�نِ و ا����ً (و�ط ���ن ���ود �� او0ً 	 (
ِز 1��ِ� ، �وا�ت و ��� �و,ود �وا�ت و���ز 1��ِ� ��%ب در ,��;�ُ ��ورتِ 

�;ُ� �ورژوادAرAو��  ن �� آ ا��ر�ِت ا�راد��%���� ��(رکِ �, O� ��- 
ِO�)را��;� �و���%��(�د�و�, O� �� �� ط5وب���Eردد و �����ً ،  �5,)� 

�و,ود �رای ��ز���دھِ�  �ُ;�����ِت ��دِی ���� در ,����ورِت �*دان �� و,وِد ا
��د���� در ��%ت اول�O ا�(��د و ,��;ُ� ,د�د �و���%��(� (,�5 9�دا   

�و,ود �;� �ورژوا	�ِ  �K���K ,�.�رورِت Aذار �� �K�ن ,��;� ای ��7 ���ود 
��ل �ر ,�;ھ�وز ��ش و )�� دھ*��� و �رده �ورژوا	� ھ�راه �تِ م از ا��ر�(� 

�ِل ظر��ت ھ�ی ���� ا�(��دھ�ی �رد �A(رده ا��ن (���ل �ده و �� �طِ< (
�� و 51�ِ� آن از �د �;��� �9	�ن (ر����د، در ا���ورت ا�ن �� (و%�دی و (

�;� ���5ظ (�ر��� ھ�وز در �ر�5ُ� ا�*=ب �و���%��(� �رار �دا�(� و�, - 
 O ���ز��د �O ا�*=ب د�و�را(�-�� ��5=در�ورت ���ز �� �O دAرAو�� ا�*

 ُ�;��, ��وا	� ا��ر�ِت �ِل ,�;�ت اش از  �ورژ�ط5وب �����د؛ و در�ور(�
�;�(�  �ده  و ط�*� ��رAر �� �K�نده ھ����ن (���ل اAران و ا��1ء ���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 51�ِ� آن  �� ��زان ���� ر�د و (���)
�;� (�ر���ً در �ر�5ُ� ا�*=ب �و���%��(� �رار دا�(� و ���ز��ِد Aذار �� �,

   .�و���%��م ا�ت
�و���ت ھ� ���د، در (ط��ق ��    در �ھر ز��ن �;�ن (�ر���، 9رو%(�ر�� و 

��ط�ق �� ���ورد ���ز 1���ِ  دAرAو�ِ� ���5ظ�Eرش و �ر�ورِد 51��، ��ل از ھ  
�;��وع آن,�,�� و  ���رزا(�، �ط ��ِ� ����� و (�5�C، �ط ���ِ   در 

  �;�%�ت و  �روری (�ر���ً  ا�*=بِ و�ش را (;�ن ����د و �رای (�*ق(رو�,� �
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�;� (�ر���ً ���ز��د ا�*=ب د�و�را(�O ���د،  .(=ش �����د�, ��در�ور(�
 �ر(�ت از (�*ق ����دن �� د�و�را��ر��%ت (�ر��� ا�ن ا�*=ب ا�(��راً �1

�5(ر�ن ��ِل آن�ورژوا	���1�ل 9و���دن  و  از ���و در  �ُ��, O� ��
�ت AدAرAو�ِ� ا�(��دی � O�ری و�دار ا�(��دِی �ر ,دی و �9Aر�����7  ط�*� 

�K ن در���)� �د�نو (ب �ظ�م �ورژوا	� از �وی د�Eرا�تKوروھ�� ز�
 ��6ود ���ل (و,�6 در و�� ز�دAِ� ا,(���1 و ��دی و�;�وی (وده ھ�ی و���5

 ا�,�د ���ود و ��1د(�ً ا�ن �ظ�م �رای آ��ن �ردم در �KرKوب �ظ�م �ر���� داری
 ا�*=ب �و���%��(� و Aذار �� �و���%�م ن �رورت�رار��د(� �ر�5ُ� (�ر��ِ� 

�و���(�6 وو .١)��%���� ���ل (��ل ��Eردد� ،  9��روان ا�*=�� 9رو%(�ر�� ����(�
�ی و��� �Eری و آ�Aه ��زی در ���ن (وده ھ����وص از طر�ق ��ر رو

 در ��ن ,6ت ���,�م ر���دن �و�*�ت آ��ز ا�ن ا�*=ب و�ردم، �رای آ��ده �ردِن آ
� �رای ھر�K ���(ر راد���ل �ردِن آن ���7 ط�*� ��رAر و ا���ر ر�5ُ� و�وع آن

�ش ���رزه �����د)��;�ُ اAرھم . ز��,��) �����ل ����(�،  �ر���� دارِی �*در 
����� و �رھ��E و از ��ث ���5ظ و,ود د�و�را�� �ورژوا	� در رو���ی 

��Q)ن در و�;� �رار دار���)�رو�6ر�(� �� �� �O د �� ن ����� ا�(��دی ز�
�ز�ور��5 ا�*=�� �;�� ا�*=ب د�و�را(�دAرAو��  ِOر�ورم �� ��ھ�ِی   �5

E�9 ,� و�(در�ورت���د ا�ت، درا��Aذ�(� از ��ر (رو�T و (�5�U  ،را�� ���ز
�6�) ���و���(�، �����ت ����وی  �6 ر���دِن ا�ن ر�ور� در ,6ت ���,�مآ�Aھ� 

���نھر�K راد���ل (ر و ��ط�ق (ر �� )���رAران و ز� >ِ%���  (� ز��نِ 
1ِ� ,��;� و در�(�,� (�ر���ِ �� �رار��دن ا����ِف ���ِ� ا�(��دی و ا,(

 و .رزه �زد�%�ت و ����رورت ا�*=ب �و���%��(� و Aذار �� �و���%��م �;
1ِ� ,��;� �ورژ�K���K �طِ< (��، ط�;�ً ��                        ر �� وا	� �رای Aذا�ل ا�(��دی و ا,(

  
-------------------------------------------------------  

١- ���و���(�6 ���� �را��� �ر�=ف �ر�� (و,��6ِت ���(�E و ��در�ِت �;�� از 
��ت��ن) �9�دار(����  د�و�را�� �ورژوا	� در��ورھ�ِی ا��ون ��ش و �م 1*ب ���ده ��

��ن و (داومِ  ا�(*رار ا�ت،��=ً ا�� ����ت ا�ن د�و�را�� در ا�ن ,وا�9ذ�ر �����د  ��
��زا: �5 از ا�ن ���ل ��(�E دارد�طور��5 �� 1وا�و  �ِ1���ل ا�(��دی و ا,(��ن (

 Pط=ح �رھ���� ��ذ�(� ھ� A �Eراث �رھ��� �Eو�EK ،�;��, �ِ)��%�)�9�� ،�5�
 �ن ��Eھدا�(ِن د�(�زد ����ِت �9	 و ھدف آ�Aھ��� و �*�� ��دِ (;*�ب �� 1دم (;*�بِ 

���رزات ط�*�ت ��(5ف �رای د�و�را�� �ُ*��� �Eو�EK ،ت���رAران از �وی ��و 
�ت ����� ; (�Q�ر9ذ�ری آ��6 از ا�ن ���رزات، EKو��E (وازن �واء ط�*�(� و �و�و

�ن ,ر�����ِ�  ا�د	و%وژ�O و ھ�ی ��ِص  و�ژEK �Aو��E ط�*�ت ��(5ف، ���ِص 
�ُ� �*درت ر��ده و �ورژوازی در �درت  �� ھ�Q ا�*=ِب ا�,�م Aر�(� �ری ���دهُرھ�ت ��

�م (�*ِق �ط;�ِ و ��ره؛ و�� �Eو �رھ� ����را�� در رو���ی �� آن  در ا�ن د�و
��د ازطر�ِق (و�;� و  � ھ�ی ا�(�دادی �رار دار�د (�ت �5طُ� رژ�م�� ھ�وز ��ورھ�	�

م �� �O ا�*=ب د�و�را(�O �را�,� �� -داد���رزات ا,(���1 51�� ا�(�(داوم (�ر��ِ� 
 ً    .�ورت 9ذ�رده ���0ر - �� ا�,��د �� (�و0ت راد���ِل د�Eر  9�روز��د���(�
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6�(ر�ن  �و���%��م ���� ���د، ا�*=ب (�ر���ً �ورد ���ز��و���%��(� �وده و 
�و���ت ھ� و 9��رواِن ا�*=�ِ� ط�*� ��رAر�  (� ��ل از ز��نِ -وظ�7ُ� ���رزا(� 

 ��1ر(�ت از ز���� ��زِی ��ری و -و�وِع �و�;�ت 1��� ا�*=�� وا�*=ب
ھ�ِی (�(��ِ� ا���ر  (وده ھ�ی و��ِ� 9رو%(�ر�� و 0�� ����ِ� 0زم در ���نِ 

����� و �د��Eو�� (دارِک ذھ�� و ��رِی ا�*=ب  �ِ1���و���%��(�، ز���� ا,(
���� ��=ً ���ن �د ����زی ای  ���;� �دان 9ردا�(� �واھد �د ;داً ��ز�  و ��وهُ 

 �� (و,� �� و�;�ِت ��ری و ����� ط�*� ��رAر در �ط< و، �ورت Aر�(�
  در�ر �واھد راد(�ً ز��ِن ����ر طو��0 �د(�,���6 در ��ل ���ر، ��1

  .Aر�ت
 �رورِت ا�*=ب نِ  �رار��د ا�� �9ردازم �� ��	5ُ� (;	�ِن ز����6ِی ���ِص     

  :�� �و���%��م �رای ��ورھ�ی ��(5ف ��و�ِ� ,�6ن ر �و���%��(� و Aذا
�ن در دو��ن �(�ب �وق ا%ذ�ر )» �ِ1��9ژوھ�� در��رهُ 9�ش �رط ��دی و ا,(

 ط��ق �� دو ���طُ� ا����در() »��م در ��ورھ�ی ��و�� ,�6نAذار �� �و���%
��زان ,�;�ت ط�*� ��رAر و �د�ِت (�ر��� آن �� ,�;�(� ����0=ً ذ�ر�ده �;��  

 ��و ��زان (و%�د �را�ُ� ��%���� در ,��;ُ� �ورژوا	� و �ر �9�ُ� آ��ر و اط=�1(� 
%ص �را�� در ��ورھ�ی �در��ره ا�راِد ���ِل �*وق �E�ر و ��زان (و%�د ���

��ری د�Eری �� (وا��(�  و �ر�� اط=�1ِت آ��ری و ��رآ�٢٠٠٠ن در ��ل ,6
 ز��ن �رار��دِن �ر��5 ورم، �و�ش �رده ام �� �� رو�� 51�� �د�ت آام

��(5ِف  ��ا�*=ب �و���%��(� ������ ا�*=ِب (�ر���ً �روری را �رای ,وا
در آن  ط�ق (�*�ق و �رر�� و �رآورِد �ن. ,�6ن ������ و �رآورد ����م

�(�ب، ��ورھ�یِ ���رح � (وان �� �� د�(� ��و�ِ� ,�6ن را در ا�ن ار(��ط 
  :ود�(*��م �ز�ر

 در�د �ل ٩/١٢  �دود ٢٠٠٠، �� در ��ل ��ور٢٣    د�(� اول ���ل 
�د(�6 ��ل از آن از ,�;�ت ,�6ن را در�ردا�(� ا�د، در ��ل �ز�ور و ا��راً 

و %ذا  ا�د �و���%��م �وده دارای 9�ش �رط ��دی و ا,(���1 0زم �رای �ر�9	� 
�� ا�*=ب (�ر���ً �ورد ���ز��ن ا�*=ب �و���%��(�  ھم ا��ون �� �د(��6ت

ا�ر���، �و	�س، %وAزا��ورگ، ا��0ت �(�ده :  ا�ن ��ورھ� ��1ر(�د از.ا�ت
�O، دا���رک، ����دا، ژا9ن، ا(ر�ش، ھ�5د، �و�ت، ا�(را%��، ا���5د، �روژ، �5ژ
���9�E�� ،Pور، �و	د، ا�ر%آ%��ن، �را���،  P، و �%ت، ��=�د، ھ���(���د، �ر�

  .%���ا�(
 در�د �ل ,�;�ت ١/٢  �دود٢٠٠٠ ��ل  ��ور، �� در١۵   د�(� دوم ���ل 

�=ً ��ن ��%�6ی )�� 9�ش �رط ٢٠٣٠ و �6,٢٠٢٠ن را (���ل ��داده ا�د، 
� وده ودر �ر��5ُ ��دی و ا,(���1 0زم �رای Aذار �� �و���%��م را ا�راز �

��رس، : ��ورھ� ��1ر(�د ازا�ن . �د Aر�تھا�*=ب �و���%��(� �رار �وا
��9��، ز�0د �و، ا�5وا��، 9ر(*�ل، ,�6وری ا��رات �(�ده 1ر��، ا�را	�ل، ا�

��ر�ن، ���ل، �,�ر�(�ن، ��ت ��(س و �و�س، ا�5وا��، و  OK، آرژا�(�ن،
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��(وان 7Aت �� در ا�ن د�(� دوم از ��ورھ� ��ز ����د د�(� ( .آ�(�Eوا و ��ر �ودا
�و���(�6 و 9��روان ا�*=�� 9رو%(�ر�� در �6�(ر�ن وظ��7 ���رزا(� �اول 

��و�� 1�و��ً ��1ر(�ت از (دارک ��ری و ذھ�ِ� ا�*=ب �و���%��(� دوران 
  .)�Eو�� ا��� ��=ً ���ن �د

 ١٧۵ ��%U �ر �دود ٢٠٠٠   د�(� �وم �;�� �*�ُ� ��ورھ�ی ,�6ن، �� در ��ل 
ا�د، ھ�وز در ��Kن �طِ<  �ن �وده6 در�د �ل ,�;�ت ,٨۵��ور و ���ل 

���ل ا�(��دی (ر�� ��� (ر����9�(�%��(� �رار دار�د �� و  ��ز%� از ( �1��ا,(
�� ���� در - دور در آ��ده(ر �� ���(ر���5ظ (�ر��� در ��ل ���ر و (� ز

�ز�ور �رار دا�(� و - �ورت ���ز �� ا�*=ب O�)را� در �ر��5 ا�*=ب د�و
���1  (در�,�ً دارای 9�ش �رط ��دی و ا٢١٣٠ و �٢٠۴٠*ط ��ن ��%�6ی ),

�ره ، �;�وان ���ل:ھ�د �د��د ا�*=ب �و���%��(� �وازAذار �� �و���%��م و ��� 
�ز�O ٢٠۴١,�و�� ا�(��0ً در ��ل �، ٢٠۶٠، K�ن ٢٠۵٨، رو���٢٠۵١، 

 ��� .��٢١٠٧وه ، ز���٢٠٩٩، ھ�د ٢٠٧۵ر�(�ن �، �٢٠٧٠C5، ا�ران ٢٠۶٣(ر
���ً در �ورد ���� از ا�ن ��ورھ� �;5ت 1دم د�(ر�� �� آ��ر �ورد ���ز (�

�� �رار��دن �رورت ا�*=ب �و���%��(� ������ و  ا�(��%�ِ ناز آ��6 ز
  ).�رآورد ��ده ا�ت
�� ا�ن �رآوردھ�ی �ن �ر�9�ُ� �ر�� آ��ر و اط=�1ت �ر�وط    ���د (و��< دھم 

رھ�  ��و در ����%ص�� در�د ,�;�ت ا�راِد �*وق �E�ر و ��زان (و%�د �را��
� د�Eر �� (وا��(� ام  و آھ�P ر�ِد ا�ن دو ���ص و اط=�1(٢٠٠٠در ��ل 

 ھرز��ن �د�ت آورم ا�,�م Aر�(� ا�ت در��%��� در ��ل ���ر و در آ��ده در
 اط=�1ِت �ر�وطُ� د��ق (ر و ���ص (ر از ھر �O از �� درد�ت دا�(نِ 

��(وان �� ��ر�ردِ  ���Aورھ�ی د�(ُ� �وم �طور ,دا�� روش و �ر�و%�6ِی �ورد 
ز��ِن ا�(��%� ر��دِن آن ��  ن ,وا��ا�(�7ده در آن �(�ب �رای ھر�O از ا�

 ���ر�5ُ� ا�*=ب �و���%��(� را از�و و �طور د��ق (ر ������ و �رآورد ��ود 
��ن �ن ��1د(�ً �� ���(ر از (�A �� د (� �دودی و�,� ���١٠ ��واردی ٢٠ � و در 

 و �6ر��ل �رآورِد ,دا���A و د��ق (ر و �زد��(ِر در ؛ ��ل (�7وت 9�دا ��د٣٠
��ورھ�ی �ز�ور ا�رید �ور ِO) O)د������;=وه �ن در .  �روری 

	�ن 9�ش �رط ا,(��A �ِ1ذار �� �و���%��م، ;������(م در آن �(�ب در �ورد (
�و0ً ر�ِم ;� 0زم �رای ط�*� ��رAر  (�ر���ِ  �د�تِ  ��ل را �;�وان �دا�لِ ٣٠

�;�وان  در�د �ل ,�;�ت ,��;�، ۵٠  از ز��ن ر��دِن ,�;�ِت ��رAری ��9س
��(ر�ن ,��ت ��رAری ���ل ��ول، در�ظر Aر�(� و �� ا�ن ز��ن ا���� �رده ;

 ��ل را در�ظر Aر�ت �� ٢٠ ��ل ر�م ٣٠ام در��%��� ���د �(وان �,�ی 
ر ��  ا,(��A �ِ1ذادرا���ورت ز��ن ا�(��%ِ� (�*ِق 9�ش �رط ��دی و

�ن  ��ل ���ت �� آ�١٠و���%��م �رای �;�� از ��ورھ�ی د�(� �وم  �K�
 �*ل �ده از آن �6ر �ورت، ار��م �وق ا%ذ�رِ  .�رآورد �رده ام ��ھش ����د

�(�ب �ن در �ورد ��ورھ�ی د�(� �وم �O �رآورِد ا,��%� و ا�(��%� از ز��ِن 
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(�ر��ِ� �رار��دِن �رورِت ا�*=ب �و���%��(� و Aذار �� �و���%��م در ا�ن 
�ن ��ر �� ا�ن �. ا��ر�ِت ��ورھ�ی ,�6ن �د�ت ��دھد ���(� ھم ا��ره ��م 

��م �� �K���K �7رض در آ��ده ز���� �رار�د �� در ا��ر ��ورھ�ی ,�6ن��، 
�ل  ا��ر�تِ �� دا�(نِ   �ِ1���;�ت د��� و �� دارا �ودِن 9�ش �رط ��دی و ا,(,

 و �و���%��م �ر�9 �ده ���د، در ا�*=ب �و���%��(� ا�,�م Aر�(� ،0زم
 ھ�وز ���ِد 9�ش �رط ��دی و ا,(���1  �ر��ً اAر ھم�ورت در �*�ُ� ��ورھ� آ�

�ز�ور ����د ا�,�م ا�*=ب �و���%��(� و Aذار �� �و���%��م ��(وا�د (�ر���ً 
  .�روری و �,� ���د

  
  ��ش ,رط �5ری و ��	�� ا '	م ا #�ب �و��	���� و 
ر�	�� �و��	���م   

�67وم ا�د	و �ُ���%وژی �طور��5 و    در ا�ن ���ت ���ت �ظر�ُ� �ن در ز
� �� Kو��� در را�ط(,�6ن ���� 9رو%(�ر��  �طورا�ص �رر�� و ���ن ��Eردد

A ن ا�ر (����ل�در ا �� �Kواردی �� 7(� �ده و �;داً آ���67وم  7A(� �واھد �د در 
�;�وان ,�6ن ���� ط�*� ��رAر و EKو�Eِ� درک و �ردا�ت �ن از ��ر����م 

�ط�%�� �� ���د �رر�� �و�د 9ردا�(� �واھد و �9س �� ���ِر ) آن ار(��ط ����د
��درج در (»در��ره �67وم ا�د	و%وژی«�ظر�� �ن در ا�ن ز���� در �*�%ُ� . �د

�ن (�ت �1وان�(�ب » O�ور	�5 (	�����ن Aرد�ده �� ��رده ای ) »در��ره �Kد 
�� در آن �*�%� - از آ�را در ا��,� ��زAو و در��ن ���ِت ,د�ِد �Kدی را ھم 

�� ا�زا�م  �� آن- �دهآورده � :  
������ت ا�����6 �� ��د�Eر و �� ط��;ت، ����Eِر  آر����ِ ��ز(�بِ » ا�د	و%وژی   « 

�و �وا�ت و آ��%��ن  ر ,�6ن از د�د�Aه ��7و��Eه و �Eرِش آ��ن ���ت �� ا
ا�ت؛ �� ���ن د�Eر، ������ت ا�(��دی، �����، �*و�� و �;�وی ا�راد ��ر �� 

 (�*ق ����دن �� ا�ن ������ت و ن �� ط��;ت و راه و طر�قِ وا�ط آ����د�Eر و ر
�� �را���ن �ط5وب �� ا�ده آل روا�ط را از د�د�Aه �ز�ور  �Kظِر آ����;�� از 

���دا�ت ��� ا�د	و%وژی �ش �5�روی ��7�5، ا�(��دی، �����، �*و��، .���ن 
ی ��7�5،  ا�د	و%وژو %ذا (�ت ��1و�نِ ی و اد�� را در�ر��E�رد را�=��، و ھ�

ا�د	و%وژی ا�(��دی، ا�د	و%وژی �����، ا�د	و%وژی �*و��، ا�د	و%وژی ا�=�� 
ا�د	و%وژی �طور ��5  در دو �ط< �(,�5 . و ا�د	و%وژی ھ�ری �طرح ���ود

�� در �ط< (	وری و ��ورِت ,6ت A�رِی �ظری و د�Eری در : ��Eردد�
�5�ا�د	و%وژی ؛ ھر �ط< ر�(�ر و 1�ل و ��ورِت ,6ت A�ری ر�(�ری و 1

اول �� ��ِل �ظر�� ھ� و ا�ده ھ� و ��ورھ� و �طراِت ,6ت دارا�ُ�  �;�ن در �ط<ِ 
 �ِ����;��� و در �ط< دوم �� ��ِل ر�(�رھ� و ا1��ِل ,���دارا�ُ� آر �ِ���آر

��د������� (,�5 9�ذا  . O� ������� ����ت، ��ل از ھ� ،��ا�� ا�د	و%وژی 
�ن ����ِت آر���� و �� ,6ت A�رِی آر�����وب ���ود، در1�ن ��ل  ����

 ، در(ط��قا�د	و%وژی در �ط< ر�(�ر و 1�ل ��ز. ا�ت 51�� �� ��ر 51�� ���د
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 ��ورت ر�(�ر و 1�ِل 1*=�� و ��ط�ق ��  �� �ط< (	وری، در1�ن ��ل
������د�ر�ورِد 51�� �� ��ر1*=�� و ����ط�ق �� �ر�ورِد51 �5,) .  

و%وزی، ا�ن �*و%� در وا�� ��;��ِی ,�6ن ����    9س �رط�ق ا�ن �67وم از ا�د	
 و .را ���ر�رد» ,�6ن ����«هُ ��(وان واژ» ا�د	و%وژی« �,�ی %7ظ �����د و

��ز ���د (و,� دا�ت �� �طور ا�(��ر ھر �رد ��ر و ھر ,��ش �� ��6د 
 �ر��ب آن ا,(���1 ھ�واره دارای ا�د	و%وژی ا�ت و �*ط �وع ا�ن ا�د	و%وژی

�;�ن�رد �� ,��ش � ً�1�����د� ��6ِد (�ر���ً و ا,(���  . (�7وت 
�ن در    ا�د	و%وژی �� ,�6ن ���� ا�راد، �طور��5، در(ط��ق �� ,���Eِه آ�

�1���*دم �ر- ������ت ا,( ��������ت ا�(��دی را  ھ�� و   ���9�� ای (ر از ھ
�ل ���ود��-O%ذ;� (�ِت او��ع و ، و در روا�ط �� ط��;ت (;�ن ����د و%� 

�ن ا�ت از ا�د	و%وژی ھ�ی �(;5ق �� ،واِل وا�;� در ,��;� ط�*�(�ا��� آ��ن 
 ط�*�(�، ����ر �67وِم در ,��;�ُ  .ا�رادی دارای ,���Eھ�6ی د�Eر �(�Qر Aرد�د

ِد ,���Eه ھ� ��ل از ھ�� و ا����ً ��;��ی و,ود ، (;د»,���Eه«�ز�ور از 
��(5ف و ,���Eھ�6ِی ط�*�(ِ� ��(5ف، ���ِن و,وِد ط�*�ت و ا�� �ِ1���ِر ا,(

���ز �ود �����د)�  . ھر�O �� ,�6ن ���ِ� ��ص و 
,�6ن ���� «   ا�د	و%وژی �� ,�6ن ���� ط�*� ��رAر، ��ظر �ن، ��1ر(�ت از 

�و���(�����ص ���م، ��(وان �� »  ���;���، اAر��واھ�م آ�را �� ��ِم ��ص 
�را ��ر�س، اط=ق ��ود، ز» ��ر����م«�� » ,�6ن ���� ��ر����(�«آن 

�Eری )� �ُ5	���ر��ظر از �Eرِش ���5 ��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 ,�6ن ���� �� ����ن Aذار و �� (
 ,�6ن ���� . �*ش را ا��7ء ��وده ا�ت(	وری رو�6ر�(� �زرA(ر�ن و ���(ر�ن

�و���(� ����Eِر �Eر�%(�ر�� و وا�;�ً 51�� ا�ت، ش از د�د�Aِه وا�;�ً ط�*�(ِ� 9رو
�� دا�ور ,�6ن ھ�(� را از د� ����رAر و �� ��وهُ 51 �ِ1���Aِه ط�*� ا,(

�Eرد؛ در �ط< (	وری، ������ (	وری، �O (	ورِی 51�� و ��Eه ���ده از ��ظِر 
��رAری ا�ت �� �ر ا�ن ���� ,���Eه و �و�;�ِت ا,(���1 و (�ر���ِ ط�*�( �

ط�*� ��رAر و �وا�ت ھ� و اھداِف او و راه و طر�ِق (�*ق ����دن �� آ��6 و 
���د���. ھ��K�ن ا�وِر Aو��Aوِن ا,(���1 و در را�ط� �� ط��;ت را (��	ن و ���ن 

�� ط�*� �از آو  �,�� ِ�1����(*ل �ود، ,دا از �(�Qر رAر، در و,وِد 1��ِ� ا,( 
�(;5ق �� ��ر،  �ِ1��ط�*� ای �د�ش از �Eرش ھ� وAرا�ش ھ�ی ط�*�(� وا,(

داراِی �ر�ورِد ا�*=�� 51�� ھرAو�� �(�Eری و ا�,�ِد ر�T و ��*ت از �وی 
ا�����6 �وده و در�(�,� �را�ن ا��س ط�;�ً �وا�(�ِر ���ودی �ط;ِ� �5�ِت �ظ�ِم 

�����و���(� ��Eز��� ا�,داری و  ط�*�(ِ� �ر�*=�� آن (و�ط �ظ�م �دوِن ط�*� 
�=ً ا����� ا�ت، %ذا ,�6ن ���� 9رو%(�ر���� �� �;��رت د�Eر ,�6ن ���� و 

�)�����و���(� �� ��ر������د ��ز �O ,�6ن ���ِ� وا�;�ً ا�*=�� .  



٨٦   ��������� 
��������� در��ره                   

 

�67وم ����تِ (، ھر �ظر��»�م���ر��«   ����را�ن، ط�ِق (;ر�ِف �ن از � 
 �;�� ���ِل (;��ِم - �� (,ر��ِ -�� (,ر���;�� ���ِل (7�ِر در 9�و(ِد  -  �ظری

1�وم �وارد  �1م و �� ��و%�ِت �1م �� و,� ��(رک و ا��-��دهُ (,ر�� �ِ�
���;����د���ِص ا�ِر ����;��ِی �ظر �(�� �ظر)  را (��	ن و ���ن � �� �)���� �

��ِت رد ���ِل ���واه �ورِد ��ص و ����� ا�ت،ن ��دود �� �و��و%�ِت آ
�و���(�«�ط=ح��) � �K�ن ����د�1م در آن �ورِد ��ص ���د ��ظر�ُ� � « ��

»�)�����و���(� �� ��ر����(�  �O �ظر�� �� �ظردر�ور(�» ��ر� ً�)*�*� 
�����د �� او0ً از د�د�Aه ط�*� ��رAر ��Eرد و �����ً �� ��وهُ 51�� �ر�ورد ����د 

�� از د�د�Aھ�  ���;��( � ���دط �� ��� از آ�6 ���ِد ا�ن دو �رو در�ور(�
 و �� �� ��وه ای ��ر��(ر��%��(� �ورژوا	� �� �رده �ورژوا	� و ��ره

�����)������(�،  در ا���ِل ��(K �75ون دA��رد��%� ،�)��)��  ذھن Aرا����،
 )و ��ره ��Eه و �ر�ورد ��د �Eرا�� Aرا���� ، ا�راق Aرا����، ��,����ذھ�� 

�و���(�����ر (و�ِط �ظ و (�7و(� �دارد �� ا�ن �ظر�� �� ؛(� ���ت� �� ��ر
 (��6 �ظر�� ھ� ��. �� ھر�س د�Eری (دو�ن �� ارا	� �ده ���دو  ا�5Eس ��ر�س ��

�و���(�ِ «و » ��(���ر��«و �ظراِت ���ط=ح � ط�*�(ِ� ���ِد ,6ت A�ریِ » 
��رAری �5�� آ��6	� ��ز �� ���ِد �ر�ورد �� ��وهُ 51�� ھ� �)����(�د ��ر��ر

�����وب ���و�دراز �وع ��ِ�  �)����  �ظرات �� �ظر�� ھ�	� ھم ھ�(�دا%�(�. 
ای ط�*�(� �� EKو��E ا��ن ���5ظ 51�� �� از ھر دو��ث، ��، ����ر ��(و

������دای  ����Eِر ا%(*�ط و آ��زه �)�����;=وه �ظرات . ��ر����(� و ��ر��ر
����ً �ظر�� ھ�	� ھ� �� م و,ود دا�(� �� �و,ود �����د �� اAر�K �1وانِ 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

��ح ه �� �زِب ���ط=�A Oرو    �� ا�ن ��(� ��ز ا��ره ��م �� �د��6 ا�ت 
�و���ت«� «��و���ت«د1ِ� �� � « �� �)����در�ور(� �O ,ر��ِن ��ِ� ��ر

�و�1 ای از ,� ���و���(� ���وب ��Eردد ��ظر�� ھ� و �;��رت د�Eر ��� 
�ظرات و رو��6ِی در ��(وا �ورژوا	� و �رده �ورژوا	� و �� ��ر51�� ��Kن 

��5ِط �ر آن �رآن ���5 ���(� ���د �� ��ورِت �5�ِت ا�د	و%وژی �� ,�6ن � �ِ��
درآ�ده ���د و ا%�(� �� ھر Aروه �� �ز�� �� ذا(�ً �;(*د و �(;6د �� ��ر����م 

�)���� �� �ر��  وو%� در1�ن ��ل دارای �ر�� 1*��د و �ظراِت ��� ��ر
�ط�ھ� و ا��را��ت و 1*ب ����E ھ�ِی �ظری و رو�ِ� �م �� ��ش �6م �����د؛ 

�و��و���ت �� ��� � �����ت �ودِن ا�راد ��ز �� ھ�����ن (;	�ن و وا�< ا�ت 
���ود.  

�ل �ر �   ,�6ن ���� 9رو%(�ر�)�� �� در �ط< (	وری �;�� (	وری ��ر����م، 
�,�1�ات در ز»�ظر« ھ� و »��ظر�«�1 ای از و��� و ��� ھ�ی ��(5ِف ا,(

5��ت(��7�5 ��67وم و��� ا�ن � ( O� ��و در را�ط� �� ط��;ت ا�ت، از آ�,� 
51�� ا�ت %ذا، ������ ��(	ورِی وا ً�;����ِی 1�ل، �ِت (و��< Aر �� راھ�
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�ل از �ظر�� ھ�	��)��ل ����ده �����د و د���ل و (��ر طوِل دورا��6ِی  ���ل (
 �� (C�	ر و (�و0ت و رو�دادھ�ی (�ر��� و ا�(��دی و ���ت �ود درا�ط��ق

�ل وردھ�ی �51(�ا,(���1 و ����� و �;�وی و �(���ب �� 9��ر�ِت د��) ��
��;���د؛ �د�ن ���� ھر �ظر�ُ� ��ر����(�9�دا  �� و  �طور��6	�، 9س از آ�

 �� 9��ر�ِت ل ���< آن (;	�ن �د، و �� �� ��ت و در�(� آن (Q	�د�ط;�
��ل ���ود �� ��ط �� (C�	ر ����د �� �(� �;5ِت �����ً ��زھم از ,�6(� (�ز��ن ا

�و,ِد آ �را�ِط 1���ِ از���ن ر�(نِ  ��ن �وده ا�ت ���ورد و زا	د ��Eردد و  ای 
�ل در�ورِد �ظر.  و ��ره�� (و�ط �ظر�ُ� ���5 ,د�دی ,��Eز�ن ���ود�� و%� (

���;�� و �و�و1�ت �دارد ز�را ھر �ظر ��ر����(� ����Eِر �ور �)����رد 
�;�ِن ���� از �O ا�ِر �1م - ً����� (و�ط �O �ظر�ُ� �1م ���ن  ا�ری �� ا

 (C�	ِر (;	�ن ���ده در  %ذاو��ن �ورد ��ص �����د و ��دود �� ھ - ����د
ھم  را آن �ِش �ورِد ��ِص ,د�ِد (� �دی ����� 9�دا ��و�;�ِت آن �ورد ��ص

��(وان ��;��ی ��ر��ِت ,د�ِد �ظر�ُ� �1م در�ظریاز%��ظ  O�  د�ت ,د�و�; 
����ً (��دی �� ا�(�7ده از آن �ظر �د��- ارا	ُ� �ظِر ��ص ,د�دی��� -� اAر�K ا

�ل (	وری ��ر����م و �ظر��.  ا�ن و�;�ت دا��ت�رای�� و �6ر��ل (
�ل ��;��ی را�(�ن و وا�;�، (��6 �ر ا��ِس �7ظ و (داومِ ��) ،�)�����ِل ��ر�� 

و �� �� �� آ��ز �و���%��م و ر(  ��رAریھم ,وھر و ��ھ�ِت ا�*=�ِ� ط�*�(�ِ 
  ��ورتِ �(ر و ���(ر �� ط�*� ��رAر ����(�ا���ء Aذا�(ِن �و,ود�ِت 1���ِ 

�و���م در (��  ا�ن ط�*زرگِ ر و ��ھ�ِت ا����ِ� ھ��ن آر��ِن �,وھ��ِل �� (�*ِق 
��(وا�د ا�,�م 9ذ�ردو ھم ��5ِت 51�ِ� آن) آ�د  .  

 از %��ظ ا1(��رِ » ��ر����(�« �� �ظر  ھر �ظر�� EKو��Eِ    در را�ط� ��
 ��(�E �� ا�ن دارد  ز��دی�ت ا�ت �� ا1(��ر 51�� آن ���زان51�� اش، در

�� ا�(دا	�ً �� EKو�� ا�(د0ل و EKو�� �رر�� و (�5�ل و �(�,� A�ری از ���ت 
ھ�ی (,ر�� �� �را�ط ���ص �� ���(� ھ�ِی 51�� (دو�ن �� ارا	� Aرد�ده ا�ت 
ا�� ا�ن �� (��6	� ���� ���ت و �5�� ���د ���ِت �ذ�ور در ذ�ل را ��ز در�ظر 

�6ر�ظر �ود در�ورد ا1(��ر 51�� و %ذا Aر�ت و در �و�� A�ری و اظ
��ر����(� �ودن �� ��ودِن ھر �ظر�� �� �ظر د��%ت داد :  

�� �ر �9�ُ� �رر�� و (�5�ل و ھر �ظر�� ��ر����(�، �;�وان �O �ظر��ُ  ،��51 
,� (دو�ن  �;���(� ھ�ی 51��ِ ,ر�� و �� ���(;��دی 51�� از داده ھ� و �دارک 

���ود �د��6 ا�ت ��، ����ر�*�ِم �ر��� �رار دارد  �وا�ِط 51�� ، ���ت در 
�������ً �ر��� ای ����ر �وی و(وب ���ودو �ر��� ��� �ر (�5�ل �ھر�Kد ا)

Kو ھر ���=(� ��ز �د در ا�ن �*�مو ا�(د0ِل ����ر �وِی 51���ن ا�ت (��  
 در�ور(� ��(وا�د �طور �ط;� �;�وان �O  در ا�(دا ھم و ھر�Kد ��9�دا ��د
�*د�(�ً �ر��� ���ده   (Q	�د �طور �دا��5 �طرح �ود �� در�(� اش ���5ظ 51

�� ���د دو��ره (و�ط (,ر��) ���د ِ�����  ,د�د �طور� د�Eر �� �� ���(� ھ�ِی 51
�ورد آز�ون �رار A�رد وK �� �)در��� ��و�� در�(� E��ث  �د�آن از� �Eو�E
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�ر��ب �ورد » (,ر��«�*�ود از(.51�� �طور �ط;� و ��6	� (;	�ن Aردد
�واھد و �را	ِن 1���، رو�دادھ� و و���� و�� 9د�ده ھ�ِی 1���، : ��1ر(�ت از

�و�*�ت �� ���ت، آز���ِش ��  ً=��1�ل و 9را(�O ���5ظ EKو�Eِ� �(�,� اش 
�ن ا�ت��د، ر�(�ر و �ر�ورِد 1��ِ� ���ھده ای �� O� ھر �� و ��ره، 

   در�ت �ودنِ ر�ور(���د ). ���دده �� آ�� �(;5ق �� ز��ن ��ل �� Aذ�(� ���ر�وط
 �طور ��6	�  �� (و�ط ���(� ھ�ِی 51��وِن (,ر���آز در  �و���5 (,ر�� و�ظر��

�ن ا�ت رخ دھد (Q	�د ��ود، دو ��و �ط;��� �ظر�� �ز�ور ���5 رد ��: %ت 
���ود و ����  �*ط ���د �طور ���� �;�� از ,6ت �� ,�6ِت �;��� (C�	ر ا��

��ل Aردد �� ا�ن ��%ت دوم را �ن ���(� و (���< �����ِل ��6	�ِ « (��ظر�� » (
�م�� ����ل �دِن ��6	ِ� �ظر�� ��(5زِم �و,ود �ودن �� . �ا�ن (Q	�د �� رد �� (

�;�ِن �ورد ���ز �����د �� در  �ِ�51 �ُ)��� �� �1���و,ود آ�دِن (,ر�� ا,(
0ِت ا,(���1 و �ورِت �و,ود ��ودن ���د درط� �رآ��ِد �;��� از (C�	رو (�و

 ِ����ری �� در �وزهُ 51وم �و,ود آ�د �� ا�ن ا�ر  (�ر��� در �5�روِی ,وا
�(ر  �ورت �ر��ب �ورد و ا���� (�و0ت EKو���A�ر�د، در �*��ِس (�ر���، 

��د؛ و ط�;�ً در طوِل ا�ن �دت ز��ن (� ��ل از رو�ن �دِن ���� ���(ر طول 
ت ھ� ���ِت �ظری در ���ن ��ر����ر�� ا�(=�ط;� و ��6	ِ� 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  �O و��ِ Eو�K  ِ�E �ط;�ِ �� 9س از (;	�نِ �� �ظر�� ��زھم 
���و���ت ����د �� آ��K را �� ر����� �;�وان ��طور �ط;� و ����ت و 

���د �� ا�ن  �9ذ�ر�د و ���وی رد و ا���ر �� و ���ت �ده ا�ت را��6	� (;	�ن
���ن  در ا�ن �ورد� در ا��,� (و��< ا����(.ر����(� ھ�(�د� ���ِد د�د�Aه 

����ً �رای ، %زو��ً »�ر���« از �ن�*�ود� �ر��� �� �ر���(� ���ت �� ا
 �� Y��9 (ن���ر �رر�� اش ,6ت ��9ژوھ�Eر �� �ظر�� 9رداز در ,ر��ن 

�و9ر�ش ��  �ُ5	�� ��  آن �� آ��6 را ��ول �� ردرد �ظر �طرح ���ود و آ��Eه
��د �5�� ��1رت از ����9 ا�ت �� او در �9��ن ا�ن �رر�� �رای (���<�� 

�5	�����د�دان ��ر�د و آ�را ا�ن 9ر�ش �� ���  ). �;�وان �ظر�ُ� �ود 1ر�� 
������� ���ِل � �� ،�)�����1م در �وردی  �رِد �ظر��ر   ھر �ظر ��ر

�����(*ل و در ھر دو ��ل �� ا(��ء �ر �دارِک (,ر��ِ  �5� و ص و �� در �
�;���ا�(د0لِ  ���;� �ِ�و در ھر �O از ا�ن   1ر�� ���ود و �� ���(� ھ�ی 51

��ر و ��وه  �ط ��� �وا�ت و ھدف ��دو��%ت �� ����Eرِ  O�� �� ت���� �� 
�O و �� ��(وای  1*�ده ��7�5 �� � ��ر�(�ر و �ر�ورِد ا�=��1�ل �� ��وه 

را	� دھ�دهُ ����ت ا ��  و�� A�رِی �*و�� و ���	� و ��رهُ ����ھ�ری �� �و
�����د، ��ز EKو��E و در�(� �� ��در�(� اش  ������� (و��< و (��	ِن 

 �� در ��6	� �و��5ُ� (,ر�� و در �و(ُ� آز�وِن (,ر�� ���5ظ 51�� �طور �ط;� و
�ن  (;	�ن  ���(� ھ�ی 51�� (و�ط�واردی����Eردد �� ا�ن ھم �ر��ِب �ورد 

�د �� د و �� ���ز ��ِد رو�داد �� (�و%�ا�ت �طور ���(�ً �ر�� و �وری ا�,�م A�ر
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�و . ��ده �ورت �واھد Aر�ت�� در ز���� دور �� �زد�O در آ �Kدر آ� �
�و���ت ھ� (� 9�ش از� (;	�ِن  ز��نِ �ورد ا�(=ف �ظر در ��ن ��ر����ت ھ� و 

 ���5ِظ 51�� �ود�ش و ��ز 9س از آن ز��ن  ��ر����(� �ظر���ط;ِ� و�;�تِ 
��د��   .7A(� �د �طور ��5 در �ورِد �ظر ��ر����(� ��ز �دق 

�وِن ط�*�(�، ,6ت A�ری و ,���دارِی ط�*�(ِ� ھر ��   �د��6 ا�ت �� (;	�ِن 
 �K���K -  ��زارا	� ���ود »��ر����(�«�ظر�� �� �ظری �� (�ِت �1وان 

   .  ����(� �� ��وه 51�� ا�,�م 9ذ�رد- �ورد (رد�د �� ���ز�1 ���د���;5وم �� 
�(� د�Eرا���� در دورا��6ی ,وا�� ط�*�(�، ھ�ُ� ,�6ن ���� ھ� و �Eرش ھ� �   

��(وا�د –و درک ھ� و دا�ش ھ� در ھ�ُ� ز���� ھ�ی ا,(���1 و ��7�5  �� 
ی ��ت و �وی  ,���دارا��، دارا-ا�����6 �� ط��;ت را ��ز در�رA�رد روا�ط

�(ر �� �(� �ط�ور ط�*�(� ھ�(�د و اAرھم در1�ن ��ل (� در,� ای ���(ر �� 
�دام (� آنK�د ھ���� ���ل 51��51�� ا�ت ���ط=ح 51ِم ��%ص،  �� �دی 

�� ���د� ������ر����م ������ ,�6ن ���� . 51ِم ,دا از آر��ن و ,6ت A�رِی آر
 ا��  ,�6ن ���� ھ� �ت، ھ��ُ �(رکِ  ا�ن ��و��ت �(� دارای�9رو%(�ر��، �� ا%

51�� �وده در1�نریِ 	و �O (او0ً در �ط< (	وری ً=��� و در درک و  ��ل 
 �ر�=ِف ��= ً,�6ن ���� و -�(� در 1ر�� ھ�ی ,��;� و ط��;ت(��	ِن ا�ور ھ

��دود�ِت 51�� �دارد-ری %��را%�(	و ��;�  �����%< و����ِ� ط�*�(� ای  
Aد�������د، از������ھ�(�ً �  ��  ا����� و 9��ر�ت Aرا���� و ا�*=�� ا�ت،آ�,� 

����51�ِ� ھ�K�O از ا�ور ��دود�ت و  ً=��� ا�,�د �را�ش در �رر�� و (��	ِن 
��د�� از ا�ن ,6ت �� ��ز(�ب و ���ِن  �ظرِی ��ِر (�ر��ِ� 1��� و  و �����ً �

�����و���(� � ���6, �;��ل ,وا�� ��ری �� ,����د در1�ن ��ل Aر�ز��9ذ�ِر (
  .51ِم رھ�	ِ� ��ر�ت ��;��ِی وا�;� ���وب ��Eردد

�ل����لِ �� رد (	وری ��ر����م و ��	Q) �ُ5	�د    ���0ره در ز���ُ� ا�ر (�) ��  
آز�ون (,ر��، از%��ظ 51�� و �� ط�*�(ِ� در �و(ُ� » ��ر����(�«�ط;ِ� �ظر�� 

���ود، �Kد ��و�� و ���ل ��رح ز�ر ارا	� ��رAری �ودِن آن:  
ا���� ارزش (و�ط ��رAر در رو�د (و%�د �ر����   �ظر�ُ� (	ور�Oِ (و%�د-     

��ر�س (دو�ن و ارا	�  و (���ِب آن (و�ط �ر���� دار �� �و���5ُ داری 
��5 9س از (دو�ن �و��5ُ� ��ت و در�(� اش ھ��ن ز��ن �=��، Aرد�ده

و . ا�ت و ��6	� ر��ده�ط;�   (,ر�� و 1��ِ� ,��;ُ� �ورژوا	� �� (Q	�دوا�;��تِ 
��تُ ��ظر ��ر�د �� از آن ز��ن (���ون �ط�%ب ���  ِO�ور	دی (�ز در  ,د�� 

��ل و ��ِط آن از �وی�� طرح ا�راد ��(75 را�ط� �� ا�ن �ظر�� و �� ���د در (
�نو �� �Kوا�م از آ�)��در��ره «در �(�ب (  ���ن Aرد�ده ا�ت �� �;�وان ���ل 

 EKو��E در ز����ُ ) ۵ ��ث � ح از ��د���(� از در ،»�Kد �*و%� ا�(��دی
 (و%�د ارزش  ازد��دِ  ��رآورِی ��ر در �(�,ُ� ا�(را�1ت �� ا�ررا�طُ� ار(*�ء

����ً ا�زا�ش د�(�زِد ��رAرا�����  . ���ن دا�(� ام ��م ��رم و ا
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�ل اAر �(وان �� ا�ن -  (	ور�Oِ  �ظر��ُ -   � � �رورِت ا�ط��ِق ��ن -دو���ن �
��ر�س آن را ��ف �رده و �9س در ��روھ�ی  ���و%د و روا�ط (و%�دی 

 ���ل داده �ده ا�ت ��ز����6ی �;دی (� ��ون (و�ط ���ن د�Eری ��ط و (
�ط5ِب �رر�� و ���ن �ده در ا�ن ��ره در در ا��,� ��(وا�م ���;�وان ��و��  

�ل و -  ا��ره ��م �ن از ھ��ن �(�ب �وق ا%ذ�رِ ۴���ث Q) 0ا�ل ���ِل ���رر��  
�ن (و,� �رده ام،  .ا�ت ����م (��د����ر � �ِ��ط�%;� و �رر�ِ� 51 �KرAا ��

�ت ھ�ی (�ر��ِ� �ر�وطُ� (���و�� در�ت �ودِن ا�ن �ظر�� را �طور �ط;� ��
�ِل و�;�ِت �ط;� و ��6	� آن ھ��K�ن ���ز��ِد (�*ِق ����د ا�� (;	�ِن ��(Q	�د 

�و���م �وده و %ذا  K�زی ا�ت ریار از ,��;� �ر���� دا�را��د (�ر��ِ� Aذ� �� 
�� ���د در آ��ده ھ� �� �را�,�م �ر�د.  

  �ظر�� (	ور�Oِ ����ن Aذاری �ده (و�ط ��ر�س و ا�5Eس در ��رهُ -   
��ل �رده و ��ط و ار(*�ء�و���%��م و �67وم آن �� �;�وان ��و�� �ن�  آن را (

�ن ����ً �( داده ام ���(ذ�ر ���وم ��ل �=�ظُ� د�Eری ��ر و�� وا�;� و ��
ا�ن ). »�;�وان ��و��«از ��ر �ودم ��� ����م و%� �;6ذا ا�(��ط�ً ��Eو�م

�ل ���(ُ�  �;�وان ����E �ظر�ُ� �*�*(�ً و از ھ�ُ� ,�6ت ��ر����(�ِ ،�ظر����) 
 ا�(�%����م و د�د�Aھ�6ی ا����ً ����� و ��ز رو�6�ر�(�  ,��Eز�نِ (���و��ِ 

�67و �ُ���م �و���%��م، �� ��ظر �ن ��ر ��ر����(� و ��در�ت ��	و	��م در ز
�وع �ودش (و�ط وا�;��ِت ا���ر ��9ذ�ر �طور �ط;� ,��ودِن ھر�دام آ��6 در 

 O� ��ط;� ��ر����(� �ظر�ُ� �طور �ا���ت �ده ا�ت، د�Eر �� �O �ر��� �5
  EKو�Eِ� و�;�ت اش (;	�ِن �ط;�ِ و ���< ���وب ��Eردد %��ن از %��ظِ 

*)���(;5ق  ����ِ ل ھ�وز �O �ر��� ����ب ����د �� ���د (و�ط (,ر��ُ �طور  
�;ُ� �و���, O� د�����ورِد �رر�� �ط;� �%��(� ای �� �رط�ق آن (�*ق 9�دا  

  .و��6	� �رار A�رد
   - ِO�ور	( ��7ت �ظرA وان)���� اAر �(وان �� ا�ن ��ل -  ��ر�س و ا�5Eس  

���� �ر Aذاِر �(�� و ا�*=��ِ -���ن دا�ت ���و���م �  ,وا�� �ر���� داری �� 
 �Eرد�ده و %ذا ھ�وز 5ُ� (,ر�� �طور �ط;� و��6	� (;	�ن ھ�وز �و��و�;�ت آن

  .در �*�م �O �ر��ُ� 51�� �رار دارد
 ،�ظر�� وارد �دِن آ�Aھِ� �و���%��(� از ��رج �� دروِن ,��ش ��رAری -   
���ن ��دا�م -  ��ا	� Aرد�ده و �9س (و�ط ار��	و(���   ا�(دا	�ً (و�ط-آ�طور 

���و���(�   ا�د	و%وژیِ  �;(*د �� (�و�نِ %��ن 9رورش داده �ده ا�ت، ���5ظ ا��� 
، ��ظر �ن، ز ط�*� ��رAر و ,��ش ��رAری �����د �طور ,دا و ��(*ل اا�و0ً 

��ر����(� ا�ت ا�� �ظر�� ای ا�راق Aرا���� و %ذا �د�ن %��ظ ��ر51�� و ��ر
��(و O%ذ;� ر�د و ار(*�ء آ�Aھ� ط�*�(�  ا�رِ  ���د �� �ن (ز ���<ا�د ��وِی ا

 �� EKو��E و ��زاِن �;�%�ِت  ���وی ا���� ��(�Eو ���رزه ا�*=�� ��رAران
�و���ت ھ� در ��ن آ��ن  دارد(رو�,� و (�5��C و ���، (زی �� در�(ِ� آن ��ِ� 

��ر�س و ��رھ� و ��رھ� (و�ط وا�;��ِت (,ر�� �� ا���ِت �ط;� ر��ده و (	وری 
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�ل ����ده�� از �O  �و�ژه ا�ن د�د�Aهِ ا�ن (ز. ا�ت ا�5Eس در ا�ن ار(��ط را (
�ر�وطُ� او  - و ���ِص ��ر�س را ��ده ا��Eرا�� و ��ده ��زا��,6ت �ُ)7A از ��

��ل �رده -�(�7د ���ود�» �*ر ��7�5«در �(�ب ��� ��� �رآن �*ط ���د(  �� 
در ,��;� �ورژوا	� �;�وان  �ر��رو%(,ر��ِن ��ل ���ِ� رو�ن (ِر ���رزه 9

Aر و ا�,�د ر و �� رھ�	ِ� ط�*� ��در �را�ر د�د�Aِن �� �ورت ��E�رد �� K�زی
�ِل ���ن آن �;� �و�ِن �و���%��(� ��(�6 �واھ,���د �د (و,� �رد و �ود را 

�ود�.   
�ل �ر���� از �ر�5ُ� ر���(� �� �ر�5ُ� ا����ری و در1�ن ��ل -   �� �ظر�� (

��%�«�ن و ر�د (�و ������ ���ت (و�ط رود%ف ھ�75رد��P طرح و »�ر ،
��ل ���� ن Aرد�ده و �9س �و���5 %��ن و ا�راد د�Eری (� �دودی ��ط ���(� و (

ا�ن �ظر�� ��، ,دا از  . �ده و در��ن �ط�%ب د�Eری ھم �� آن ا%��ق �ده ا�ت
�� �ده، در�(� اش ���5ظ 51�� در ھ��ن�� ز��ن �طور ���ر �ط�%ب �� آن �

در (	وری ��ر����(� را از ,6(� �67وم �ر���� Q	�د و ا���ت Aرد�ده، �ط;� (
�ل ����ده ا�ت ��).  

    ��ل �� ��	5ُ� و�;�ِت ��و�ِ� ��ری و ����ِ� ط�*� ��رAر در �ط< ,���6 
�و���(� و ���رزه ا�*=�ِ� ا�ن ط�*� در �و EKو�Eِ� ر�د���� و ار(*�ء آ�Aھ� 

��  : 9ردازم ز����6ی آ(� 
�ل ��   �ظ�م ط�*�(ِ� �(�Eرا�� و ��ا����ِ� �ر���� داری در ��ِر ���ت و (

;� �� ���;�6�(ر از ھ�� �ر �9�� و ا��سِ �ود، از �ر�5ُ� �*��د و ا�ده ھ� و  1د، 
� و ا�=���ِت �� ���5 �ورژوا	� �;�� �ذھ�� و ����و��%��(� و ارز�6

��ر����(� و �را�� و ��ا����ِ� ,�ی ر���(� و ��� و�%��را%��(� و �ورژوا ر
Aر�(� در اذھ�ن (وده ھ�ی �ردم، (وده ھ�ی و��� ط�*� ��رAر و ا���ر 

��دھد ���ش، ��9ر,����ده و �� �*�ی �ود ادا)�  و �=وا�ط�ُ ��(*�مِ 51ل . ز�
 و �(م (و�ط �ظ�م ھ�ی �(�Eرا�� ��6ر و ا�*��ِد (وده ھ�ی ط�*�ت (�ت �5ط�

�ورد �ظر در ا��,��ت-�م �ر���� داریط�*�(� �طور ا1م و �ظ �� �طور - 
��ن و (�5�ِم �ردم در �را�ر ا�ن �ظ�م ھ� و ��%�(�,� �ا�ص �� �� ���ن د�Eر (
(داوم ���ت و �5طُ� آ��6، از د�د�Aه (�ر��� �*در ���� دراز�دت، در ا�*��د 

�ری و ا�د	و%وژ�O (وده ھ�ی �ز�ور �=�� ���ود� .  
�ردم، (�ت �ظ�م �ورژوا	�، ���ول دو    ا�ن ا�*��د ��ری و  O�و%وژ	د�ا

 (�ر��ِ� ����ر د�ر��� و �� ��ر�رِد ����ر  �� 9�����ُ ر��نِ ��� ,: ��د ا�تا�ر
A��� و (زر�ِق ا�د	و%وژی ھ�ی (و,�� Aر و �دا�� (�ِر ا%*�ء(رده و ��رو��د و 

 دھ�دهُ �ظ�م در اذھ�ن و د�Eری �*دان �� �;�ف و ������ �ودِن ,ر����6ی ا���1
در ,��;� �ر�5�� . نوا�ت ھ�ِی وا�;�ً ���%ف و �(��د آد�د�Aھ�6 و ا�ده ھ� و �

داری، ط�*� ���م، �ورژوازی، ,6ت ا�*��د ا�د	و%وژ�O (وده ھ�ی (�ت �5ط� و 
���1دی �ِEری و �رھ������د �7وذ ( �(م، از ���و از 9�ش ز���ُ� (�ر��ِ� �

�ذھ�� �� �وم Aرا���� و �5�ت Aرا���� �� ����ر د�ر��� و �A(ردهُ �ذاھب و 1*��د 
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ا�ده �را%��(� �� ر�وم و ا�=���ت ��ا����� و ��ره و در �را�ل �;دی ھ��K�ن �%
�و���(� و� ��� �� �)����ر�وردار �وده )  ��رهھ�ی ا���1 ���(ُ� �ورژوا ر�ور

��ت ا�(��دی و ا,(���1 و Eر و �6و از �وی د���(ر ا���� Kون دارای ��
دھ� و د�(�Eھ�6 و ا�زارھ�ی آ�وز�� و (رو�,� و (�5�Cِ� �6ا�ت ������ 

�وم، ون و ����ر �A(رده ای در ا�(��ر �ود دارد؛ در��%��� ط�*��AAو��� 
 (�ر���  ����ر د�ر���ُ  �K�ن 9�ش ز���� ھ�ی ���1دِ 9رو%(�ر��، ��ش و �م از

ر(��ط  در ا�ن ا�ن و ��ل A�ری اش و (� �د(�6 9س از (�و�ر�وردار ��وده
�و0ً ;�6�(ر ا���� Kون ���5ظ ا�(� ���د از �7ر �رو��دی و ا,(���1 ع ��د و 

 �رار دارد  ��ز و ��ش و �م �ورد �ر�وبو %ذا �� ا���%�و ����� (�ت �5ط� 
��(و�� �)��� ً��%��و���(� �ود را ���� و �A(رش وا�د آ�Aھ� ط�*�(�، آ�Aھ� 

�ورد ���ز �ود � و ا�*=�� و از (���65ی ����و (;��ق و ار(*�ء ���د 
ظ�م �ورژوا	� و ,6ت ر�(�,� ���رزه ط�*�(� �ود 51�� ��ر�وردار Aردد و د

�و�ر و (;	�ن ���ده ��زد  را وا�,�د �ظ�م �ط5وب �و�ش �ظ�م���ودی ا�ن.  
�ر��5ُ  O� داری �����ل    �ر���;�ن (�ر��� در �را��د ���ت و ���ر ( 

�� درا,(���1 ا���ن ���وب ���ود  �1������ت ��دی و ��روھ�ی ا,(� آن ا
�و���م �و,ود ����د و%ذا �د�ن %��ظ �ر��5 ای 0�زم ,6ت (�*ق ����دن �� 

�ل ,وا�� ��ری ����ب ����د و رو�د ���روری در ��ِر وا�;�ً و�وع ����دهُ (
�ل آن (� ز��نِ ���و�ن و () ِ���� 9�ش ز���� ھ�ی ��دی و  �راھم �دِن وا�;� و 

�و���م �6ر��ل  در راه ��ول �� Aذار �� �و���%��مم �رایا,(���1 0ز� 
�و���م در 1��ل ,وا�� ��ری ��وی ����د؛ ���ر (��%م وا�� ��رورت 9�دا 

�� داری �;�وان �ر�5ُ� �راھم  �ر���Eو�� ا��ت �� �رور(�ً از �ر�5ُ� (�ر���ِ 
�و���م ���دهُ �Aذار  9�ش ز���� ھ�ی ��دی و ا,(���1 0زم ,6ت ا�(*�ل �� 

���د�����ھ�(�ً .  �1��ا�� ا�ن �ر�5ُ� �;�ن (�ر��� �� �;��رت د�Eر �ظ�م ا,(
�ل ا���ن �(�Eرا�� و ��ر ا����� ا�ت �� ����ر �رورتِ �� رو�د 9��ر�ت (

 ِ�1���و���م �� �ظ�م ا,(���5 (و�ط �ر�5ُ� (�ر��� ��0(ر، �ر��5 � �)���� 
�=ً ��رط�*�(� و ��ر�(�Eرا�� و ا��������Eز�ن �ود و �;=وه (���ل از  ,�،

�;�� در طول ز��ِن ���ت  ، از ھر,6ت ��ر �رور و زا	د Aردد���ً ا���� (�ر
�ِل (������ً �روری اش ���5ظ ا�,�د 9�ش ز���� ھ�ی ��دی و ا,(��1ِ� رو (

�ن �رای (وده ھ�ی  ��ز ������ت (� �دا��ر ،0زم ,6ت Aذار �� �و���%��م��
�ل (ر ���د و �رای ط��;ت و ���ر �و,ودات ر و ���ل �ردم �م ز��ن (�)

�(ری ا�,�د ����د� Tت و درد و ر���دو ھدف، Aذار ا�ن . ذ����ت ا������د �د
�و���م و (*5�لِ � �� �����ِن ر�T 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 (
�ر�� و د�Eر ���رزات ا,(���1 51�� �ر���� و ��ر�ردھ��ش �(�*ق 9رو%(

����وط و وا��(� ��  9�روزی ا��ن��Eردد، ���رزه و ���رزا(�  ��6�(ر از ھ� 
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�و���(� ��رAران و ��زان ر�د ��ری و �;�وِی (وده ھ�ی ��ط< آ�Aھ� 
�ش)������دز� .   

�و���(� (وده ھ�ی���رAر و ا���ر  ط�   ر�د و ��ط و (;��ِق آ�Aھ�  �*
�ش ط�;�ً )���ن از ,���Eه و �و�;�ت  �ود آ وا�;�ِ  (,ر���تِ  �را��سِ ز�

ت و ز�د�A ا��ن و در ,ر��ن �ا,(���1 و �را�ط ��5C و و�� ز�
5�رد �ر���� و%� در1�ن ��ل �طور (;	�ن ����رزا(��ن 51�� ا���ل ��(5ف 1

�ری و ����� 9��روان ���ده ای در ا�ر �;�%�(�6ی آ�AھEرا�� و آ�وزش دھ�دهُ �
���ود و 9رو%(�ر�� در ���ن آ��ن ا�,�م �� 9ذ�رد �Eو�� ا��� �*داِن ا�ن �;�%�(�6 �� 

��6 و در آ��K ا�Aھ� و آ�وزش داده ���ود �و,ب ���(� �� ا�راد و �ط� در آ
�و���(� �� (وده ھ�ی �ز�ور ���5 �� �*در ���� د��Eرد��ل �ر (از آ�Aھ� )�� 

��رAری  ط�*�(�ِ  (وأ��ً ا�*=��ِ  ����ت و ا1(*�دِ  �� در ��ره ا�ور Aو��Aون و51
 ُ�����ر�وردار )  روا�ط ا�����6 �� ��د�Eر و �� ط��;ت �5��ُ ھ�(� و در ز

 ُ�,�)� ���و���(� و �����< ��ب �����د � ا���6 �طور �Eرد�د �� آ�Aھ� ��� 
�� و(;	�ن ���ده ای ��1رت �واھد �ود از��در ���رزا(��ن  1دم �و�*�ت آ��ن  ��

ز ا�ن ,6ت 9���رد ا�*=ب �و���%��(� �� (�*ق ����دن �� �و���%��م در 9س ا
�ورد�,ا�*=ب �� �� �را O�)را��K���K ا�ن ا�*=ب ( ���ز�م ر���دن ا�*=ب د�و

� ���� �ظرات و �وا�ت ھ�ی Aروھ�6 و و �� ��ش و �م �5ط) �روری ���د
�و���(��وا ر�ور���(� �� ار(,��1 و ��ره �ر  �� آ���را �ورژ,ر����6ی ��� 

���رزات روز�ره ا��ن �5�,�����رزات و  .  
ذھ�ِن (وده ھ�ی    �7وذ و �5ط� ���� 1*��د و ا�ده ھ�ی �� ���5 �ورژوا	� در ا

�ش �)����� از ر�ِد �ود آ�Aھ� ط�*�(� آ� (��6��رAر و ز�  ����ن ��Eردد �5
�ن ا�ت���5�5�ردھ�  آ��ن ,و���� رو��� ا1(را�� و ���رزه �طور �1 ��51 

�*)�� ��ا����� و �(�Eرا�ُ� �ر���� را ��ز ��ھش داده م و ��ر��(*�مِ و (,5��ِت 
��رAران در (ط��ق �� ,���Eه ا,(��1ِ� . و ��دود و ��6ر ����د  ��در�ت ا�ت 

�;�ِن (�ت �5طُ� �ود در �ظ�م �ر���� داری ��ل از ھ�� و ا����ً ��(;ِد 9ذ�رِش 
�و���(�، �� ��ز(�ب و ����Eر ��7 و �وا�ت و آر��ِن ا�ده ھ� و� 1*��ِد وا�;�ً 

�*�*ِ� �ود��ن �����د، ھ�(�د ا�� �;�وان ا�راد ��ر در1�ن ��ل اذھ����ن از 
ب در ��6ی ��ری و ����� و ا,(��1ِ� ��%�را�ط �رھ��E و ����� و ,ر��

�;�����ً (�ت  �(�Qر ,��  �را�طِ �ر��ً در. (�Q�ر ا���6 ���(� ���ود��Eردد و ا
 وا�;�ً  �O ,ر��ن ��%���� �وی و و��ِ� (رو�,� و (�5��Cِ ���ِب طو��0 �دتِ 

�ِر �(ر�� و ا����� و در1�ن ��ل و,ود ,ر����6ی)�� �A(رده و ��رو��د و 
���دهُ 1*��د و Aرا���ِت ��ری ��ش و �م ���(ر�� و ��ر ا����� و �را��، ا%*�ء 

��ط�ق و در (��د �� ,���Eه و �را�ِط 1��ِ�  اAر�K �- ��%ط�� ا���ر �ردم�
����ً �طور ��ش و �م �ط��� از ,ر����6ی �ز�ور -ا,(���1 ا��ن و اAر�K ا

��دھ�د (�Q�ر �� 9ذ�ر�د و ھ��وان �� �ظرات و Aرا���(� �� ا�ن ,ر����6 ا���1 
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 51ل ���� �K�ن ��ود، 0ا�ل �طور ���� ر�د و ���(� ���و�د و، اAرھم ��
�� ����دار(*�ء �.   

 و �*�و%�ت و ا1(��ر  9�و�د ��زانِ  ��(وا�د �طرح �ود ��ال   در ا��,� ا�ن �ؤ
�و���(� (� �K ا�دازه ���ِص ��و���ت ھ� و Aروھ�6 و ا�زاب �(وده ای 

�و����� (وده ھ�ی و��� ��رAر ������د؟ در Y��9 �� ا�ن 9ر�ش ��(وانآ�Aھ�  
 �� - (�*ق ���(� ���در ���(�ً و��;� �K���K �طو-  و ا1(��ر7Aت �� ا�ن 9�و�د

�و���(�ِ (وده ھ�ی �ز�ور  %زو��ً ���ِص �ر�ورداریِ  ��(��6	��  از آ�Aھِ� 
���� ً �ن ا�ت (��6 ���ِن ����ت و �9(����ِ� �ر��ً ����ِ� ���(��� ���ت ز�را 

�و���ت ���د در��%��� آ��ن ھ�وز در�دی ���ل �آ��ن از Aروھ�6 و ا�زاب 
�� (و,� از آ�Aھ����K ق �ر�وردار �����د���و���(� ��%���� ھ�� ,���� و 1� 

�و�K ً0�ن �وده ا�ت;����وص ��ِر ���,�م ر���دِن 9�روز��دا�ُ� . (� ��ون 
 �ر�9	� �و���%��م و 9���رد آن، (�ت �را�ط�  ا�را�*=ب �و���%��(� و �9س

�و���(� در ,��;� �و�وذ (وده ای  �7ی �وده و�� ,ر����6ی ��ری و����ِ� ��ر
��م �� ,وا�� �ورژوا	ِ� ��و�� و -د�ر��� و و��� و ز��دی دار�د���ن ��ر  �� 

�و0 ًا��Eو�� �وده و�واھ1�و�آ(� ;� ھ��K�ن ���وی ا���� و (;	�ن - د �ود��ً و 
��ن ھر�K ���(رِ � (وده ھ�ی و��� ��رAر و ���ده ��(5زم �ر�ورداری �(� ا0

 ���ش از آ�Aھِ� ����دی و ھ)��و���(� �����د و �� �ر��ً ����ت ز�� �ُ���,
�و���(� �� از ا�راد و ار�6��Aی د�Eرِ � ا�*=�� ����� آ��ن از ا�زاب 

�و���ت�.   
   (�ر�Y ر�د و �A(رش ���ِ� ,��ش ا�*=�� و ظ�ھراً �و���%��(ِ� 9رو%(�ر�� و 

�ش در دوره ھ�	� در Aذ�()�در � �و�ژه در ���� ���ت �رن ���(م ا���ر ز�
 ً����;)�(;دادی از ��ورھ�ی ,�6ن و �9س ���ِت �ط;� و �رو�ش �ردِن آن و 

� ��رانِ شِ �9�دا�و���(� و ا�ول و��ِ� ���رزه ا�*=��  �راA�ر در ,��ش 
�ِل �ر���� داری در ��9رو%(�ر�� از ���و و ھ���Kن (داوم و �A(رش و (

�و1ُ� ,�6ن از �وی د�Eر، �رو��� ��در�(ِ� د�د�Aھ�6	� را ,� �����ن داد 
�رد�د �� �ظ�م �ر���� داری ,���6 ���5ظ (�ر��� �زودی �ر�Eون و ��(�ور 

 ا�ن (,ر���ت .�Eز�ن ��Eردد�از ���ن �ردا�(� �ده و (و�ط �و���%��م ,
��� و اراده  د�د�Aھ�6ی ذھن Aرا� �ر�وردِ �� 9�ش از ھ�� ���ن داد ���(�ر

�ل ا�(��دی و ا,(��Aرا���� ���ت ����) �ُ5	��  ِ�1�)�9���*د��(ِ� 0زم  و  �ِ)��% 
�ِل ���ِ�  آ�Aھ���	5ُ� �رورِت ���و���(�ِ ر�د و(� ط�*ُ� ��رAر و  (وده ھ�ی 

�ش ,6تِ )�  �ر�9	� و 9���رد آن، در وا��Aذار �� �و���%��م و ا���ر ز�
�و(� ���� و �و�1 ���� از و در �*���� �زرگ (�ر�����;��	� (�ر���  

 �رھم ��دی �ردِن ا�ور در ا�ن راه  (���ل �� و و ��در�ت �(��زدAِ� ���,��و�1
�� ر�ورد � ����Eرِ ا�,��د و �� ا�ت و K�زی ا�ت �� �را�,�م �� ���ت 

 ��O �9�ُ� در�ت و و �رار دادِن ا�ور �ر ��ردن �� ��وهُ وا�;�ً ���< 51
�ن در ��ر 9��ودن ا�ن راه ���وب �زی �� �رورِت ����دوار51�� �;�� Kا�(
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 ���ودی �ر����  �ر�Eو�� و ا�ر (���و�� ���ن داده �� (�ر���ِ  (,ر���تِ .د���و
�و���م ��;��ی وا�;�،�در�1%م وا��،  داری ,���6 و ,��Eز��� آن (و�ط 

�ل �ر �را��دی)�� در�رA�ر�دهُ دورا��6ی (�ر��ِ�  د�وار(ر و ����ر 9�K�ده (ر و
�����د و ��ز �ر�وردی وا�;�ً ����ر طو��0 (ری از آ��K ���*�ً (�ور ���ده 

1����, ���و���ت ھ� �;�وان  �Eرا��5�� و دورا�د����� و ھ� را از �وی 
   .9��روان ا�*=�� 9رو%(�ر�� ���ت �� آن  �� ط�5د

�ظ6ر �ر,�(ُ� ا�ن ذھن Aرا	� و اراده Aرا	� O� ل    �;�وان�����(وان �;�وان  
��د ��ود �� د�د�Aه آ�ز���ِ� از %��ن ��م �رد، ھر�Kد در1�ن ��ل ���د (�ر�< و Q)

��� ��در�(� اش �;5وم Aرد�د ر%��ن در ا�ن ار(��ط �� �;داً در �و(ُ� آز�ون (�
���ُ� او �وده ا�ت و (��6 (� �دی ���� از Aرا�ش ��رِی ذھن Aرا���� و اراده Aرا

 در آ�ز��ن �;5ِت �*داِن ،���د �زرA(ر �;5وِل ا�ن وا�;�ت �وده (� �دی ھم ��
���� و آ�وزش ھ�ی ���<ِ  ���5ِ  (�ر���ِ تِ (,ر���  ِ���� ���ل از �K�ن  ��5ِ� 

��=ً .  �ط� و (���ص ��در�ت ��(وا��(� ا,(��ب ��9ذ�ر و �1دی ���د(,ر���(�،
�Eو�� ای » ری �ر��5 �ر���� دان��%��م ������ ��0(ر�را�9«%��ن در ا�رش ���م 

�ر���� دارِی ا����ری را ر�5ُ� (�و�ن و (�5ط ���ِ� �ا�9ر��%��م �;�وان 
��د �� ا�(���ط ���ود �� او او0ً » ��0(ر�ن �ر��5 �ر���� داری«�� �*5)

 �����رده �� ا�ن �ر��5 ��67وِم �� ��ل ا�(��ر درآ�دن �ظ�م �ر��(�ور 
داری ,���6 و %ذا �ر�ب ا%و�وع �ودِن �ر�Eو�� و ���ودی ا�ن �ظ�م ا�(��دی و 

�دا�(� �� در آ�ز��ن در ھ��ن �����ً (و,� ا,(���1 در �ط< ,���6 ا�ت و 
»�� ����(� در ھ��ن (;داد ���(�ً �;دود ھم �» داری0(ر�ن �ر��5 �ر

;�, ً���ل ر��ده 1�و���ت ��رAری ������ ��روی ��ورھ�ی �� ا�ن �ر��5 از (
� �ر���� داری و �(�*ق ���دهُ �و���%��م ھ�وز �ر�Eون ���دهُ دهُ ا��5 و 1

6�(ر ا���� (و,� �دا�(� �� در ��ش ا��ر�ت �ل اھ�%�� را (���ل ���دھد و 
1�دهُ ,�6نِ �����ل �ر ا��ر� آ�ز)��ز ِت ��0ی ��ورھ� و ,�;�ت د��� ھ�و 

�	ودا%��م و ���� �	ودا%��م و �ظ�م ھ�ی 9��� �ر���� داری ���م و �ر���� داری 
��A �ِ1ذار �� �;�وان �ر��5 (�ر��ِ� �راھم ���دهُ 9�ش �رط ھ�ی ا�(��دی و ا,(

=ً او در (�5�ل �� ��. �و���%��م ھ�وز از ر�د ����ر ��K�زی �ر�وردار ا�ت
�ط� �� ا�,�م ا�*=ب، �� از �ظر ار از ,��;� رو��� آ�ز��ن در ھ�ی ط�*�(� اش

او 9س از �� �را�,�م ر��دن ���د �=����5 �� �و���%��م Aذار ��د، ا�ن �*�*ت 
�;�ت �ر�و, ��ر��ده �� ا��ر�ت اھ�%� Aر ھ�وز �� ��زا�� �ط �� ط�*� ��ررا 

E�� �رد و �� وارد �ردنِ را (���ل دھد و �� آن ����5 ����ر ز��دی دارد ��د�ده 
�و�1ً - ��ن�ی دھ*ا��ر�ت ��0,� �� در �د �ل اھ�%� را (���ل ٧۵ �� ٧٠ 

ت ,�;�(ِ� 0زِم �وا�ق و ، ا��ر�ی �K�ن ا�*=��� در �ف ��روھ- ��داد�د
��ر را » ,ور«Aذار �� �و���%��م را ��67و�� (�ر��� ���ط=ح �9(���نِ  ��;�

��د» �رھم ��دی«�د�ن �67وم ��5ُ� ������ �ودن �ط< ر�د و . 	�� �� ً=�� ��
 ِ���� و 51����ل ظر��ت ھ�ی (و%�دی و (���;� آ�ز���ِ� رو��� �رای  (�,  
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��ر . ��د(و,� و ا1(��ء ���  �9	ِ� ا�(��د �و���%��(� و �و���%��م�ر ً=�� ��
�و���(� (وده��ش را (��6 ��  ��ط و ار(*�ء آ�Aھ� )�ھ�ی و��� ��رAر و ز�

����دی �� (وده ط�*�  دادِن آ�Aھ� ھ�ی ا,(���1 ����� و �� ھ�� ,���� و
�و�1ً ه �(��ب ا��1ء ���واد �� �� ا- ��رAر,� در�د �ل ٢٠ (��6 ھ����ن 

�;�ت را (���ل ��داده ا�د,-�����  ,دا �;�نِ  �67ومِ ��=ً در ز����ُ �� . �د ��دود 
�و���(� از ,��ش ھ�ی �و��ودی ��رAران و EKو��E �ودنِ � ���ِ� ا�د	و%وژی 

�و���ت ھ� و �در �ردِن ا�ن آ�Aھ� �� ���ن » ا�*=��ون �ر�� ای«�*ش 
��دAران در ,6(� ذھن Aرا���� و اراده��ر����=ً در .  Aرا���� �د�داً ا�راق  ��

��5 �رای او �طرح  در رو���، ١٩١٧از ا�*=ب �ور�� (� ا�(�ر ز��ن 9س �
�;	�ن  ا�(*�ل �درت �� �وراھ� و ( (;	�ن (�5�ف �ط;ِ� �وا�(�ُ � ,6تِ ���ت 

�م ����� و ا,(��1ِ� آ��دهُ رو��� ���د �� �طر و رأی ��(*�م �ود �ردم رژ
 ُ����5���را,;� �ود و �5�� درآ�ر �*ط (�رف �ا�ز و ت و�رت �و� �*ر ��و

��(�   و آ�6مرا���ز����6ی وا��(� �� آ�در وا�� ����ر (���م �زب ��5و�O و 
�ورد (Q	�د و  �;�وان ار�6��Aی �����ده �ردم�ر�زی ا�ن �زب و �� �وراھ� 

 ا%�(� -وا�< و �د��6 ا�ت �� %��ن. و ��ره و ��ره ����ت �رار ��دھد
وا�;�ً  - �ط �� ط��;ت روا در ز����در�KرKوب روا�ط ا,(���1 و �� ھ��K�ن

�رد و��  در ���رزه 51�� �ر�� د�د�Aھ�6ی �;=وها�*=�� �ود وا�*=�� �ر�ورد 
 �ورژوا ر�ور���(� و  ا9ور(و���(� و ��در�ت و ��ظ�ھراً ��ر����(� و%�

 �طور  در1�ن ��ل%��ن �ر,�(� ای ا��7ء ��ود  �و�ر و �*ش رو�6�ر�(���ره
51�� و ���5ظ ط�*�(� ا��را�ِ� �ط;�ً ��ر  دارای �Eرشِ 1��ق و (��د ز��دی

�و���ت ھ�ی �;د . �ود ���د ��ر��رAرِی ذھن Aرا���� و اراده Aرا����� ���7�Q)�
�� در �ظر�� ھ� و �ظرات  �Kوا��(� ا�د آ�)� ، ً��از ز��ن %��ن و (���و��، 1�و
 ��و �و�� A�ری ھ�ی او ��در�ت �وده را (���ص داده و �*د و رد �����د �5

  .ور در��ت او را �ورد (Q	�د و 9�روی �رار داده ا�د�ط
�و���(� و    ا�� �� ا�ر �رر��ِ � 1وا�ل �و�ر در ر�د �� 1دم ر�ِد ,��ش 

�و���(� و ���رزه ا�*=�ِ� ط�*� ��رAر در ,وا�� �ورژوا	� �9ردازم�. آ�Aھ� 
��7ل و د��ق و 1��ِق ا�ن 1وا�ل و EKو��E �*ش و  �����ط�%;ُ� �*در 

دور ��د و%� (��د��� (وا��(م �ن در ا�ن ار(��ط �(���7�Q �رای �ن �*(�Q�ر�
و,ود ا,(���1 از   ا%�(� Aذ�(�-ع را �ورد (و,� �رار دھم ا�ن 1وا�ل را�و�و

�1�ل ����دی  ���E� داری �;�وان ����و ,���Eه ا,(���1 9رو%(�ر�� در ,��;� �ر
�� م ا���1 و (وده A�ر�دنِ و���(� و ھو 1�و�ِ� ھم 9�داش و (�و�ِن ,�6ن ���� 

�� �(ر(�ب اھ��ت ( ��(وان در د�دی ��5 �� �رح ز�ر-آن در �زد ا�ن ط�*�
  : دا��ت) ��زAو ��ده ا�د

   -  ِ�Eو�EK ِص�����(و��ِت  »�5� Pرھ�� «Pرھ�� ��;�)���ل �ر )
1�و�ِ� ) ھ�رھ� و اد���ت�;(*دات ��7�5، ��و���ت ا�=��، آداب و ��ن، و 

��راث  �� �;��ن ا�ت ��ویِ ,��� Pن �رھ��آن ا�ت؛ ا ������1ری (�ر 
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�و���(� (و�ط ی ���1د �� �����1د از ,6تِ ���و� ,ذب و 9ذ�رِش (	وری 
 9��رو و 1*��د و ا�ده ھ�ی  ���رزِ ���ط=ح رو��7�ران ا�*=�� و ا�رادِ 

�ش ���د)��و���(� (و�ط (وده ھ�ی ��رAر و ز�� ���1ر �� ا%��ل و,ودِ . 
1�و�� ����ر �وِی �ر Pدر �رھ� ����راA ت�5�ا�� و �ذھ�� �� �وم Aرا���� و 

��5 ��6م �ود در ,6تِ  Pط=ح �رھ���� �� �;����;ت از ر�د و ا��1ُ� ,�� 
��د���و���(� ا�ر و 1�ل �  . �ظر�� ھ� و 1*��د و ا�ده ھ�ی 

�و���(�-   ��ذھ��، ( EKو��E و�� ا�زاب و ,ر����6ی ��ری و ����ِ� ��ر
�و���(� و ��ره����و��%��(�� ��� ،�)������5ظ �7وذ ) ، %��را%�، �ورژوا ر�ور

 و ���*ُ� �7وذ و ا1(��ر �K�ن EKو��E و ��زان: و �*�و%�ِت (وده ای ا��ن
�=ً (;	�ن ���ده ,ر������6 و ا�زاب در �زد (وده ھ�ی �ردم ��(وا�د �(� (� �د 

�و��ای در ا�ر ر�د �� 1دم ر�دِ ��و���(� � �و���زه ����� و (�6 و آ�Aھ� 
�ش (�Q�ر Aذار ���د)��� ا%��ل در�ور(��� . ا�*=�ِ� ط�*� ��رAر و ا���ر ز�

�دون ����6 و ا�زاب در ���ن �ردم �م و ��دود و ر�7وذ و �*�و%�ت ا��Eو�� ,
���*� طو��0 ���د، ز���� ا,(���1 ���5ظ ��ری و ����� �رای ر�د 

�و����و���(� در (*�ء �ودآ�Aھ� ��رAرر(�6 و ��ط و ا��ان و ا��1ُ� ا�ده ھ�ی 
�;� و ��%�(�,� ر�د و (و�;� و ار(*�ء ���رزه ا�*=�� ط�*� ��رAر و ا���ر �,

�)��K ,ر����6 و ا�زاب �ز�ور از ش ���1د �واھد �ود و ��%;�س ���Kز�
در �زد (وده ھ�ی �ردم �ر�وردار �7وذ و ا1(��ر ز��د و �� ���*� ای طو��0 

�و���(� ���� و�دی ��%���� ��رو�����د، درا���ورت ��د در �را�ر ر�د ,��ش 
�ش�ودا�Aھ� ط�*�(� و ���رزه ا�*=�� 9رو%(�ر�و �)��;�� ( و د�Eر ا���ر ز�

����� �1��آ��K در ا�ن ��ره در �ورد . �و,ود ����د) 0�� ھ�ی (�(��� ا���ر ا,(
 �ظ�م ھ�ی  Aذار از,وا�� �ورژوا	� ���ن Aرد�د در �ورد دوره ھ�ی (�ر���ِ 

��=ً ا�*=ب ھ�	� ( �ر���� داری�	ودا%� و 9����ر���� داری �� ��دوره ھ�	� 
��ز ا����ً �دق ) Aر�(� ا�دKون ا�*=��6ی رو��� و K�ن در ط� آن �ورت 

���� �ی ��ری و �����ِ 6���� و ,ر���د؛ در ا�ن دوره ھ� ھرK*در ا�زاب �
�و���(� �(وا��د ���(ر ر�د ��وده و اذھ���ر�ن (وده ھ�ی �ردم را �� طر�داری 

��ب �����د �6� از �ود �(�Qر ��ز�د �;�  �ن ا�دازه ز����و �7وذ ���(ری در ,�
�و���(� و �رھ��E �����و �را�ط� و ���رزه  �رای ر�د و �A(رش ,��ش 

���ن)��و���(�ا�*=�� ز�� ا�ده ھ�	� �� در وا�� -  و (وده A�ر �دِن ا�ده ھ�ی 
 از آن و,ود  �و,ودآ�ده ا�د و ��ل �� �;ددھم ��=دی�وزاز �دود او�ط �ده 

���1د(ر �واھد �ود و ��%;�س ��-ا�د �دا�(� .   
�م در ,��;� �ورژوا	� � �� ا�(�دادی �ودِن رژ�م ����� �O د�و�را(�-   

��تِ ��� �;��رت د�Eر و,ود �� �*دان �� �;� د�و�را�� �ورژوا	� در ا�ن ,�
�و���(�6 و ��6م �ود �و,ب (�6�ل �� ���ت (ر �دن �را�ط �رای �;�%�ت 

�و���(� و ر�د �ودآ�Aھ�  ط�*� ��رAر و ا���1ُ  ا�*=��ِ 9��روانِ � ا�ده ھ�ی 
ا%�(� �K�ن �را�ط ���1د �� (ط�*�(� ��رAران و ���رزه ط�*�(� آ��ن ��Eردد
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�ن ا�ت در �ورد ر�د �� 1دم ر�ِد ,ر����6ی ��ری و ����ِ� �����1د ��
�و���(� و��طرح ���د �6���Eو�� �(� ����ر ار(,��1 ��ز��ر .(   

�و�;�ت ار(��ط� ,��;� �� �*�ط� ا-    �Eو�EK  ده ھ� و�در آ��6 ا ��ز ,�6ن 
�و���(� از ا���1 و ر�د ���(ری �ر�وردار�د,��ش��� ا%��ل ���(ر .  ھ�ی 

د �	� و ار(��ط� �رار دا�(� ا��ت ,Cرا��;��ورھ�ی آ�ر�*�	� ���*�ً در ��Kن �و�
�� اط=ع ر���� و ار(��ط  و��	لِ  ����ر ��دودِ  �� (و,� �� �*دان �� و,ودِ - 

�;�در  درآ��6 )ا��(ر(ت، ��ھواره، (5و�ز�ون، راد�و، �ط�و�1ت و ��ره(,
�و���(� و ا�*=ب ھ�ی -Aذ�(� ھ�� از �را�ز و ���و��6ی ر�د ,��ش 

�=ً �دور و ,دا �وده و (�Q�ری �9ذ�ر�(� ا�» %��(���و��«�� ��د و ��ظر ��ر�د 
�و���(� و 1دم ا��1ُ� �ا�ن ا�ر ��� از 51ل 1�دهُ 1دم ر�د ,ر����6 و ا�زاب 

�و���(� در �K�ن ��ورھ� در ز����6ی Aذ�(� و (� ��ون �وده ا�ت�  . ا�ده ھ�ی 
�و���(� ���5ظ �ظری و -   ��و���ت ھ� و ,ر����6ی � EKو��E و�� �ود 

�5��و���;�و. �ط ��� ����� و رو��6ی 1�(�6ی رو��� و �و�ژه �ان ���ل، 
 اوا�ر �ده �وزدھم و اوا	ل �ده ���(م �ط ��� ھ� ��5و���6 در طول �Kد دھ�ُ 

 در ���ن (وده ھ�ی (�6ی ����� و (�5��C و (رو�,� �ود�و رو��6	� را در �;�%
�ر��رAر�� �را�ط �بِ � �� رو�6�ر�(�د�د �� از ,�6ِت ا,(���1 ����� د���ل 

���ص آن ;��ً ,دی و 9�E�را�� و �دا��را�� �وده  وا�;� و ��(�� �ر ��وه ای,�
 و ����� و (���=(� ا��ن  ��ری ����ر �و�ری در ر�د و (و�;� 9�و�دِ و �*ش

   . ا��7ء ��وده ا�ت ����� ا�ن (وده ھ�ه ھ�ی �ز�ور و ر�د و 9رورش (ود��
  ���ط=ح   (,ر��ُ  رو�6ر�(� ���7 و ز�����شِ  ا�رات و 9���دھ�ی ,���6ِ -   
ا(��د �وروی، K�ن، ارو�9ی �ر��، و�(��م، �ره ���%�، در » �و���%��م«

�و���(� و ���رزه ط�*�(� 9رو%(�ر�� و ���وج و ��ره �رای ,��ش ���و��، 
��و���م در دوران �رروی (5*� و �ردا�ت ا���ر 1�و�� از �و���%��م و 

��و��.  
   - ِ�Eو�EK  ِت�ِص  و�;���  ُ�;�:  ���5ظ ا�(��دی و ا,(���1 �ورژوا	� ,�

�ش �� �ط5وب (ر و �د(ر  و�;�ت �رای (وده ھ�ی ��رAر و ز��ھرK*در ا�ن)
���د، �را�ط ا,(���1 رو�6�ر�(� �رای �(ز%زل �دن و �رو���9 (وھ��ت و 

�ذھ�ِ� ,�ی  و %��را%�، ����و��%��(� �ورژوا	� در ا���لِ 1*��د و ا�ده ھ�ی 
�و���(� و ��ن و روی آورAر�(� در اذھ�ن آ�ی ا��ن �� ا�ده ھ�ی ا�*=�� 

����ً ا�ده ھ�ی �ورژوا ر�ور���(�( ا�*=�� ���رزهُ ��و���(�و ��ز ا�)  و ��� 
 �7� �� �1�����1د (ر �واھد �ود؛ و ��%;�س ��6ود ���ِ� و�� ا�(��دی و ا,(

�و��(وده �ردم، �� (و,� �� او��ع و ا�واِل وا�;�ِ ��6  (���و�� و ��و�ِ� )�
�و0ً ��6ص از ا�ن %��ظ �� آ��K آ���و;��و ����م  �;�وان �و���%��م و 

����د����� ای �دارد و ذ� و , �رای �ردم A�را	�1ر�� و (�5�U و (رو�< 
����ت و��وE� ً0و�� ا��ت ��رو��6ی 1�ل و ا;�  (وا��	� ھ�ی آ��6 

��د، �را�ط �;�%�(�6���ن���رای  را �رای (وده ھ�ی �ردم ا�رAذار و ��ر��ز �
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�و���(� و ر�د ���رزه ا�*=�� ��رAران و ��و���(�6 و ا���1 ا�ده ھ�ی �ر�د 
���ن �����1د (ر ���ود)�  . ز�

�O �� 9��ر�(� زددر 1�وم ��ورھ�ی ��و�� �ر���� داری 9��ر�(� و �   
 در ا��ر  ��ز�دا��5 از د�و�را�� ��ورت د�و�را�� �ورژوا	� و,ود دارد و

��ن �;��ت و ر��ه ��دی �ر�وردار�دآ��6 �ردم از �دا��5 اQ) ظر (ز�� ��K�زی 
ً  آ�را  (*ر���ً �ن �9�� ��دِی ��و��ِ  ����1�ده( ً=��� (و%�د �را��  �� 0ا�ل �طور 

�0ی (���O و ��رآوری ��ر و ��زان ����ر ����ر ��0ی ��(�� �ر �ط< ����ر �
���ده آن را  و �1�ل �(�*ق  در ا�ن ,وا�� ا����ت �ده و��	ل (و%�د��0ی

���رز ���ر���رزات ط�*� ��رAر و  ِ�1��ر���� در �ود  (���و�� 51�� �ات ا,(
 و در�(�,� رو�6�ر�(� ،) (���ل ��دھد ,�6ن  د�Eر �*�طا�ن ,وا�� و در �ر��

� ھر�Kد  - ��1 و ������O ر���ت ���ِ� �دا��5 از ��و�ت و ���(م ا,(
����د ����ت و�� ���و���(� ��ط�ق �� �(وأم �� �و� �1��ص ا�(��دی و ا,(

و » دو%ت ر��ه« �� (*و�ت رو�ق ا�(��دی �� ر�د �	و%��را%��مش ��ران ���ا9�د
ازا��رو  .ود �ردم در 1�وم �� ا��ر�ت ��0ی ا�ن ,وا�� د�ده ��� در ��ن-��ره

(� ����ت �� ��ورھ�ی ��ش و �م 1*ب ���دهُ ��و�� �� ا%( در ا�ن ��ورھ�
��دی و  �K�ن) ,�;�ت ,�6ن را در�ر��E�ر�درھ� وا��ر�ت (;داد ��و ���� ز

���ن (و�ط �ظ�م )���رAران و ز� O�و%وژ	د�ری و ا�ا,(���1 ,6ت ا�*��د �
�و�;�ت 1��� ا�*=�� ھم �6E1د(ر ا�ت و وا���� ا����ً �� -�ورژوا	� ��%���� 

و   از ���(م ����� و ا,(���1م��ت �ردد%�ل و,ود ھ��ن �دا�ل �;��� از ر�
 ��درت  �وق ا%;�ده- ھ�ی �ورژوا	� �ر ا���ر 1�و�� K�ر�A ا�د	و%وژی��ز 

ر  و ا1(�� ��و�ِ� 9�و�د �� (و,� �� �;ف ����ر �د�دِ ��(وا�د و�وع ���د؛ و
�و���ت ھ� و �ط�ھ� و اای (وده�*ب ���د�A ھ�ی �ظری و رو�� ��1را��ت و  

�و���(� و ر� �ویِ وذِ ا��ن و �7�ور���(� در اذھ�ن  ا�واع 1*��د و ا�ده ھ�ی ��ر
�ِل ���رزات آ��ن در �KرKوب (وده ھ�ی و��� ��رAر و ��دود �ودنِ �� (*ر���ً 

 در ��ل ���ر �Kم ا�داز و  در ��ورھ�ی �ز�ور،�ظ�م �ر���� داری
�=ً (�ره و  در آ��6%��(� و Aذار �� �و���%��مدور���ی (�*ق ا�*=ب �و����� 

�م و ��ش 1*ب ���ده ��و�ِ� �ر���� در ��ورھ�ی. (�ر و �����1د ��ظر ��ر�د 
�و���(� و داری��� ط�*� ��رAر ���5ظ ��ری و و ��ز و�;�ت ,��ش 

�وت ز��دی �� ��ورھ�ی 9��ر�(� و در ��ل ���ر 1�و��ً (7 ����� و ���رزا(�
 �Kم ا�داز  �;=وهوارد و در �واردی ھم �(� �د(ر ا�ت؛ زد�O �� 9��ر�(� �د�

و ا,(���1 و ����� و ��0 �دِت ا�(��دی طو  �*در ����و دور���یِ 
ِO�و%وژ	د�ا���=ً ���د ا%Eوی ,وا�� 9��ر�(� ��و�� � � ا��ون 1*ب ���ده ,وا)

�و���(� و ����د، �Eر ا���� و�� در �ط< ,���6 در را�(�ی ر�د ,��ش 
 و و�وع ا�*=ب ��A(رش و ار(*�ء �ودآ�Aھ� ط�*�(� و ���رزه ا�*=�� 9رو%(�ر�

 وا�;� و راد���ل و ��ره ���5 ��(� و ا�*=ب ھ�ی د�و�را(�Oِھ�ی �و���%
   .دAرAون Aردد
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�ِل ��   در را�ط� �� ��ورھ�ی �ر���� داری 9��ر�(� و �طوح ����ر ��0ی (
�(� ����ن (و,�،���ظ�م ا,(� O� ،�	(�16 �ورژوا��و��� �� و 9��روان � 

 �ظرA�ر�د و در ��وهُ  ����(� آن را �طور در�ت و ���� در�ا�*=�� 9رو%(�ر�
����� و ا,(���1 �ود د��%ت دھ�د، 1�و�ِ� �;�%�(�6ی (رو�,� و (�5��C و 

���لِ -�K�ن ,وا�;� در :ا���ت �� ا�(��دی و ا,(���1  ����ر ز��دِ  در�(�,ُ� (
��5 ر�ِد ����ر ز��ِد ��رآوری ��ر و,�� ��ر���(نِ   (و%�د �را�� از ���و و ��

��� طو��0 �دِت ط�*�(� و ا,(���1 51�� ���� از  ���رزاِت ���5ظ (�ر����ِ 
5�ردھ�ی �ر���� از �وی د�Eر�1- �)��;���*�ت و ���رھ�ی ���� از و��  

 از ,6(� و » �را�ط ��ر« و ز��ن ��ر و  و د�(�زدو در���� و آ�وز��
��ری�� �5	���وع ا��ن ���(�ن �1�ل  و ��ره,�  ز���� ��زِ 1�دهُ ، �� در 

�و���(� از �وی (ود ده�رِش ا�,ذب و 9ذ� و (�و�ن �وا�ت ه ھ�ی �ردمھ�ی 
�و���م� ،د�دھ�� را (���ل آ��ن �رای ���ودی �5�ت �ظ�م �ورژوا	� و (�*ق 

����د 1�و��ً ھر�Kد �� ا%�(����و0ً (� ، در ا��س �ود ھ���Kن ���� ;� و%� 
���د؛ و ا�ن ا�ر در�ورد �ر�� د�Eر از ��ز��ان ���ل (و,�6 (;د�ل 9�دا 

�����د �رد��0ری و �(م �ر �ود��ن ��ز �دق  �1��;�=ت و دردھ�ی ا,(
��د�� دررا�ط�  ودر �ط< دا��5 ,وا�� ا��Eو�� ��و���ت در��%��� ���ر.

����� ���ر 1وا�ل 1�ده ای �� ,���6 ط�*�ت ���ِم آ��6 در �*��س��ر�رد�� � ، 
�ورد �1���و���م را �;�وان �ظ�م ا,(���رAر و ���ز و �ط5وب �رای ط�  �*
 ِ����� �1���طرح 0�� ھ�ی (�(��ِ� ا���ر ا,( ���ر��ن و ، 0ا�ل ا�د���ز

����ً (�د�د ھم ���و�د؛ ا�ن ھر�O از آ��6 رو�6�ر�(��، (;د�ل ������د و ا
�(ر �� ���(ر �ورد (و,� 1�وم -��و���ت��� �� ا�ن �� آن ��و و (��دودی  

 ���را�را�ُ� �روت ��دی و �درت (وز�� ط�*�(�ِ :  از��1ر(�د - �ردم ��ز ھ�(�د
(�� و ا��رت آ��ز، ���	ب ا ���را�را�� و ��5�5 �را,(���1، (*��م ��ر ط�*�(�ِ 

�ی زا	د ، ��د و ��دھ��ره ا1(��د و ����ری و �ژاد 9ر�(� و Kون ا,(���1و�ژهُ 
  ِا1��لِ  و ,���6 �� �ر(ری ط��5 �5ط� ,و	�و آزاردھ�دهُ ا,(���1 و اداری،

 ��و�ت، ,�P، ا�*��د و ا��رت ��ری و و,ود ،ا%��55  ��ن�ط< در ھژ�و��
 �ر ��وا��ت، (�ر�ب ���ط Eری �� ا�����، �(� ���A(ردهُ 1*��د �را�� و

   . ��ره آ��ب ھ�ی ���� از �=��ی ط��;� وز��ت،
�وع آ��K (����ل در��رهُ ,��و���(� و    از ��� و و�;�ت ��و�� ,��ش 

ی و ����� و ���رزا(� در �*��س ,���6 از *� ��رAر ���5ظ ��ر���و�� ط
��و و EKو��E ��وهُ �;� ������رزاتِ  ��وهُ  طر�ق وت ھ� و���و%�ت   

9رو%(�ر�� در را�(�ی (�*ق ����دن �� �و���%��م در ��ورھ�	� از ,�6ن در 
�و���(�6  �د، ��ظرنز����6ی Aذ�(� از �وی د�Eر ���� ���ن، �(�,� ���ود 

 �ر  �طور وا�;� و در�ت�� 9رو%(�ر��، �رای ا���� �(وا��د�;�وان 9��روان ا�*=
 وا1(��ر (وده ای �ود را  9�و�د�;ف ھ� و ا�راداِت ��و�� �و�ش ��	ق آ��د و

�و���(� و ھ�یِ ���ز��د��6ی رو�د  ��و��;�ً �A(رش ����د و� آ(ِ� ر�د آ�Aھ� 
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����و���م م و آ�زه ط�*�(� ا�*=�� 9رو%(�ر�� در راه ��ول �� �و���%�ر���Eه 
 ����(� �طور ����دی و �*�دا�� و  ���ت A Y��9و��د،ا��ن را�(�ن ��;��ی

�*�*ت ,و���� �ظر�� ھ� و �ظرات و رو��6ی �ورِد ��وِل �ود را �ورد 
�ل ���ز�Eری �رار داده و، (� آ��������ت، (���< ��وده و (�ول و ( �� �,

م آ�وزش ھ�ی ���<  را در 9�ش A�ر�د �� ھو راه و ��وه �و��� ����د
������(ِ� ���ل از (,ر���ت Aذ�(� را در �ود ��5وظ دا�(� و ھم �را�ط ر

��و�� و دور���ی ا�(��%ِ� آ(� را �و�ژه در ار(��ط �� ���ز��د��6ی �را��ِد ر�د و 
ار(*�ء ��ری و ����� و ���رزه ا�*=�� ط�*� ��رAر ���وص ,6ت (�*ق 

 در  .در �ظر A�رد�طور ���<  %��م و Aذار �� �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 ��=ً  7A(� �دهدم، 
�ن ���(وا�م �����ت و و�ژA��6ی (�ر��� و ا�(��دی �ا%. �9ردازم����د،  �)

آن  د	و%وژ�Oِ �را�ط ���ص و ���� را �� (�توا,(���1 و ����� و ا�
�و�1ُ ,���Eه  در �1%م وا�� در ز����6ی آ(� �� �و���%��م وآ ,�6ن��ورھ� و 
�و���م Aذار �واھ�د �رد و ���ر وا�;� و ����� را �� ا�ن Aذار ط� �

 ِ��  �و�ن و�واھد ��ود را 9�ش ���� ��م، ا�� �6ر ��ل راه و ��وه ��5 و 1�و
�و���(�6 و ,ر����6ی��; ه و ���رز���<ِ ��و���(�، �;�وان ��روھ�ی %�ِت � 
�و���م و (�*ق   9��روِ ا�*=��ِ �آ�Aه �� آ�Aھ��� در را�(�ی 9��ر�ت ��وی 

���د،���و���م (=ش �ان ��و�� را ھ���طور �� 7A(م �ط��ق �� آ��K   در دور
��دا�م�� ذ�=ً ��  ��رح آن �واھم 9ردا�ت :   

�ش ط�*� ��رAر  ا�د	و%وژ�O و �����ِ  ��و��ِ    و�;�تِ )�  و ���ر ا���ر ز�
< آ�Aھ� ط�*�(� و  �طدر ��ورھ�ی ,�6ن ا�ِر �(�ول ���(ن و ���0ردنِ 

6�(ر�ن ��،و ا���ر را��1ِ� ا�ن ط�*� ا,(� ,ر����6ی  ��ِش �;�%�(�6ی���� 
�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 Aروھ�6ی 
��ون ����ر �(دواِل ,5ب �) ���ا�ن ار(��ط در دوره ھ�ی Aذ�(� (�ول از �ط 

��ِب �9(����ِ� ����ِ� (وده ھ�ی  آ�Aه (ر �� �7وف �ود و (وأ��ً  وا�راد 9��رو 
��ش از �زب �� Aروه �ود را �� �ط )��� ای 0زم ���(�ً و��� ��رAر و ز�

 ����, ����ن ھر�K ����دی (ر و ھ���(�� �ر آ�Aھ� ���ِ� �(� ا0 ������زد 
�=ً و���ِ ���ش ���د �Eو�� ا��� �� (��6 ���5ظِ  (ر �� (وده ھ�ی )���رAر و ز� 

�1��5�� از ھ�� ,�6ت ا,(� �����1 ���  و ��7�5 و ا�=�� و (�ر��� ا,(
�رِی  ��(5ِف 1*��د و Aرا���تِ ��لِ  ا� و ������6یEری �ودی آ��ن رو���را� 

��ذھ�� و ����و��%��(� و %��را%��(� و ��� �ا�ِ� ,�ی (� و ��ا����� و �ر�و��
�K�ن ��ر آ�Aھ� ���� و ا�ن . Aر�(� در اذھ����ن �ورد ھدف �رار A�رد

Kوب ,��;� �ورژوا	� ر (وده ھ�ی و��� �ز�ور در �Kرو��Eری �رای
  ا�,�م �رای (وده ای�ری و �����ِ ���وص ��67وِم ز���� ��زی �
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   و ا�ِر �ر�9	��و�ژه ا�*=ب �و���%��(��ر���ً �ورد ���ز  ( ا�*=بِ 9�روز��دا��ُ 
�ری و ذھ�ِ� ا�*=ب �وده (دارکِ  �� �;��رت د�Eر ��67ومِ و 9���رد �و���%��م�   

��ری دراز �دت �واھد �ود و �را�,�م 9ذ�ری و در �*��س ز���ِ� (�ر��� 
�� دوره ھ�ی �و�*�ت��6�(ر از ھ�� ��(�E �� ا�ن دارد �� در (� آ��ز آن 

�و���ت �� ��وه � ای ���< و ����بِ ��(5ف ا�ن دوران ,ر����6ی ا�*=�� 
�ر و ��(�E ��9ذ�ر و ��ورا�� و �دا��را��� 9�E�را�� و 51�� و  �طور)� �� 

�و���ت در ا�ن راه ��;��	� �� ��K .5�ن (=ش و �;�%�ت �ود ادا�� دھ�د���ظ� 
��ری �و و �� ��وه ای �و  �����ھ� ���د از �7ر �روع ���د و ��ر �ود را �
آ��ز �����د و �Aم �� �Aم در را�(�ی ��ول �� ھدف �� ھ��ن آ�Aھ� ���� و 

�و���(�ِ (�ول ��ریِ ���ن ھر�K ����دی (ر و ھ�� ,���� (رِ   � (وده ھ�ی �(� ا0
�ش ا�ت 9��ر�ت �����دھر�A �K(رده (ری از ط�*� ��رAر و ا)����د . ���ر ز�

(و,� دا�ت �� در ا�ن ,�=ت، ھر�O از واژه ھ� و ��1رات ��ر �;��	� ز��دی 
�ل و �رر�� �رار A�ردQ) ورد� ����  . دارد و ����(� �طور 

 آ�Aھ� دادن �� (وده ھ�ی �ز�ور از طر�ق (رو�T و (�5�U در ���ن ا�ن ��رِ    
�E�� ا��1ُ� (7�ر(رو�T ��1ر(�ت از آ�وزش و . ردآ��ن و �رای آ��ن �ورت 

51�� و �Eرِش ا����� در ھ�� ز��67وم  آ�وزشِ  ا,(���1 و �;�وی؛�� ھ�ی� 
�ظ�م ط�*�(� �ر���� داری و��ر�ردھ�ی �(�Eرا�� و��ا����ِ� آن در ز�د�A �وع 

�ط� �� ط��;ت و در �طوح ��5 و ��ن ا%��55 و EKو��E ط�*�ت و  در را��ر و
ط�*�(� و  ا,(���1 و ���رزهُ  (���ل دھ�دهُ ا�ن �ظ�م و ,���Eه�*�(�ِ ������ت ط

�و���م �ده و آر��نِ  آ�وزش و ا��1ُ� ار��%ت (�ر��� 9رو%(�ر��؛� �و���%��م و 
 �ظ�م  �(ر�� و ا����ِ� ,��Eز�نِ ��67وم را�(�ن و وا�;� �;�وان ����E �د�لِ 

 ِ����و �;�وی و در �5�روی �5��  ا�(��دی و ا,(���1  ا�;�دِ �ر���� داری در (
�� ���ر �و,ودات  ��  ط��;ت و ��6 و در ��طُ� روا�ط آ��ن������ت ��ن ا���

 و ���0ره �*ِد آ�وزش دھ�دهُ ����دی و ا�*=�ِ� ھرAو�� ,�6ن ذ����ت ا������د؛
���� و �Eرش و Aرا�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 (�5�U ��1ر(�ت از.��ر51 ���زات و ر�ل ��(5ف 

�O �� آ��ن ا1(را��ت ��رAران و �(� ا0��ش و )���ن ���ر (وده ھ�ی ز��
 ا�ن ���رزات و ا1(را��ت و  و ا1(=ء آ��ز,6ت ھدا�ت و 9���رد �و�*�ت

 ,وا�ب ��(5ف  رو��Eری در ز����ُ - ر���� �و�ژه از طر�ِق ��ر�� و-��Eهآ
�و�� A�ر��6 و �ر�وردھ�ی �د��رAری و 51 و ا���ءAری ���رزاِت �ز�ور ��

�وران ����ر ا����� Q���ت �� �*��ت در ���ل و�ورژواھ� و ��ر�ر����ن و �� 
���ِص ؛ و ��ز ��1ر(�ت از رو��Eری در��ره 1�وم ���	ل و (,ر���تِ آ��6  

�ش)�در ز���� ھ�ی ��(5ف   و ���ھدات ���ص آ��نت �(م و (��ردم ز�
ھ�ی �ر�وط �� �(�Eری  در ز���� ا�(��دی و ا,(���1 و ����� و �رھ��E و

�ر ��وا��ت و (�ر�ب ���ط ز��ت و �,��� ط��;� و ��ره در �ط< ,��;� و 
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 (�ر���ً �روری ,��;� و در�ور(��� ا�*=ب �=����5ُ ( .در �ط< ,���6
�;طوف �� آ�Aه  ���د، ط�;�ً ��ر (�5�U و (رو�T ھ��K�ن ���د *=ب د�و�را(��Oا

�د��6 ا�ت �� طرق و رو��6ی  ).Aری و رو��Eری در �ورد ا�ن ا�*=ب ���د
U�5�) و T�رو) �Eو �رھ� �����1 و ����� �� (و,� �� و�;�ِت ���ِص ا,( ،

����ت و و��	ل �(د�اول ,��;� �ورژوا	� و �و�ژه ط�*� ��رAر و در(ط��ق �� ا
�ل و درد�(رس (;	�ن ��Eرد�د، ���� Aذ�ِت ز��ن و ا�دو�(ن (,ر�� و ��ره (

���د و �;=وه �و�ژه ��ر (�5�U ���ز��دِ �� ھ�(� ھ�ی  ا�,�دِ  ��ز���دھ� و9�دا 
Aر و ز�د����رAران و �(� (���=(� 0زم در ���ط ھ�ی  ��� و ��ل ھ�ی (,

���ن ��ز �����د)���ن ���ر ز��   .ا0
�طرح �ود �� آ�Aھ� ���� ن (زی�ط� �� آ�7A �K(� �د ���د �K�ا   در ر 

�ش در)��و���(ِ� ھ�� ,���� و ����دی ��  (وده ھ�ی و��� ��رAر و ز�� 
�ن و 1��5  ���ت  ,�KرKوب��و %ذا �رای ا�,�م ا�*=ب وا�� �ورژوا	� 

ر و  از (ودهُ ��ر�Aو���%��(� و Aذار �� �و���%��م (��6 ����ت ����ِ� ا��ر�(�
�ش از ا�زا)���د و �� Aذار �� �و���%��م ز����و���ت ��7�ت �ب ا�*=�� 

 ُ�;� ��ط و ار(*�ء آ�Aھ� و  �و���%��(� ,د�د ��(وان �� ��رِ (�ِت �را�ِط ,�
9 ����, ��و%� ���د 7Aت . �تدار���0ردِن �ط< ��رآ��ن �� ��وه ای ����دی و ھ

*�*ت و (��6 از �O ,6ت  �*ط دارای ��1ری از �ی1*�ده و �ظر �� �K�ن
او0ً : ز�را .در�ت ا�ت و Aو��ی ھ�ُ� �*�*ت و از ھ�� ,�6ت ���< ���ت

 ���و���(� �ز�ور، (�ت �را�ط� ����ت ����ِ� ا��ر�ت �ردم از ا�زاب �
 در  و ��ا����� 1*��د و ا�ده ھ�ی �ورژوا	� و �رده �ورژوا	� و �را���7وذِ 

�و���(� %��را%� ��(5ف �ذھ�� و ����و��%��(� وا���لِ � و ��ره در �(� و ��� 
A ر��ا�ت�اذھ�ن (وده ھ� �� ���ر�د و �� ���*� ای د���� ��ظر -(رده و ��رو 

�دون �دا��5 از (�وِل ����دی م �� ا��ر ,وا�� �K�ن �واھد �ود، ��ر�د در 1�و
��و���(�، ����د (�*ق 9ذ�ر و ا�,�م �و ھ� ,���� در (7�ر آ��ن در ,6(� وا�;�ً 

�����ً در�ورِت ا�,�م ا�*=ب . ا(��ء ���د  ا�(وار و ���ل �*در���� �� 0ا�ل���د
�67وم �ر�Eون �ردن�و� �)��%����و ت �ورژوازی  و از ���ن �ردا�(ن ��و

 ش �ر�9	� �و���%��م در ھ�� ا�;�د، ��رِ  9رو%(�ر��(�رف �درت ����� (و�ط
� �و���%��م از ���و و  �� (و,� �� �67وم وا�;- آن در ,��;� ,د�ددو 9���ر

» �و���%��(�«(,ر���ت ���ت �ورده در ا�ن را�ط� در ��ورھ�ی ���ط=ح 
 ھ��K�ن ���ز��ِد و,ود (وده ھ�ی ����ر و��ِ� �(� -(� ��و�� از �وی د�Eر

�و���(� �����د���ن ھر�K ����دی (ر و ھ�� ,���� (ر �,6ز �� آ�Aھ� �؛ در ا0
 ُ�;�  �ر��ً  �ر ����ت ����ِ� (وده ھ�	� ����6 ا(��ء  ( (�زه �و,ود آ�ده ,د�دِ ,�

 �وِی  رو�6ر�(� ����ر���5ظ ����ن ھ�ی ��ری و 1*�د(ِ� �ود ھ�وز (�ت �7وذِ 
 ��6م ،ھ�ی �� ا�ن �� آن ��ل �ورژوا	� و �را�� و ��ا����� ھ�(�ده 1*��د و ا�د

����ً �ود���ل  از ا�ن � 9د�ده ھ�	� �و,ب 9�دا�ش،�ن ���ده ای	 �طور (; و ا
�دن د�و�را�� �و���%��(� و 1دم   ر�د �ورو�را�� و 1دِم ��و��:��Eردد



١٠٤   ��������� 
��������� در��ره                   

 

�� و ھدا�ت و �د�ر�ت ا�ور و 1دم �ھ� در ��رِ   �;�ل (وده و �دا��5ُ ���ر�ت
 ُ��0�;� ���� آ��ن 51�� (=ش �رای د�ت ���دن از A�ری و �ر�ورد �*در 

ر����6ی Aو��Aون �و���%��م و 1دم ا�(واری و ��ط;�ت ���� آ��ن در�را�ر ,
 ���(ر  در �(�,� وم و��ره و ��ره��ری و����ِ� ��ش و �م ���%ف �و���%��

�(ر� ا��راف از �ط ��� ���< و �*�*(�ً :�K�ن K�زھ�	� را در �9 دارد �� 
�ل آن و �و���%��(� در ا�ر ��ز���دھ� ,��� ر�دِ �;� ,د�د و 9���رد رو�د (

 ِ�����و����م � (�د�ل  ���0ره ا�زاب �ر ,��;� ون ا� �5ط� ���� وت� ا�زاب 
�م و ھ�راه �� ر�ِد �,ددِ O ط�*� ,د�دِ �� �Aروھ�ی �و���� آ��6 ��  ���� �ر

و ��%��ً در Aذ�(� ھ� و . ��ره و ط�*�(�ِ  �(�Eرا��ُ  �ظ�م �ط;�ت ���(�ُ  �Oوداری 
�و���(� و 9��روِ ��م و ��ش ط�*� ��رAر ا�*=��ِ (� ��ون ,ر����6ی  ��  در ,وا

�ول (��6 در �K �طور �(داوورژوا	��;� ,5ِب (وا�ق و ����ت  ��رِ Kوبِ رل و 
�ش از ��ز��ن و �زب �ود �;)�%�ت �����ِ� (وده ھ�ی و��� ��رAر و ز�

�و0ً �� ��رِ ;��رده ا�د و ��(�ول ��زِی ����دی و ھ � ��7�ر آ��ن در ھ) �ُ���, 
� ا�د و آ�را آز�ون و ��� ھ�ی ا,(���1 و ��7�5 و ا�=�� و ��ره �9ردا�(�ز

��م ��  (� �(�,� و ���ِل آن �;5وم Aردد(,ر�� ��رده ا�د�� و �ن ��ر 
����ت ��=ً دراز�دت و �� ا��در�ور(��� آ��6 �(وا��د �� ��Eه و �ر�وردی 
 �E)�� را�� و�E�9 و �طور ������ و �� ��وه ای ���< و����ب 51 ])���

 �ورژوا	� �� �را�� و ��را����ِ� �وی���9ذ�ر ھ�� ������6ی ��ری و 1*�د(ِ� �
,6ت ��ط %�ت ھ�ی آ�AھEرا�� �(وده ھ�ی و��� را ����� Aر�(� و �د��Eو�� �� �;

�و���(� آو��ن و  (;��ق و ار(*�ء آ�Aھ� ����ن �9رداز�د �را�,�م �ر �;�ِل ��
��K���5 �ودِن ا� ر�د و ار(*�ء ��رِی (وده ھ� در ,وا�� �ر���� داری ن��ر1

�م ��	ق �واھ�د آ�د و �� د�ت آوردھ�ی ����ر ارز�ده و �زر�A در راهِ ��ش و 
آ(ِ� (�*ق 9�روز��دا�ُ� ا�*=ب �و���%��(� و �و���%��م و 9��ر�ت ��وی 

�و���م ��	ل �واھ�د �د�.   
 (رو�T و (�5�U در ���ن  ���د �Eو�م �� ��ظر �ن ھدف از   در ادا�ُ� ��ث �وق،

��ن از Aروه �� �;طوف �� ,5ب  (وا�ق و����ت آ ����د  ا�=ً ده ھ�ی و���(و
��ون و ھم ا��ون ����ر را�- �زب �ود ���د �) ��T �وده و ھ�ت و  K�زی 

  ����(� ر�دِ  (�5��6�� -� و ��7 طA �ِ�5روھ� ��ز �����د���� از �و�1 �ود���
,���� �ط<  و ار(*�ء ھ��) �� (��6 ���5ظ �����و ( ��ری ھ�� ,����ُ ����دی و

%�ت ���رزا(� �ود آ��ن در را�(�	� وا�;�ً � ا1(را�� و �;� و رو���آ�Aھ
�و���(� و ا�*=�� و ا����� ���د؛ (ودهُ �*در ���� �ر�وردار از آ�Aھ� ���< �
�و���(� و رو��ُ� و ا�=ق ا�*=�� و ا����� �ود ��در �واھد �ود �� در ھر �

�ل �)���زد و �� از �زب ز��ن �� ���ز ���د �طور در�ت و �ط5وب �ود را 
و ��ز��ِن �ورد (وا�ق �ود ����ت ����د و ���رزات �ود را �طور ���< و 

��ن �و�*�ت آ��ز 9�ش �رد و ��ره و �;=وه در ,��;�ُ �(� ا0� �و�ن 
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�م و ���ل ا(��ء ���و���%��(ِ� 9س از ,��;� �ورژوا	� �9��Eه ا,(���1 �وی و 
  . �دا�ُ� �و���%��م (���ل �واھد دادروز�� 9و ا1(��دی را ,6ت (�*ق و 9���ردِ 

�;� �ورژوا	� ��1رت از  ا�*=ب �و���%��(� در ,� (دارک ��ری و ذھ��ِ    
��ن (وده  ا�ت �� در ط� آن �را��ِد �;�ِن دراز �د(�(�*ق ����دن ��� �(� ا0

�ش �,6ز �� آ�Aھ� ھ�ی ھر�K و��� (ری از ط)���رAر و ا���ر ز� �*�
�و���(�ِ �رت و�وع �و�;�ت 1���  (� ا���� در�و�� ,���� Aرد�د ����دی و ھ

��نا�*=����ری � �طور ھر�K ���(ر و �ط�	ن (ری دارای آ� �(� ا0� �ِAد
Aذار �� �و���%��م و در ا�ن ��ن  ب و= ا�*ِت ���,�م ر���دن 9�روز��دا�ُ� ,6

5��*��د وا	� و �رده �ورژوا	� و ��ره ���� �� ,ر����6ی ����� و ��رِی �ورژ
 ُ�;� ,د�د �9��Eه ا,(���1 �(� و �;=وه 9س از ا�(*�ل �� �و���%��م در ,�

��ن ھر�K آ�Aه (ر و �ط�	ن (ری ���7 �و���%��م و 9���رد �و�*�ت آ��ز آن �ا0
%ف �و���%��م (���ل � ����Aون ��ری و ����ِ� ��ش و �مو 51�� ,ر����6ی Aو

وران ,��;� �ورژوا	�، ز���� ��زِی ��ری و ����� (وده ای در د. دھ�د
 �51 ا%��وص در �د�ت (�*ق ،��وه ای �� ���ن �د�ط ��� و �ط��ق �� 

در را�ط� �� و�;�ت   �و���%��(�، ,��;�ُ  9س از ��ز���دھ�ِ .ا�ن ھدف ا�ت
�ردم، �و���%�م �;�وان �O �را��د (�ر��� ��1رت از  O�و%وژ	د�ری و ا��

�� ��ز���ده ھ�ی ا�د	و%وژی ���ل (�� ھ�ی ط�*�(� و �را�� و �� ا�����ا���ء 
�1���ل آ��6 از اذھ�ن ھ�� ا�راد ,��;� در در ھ�� 1ر�� ھ�ی ا,(�� و زودن 

�و���م �واھد �ود�   .را�(�ی ��ول �� 
 ��ط و ار(*�ء ھ�� ,���� و ����دِی آ�Aھ� ���د (و,� دا�ت �� اAر ��رِ    

�و���(ِ� (وده ھ�ی و����  ُ�;��ش در ,�)�ژوا	� ��ری �وق  �ور��رAر 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�;�ً 9�روز��دا��از �وی د�Eر 
�(;��ب آن �و���%��م ��;��ی وا�;� �ر�A�9(� و �طور �و�*�ت آ��ز راه 

�A ش�م در 9��و����ل ��وی ��رد �ط;�ً ھ��K�ن ���ز��ِد در,ُ� 9��ر�ت و (
��ن ھر�K ��0(ری�(� � (وده ھ�ی  ھ�� ,����ُ  از ر�د و ار(*�ء ��ریِ ا0
 �O 9�ش �رِط (�*ق ����ده در طول دوران ,��;� �ورژوا	� در  �;�وانِ ،و���

�����د،*=ب و (��دودی در ,ر��ن ا�,�م ا�*=بز����6ی ��ل از ا�,�ِم ا� .   
6�(ر�ن وظ��7و ����ِ� ��و�ِ� ط�*� ��رAر ,���6�ری    در �را�ِط ��(� �ا%و(، 
�و���ت) �� (��6 وظ��7ُ � و  و 9��رِو ��رAری، ط�ق روال 1�و��ا�*=��ون 

 از ��ر  ز���ِ� ��ص �� ا�(���	�، ��1رت�� در �ر�� �وارد و �*�ط� 1�و��ً و
�رِ )���ء ����دِن ���ظور ر�د و ار(* ����ر ��5د �دِت (رو�T و (�5�U  ��1د(�ً 

��ن �طور ھ�� ,���� و���دی �� آ�Aھ� و �ط< ��ری و رو��ُ�  ���(� ا0
�ش در را�(�ی وا�;�ً )�ا1(را�� و ���رزا(ِ� (وده ھ�ی و��� ��رAر و ز�

��و���(� و ا�*=�� و ا����� و ���وص ,6ت آ��ده ��دن آ��ن ���5ظ ��ری و
 *=ب (�ر���ً �ورد ���ز ا�(��0ً 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 9��روان و ا�*=��ون 
 و ا,(���1 و (���=(� %�(�6ی (	ور�O و 1��5 و ������ �;��فِ  ����(� �م و
 ِ������ط�ق �� �K�ن �ط ��� و ��وهُ ��ری و ��ز ��6�(ر از ھ� �ود را 

6�(ر �(�ول ��ز�د؛ و��ر ���ز���دھ� در ��ن (وده ھ� �51 ا%;�وم ������ت 
�;�%�ت (�5��C و (رو�,ِ� �ز�ور �(;�ن ازھ�� �� (�;�ت از ���ز��د��6ی 

�و���(�6 در E���9و	� �� ���ز�%��ط�� �;%ا%�(� و ��.Aردد��دی ھ�ی ���رزات ت 
���رزه �رای  ,�ریِ  ��روز�ره و �5��ش از,)���رAران و ���ر (ودھ�ی ز� 

  (�5��C و (رو�,ِ� �ز�ور تِ �� �;�%��د (��=ت �ورد���ز، �� در1�ن ��ل �,ا
����د و%�  ���51 و �6�ر�(�ورار(��ط و وا��(�E�)�E�) �ِE دارد، ھ���Kن ادا

��ن در,� دو�� را در �5�تِ � �;�%�(�6ی دراز�دِت آ��6 ا��Cل ا%;�وم ����(� 
وده ھ�، (��ل ���� آ��ن �د��6 ا�ت �� در ھر �ط< �;��� از آ�Aھ� (. ����د

�و�*�ت آ��ز ���رزا(��ن �رور��ت و د�ت آوردھ�ی ا�ن دِ ,6ت 9���ر 
���رزات را ا�زون ����زد و ��ره ا�� در1�ن ��ل ا�ن EKو��E و ��زان 

�و���(�آ�Aھ�����رزات  اھدافِ  (وده ھ��ت �� ,6ت A�رِی (��=ِت آ��ن و  
در  A�ری آ��ن �� ���د و �و�����ِ� ا��ن را (;�ن ا�(��دی و ا,(���1 و �

6����طرح و �;�ل در ,��;� ���ِل ,ر����6ی ��ری و ��ز �1���ی ����� و ا,(
�و0ً را �;�ن ����زد و ا�ن ا�ر درا�ن ار(��ط;�6�(ر �����د �و .  از ھ�� K�ز 

��وط و �و�ول �ردِن ,6ت A�ری ا,(���1 و ����ِ�  �����د (و,� دا�ت 
 ای (��6 و �ر��ً �� و�;�ت ا�د	و%وژ�O و ����ِ� (��=ت و ��ز����6ی (وده

���� �وده و رھ�ری آ��6�� ً=���، ھ���Eو�� �� 9�ش از ا�ن ھم ���ن دا�(� ام، 
��(�� �ر �9�� و ا���ِ� ا�(وار و ���ل ا1(��د  �����ت و �;=وه ��(وا�د ��

د و �� �K�ن  و ��رد�و�را(�O��� Oاز�وE� �1رش و Aرا�ِش �ورو�را(�
  .(*و�ت ����د 1��5 اش  ز�����شِ  را ھ�راه ��  9���دھ�ی�ش و Aرا���Eر

�ش �� �دا�ل �;��� �� �� ��ن )��� (وده ھ�ی و��� ��رAر و ز�����   (� ز
�و���(� د�ت ����(� و از �د�Eر �� ��زا���ل ���(ُ� �� 0زم از آ�Aھ� وا�;� و (

 ا�ر �(ورھ�ی �����ِ ��اAر ھم �7رض ���ر ا�ن �د از آ�Aھ� �ر�وردار �����د، 
ت و اھداف ���رزا(��ن رو�6�ر�(� �Aذار ���(�ً ���1د ����د، ��ز ھم �ط�%�

���د و از آن �را(ر ��واھد ر�ت��  در�KرKوب �ظ�م �ر���� دارِی ���م ���� 
  �طور ���ص �� ���و د�Eری ا�ن ���رزات �ر,�م �ط5و�� ��واھد دا�ت وو

�Kا ���ت 1�و�;�ا���ورت �(وا�د �� �و,ود آ�د و در �*=�� �K�O ��ران و 
 ��زھم �را�,�م، �� ،د ا�*=�� در �ط< ,��;� ا�,�م A�ر�O دAرAو�� �زرگِ 

����ً �وق ار(,��1 �ر ���رزات (�5ط ���ِ� ا�ن �� آن ,ر��ن �ورژوا	�� �� �(� ا
 ��  �6ر��لو�ردم، او��ع �� ��7 ا�ن �� آن ��ر �ورژوازی ��(�� �واھد ���ت 

ب �و���%��(� 9�روز��د و �� (�*ق 9�روز��دا�� �و���%��م در 9س از =�O ا�*
�را(�Oِ- در�ورت �رورت ا�*=ب د�و�را(�O - و��آن���ط�ق ��  ا�*=ِب د 

�ردم ��(�6 ��واھد �د >ِ%�������� و  .  



������� 
 ١٠٧                                                          راه آ�� ر��2ن �

 

�و���ت و    ��ِل �;�%�ت ,ر����6ی ا�*=�� ������ل و ��رهُ دروا��  ��ا
�و���(� و ر�ِد ��ری در  9��رِو ��رAری ,6ت�(�*ق ����دن �� �K�ن آ�Aھ� 

��ن 0�� ھ�ی (�(��ِ� ا���ر ��*��س (وده ھ�ی و��� ط�*� ��رAر و �(� ا0
����� �1��6�(ر�ن وظ��7ُ   ������-ا,(� در دوران ,ر����6ی �ز�ور  ���رزا(�ِ 

��ورھ�ی ,�6ن (� �� ا�ن  �K���K، ��ول �� ا�ن ھدف ز��نِ ���ر در ھ
 ھ� و ���(�ً �طور در�ت و ���� ا�,�م 9ذ�رد و �� �9ره ای رو�دادت �;�%�

�Eردد، �� ا�د	و%وژ�Oِ �وق ا%;�ده �����1د �وا,� (�و0ت ا,(���1 و ����� و 
��ن �ن، در �ورد 1�ومA�� �� �� ِن دو��ل د�Eر ��ورت  ��ورھ� �*ط (� ز

�ریِ � �Aد��� ����دی و ھ�� (� آ��د�A در �ط�� ��%���� ا%- (وده ھ�  وا�;�آ
 (�*ق و��دا�ُ� ا�*=ب �و���%��(� روز� �و�ژه �رای ���,�م ر���دِن 9- ,����

��(وا�د �(,A �5ردد 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�9	� �*=ب �و���%��(� و ا�ر  (�*ِق 9�روز��دا�ُ� ا�رای K�زھ�	� Kون
�ورد ���زِ �و���%��م در �9 آن و �� �(� ا�,�م A�ری ا�*=ب  ِO�)را� د�و

ن 7Aت �� در ، ��(واوا�;� و �ط��ق �� ����� و ���%ِ< (وده ھ�ی �ردم و ��ره
����ً از ا�ن ,6ت �� ��ورد �5�� ,وا�� ,�6ن ���ر و �� و,وِد (�7و(�6	� �� ا

�� از �(وھم �ودن و �دا�(ن �دا�ل رو�ن ���� در ا�ن ��ره �د، �ر��د�Eر دا�
ھ��ن   و ��ز���دھ� از �;�%�ت (رو�,� و (�5��Cدو �(� اAر �*� و.ا�ت

 و �ردود و �� �را�,�ِم �تر ��د-  ھ���طور �� 7A(� ام- روال و ��وهُ ��(� و
�ش از  ����تِ  ,5بِ ���و�قِ )� �ر��ً ����ِ� (وده ھ�ی و��� ��رAر و ز�

�و���تا�� »ررھ�« و  ا�ن (وده ھ�»رھ�ر«�وان  �;،زاب ا�*=�� ���ط=ح 
����ً و�وع ����ده ،ا�*=بِ � دوران  �را�طِ ��زھم ��ول �� �K�ن ھد�� در  ���د ا
��ن 9ذ�ر �ودها�� �7رض  ا%�(�-���ر�در  - �� �و�*�ت ا�,�م 9ذ�رد �(وا�د و�� ا

���و,ود در �� 0ا�ل 1�ومِ �ورد ھ �ِ�آ��ده ای ���(�ً �زد�O ن (�  ,�6 ,وا
�ن��   . A�رد �ورت  ز���� ����ر طو��0 �دتد در ط� ��� ��وده و

���ش ر   �� (و,� �� ا���� در 1�وم ,وا�� �ورژوا	�، (وده ھ�ی )�Aر و ز�
 �A(رده در �;رض ھ,وِم ا�واع  وAون و �طور �دام��� ا���ل و طرِق Aو�

 و ��ا����� و Aریر	� و ��ر��ا�د	و%وژی ھ�ی �ورژوا	� و �رده �ورژوا
 �وده و ا���K�ن 1*��د و ارزش ھ� و 1=	ق و ا�=���ت �� آ��ن (زر�ق و �را��

�,�  (رو�6ی%�(� �و�*�ت آ��ز و وا�;�ً ا�رAذاِر �;، 9��ر�تِ (5*�ن و (���ل ���ود
�و���ت و (�5�Cِ� دراز �دت و �� ��و�هُ ھ�� ,���� و ����دِی ,ر����6ی ا�*=�� 

�� ��  ,ر����6ی �ز�ور ��در �و�د�ن ا�ن (وده ھ� ھ��K�ن ��وط �� آ��ت ��در 
��Q) ِد �7وذ و�� (وده ھ� ذھ�نِ رAذارِی آن ا�د	و%وژی ھ� �ر ا,ر��ِن ����ر ��رو

����د؛ و ا�ن ��(5زم آ��ت �� ا�ن ,ر����6 �و�ری �*���5 � ���ل (و,� و�طور 
�5(ر�� �Kظری و رو��  از �ط� و ا��راف و 1*یاو0ً �طور ھر� �ِAد���ب 

�ل ���(����و���(ِ� (� راه  و Aرد�د��را و �,6ز �� �ظر�� ھ� و ا�ده ھ�ی �*�*(�ً 
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1�ِل  ��وهُ و ����� �;�� ���5ظ  و �����ً �5 را در9�ش A�ر�د��ِ< 51���ظ 
 9رداز و �روج و ��U5 و ��ز���ده  ا�راِد �;�ل و �و�ژه ا�راد �ظر��دا�(ِن (;دادِ 

 و��	ل و  �;=وهوا�� وه و ( آز�ود�و�س و ��1ر و ھ�ر��دِ و ��ز ر��ن 
 و ��ره ھر�K ���(ر ر�د �����د و �� �ط< ��0ی �ورد ���ز (,6�زات 0زم

  �وق ا%;�ده د�وار ��  ���د در ��ل ���ر K�زھ�	� �� (�*ق ا��ن- ار(*�ء ����د
�ن ��ظر ��ر�د�(���  .  ��ر

���ن آ��ت ��دا�ِت �Kم ا�داز و دور���یِ    �� در�ظر ���ل  آ(� ��) �� 
 (در�,�ً (;داِد ���(ر و ا�(��دی و ا,(���1 �ر���� داری در �ط< ,���6

 9�ش �رط ��دی و ا,(��A �ِ1ذار �� ���(ری از ��ورھ�ی ,�6ن وا,دِ 
 �)�A م��%��دِ �و��� 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�K ���(ر و ���(ری �طور �=وا�ط� �;طوف �� ا�*=ب �ز�ور در ,وا

از ا��رو �����ت دارد �� EKو�Eِ� ا�,�م A�رِی رو�د ا�*=ب . �واھد Aرد�د
��ن �ورد (و,� ��و���%��(� در ��ورھ�ی ,�6ن در ز����6ی آ(� ��ز �(� ا0

��(5ف د��� ��ظر �ن در�ورد EKو��E ا�,�م ا�ن ا�*=ب .�رار A�رد �� در ,وا
، �� (و,� �� (,ر�ُ� ا�*=ب ھ� و ,��ش ھ�ی ا�*=�� (وده ای (� در ز����6ی آ(�

�� �ر�Eو��  :�ود%ت ��5 �د�ن �رح را ��(وان (�ور ���و��، ���ت دو ���
ف �درت ��و�ت �ورژوازی و درھم ���(� �دِن �ظ�م �ر���� داری و (�ر

 9�و�(� در  رو�6�ر�(� در ط� �O رو�دِ  و (���ت آن����� (و�ط ط�*� ��رAر
�ر��5؛ O� و ����و�� �AرAد O� ری و�وعE�و د  �;�ا�*=�� در �ط< ,�

�(;��ب آن �ر�5ُ� و�ژه ای ���ل �ر- )����ت د�و�را�� ا�*=��  ��ر�5ُ� �� 
ر ط� آن د ����د �� د �و,و-  �ورد (و,� �رار Aر�ت٣ در ���ث �� 9�ش از ا�ن

��5 �طب �و���%��(� 9رو%(�ر�� �Kد �طب �� ,�6ُ� ط�*�(� ,����(5ف  �ِ����
�طرح و �ر,�(� �A(� و ھر �O �رای ,5ِب (وا�ق و ����ت (وده ھ�ی �ردم و 

�ورد �ظر �و�ش �1���� �رای �طب �و���%��(� -(�*ق ����دن �� �د�ل ا,( 
 (=ش -%��(� و Aذار �� �و���%��م ا�ت��� ا�,�م ا�*=ب �و����9رو%(�ر�� ھ

��1د(�ً ��وط �� آن �واھد �ود �� �واھد �رد و �را�,�م ��6	� ا�ن �ر��5 
ده و و ,�;�ت �� ا��ر�ت �ردم �� �دا��O از �طب ھ�ی �طرح (وا�ق ��ن���(ر�

��%ت ���ت ����Eر دوره ای از ���رزات و��� ا�*=�ِ� . از آن ����ت ���د
�)�������5 و  ���م �ود �� ا�(��0ً در ا��ر �وارد ����ن �واھد ��رAران و ز�

����(�6 �واھد �د  P�,روزی�ِ  در�ورت 9�	�6� �ن ط�*� �درت  � 9رو%(�ر�ا
 ا�راد �ت، �� ا(��ء �ر �ظر �وا�ق و ����ت ا��ر �9س����� را (�رف و 

�� ��1د(�ً ����(� (� ا�ن ز��ن �;� �ر�9	�  ا�دام �� �د�ت آورده ���د، آ�را,�
 و در ���ر �وارد ھم �� ؛ �واھد ��ود و �و���%��م��و�ت ط�*�(� �ود

��(�6 ��واھد �د ط�*� ��رAر ����5�� P�, م و��ر�(� �� �� -رو�6
���رزا(ش �� 9 ���و�ت �ورژوازی -روزی ��6	� �رای او ���,��د�در�ور(�� 
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ظر �وا�ق و ر �، �� ا(��ء ��;�وان �درت ����� ���م را (�رف �رده و آ��Eه
���ت ا��ر�ت�،�;����د و  ا�راد ,���� آ�را �طور����دی و ���5 دAرAون 
�و�ت ��رAر� �;�ی �;�� �و���%��(� را (���ل داده و �� ��ز���دھ� ,�
��������5 در و�وعِ دم ���د (و,� دا�ت �� 9.1ردازد �و���%��(�  P�, م و���  

�;��ی 1دم �رو از��%ت اول ا��ر�وارد� ً����5< �دن 9رو%(�ر�� رتِ  %زو 
 .و(���ل Aروھ�6ی ��5< از �وی ا�ن ط�*� در ا�ن دوره از ���رزات ���ت

�� ر,وع �� آراء وا�;� :  ��(5ف 9�دا ��ددوم ��(وا�د دو و�;�ت ��5ِ ��%ت �
و ��(*�م �ردم �� �طب �و���%��(� 9رو%(�ر�� ����(� در وھ�5 ���ت �طور 

��� �(�,� �� ��7 �طب د و �K���K �د�ن طر�ق9�E�را�� �رای (�*ق آن (=ش �
 ط�*� ��رAر ��و�ت را در د�ت ��E�رد و آ�را �طور ����دی و �ز�ور ���د

 و ا�دام �� �ر�9	� ���5 ,6ت (���ل ��و�ت ��رAری دAرAون ����زد
���د��� �ر�وردھ�ی و��� ������5 ��ن �طب ھ�ی ؛ و د�Eری و�وعِ �و���%��م 

������5 �طب �و���%��(� ��(5ف �� در�ور(��� 9�روز P�, ن�در ا �	�6� 
ت �واھد �ود از ��ب �درت ر��1�� ���د، �(�,� و ����ل ���رزات 9رو%(�ر

 ا�راد �ء �ر �وا�*ت و ����ِت ا��ر�تِ ، �� ا(� آ��Eه وا�ن ط�*������ (و�ط 
،�;�در .  و ��ز���دھ� ,��;� �و���%��(� �ر�9	� ��و�ت ��رAری,�

���رزات ھ�وز �را�,�م ای  در دوره�%ت دوم ��زو�;�ت اول از ا�ن � �� 
����ً 0زم �واھد �د �� �طب �و���%��(� 9رو%(�ر�� در 1�ن �ط;� 9�دا ��رده� ا

 ا�(��%ِ� �طب ھ�ی ��ل �ود را ��5< ��زد (� ا���� �(وا�د در�را�ر (و�لِ 
��Eرا�� 51�� ��روھ�ی �و���%��(� و و�ورژوا	� �� ا�دا��ِت ������5 و �ر
��م �� و�وع ��%ت .��ره آ��دAِ� ��5ِ� 0زم را دا�(� ���د�� �;=وه �ن ��ر 

�ن ��واھد �ود �� �� ���ن د�Eر و�وع �K�ن ����5 �و�� �د�ن �رح ��ز ��ر 
��ن �واھد دا�ت� ��ز����6 و ا�زاب ا�*=�ِ� �����ده و 9��روِ : ��%ت �وم ھم ا

ا��1ُ� آ�Aھ� ��ِن �دت   �� در دوره ھ�	� ��ش و �م طو��0-رو%(�ر��9
�و���(� �طور ا1م �� (رو�T و (�5�U �ر���� ا��ن �رای (�*ق �و���%��م �

 (وا��(� ا�د �طور ����ر و��;� ����ت ��رAران و  �را�,�م9ردا�(� و
���ن از ا�ن �ر���� را ��ب �����د)��ول - ز�;� در �O ا�(����ت ��ش و �م 

 �� 9�روزی را �د�ت آورده و %ذا  ا��ر�ت آراء ,��;�در ,��;� �ورژوا	�
 ،ر��ده و د�(�Eھ�6ی ��و�(� را درا�(��ر �ود �واھ�د Aر�ت و آ��Eه

����ً   �ر (�6,��ت و ���رزات ������5 �ط;�در�ورت ���5ُ � ,����6	� ای �� ا
ژوازی 51�� آ��6 �راه �واھ�د ا�دا�ت، �ود را (���ت و دراو%�ن �ر�ت از �ور

�ن ا�دام �� ��ز���دھ� ���و�ت ط�*� ��رAر و �ر�9	� �و���%��م �واھ�د �
�ود�  .   

و دروا�� (�و�� ای (�ر��� از ��%ت دوم   �K���K ��واھ�م �� ر,وع �� Aذ�(� �
 در  رو��� ,��;�ُ ذ�ر ���	�م، ��ظر �ن، ��(وان از �را�طِ ) �;�ت اول آنو

ن  ا���� ا� از �ر��ً �ر��ظر-١٩١٧ از اا�*=ب �ور�� (� ا�(�ر  9سز��ن
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��ور در آن ز��ن ���5 ���د 9�ش �رط ��دی و ا,(���1 0زم �رای Aذار �� 
 - �و���%��م �وده و %ذا ا�*=ب (�ر���ً �روری آن ا�=ً ا�*=ب �و���%�(� ��ود

��د ��ود �� در آنQ) ن ��ل�ِ  ��م �رد و در 1����روھ�ی ��ط ��د�1ِ �را�  
�و���ت و �دا�� ط�*� ��رAر�����(� روی ��5و���6  �ژه �� در���ن آ��6 �و-

�رد�د �� ���ت ��ل از ھ�� و ��� ���- ا��Eت Aذا�ت��ت (=ش و 9�E�ری 
��� از �وی %��ن و » راھ�ھ�� �درت �� د�ت �و« 5�ِف �وا�(ُ� �رای (;	�ن (

7�را�ش �طرح �ده �ود و �طور��5 (;	�ن �وع رژ�م ����� وا,(���1 آ��ده �ھ
�;� �� �ظر و رأِی آزادا�� و �,��ردم ر,وع Aردد و در�ور(��� (=ش �(*�م 

�و�ت�551 ��=ً �� د%�ل ���%7تِ �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�Eر و آ�6م��� 9ذ�ر�ت آ��Eه �رای A و�ت  �� ا�نرا آ�,�و%� �(�
��ً (وده ای ھر�K ���(ر �� ا(��ء �ر ��(� ا%�*دور�*)��  و ا�دام �و�ش��رزاِت 

�د����ل ;�.  
 ���ط��5  �����واھم در ا��,� �ورد (و,� �رار   ا �5	��دھم ��1ر(�ت از 

�(�6ی (رو�,� و � �ر ��وا��ت و �رورت وارد �دن ا�ن ��	�5 در �;�%Eری�(
�و��� �ِ5�  در�ظر Aر�(ِن ��رِ �ورژوا	� و �رورتِ (�6 در ,وا�� �(�5��C و 1

�ل�9��ن��وا��ت ������ ,ز	� از ن �ر ���� �(م ا���  دادِن ����دی و �ط;� و 
�5ُ� �و���%��م در و,� ا,زا�)��نِ ء ��ا�ن  9و���ش و ��ر (*5�ِل (� �د ا��ر 

�� در ����ث .  ������ و,� ا��(�ی �و���%��م�(م در ,��;� �و���%��(����K
�ده �د، �ظر�� �ن در �ورد �67وم �و���%��م �� (��6 (	وری �و���%��م  د9���ن

��;��ی �*�*(�ً ��ر����(ِ� (دو�ن �ده (و�ط ��ر����� س و ا�5Eس را در ز
 ُ�����ل �� ���د �5�� در ز�� روا�ط ��ر �� ������ت ��ن ا�����6 ����ر (

��	5ُ� �لِ  و �طور وا�;�ً راد��ط��;ت ��ز �� وارد �ردِن �ر�< و ���ِص  �� 
(�ر�ب ���ط ز��ت، آ��ب 9ذ�ری در ���ل �,��� ط��;� و ���وص �(�Eری 

�;�ً ���< ا����� ا�ر ��وا��ت در ا�ن (	وری، �67وم �ز�ور را در را�(�	� و
���د �(�ول���0زم ��دا�م �� ا�ن ��(� را ��ز در ا��,� �(ذ�ر �وم �� �ظر�� . 

�67وم �و���%��م ��ز(�بِ �ن �و�ژه در �ورد ��	�5 �(م �ر��وا�� �ُ��� ت و در ز
�نِ ��ون� ا�����ت (ن���(ر��� �� �1��Aر و در 1�ن ��ل ر �و,ود در ط�*� ا,(

51�� ا�ت  وا�;�ً ��(� �ر ���(ر�ن �و�ش �رای �ر�ورد �� ��وهُ .   
 روا�ط �� ط��;ت 1طف (و,� �� ا�ر ��7ظت از ���ط ���ُ �   �6ر��ل در ز

اد ��ر در�را�ر �,��� �� ���ط=ح �=��ی ط��;� و  ��7ظت از ا�ر ا�رز��ت و
�و��ت ھ�، آز آذ�رش ا�ن دوا�ر از9��� ا�ن ��7ظت ھ� ��ط�ق �� � �وی  �,

  ��ری ا�ت، رو�6ر�(� 9ر�(�ِ ���%< و ����� ��ر و در(ط��ق �� �و��(ن
�ن در �ورد ��	�5 �9��ن دادن �� �(�Eری �طور �6ل و آ��ن ا�,�م ��E�رد�% 

ِ� ا�ن  ا����� ا�=� در��%��� ,���ُ ت و�� ��ش و �م (�7وت دارد،��وا���ر 
���������مِ را�و0ً ��. د��	�5 از دو ��	�5 د�Eر ��را(ب ���(ر و ��0(ر  �) 
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�=ً ��ر��وا��ت  ��و�� و ��و�� ���ت �� ��	�5 �(م��� ا1(��ء و �� (�7وت 
�ا����� و ی ���5 �رد �Eرش و �ر�وردو�  �� �� ���ن د�Eر در ا�ن�وده و ھ�ت

 دارد و �K�ن �Eرش و �ر�وردی �طور آ���ر در ��ر�س و �(�Eرا�� دا�(� و
�ا�5Eس و در ھ�� ���ط=ح �زر�Aن ��ر���(�6 و ����م و در 1�وم ��ر

�و���(�6��ن در ا����ره ���وص در �*�%� .  د�ده ���ود و ��و��ی (���و��
»��در ��ره �Kد «در �(�ب ��درج ( »�(م �ر ��وا��ت و 9��ر�ت ھ�ی 51

O�ور	�5 (	��ر ا�ر در ��� ��ث 9ردا�(� ام و �;=وه) �و�(� ���د 9و��» 
�(� از ���ث ��م از �(�ب و �» �وا��ت�را�ون ��	�5 �(م �ر �در9 «�(�بِ �

��د 9و��ھر دو �(�ب �و�(�ُ (»��(���% �ر (	وری ا�(��د �و��*د�� ای«�  (
��ری �ر ��وا��ت ���	ل �ر(�ط ����ن ��ظر . � �رار داده امرا �ورد �رر� �(

�ز�ور و �(�ب دوم و ���ت �ذ�ور از �(�ب �وم �رای ھ�� �وا�دنِ  �%�*� 
���و���ت ھ� 0زم ا�ت وآ��6 ���د �ط�%ب ا�ن �و�(� ھ� را ����ر�ت ھ� و 

�ل �رار دھ�د���رفِ Q) ط�%;� و��ورد  ����ا%�(� �(���7�Q (��6 .  و�ت و (و,� 
�و�K  ً0�ن�� �ط�%;�ُ ;��ط�%�� �دون دا�(ن ز���� ا�=�� و ��ری 0زم   �,�)� 

ِ� ا�راد ���ت  (�ول ���� در �Eرش و ر�(�ر ��ا�����ط5وب �د�ت ��� آ�د و 
 و%� �;ذ%O �وا�دِن �و�(� ھ�ی �ز�ور ��(وا�د (� �� ��وا��ت �ورت ���E�رد

 و,دان و ریِ و ��1ث ��دا ا�ن ,6ت (�Q�ر ���ت دا�(� ���د در�دود ���ل (و,�6 
�Eری ا�=�� و 1واطف ا����� ا�راد��و��	ِ� ���	ل )� �ُ5	�� در را�ط� �� 

.  ا1(راض و ���رزه 51�� ا�ن �(�Eری Aردد در را�(�ی�ر ��وا��ت و
�6ر�ورت �رای ��ر����م �ط;�ً �رور��ت �� در ا�ن ار(��ط �ود را �طور 

د و �ر ا�راد و �*��ن ا�=�� �(�ول ��زر�ت و راد���ل در را�(�	� ا����� د
����ر ا���� و �زرگ �ود ��	ق آ�د و در �(�,� �Eرش و �ر�وردی وا�;�ً 

�Eری �ر ��وا��ت 9�د���<ِ )� �5	�� �رای ا ��د و %ذا ا����� ���ت �� 
��� ھدف و �ر���� �و�ش  �� در آر��ن و (	وری و 0زم ا�ت �ط;�ً (��6��ر

ادِن �� آن را ��ز �طور وا�;� و ��ن د� 9 �رایا�ر ���رزه �� ا�ن �(�Eری و
�C و 1��5 �ود و در در �ط ��� (رو�,� و (�5� 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 �1ِر ��ِد  ز��و�ِ� �ر���� داری �� (

�Eری  و �9�دار �� �9��ن دادِن �ط;� ا�ر��روھ�ی �و%د 9�ش �رط ��دیِ )� 
ا���ن �ر ��وا��ت �راھم ���ود و �� ر�ِد آر����6ی آزاد��واھ��� و �را�ری 

��Eردد 9�ش �رط ��� و ا�����ت Aرا����ط�5 �5,)��� �و�ژه در ط�*� ��رAر  
;� �و,ود ����د و �*ط �وِی (�*ِق ا�ر �ز�ور (� �د ���ل (و,�6ا,(���1 و 

�� (�*ق ����دن �� �را��دھ�ی ا�,�ِم ا�*=ب �و���%��(� و �ر�9	� ����(�، 
�و���م، �� �1ر�ر���� داری ��(�� داده �ود و �1ِر ��و���%��م و Aذار �� 
�و���(� �� در آن �(م ��ر �ر ��وا��ت ��ز �9��ن Aر�(� ا�ت ھ�(� 9�دا ��و�ن 

�ل و �ط;� ای 9ر�ر و (و�� �ا�(ظ��د؛ و %ذا ��و �9�داِر �(م ��ر �ر ����E�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 ,���Eه 1��ِ� ��ظر �ن، ط�*� ��رAر ���. ��%وده ای 51�� ا�ت
� �� او در �ورِت ��7;ت و ���5ِت �1د��0 ا,(���1 اش در ���ِل �ورژوازی 

 و ���ز��دِی او �� روا�ط ا,(��1ِ� ��ر�(�Eرا�� و ��(�� �ر  ط�*����ل ا�ن
��� داری، ���ِل  (,�5 ����د، ���(ر از ���ر ا���ر و ط�*�ِت ,��;� �ر��را�ری

 از ,��5 در ز���� EKو��E �ر�ورد و ر�(�ر  ا�����ا�����ت و ا�=ق و ا�د���
������ت ا����� در 1ر��  (�*قِ  و �وا�(�رِ  �وده ا��ت�� ��و  ِ�Aر ھ�ی ز�د�� 
 ���و,ودات ذ����ت ا������د ا�تو ھ ��از 9(����ل ا�=�� و �را�ِ�  �طور�

����ً (��6 ��ورت �7(� و �6�9ن اAر- 0زم� ,6ت ا1(راض 51�� �(م �ر - �K ا
�(� ا%(و ��ر����م .��وا��ت و �9��ن دادن �� ا�ن �(م ��ز �ر�وردار �����د

 9رو%(�ر��	� و  وا�;�ً ا�*=��ِ ��;��ی را�(�ن و وا�;� آن �;�� ��67وم ,�6ن ����ِ 
 ��51��� ��� � ھ� و �ظراتِ م ھ� و د�د�Aھ�6 و �ظر���� ا�واع ��� ��ر

�)�����لِ   (�*قِ ��ز، از آ�,� �� از ���و ��ھ�(�ً �وا�(�رِ ) ��ر�� ا�����ت  
�� ����Kر را�طُ� او �� ��وا��ت را - ز�د�A ��ر�5�تِ  ��;��ی وا�;� در �5�روی 

�� و از �وی د�Eر �-در �ر ��E�رد) ً  ا�ن ���5�ت ،�ل و (;�%� ����ده ا�ت�5(�
���E� �5رش و  ا�رادھ� و 1*ب ���د�A ھ�ی �ود ���*�	ص و را دارد �� �� ھ,

�� ���د (���و�� اش ���ت �� ��وا��ت ��ُ ��ر�ورِد وا�;�ً ��ا����� و �(�Eرا)�. 
�ل ا�ت ��و، �، ����ر �ردا�ت �ن از ��ر����مازا��رو)�� ا�ن ,�6ن ���� ��ً 

ا�راد و �*ص �وق ا%;�ده �زرگ �و�ش در را�ط� �� ��	5ُ�  �را�,�م و ���0ره
�ل �ر(�7 ����د��(م �ر ��وا���ھ� و »�ر����ت�«ا%�(� . ت را ���وی ����دی و 

�و���ت«���، �;5ت �دا�(ِن ز���ُ� �1ط�7 و ھ�ی ���د ز��دی ھم ھ�(�د» 
 ا��ت و ا�;�دِ  �ر ��وا�=�� و ��رِی 0زم ,6ت درک ���ِ� وا�;�ِت �(�Eری

�ذھ�� Aو�� ���ت ��ک آن از ���و و دا�(نِ (�وق ا%;�ده �زرگ و و�� ���;) 
�� از د��Eو�� ��را و ��ون دا��(ِن ا���6و �...����م و ��ر�س و ا�5Eس ور�� 

 �وی د�Eر، ���(وا��د ��ا����� و ظ�%���� �ودِن �Eرش و ا�راد و �ط� از
������(� در ا�ن ز���� را 0ا�ل آ���Kن �� ھ�ت درک و ر�ر�ورد ,�6ن ���� 

����د �� ا��6م �ر �*�و�ت در�را�ر دAرAو�ِ� �����ول ���د و ���وی آ�را ا���ر 
   .�زا�د��� �� ا��رورِی ا�����ت Aرا���� و ا�*=�ِ� ��ر����م در ا�ن ز

�� ��=ً ��ز از آن ��ن -  �� ا�ن ��	�5 را0زم ��دا�م    در �9��ن ا�ن ���ت 
�ورد (و,� �رار- 7A(� �د ��9 �����رزه ط�*�(� 9رو%(�ر�� ,6ت (�*ق �تِ ردھم  

�و���م، �ط��ق �� اھداف وطر�ق و��وه����دن �� �و���%��م و آ��Eه��� ای   
�ِت ا�ن ���ث ���ن �واھم ��ود، �و��ن�ن (����ل ���ن دا�(� ام و در �� 

 �O دAرAو�� ��ری و ا�د	و%وژ�O در �ط< 1�وم ا�*=��ونِ  ھ��K�ن ���ز��د
�د�1ِ ���و���ت و 9��رِو ط�*� �ِن ر در �*��س ,���6 در را�(�ی زدودAر 

 �Aد����5(ِر ��در�(� ھ� و �*�	ص و1*ب ����ن ھر�K ����دی (ر و ��(� ا0
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��(��6 ,5ب (وا�ِق . 0ً �و,ود در �زد �ود��ن ا�تھ�ی �ظری و رو�ِ� ا�(
�ل�� ���(ُ� (وده ھ�ی ��رAر �� �ظر�� ھ� و ا�ده ھ� و �ظراِت ���< و (

����6 و ��ز����6ی �ر��ً دارای ا���K�ن ر��ن از ,��ر����(� و ,5ِب ����ِت آ
��ن ھر�K ���(رد�د�Aھ�6 ���� ���ت �5�� ��	ق آ�دنِ � �ر ا�(=��ت  �(� ا0

ا�*=�ِ� از �رار �;5وم ����6ی ��ش و�م ری و ����ِ� �و,ود ��ن ,�ظر
�و���ت و ��ن ��ش ھ�ی ��(5ف� و�;=وه ؛ ��رAر ��ز �رورت دارد ط�*�

 K�زی ا�ت ،�9��ن دادن �� �ط�ھ� و ا��را��ت و 1*ب ���د�A ھ�ی �ظری �ود
�و���ت �روری �����د و ��ره�,��ش . �� �� ���7 �رای ھر ,ر��ن و �رد 

�و���(�، ��67ومِ ��و���ت �;�وان 9��روان ��و1ُ� ,��ش ا�*=��ون ,� 
�ظری و رو�� و از ��ِث 9رو%(�ر��، �� و�;�ت �;�5 اش ���5ظ 1*�د(� و 

ا��د�A ھ�ی ����� و 1��5، �6ر��ل و �6ر�ورت، ��در ر�ظری و 9ا�(=��ت 
�ِل ��6ت ا�*=�ِ� ط��� E���9و	� �� ���ز��د��6ی ا�رِ ��و  *� ��رAر ر�د و (

�و���م �9��ر�ت ا�ن ��6ت در راه (�*ق ����دن �� �و���%��م و ��ول �� 
�ط;�ً �رور��ت �� �6 ���د ��د����ت و �رای ا���� �(وا�د E���9وی ا�ن ���ز

در وھ5ُ� ���ت �ود را ���5ظ 1*�د(� و �ظری و رو�� در را�(�ی �,6ز 
�ل ���(�ُ ��  ط�*�(�ِ  وا�;�ً ا�*=��ِ �دن �� �ظر�� ھ� و ا�ده ھ� و رو��6ی (

��رAری و 51�� �طور ���� دAرAون و �(�ول ����د.  
 �� ِن �;(*د�و  از ا��رو �O ,��ش ��ری و ا�د	و%وژ�O در �ط< 1�وم ا�*=�

���ل)� �� (�ول و دAرAو�� �ز�ور  (� �� ��ر����م در �*��س ,���6 0زم ا�ت
��م �� �طور ���ص EKو�� (� �ن ���دا�م و ���(وا�م 9�ش ���ا%. (�*ق ���د ��

 (�ر��� و ا,(���1 و ����� و ��ره ���د و�وع ���د (�  �� رو�دادھ�ی و(�و0ت
�و�ن 9�) O�و%وژ	د�ن ,��ش ا��K ����(وان ���وی ��5 (�وا�� ��ر دا ��د؛ ا

� ا�(��0ً (ر���� از دو �و%7ُ� ا���� �د�ن - اAر �و,ود آ�د- د �� �K�ن ,����و�
�ل ���(�ُ ش و 1روجِ � ��� 9�دا:�ود �رح �واھد��  وا�;�ً  �و�نِ  �ظر�� ھ�ی (

�ل �� ,��Eز�نِ ��) ������ �)���� �ر�� از �ظر�� ھ�ی (���و�� و 9ذ�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�Eری ا�دام ا��Eو�� ا�راد �� ��ز�Eرِی �*�*ت ,و���� 
ا1م و �ظر�Aه و�ژه �ود و �� ا��م و�ژه �ورد ,���� و 9�E�را�ُ� ��ر����م �طور

����د %�����م، ��	و	��م، (رو(����م، ا�(�%����م و ��ره و ��ره( ا1(*�د �ود (
�� ���ص ��  �طور ا�ص و ��%�(�,� ��7 و طرد �ردِن ھر آ��K وا�;�ً �����<

 (� و �د����ن ا�ت ��،. �ط �ده �����دز ا1(��ر ��1*ب ���ده �� ���6 �ده �;�� ا
وا�;�ً روح (�زه ای در ��%�د ,��ش د، آ�,� �� �� ا�ن �;�ل �ر�وط ���و

�و��� راه  از ا�ن ��ث(� و ��6ت 9رو%(�ر�� د��ده �واھد �د و�ا�*=�� 
 ا�*=�� و ا����ِ� ط�*� ��رAر ��وی �(�*ق ���(ِن آر����6ی �زرگِ 9��ر�ت 

   .اھد �Aتھ�وار �و
  



١١٤   ��������� 
��������� در��ره                   

 

    م '�	 � �رو�	ر�	 در راه �9ول 
� !�و �� � آیا�راژ
	ره در   

�ن درک و �ردا�ِت وا�;�ً 51�� از ��ر �ر�ت (�ر��� ,وا�� ��ری ��ظر   
����ل �;�� ��6ود و ار(*�ء ����Eر و �و�د آ��ت � ا�ن ,وا�� رو�6ر�(� ��وی 

ا�ن ��(� در آ��ت �� ا�� . د�وز�د�A ا,(���1 و ��دی و �;�وِی ا���ن 9�ش ��ر
��(*�م ا%�ط و در ھر %�ظُ� (�ر��� ھو�دا ���ت �5��، (� ��ل از 9��روی ً�� %زو

ر وا�� در دورا��6ی ,وا�� ط�*�(�، �طور��5 و در ز �و���%��م �;�� د�آ�
����ً ��ورت ز�Eزا�A و 9�] ھ�ی ��(5فِ  �*��س� �زرگ و �وOKِ (�ر���، ا

�نِ ادر 9�] و (وأم �� �ر�)�ھ�ِی ا,(��1ِ� ��ا����ِ� ,د�د و �� ر��  �5��1 
؛ و ����ل آن ������ ��6ود و د,�م �� 9ذ�ر� ا	�(و�ف ھ� و �� 1*ب Aردھ�

ار(*�ء ز�د��Aِ� ا,(���1 و ��دی و �;�وِی ��ر در �*��س ھ�ی (�ر��ِ� �*در 
�(� و ھ��� (در�,� و ���� �;�� �طور آ: ���� طو��0 �دت و �� دو ��ل

;�� ��%�����م و در ا�ن �� آن ,زء از ز�د�A و د�Eری�م ��5 �  �ر�� و 
�5�ِت ز�دA �Aو��ِ  دAر��ورتِ   �)�5��ل ���(� (ر,د�د(رِ  �� ���(,�5 و  ( 

��ل و �;�دتِ . �ھر ��Eرددظ� ا���ن، �� در �*��س ھ�ی �ر�ت ��وی ا�زو�ِ� 
ا (���ل (�ر��ِ� �*در���� طو��0 �دت (��6 ��ت و �وی ,ر��ن (�ر�Y ر

��دھد، از �ر�تِ  ����ل ,وِی ��ر، � ذا(ِ� �طور �9��ن ��9ذ�ر (ر�� �واه و 
�ِل �9��ن ��9ذ�ِر ���م ا,(���1 و ��روھ�ی �و%د و روا�ط (و%�دی و �ظ��ورِت (

�;�وی او���ص ��Eردد، ��Qت ����د Pتِ . �رھ��و ��6 �	ز و �ر,�م ��6�رA 
�;�� �رط�قِ  �-��9ذ�ِر ا�ن �ر�ت ��ط*�ً   ���طق ا����� و 1*=�� �� از آ�,� 

��ل ����د�A ا���ن ا�ت ���0ره ���5 �واھد ���ت����د  - ��ط�ق �� ��و��ت 
 ��ر�ت از ھ�ُ� 59�دی ھ� و ��ا����� ھ� و  ���ت رھ�	ِ� (�م و (��ِم �لِ در وھ�5ُ 

�ظ�%م در �5�روی ز�د�A ا,(���1 و ��دی و �;�وی اش و در ������(ش �� 
�و,ودات ذ����ت ا������د ���د و آ��Eه �ر ا�ن ���� ��ر �;دِی ط��;ت و ���ر 

��ل ���ِ� او ادا�� 9�دا ��د��ل و ��).  

�ِ� ا���ل و در,�ت Aو������ Aونِ �   (� 59�دی و ��ا�����ت و �(�Eری و �(
��ون و �) ���Aروی ز�د� ا�راد ��ر و در �����(��ن �� ��د�Eر و ا��ون در �5

��د و �� 1ر�� ھ�ی �ر�وط �� ���ط ز��ت ت ا���� �و,ودات ذ ���رِ ������
 از د�د�Aه 51�� 9د�ده  و,ود دا�(� و ھ�وز و,ود داردو �,��� ط��;� و ��ره

�;�نِ ر�� و ���وِل �را�لِ �ھ�	� 1 ��) ��ِل روا�طِ �و�� و �� ��  آ��ن�و�� (
��د �����ط��;ت و �� ��د�Eر �E�  �را�,�م ھ�راه �� ا�ن �را�ِل Aذرایِ  ھ

������ت ط�*�(� و ؛ �� (��6 ط�*�ت وود آور�ده ا��ن �9��ن �واھ�د Aر�ت�و, �� 
�5�ت و �و��ت و �� (��6 (�ر�ب ���ط ز��ت (و�ط ا���ن و آ��ب 9ذ�ر��  �6�)
�Eری ا���ن �ر ��وا��ت ��ز )� ����ر در �را�ر �,��� ط��;� و ��ره �5

�(�7وت  ��دت ز����6ی �(� ��� ا%-  (�ر���ً �و�(�ھ��E 9د�ده ھ�ی �1ر�� و �5
� - از ��د�Eر��ل آن ���وب ���و�د �� در �5�روی ز�د���A ��ر و ��ر (
  .9د�د �واھ�د �د�را�,�م ��
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�ل در 1ر�ُ� ر Aر�ز ��9ذ�ر و �9��ن ��9ذ� (�ر���ِ    �ر�تِ �� ��وی (ر�� و (
��� داری �ز�د�A ا,(���1 و ��دی و �;�وی ا���ن، در �1ر�ظ�م ط�*�(� �ر

 Aذ�(� از ط� ا���%� از 9��ر�ت ھ�ی (در�,� و ����، �وا�طُ� ��و��،
����ِت ��دی و ��روھ� و �وا�(�6ی���;�ِن �و,ود آ��ده در  ا,(���1ِ را�ط و ا 

�5�ِت �زرگ و �راA�ر  O� �ِ;دِن �ط�د دھ�دهُ �رار��ن و �و���ا�ن �1ر، 
��ِت �ظ�م �ز�ور و (;5*�ت و (�;�ت آن�� �واھد �د، �و��� ا�ت �� ,��Eز�ِن (

�� در 1�ن ��ل ���د در�ردار�دهُ �5�ت �و���  ���� رھ�	ِ� �ط;ِ� �ل ��ر�ت از (
A�ِر �و�ِن �(;5ق �� اا�ن �5�ِت �زرگ و �ر. �ظ�%م ���دھ� و  59�دی ھ� و ��ا�����

�ل ���(ُ� آن ���و���م ,���6 ��67وم را�(�ن و وا�;� و (�آ��ده در وا�� ھ��ن 
�=ً �1ری از ھرAو�� ������ت ��9�(�%��(� و �;�� ,��;ُ� وا�ِد ,��6�� �ِ

ھرAو�� ط�*�ت و ������ت و (���زات ط�*�(� و ھرAو�� (*��م ��دی ھ�ی ��5 و 
�و�� و ھرAو�� (,�5 و (ظ�ھر و 9���ِد �(�Eرا�� و ��ا����� و ر�T آور و 

ا�ن ھ��K�ن ردی و ��دی و �;�وی ا��ن و ����ر��*ت زای ا,(���1 و �
�Eری ا���ن �ر ��وا��ت و ھرAو�� (�ر�ب ���ط ز��ت (و�ط ھرAو�� �(

  . ,��� ط��;� و��ره �واھد �ودرAو�� آ��ب 9ذ�رِی ��ر در �را�ر �ا���ن وھ
�و���م، در �طِ<  (�ر���ِ    �را��دِ � دAرAو�� از �ظ�م �ر���� داری �� ا�ن 

�ل � 9را(�Oِ ا,(���1 و �������ه ��(ُ� ���رزا���ن، از طر�ق ا���ِل (
 ا�����ت Aرا���ُ� راد���ل و ا�*=�ِ� ا�راد ��ر 51�� �ل 9رو%(�ر�� و ���رزه

�و,ود�ت  ��5� ����� آن درا(;5*�ت و (�;�ِت ���ظ�م �(�Eرا�ُ� �ورژوا	� و 
 �� ط��;ت و �� �5�روی ز�د�A ا�����6 و در ������ت ��ن آ��ن و در روا�ط��ن

�;��ی .�رددات ذ����ت ا������د ا�,�م �� 9ذود�Eر �و,� �KرAم ا��و��� 
 ��ر�ت و آ��دهُ �(�� و Aر�ز ��9ذ�ر او�ت %��ن، در �ط< �ف رھ�	� �ط;�ِ 

��دِی ط�*�(� در �1ر ��و�� �ر%� �� 51�� آن، ا�ن ط�*� ��رAر ا�ت �� ����ر 
 ��ا�(��ء ,���Eه 1��� ا,(���1 و (�ر��� اش دارای آن ,�6ن ���� �����د 

�و���م و���ً �وا�(�ر �� ��وی ,��;� ر�����ر �ر�ِت (�  �� ھ��وان(
�و���(�� �;�� ,�6ن ���� ای �� در ��دودهُ ز���ِ� �1ر ��و�� (�  ا�ت

�ن ھم 51�� و ھم ا����� ا�ت و Aروھ�6ی���(ر����;�ن ن �د  �ِ1�� ا,(
�����(د�Eر �1��در (ط�5ق �� ,���Eه 1��� ) ���ل 0�� ھ�ی �9	��� ا���ر ا,(

 دارای  و ا�د	و%وژ�O (� �دود �;��� �� ط�*� ��رAر ھ��وا,(���1 �ود ���5ظ
�و���م ھ�(�د و ���ر ا���ر و 0��� �C�ر از -ھ� و Aروھ�6ی ا,(���1 آر��ن 

�ن ا�ت ����� � ا,(�����1ش ����ِ� ا���ر�� ��Eرِش ���ط=ح ��طر����  
، ود����ر ا�(��ء ,���Eه 1��� ا,(���1 ا��ن در �Eرش و (7�ِر � -دا�(� ���د

�و0ً �طور��%7;ل و وا�;� ��ز ز�ر;� ����ً �وا�(�ِر �7ظ  �5طُ� آن ھ�(�د،��) 
�و���م ������د�ظ�م �ر���� داری و �� �� ���ن د�Eر،. ر �د (�ول �� 

�وع و در��، ������ �O ط�*� درر9رو%(�,��� �;�� در  ���5�ت �ود، �� ( 
 ِ�����و���م  ��%*وه � �طور و �و�ش ط�*�(�ِ  1���ِ  و,ودِ (��(;ِد 9ذ�رِش آر��ِن 
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(=ش و ���رزه ,6ت (�*ق �;�واِن آر��ِن �زرِگ ا����ِ� �(;5ق �� �ودش و 
�(�*ق Aردا�دِن ,��;�ُ  ر��%ِت (�ر���ِ  �وده و �د�ن �;�� 61ده دارِ � آن����دن �  
�و���(�� و ا�ن 9(����ِل 1��ِ� او (�ت �را�ط �;��� ��ورت ر�د ، ا�ت آ(�

���ود و ا%�(� ,6ِت ���,�م  در ا�ن را�(�ذھ�� اش و��ریو ��و��	ِ�  �5,)� 
 ا���K�ن �(�ول �ود؛  �طور ����ر���دِن ا�ن ر��%ت (�ر��ِ� �ط;�ً ���د

�����وب  آن 0�� ھ�ی ا,(���1 د�Eری �� در ا�ن راه �(�د اودر��%� 
�ِ� و,وِد ا,(��1ِ� �و�ش��5�� در �دود �;��� در �� ا�,�م ��Eرد�د �� در (� 

  . ر���دن ا�ن ر��%ت �� او (وا�ق و ھ��و	� دار�د
�K ِد ر   ا%�(� در��ن �را�، ا���دود (�ر�� ً�)��� �ِ���Kوب �*��س ھ�ی ز

  در ,��;���روھ�ی ��(5ف ا,(���1 و ����� و �;�وِی 1�ل و ���رزه ���ده
�م و ��ِف وا�;� و ���ِص  ��رو (�و0ت آ�را (;�ن �� 	 �ر�ت آن و (C�ا�ت 

�� در �*��س ز���� (�ر��ِ� �*در ���� ��5د �دت ا�ن �ر�ت و (C�	ر و ���د ا
�و���م  ��ل ���وی و �طور �و�رِی در را�(�ی(�و0ت در1�ن� ا�ر (�*ق 

���ود �6)���و���م ��ت ر�. ا�,�م ��E�رد و در �را�,�م ��6	� �ود �� 
����ً ( آ(�ِ (�ر���ِ �ھ� از و �رودوأم �� 9�] و �م ھ� و �ر ,وا�� ��ری، ھر�Kد ا

Aز�ر �	� در �*��س ھ�ی ��(5ف (�ر���، و%� �طور ��و (و�ف ھ� و 1*ب Aردھ
�� در ط� آن �طور ھد���دا�� �� ا�,�م ���د �� �ر��5 �� �را��5 ��(�6 �ود�ر 

�� ا���ل ا�(��دی و ا,(���1 و �;�وِی �(;5ق �� Aذ�(� ھ� و ��وِی ��)
�ل �9��ن داده�(�Eری و ���را�ری و ا�*��د و ا��رت �طور ���ده و �,����ن  

�و�� ����م ����ده ���ود ��(*ر �5�ِت �ظ�م �و��� وا�;�ً و از ھ�� ,�6ت ا����� 
 �ر�ت (�ر�Y،  در (�5�ِل ��6	� Aر�ز��9ذ�رِ  ����را�ن، در (ط��ق �� ا�ن ��رِ .Aردد

�� ا���لِ ���ِ�  و (;5*�ت و (�;�ت 1��� ا��ن �ظ�م ط�*�(� �ر���� داری(�� و (
�� Aر آ��6 ����د ا���ل Aو��Aوِن  د�د�Aھ�6 و 1*��د و ا�ده ھ�ی (و,�د	و%وژ��6 وا

�ذھ��ر����م و ���ر �Eرش ھ� و Aرا�ش ھ�ی ب، ����و��%��م، %��را%��م، ��� 
�و���(� ������ ,�6ن ���ش و �م ��ا����� �� �را�� و �را�,�م �ود ,�6ن ���ِ� 

�=ً ���� ط�*� ��رAر ���د�� �در ا�ن ار(��ط، (�7وت ,�6ن . ��ء ����د زوال و ا
�� آن ا�د	و%وژی ھ�ی د�Eر در ا���ت �� ,�6ن ���� ���و���(� �� (� ����

�و���م رِ �ز�ور ��ز(�ب و ����Eر و �و�د دھ�دهُ �ر�ت Aر�ز��9ذ�� (�ر�Y ��وی 
��د در ��%��� ھ��ُ �وده و �;���0 در ا�ن را�(� �ر��� آن ورد و ���رزه 

����ً از,�6(� و �در,�(� �(�7وت از ��د�Eر، �ی د�Eر، ا%ا�د	و%وژی ھ��(� ا
����د 51�� آن ,6ت A�ری و �ر�ورد و 1�ل����� 1*��د و ��ورھ� و ارزش .��) 

�;�وِی  ھ�یِ  �رھ�Pِ ا�د	و%وژی ھ� وھ� و 1=	ق و ا�=���ت و ���ر ا,زاء 
,�6(� � از ط�*�(ِ� �ورژوا	� و �رده �ورژوا	� و 9����ر���� داری و �

�(ر�رای �7ظ �و,ود�ت �و�ش�  �را���ا����� ��� در�را�ر 9��رویِ   ���(ر �� 
�و���م  �Aر�ت����د، ر�ز ��9ذ�ر (�ر�Y ��وی ���ن �*�و�ت و ��ز �*�و�ت �%

�و���(��ً ,�6ن ����  ����در (  ا����� و 51�� (وأ��ً  راد���لِ  و ھر �Eرشِ  (
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�����ن �� ��د�Eر و �� ���ر  EKو�Eِ� ز�د�A ا�����6 و روا�ط� ھ�یز
 �ر��ب )�و,ودات ذ����ت ا������د و �� 1ر�� ھ�ی �;�ِن د�Eِر ط��;ت

�ورد از ,6ت �� ,�6(� و ً�����=ً ا�����  (�*ق ,��;�ُ  �وا�(�رِ  �� (�� وا�;�ً و 
 ُ�;��و���(��;�� ,��(�ر�Y ��وی (�*ق  و ھ�راه و ھ��و �� ��ر �ر�ت  �وده 

����� �;�  .دا�ن ,�
�(� در ا���ت �� د�Aه 51��ا��,� �ط5ب از د�   (� � �� وا�< و �د��6 ا�ت ا

�و���م ، �� از �ظر�Aهِ ���رAری ����(�  وا�;�ً ط�*�(�ِ ا�ن �ر�ت (�ر�Y ��وی  
���;��ن �� Aذار از �را�ِل �روری �� و �� ��وهُ در �دا�ل �دت ز��ن 

 د�Eر �K ت �� ط� �K دورا��6	� �� �;��ر و ا�,�م A�رد، EKو��ا�*=��
���رھ�	� و� �K ر�ت در طولA ورت �واھد� �	�6��� K�زھ�	� �� - دت ز

�E)روھ�ی���دھ�ی  ���5فِ  �� �را)�� �� ا,(���1 و ����� و  دهُ � 1�ل 
 �� ����� .ا�د	و%وژ�O در1ر�� ,وا�� ��ری درز����6ی آ(� �واھد دا�ت

��ود و از 1ر�ُ�  ��=ً در ا�ر رو�دادی ط��;� ���5 �، اAر �وع ��ر��ده (ر،
 ���6, �;��و���م �;�� ,��ھ�(� �ذف ��ود، �رور(�ً و �ط;�ً �� �1ر 
�� ���ن دا�(� ام �واھد ر��د و%� EKو�� و �K و�ت آن  ���و���(� ��67و�

 ��  ��ل و 51��ِ و%(�ر��	�ر �9ِ � ��ظر �ن، �C�ر از راه ا�*=.���;5وم ا�ت
�و���م، �� ا�(��راً ��1رت� �و���%��م �=����5 9س ��ِ � (�ر از (�*ق �ر��5ُ 

�ل ا�(��د� ,�از ر��دنِ ���;��� از ( �ِ���ی وا,(���1 ;� �� �طِ< 
�)��%�)�9��  ر�ور���(� و���ط=ح (در�A Tرا���� و ��رهِ  ���رھ�ی، ھ�� ا�ت

����ً �و,ود آ��دهُ � (=ش  �;��	� ,ز، رو�6ر�(� و �طور��5، د�Eر�6ر��ل ا
�ز �� 1*ب ا�دا�(ن و �� ���د ھم �طر�*� ��ورت *ب ا�دا�(ن و � �� �1رای

�� Kون و Kرا �طور وا�ط� و ا����ً  �ر�5ُ� (�ر��ِ� �;�ِن �=د�Eر درآوردنِ 
A ر��5ُ �روری ,6ت��و����� �;�� � �;�  �و���%��م  ا�(*�%�ِ  9�و�(�ُ ذار �� ,�

  . ��واھ�د دا�ت
�و���(�6 �;�وان    � ��ا%�(� �*�ود (��رو%(�9��روان 9را�روزه د�Eر0زم ا�ت 

�و���م ھ�(�د و �6�Kو,� �� �آ��6	� ا�ت �� ��ش و �م ا�*=�� و �واھ�ِن (�*ق 
�و���ت و �ورژوازده و ��� دروا�� ���5 ��ر ����� �� )ا�د �ده» ���د«

�5�� �و�ش را (�*ق ن و �;�ن آر��ن و ھدف ��	� و ��6	 ���(�ً رو��
��و���(� �; وا�;�ً  ,���6ِ  وا�دِ ;�ُ ����دن �� ,���� �;�وان ��و��   ���67و� ��

ام �دا��د و �(� ا%�*دور �� (رو�T و ا��1ُ� ا�ن ا�ده �9رداز�د   ���ن ��وده آ�را�ن
ِن ا�ن ,��;� را �طور و راه و ا�(را(ژی  �ورد ���ز ,6ت �(�*ق Aردا�د

 ِ>��� ��و ا�(را(ژی و (��(�O ھ�ی �*(�ِ�  (;	�ن �رده و د���ل �����د 51
ا%�*دور �� آن  ��ل �(� در1�ن  را �ود  در ھر �ر��5 �;�ن (�ر�����وری

�و���(�،  وا�د ,,��;�ُ . ��� 9�و�د زده و ��ط�ق ��ز�د6ا�(را(ژی ,� ���6
، ��1ر(�ت از ,��;� ای در 1ر�ُ� �ل A�(� ھ���Eو�� �� ��=ً ��ز ���ن Aرد�ده 

 ط�*�(� ��م ��دیِ �� در آن ھرAو�� ������ت ��9�(�%��(� و ھر�وع و ھر��ل (*
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�� (;5*�ت و (�;�ت و ������ت ط�*�(� و ھرAو�� (*��م ��دیِ ����5 و �و�� و ( 
�� و ر�T آور و ا��رت ��ِر �� و ظ�%�����ا ��(*�م و ��ر��(*�ِم ��Aونِ �Aو�

��دی و  ا,(���1 و ,�;� و �ردی و�;�وی و ا�د	و%وژ�O ا��ن و %ذا ھ��K�ن 
وا��ت  ���و,ودات ذ����ت ا������د �;��ھرAو�� �(�Eری ا���ن �ر ���ر 

�ل��Aو�� آ��ب 9ذ�رِی ر���(� و ھرAو�� (�ر�ب ���ط ز��ت (و�ط ��ر و ھ (
��ن ��وا��ت در �را�ر �,��� ط��;� و ��ره د�Eر �طور �ا���ن و �(� ا0

 ُ���ل و �ط;� و �9�دار �9��ن 9ذ�ر�(� و �,����ن ������ت و و�;�ت ,د�ِد ازھ�� 
 ً=����ن ا�,�م �و�دهُ �9��ن ا����� �,�6ت ���(*رAرد�ده ا�ت و ��ِر (� �دا��ِر 

دادن �� �(�Eری ��وا��ت Aو�(�وار �ر A��ھ�وار �K���K ھ�وز ا�,�م �Eر�(� 
  . در ��ِل ا�,�م �دن ا�ت

 ����(وان در��ره �دت ز��ن 0زم   ا� ��ژی  ,6ت (�*ق ا�(را(وا�< ا�ت 
�و���م� ای  اھداف و طر�ق و ��وه ��ا�� �ط��ق �;�� در و,��6ِ� ��ول �� 

�ن (����ل ���ن دا�(� ام و ��  و%� �K���K؛ذ�=ً ���ن �واھم ��ود 9�ش ���� �رد 
���� دا�(� ����م �رآوردی ����را,��%� و ��5 در ا�ن ز��واھ�م �6ر�ورت  ��

��نAن�  و ��وه و طر�قاف ��(وان 7Aت ��، در�ور(��� �7رض ا�ن اھد 
 9ذ�ر�(� �ود و درا���ورت �K���K �7رض ��ر رو�6ر�(� در�ت�طور ���� و 

و ���(�ً �� �و�*�ت 9�ش رود، ��زھم، �ر��ب EKو�Eِ� (�و0ت و رو�دادھ�ی 
و�وع ����ده در ,�6ن  ا,(���1 و ����� و ا�د	و%وژ�Oِ  ا�(��دی و(�ر��� و

 ِ�Eو�EK �� ژه در را�ط��(آ(� �و��و���� و  ��رآ(ِ� ر�د و 9��ر�ِت آ�Aھ� 
���رزهُ ا�*=�� 9رو%(�ر�� در ,وا�� �ورژوا	� و �ر��ب EKو�Eِ� ا�ِر آ(ِ� 

�ل �و���%��م ��  EKو��Eِ (�*ق و (و�;� ,��6ِ� �و���%��م و�� �را��د آ(ِ� (
�ن ا�ت (� �Kد���و���م، � �ده �� �(� ���)ر  ��(�� �6Kر)ن �� �Kد�(دو �� ��(

�و�طول ���د (� ��*��س ,���6 �طور�م در�ھدف ��ول �� ا�ن   ً �ل  ���(��� 
�و���(�6 ������ت از ھم ا��ون و . �(�*ق Aردد��;ذ%O و �6ر��ل ��ظر �ن 

(�6ی � ار(��ط �� �;�%���5ظ �ظری و �ر���� ای و در در ھرز��ن در آ��ده،
 ِ�5����رزا(� و1� �طور دور  �(� ا%�*دور، �وری و ,���6 �ود در �ط< 

(�  �(�، ه و �ر�وردی �*در ���� دراز�دت و�Eو دور�Eرا�� و �� �ا�د����� 
��(وان �� و از  �طور �*�� ��دا�� ھدف ��6	ِ� ا�,�د ,��;� ,��6ِ� وا�;�ً ،آ�,� 

�و���(� را �د�ظر �رار داده و د���ل ���دھر,6ت�  .  
ا�(را(ژی «   �K�ن ا�(را(ژی آ(ِ� ,���6، �� از �ظر �ن ��(وان آ�را �;�وان 

آن  و ذ�=ً ��ز ھم در��ره �طرح و د���ل ��ود» ِن 9رو%(�ر��,��6ِ� ا�*=�ِ� �و�
�ِل آن در �ط< (و��< �واھم داد��ھر ، ط�;�ً از طر�ق (�*ق �و���%��م و (

�و1ُ�  �ط<�6م 9�و�(ِن ا�ن رو�دھ� در��ور �� ���د (;دادی ��ور ��ھم و ,� 
�و��. ��ورھ�ی ,�6ن �(�*ق ���ود��م (��6 و �;6ذا د���ل �ردِن �و���%��م و 

���Aور �طور,دا���� از ا�ن %��ظ و - �ر��ً در ��ور �ود و در ا�ن �� آن  
��ِر در9�ش - �ر��ظر از ,�6ت د�Eر ����د �ر,�م �و�*�ت آ��زی دا�(� ���د �� 
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�و���م در 1� ���< و �� �را�,�م  �� (��6 راهِ - �ُ� �ل A�(�رAر�(ِن راه ا�,�د 
����� رھ�	� ��ر�ت ھدف ��	� ���وب  و ا�و0ً  �وده9�روز��دا����6	ِ� �
�و���ت و ھر Aروه ��ھر .  �(�7وت �����د-��Eردد��و���(�رد ��  �زب 

 �ر در 0ک �ود« �دهُ ���ط=ح  ��ش و �م �(داول����(� ر�ِم �����<ِ 
�و���م در �*��س 9�ش از ھ�� ھدِف ��ول  و %ذا را (رک ����د»�رو�ردن� �� 

�ل ,���6، و �� �و���%����ن ��6	� و  �*��س ��ور �ود، را �;�وان آر��م در
 ِO�)ر را ���5ظ �ظری و در 9را���	� �و�ش در�ظرA�رد و �Eو�� ا��� ا�ن ا

%�ت (���=(� اش �(� ا%�*دور �طور وا�;� ��5وظ �ا,(���1 و ����� و �;
�6���د و �� (��6 در��ِن �;�%�(C�5�) ,� و�و �ی (رو �����1 و ���� و ا,(

�)=���ری و ذھ�ِ� ا�*=ب (�ر���ً �ورد ���ز و �و�ژه در راه (دارکِ  (�� 
��ور �ود �5��  ���ط=ح ,��;ُ� ��ص �ورد �ظر ��� درا�*=ب �و���%��( 

�*�(� (� آ�,�  ���5� ,6ت E���9و	� ��  �و�شدور ا�ت در �;�%�(�6ی 1
���ن و,�رِی ��رAران �� ���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 ,6ت �طور 9�E�را�� �رای ��رِ 
�ورد ���ز ���ظوِر  �و�نِ  ا�*=��ِ (�Q�ِس ��ز��ن ,���6ِ   �Eھ���ا�,�د 9�و�د و ھ

��(5فو ا(��د 1�ل ��ن ���رزات ����� و ا�*=�ِ� ط�*� ��رAر در ��ورھ�ی  
  ھ��K�ن و (=ش ����دن (���=ت ��ن ا%��5 �;�%�ت در ار(��ط �� ا�و آ��Eه �رای

 در ز���� ھ�ی �ظری و ����� و ا,(���1 ��  و ���ورت,6ت (��دل �ظر
��(	ور�Oِ  د�ت آوردھ� و �وآوری ھ�ی (�6ی د�Eر ��ورھ� و آ���	� �����و

 �ظرات و  در ا�ن ار(��طو  �و�ش ��وده��ر����(� در ���ر ��7ط ,�6ن
�ورد (و,� و �رر�� و در�ورت %زوم �ورد �*د �ظر�� ھ�ی �طرح �و�ده را 

��ر����(� �ر�ورد ��ھ�ی ��در�ت و  �� د�د�Aه ا�(*�د �رار دھد و ��و ���  
     . و ��ره و ��ره����د

   در �را�ط ا�روزه و �� (و,� �� (,ر���ت Aذ�(�، (;*�ب آر��ن و ھدِف 
�ل ��(5زِم د�ت ����و���م ,���6 ��;��ی وا�;� و ���ِ� (;داِد ��ول �� 

�و���(�6 �;�وان 9��روان ا�*=�� 9رو%(�ر�� �� �ھر�K ���(ر و ���(ری از 
���ل ���(ُ� ��ر���و���م و طر�ق�67وم ���< و (� و �ط ��(ِ� �و���%��م و 

 ِ��� 9��ر�ت 1�5ِ�  آ��Eه 51�� و ا�*=�ِ� (�*ق ����دن �� آن و ���<ِ 
و دف و در ا�ط��ق �� ا�ن طر�ق  ھ ا�ن ��ول ��ت آ��ز آ��6 در را�(�ی�و�*�

�����وط  �*د�(�ً  و ا���6، ھ���Eو�� �� 9�ش از ا�ن ���ن دا�(� ام،؛ �����د�ط  
�و���(�6ی �� �(�*ق Aرد�دِن ا�ِر ��ز�Eرِی �*�دا�� و �*�*ت ,و����ُ �1�وم  

���ن دادِن �(�  د�د�Aھ�6ی �ورد ��ول �ود و ��%�(�,� 9��ورھ�ی ,�6ن ���ت ��
��ن ھ�ر�K ����دی (ر و ھ�� ,���� (ر �� �ط�ھ� و �*�	ص و ا��را��ت و ا0

  .ا�ت 1*ب ���د�A ھ�ی �ظری و رو�ِ� ا�(��%ِ� �ود
 ,ر����6ی  �� ���د 51�� و ا�*=��ِ 1�و�ِ� ���<ِ و �ط ���  در ز���ُ� راه 

�و���(� در 9را(�O ا,(���1 ا��ن��و���م ,���6� در9�ش  ,6ت ��ول �� 
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����ب ��دا،A�ر�د �� م �� �رح ز�ر �ود �ظر �,ددِ 	�ِ  و ��زAو �� ادا�ُ� ���نِ �م 
  :9ردازم�

�ِل ا�(��دی و ��   ا�*=ب (�ر���ً �روری در ھر ��ور، �� در�(�,ُ� (
 ��ش و �م 1*ب ���دهُ ��و��، ھر�K ا,(��1ِ� آ(ِ� ��ورھ�ی �ر���� داریِ 

���(� در 1�ن  �د، ����(ر و ���(ر ��ورت ا�*=ب �و���%��(�  �(,�5 �واھد
�ل ,���6 	� از �را��دِ ��ل ������ ,ز���و���م در �*��ِس � (�ر��ِ� ��ول �� 

 و�وع .و �(� ا%�*دور در 9�و�د وا�;� �� ا�ن �را��د �طرح �A(� و ا�,�م 9ذ�رد
�����د و  �و�;�ت 1��ِ� ا�*=�� ���� وا�;ِ� ا�*=ب در ھر ��ور ��وط �� و�وع

6�(ر از ھ�� �� �ط< ا�Aھ� ط�*� ��رAر و  �ُ �را�,�م 9ذ�رِی 9�روز��دا��آن 
 در (وده ھ�ی و��� �ردم و��%�(�,� �� �ط< �ط�%��ِت ��%7;ل و ���ص آ��ن

  �K���K �و���%��(� ���د و 9�روز Aرددا�*=با�ن .  ��(�E داردز��ن ا�*=ب
�;ُ�  از �ر���� داریدAرAو�� �روری �رای ا�(*�ل�, ����� �� �و���%��م، �

��ت �ر���� و در1�ن ��ل رو�درھ�	� �=وا�طُ� ��ول (�ر���ِ  � ���(� از ��
�و����و���(� ھ�(� 9�دا ,���6 ا�,�م ��ورت ,��;� وا�د �م، �� �ر�� �

�ورد در�ور(���.���ب ����د�رد، � �واھد �;�9�ش �رط  �ظر ھ�وز  در ,�
�� ��=ً  9�ش �رط ھ�	�- 0زم �رای Aذار �� �و���%��م ��دی و ا,(���1ِ ھ�ی 

و در1�ن ��ل �O رژ�م  (����ده ���د�و,ود  -�ورد �رر�� �رار Aر�(� ا�ت
�ورد ���ز ا�ن ,��;� �و�1 ا�*=ب  ا�*=ب (�ر���ً )ا�(�دادی ���م ���د 

ھ�ی �ورژوا وا	� و آزادی  ا�ت �� ���د د�و�را�� �ورژOد�و�را(�
�5(ر�ن ��ل آن���ل �ر (���  -د�و�را(�O را در )�� �5�   �را�ریِ  ����ِ *قِ از,

���ن �*وق د�و�را(�O ا�5�(�6ی Q) رد و��5 و �5�ت ھ�ی �(�د�ده و ��ن زن و 
  �ر�رار ��زد و �� �O (�ول ا�(��دی و �O ,6ت A�ریِ -  �����د��ره ��ز
��رAران و  در �KرKوِب ,��;ُ� �ورژوا	� ,د�د ,دی و �9�دارا�(��دیِ  �ِ7� �� 

���ن )� -روزی� در�ورت 9-�*=ب د�و�را(�O(�*ق ���د؛ ا�ن اھ�ُ� ز�
 �������ن 9ذ�ِر ���ِن (� �دا��ر اQ) ِن��;� ای را در �9 �واھد دا�ت �� در��,

���ن در �KرKوبِ )��ر�  �ُ5�Oوا	� در1�ن ��ل �ورژ �ظ�مِ و ���%< ز� 
�ِل ���(ِر ا�(��دی و ا,(���1 و ��%�(�,��;�ن (�ر��� ,6ت��  �راھم �دنِ  (

���وب ��Eردد�� �و���%��م Aذار و ا,(���1ِ 9�ش �رط ھ�ی ��دی  . 
 ا���ر ا,(���1 ��روھ�ی ا�*=ب �و���%��(� را ط�*� ��رAر و 0�� ھ�ی (�(���ِ 

������و1ُ� ا���ر  ا�*=، و ��روھ�ی,��ز�ور را ط�*� ��رAر و  O�)را�ب د�و
�����) �5�,�� و �ورژوازی �وOK و ��ز ���د �ورژوازی )»9رو%(�ر ����«و 

ری و ��(�� �ر  ���< 51�� و ط�*�(� ��رA �ط ���ِ و. �ط (���ل ��دھد�(و
ھ�ی Aذ�(�، در ز���ُ� EKو��E �;�%�ت درس آ�وزی  از �ط�ھ� و ��در�(� 

�و���(�6 در 1ر��ُ ��1����ورھ�ی ,�6ن، ا,( �ُ� -  در دوران ��و�� در ھ
رزات  ا�ر �د��6 و �رورِی E���9و	� �� ���ز��د��6ی ���ا%�(� �� (و,� ��

���نروز�ر)�6�(ر ازھ�� ��1ر(�ت   رو�6�ر�(�-ه و �� ,�رِی ��رAران و ز��
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 �;�%�ت (رو�,� و (�5��E� �� �Cه و �ر�وردی ����ر دراز �دت و �� ��وهُ از
�ر و 9�E�را�� در ���ن (وده ھ�ی و���ِ وا�;�ً ����ب و �و�رِ )����رAر 51�� و   
�ش ���ظورِ )��و ��ط وو ز��و��� �طور  ا�ن (وده ھ�ی ���(� ار(*�ء آ�Aھ� 

 �Kن ھر���؛ و �K�ن �;�%�(� ���وص  (ر و ھ�� ,���� (ر ����دی�(� ا0
���وب �ده  �;��67وِم (دارِک ��ری و ذھ�ِ� ا�*=ِب (�ر���ً �ورد ���ز ھر,��

 رو�6�ر�(� �طور و ��1د(�ً ���د (� ز��ِن (�*ق 9�روز��دا�ُ� ا�*=ب �و���%��(�
     . ��د (داوم �9�و�(� 

 در ا��ر  ز���� در آ��ده   ا�ن ��(� ��ز ���ل ذ�ر ا�ت �� �K���K �7رض
�ِل ���ل �ر ا��ر�ت ,�;�ت د��� و �� ��زان ���� از ()����ورھ�ی ,�6ن 
��9�(�%��(� ا�*=ب �و���%��(� ا�,�م Aر�(� و �و���%��م  �ِ1��ا�(��دی و ا,(

� اAرھم �ر��ً ھ�وز 9�ش �رط �ر��9ده ���د، ��ظر �ن، در �������ده ��ورھ
ھ�ی ��دی و ا,(��A �ِ1ذار �� �و���%��م �راھم ��ده ���د ا�,�م ا�*=ب 

        .�و���%��(� و Aذار �� �و���%��م ��(وا�د (�و%� (�ر���ً �روی و �,� ���د
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