 ﻡ ,ﺱ ﺱ و  / 9ﺱ "د اﻥSJب

اﺱ ١٣٨٨ ,Nﺱ ل ﺱ ّم -دورۀ د ّوم -ﺵ رۀ ٢٩

ﻡ ز ر راز

 ا  ر و ا   
دو "#د از  ﺱ ﺱ وا 

ﺱ'ﻡ+

  :

 ١٧
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ا"ان  ام ﺱ ﻡ رود؟
ﻡزیر راز.
ﻡ1د اﺡ67 .8اد ،ر123 45ر .ای'ان ،در
روز یزده= 1ری ،ﺏ ﻡ;ﺱ ٣١ :اﻡ ﺱ*'د
"ا@+7ب اﺱ@ﻡ!" ،ﺏ'ا .ﺡﻡن 1Bد در "'2ان
ﺱ';Cا') !7د .ای "Fه'ات دو! ﺏ ﻡ;ﺱ:
ﺱ*'د ا@+7ب  ) ،١٣ ٧ﺏ رو) .ر Gﻡ8ن
123ر .اﺱ@ﻡ! ای'ان ﻡ; ،8 'Hدر ﺡ!
ﺏ'$%ار '%دی ) 8ﺏ'ا .'%1I3 .از "JّH
ﻡ' Kﺏ دو8" ،:اﺏ' اﻡ;! 8ی .8در "م
ﺱ1Pح  '2ا"Cذ  M8ﺏ1د.

ﮥ ٢

$%ار"! از ّ ﮥ ه*! )ر'%ان ای'ان
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ا"ان  ام ﺱ ﻡ رود؟
ﻡزیر راز.
ﻡ1د اﺡ67 .8اد ،ر123 45ر .ای'ان ،در روز
یزده= 1ری ،ﺏ ﻡ;ﺱ ٣١ :اﻡ ﺱ*'د "ا@+7ب
اﺱ@ﻡ!" ،ﺏ'ا .ﺡﻡن 1Bد در "'2ان ﺱ';Cا') !7د.
ای "Fه'ات دو! ﺏ ﻡ;ﺱ :ﺱ*'د ا@+7ب ،١٣ ٧
) ﺏ رو) .ر Gﻡ8ن 123ر .اﺱ@ﻡ! ای'ان ﻡ;،8 'H
در ﺡ! ﺏ'$%ار '%دی ) 8ﺏ'ا .'%1I3 .از "JّH
ﻡ' Kﺏ دو8" ،:اﺏ' اﻡ;! 8ی .8در "م ﺱ1Pح
 '2ا"Cذ  M8ﺏ1د.
در .'%هی! در  :Uه .ﻡ '2 TICﻡن
'7وه .ﺏ ،!Hا ،!"X@Yس  !VCه و
ﻡZﻡ1ری '7و ه .اF7ﻡ! ﺏ ه1اداران ا[1زی1ن) ،
ا)]'ًا 13ا7ن ﺏ1د ،87رخ داد13 .ا7ن ﻡ'ض "@ش ﻡ!
)'د8 " 87ا .ا'Xاض و 1Bاﺱ ه .دﻡ')1ا"a
1Bد را ﻡ'Pح );; 4I[ .8در ﻡ; bYﻡ'2" TICان ﺏ
ﻡ' Kدر8" .8 '%اد زید .از 8'Yاران ا'ا!Y
دو :ﺏ ﺏ"1ن و %ز  cIﺏ  ) !ّ3در ا'Yاف
ﻡ') .82وﺏ! ،ی! از ره'ان ا@ح '% ،eIYد ه=
Gﻡ M8ﺏ1د 87ﺡ') Iد 87و ا3ز1[ Mﺱ او ﺏ :ّ3
"Fه');;%8ن را 87اد .87در ه زﻡن ،اﺡ67 .8اد
ﺏ'ا .ﺏ! ا;Xی! ﺏ 'fب ،در ﺱ';Cا1B !7د ا@Xم )'د
) ای'ان ﻡ M8 b1اﺱ :اورا17م ﺏ :در!;f 8
 M8را1B ،د ".8;) 81
در 'ای hﺱﺱ!  7 8;g ،!Iﺡ $5اهّ :اﺱ::
   Uرژ
!  ) :7در .'%ه .ﺱﺱ! درو !7از ی aﺱ1
و ه 1Yر اداﻡﮥ ا'XاKت ﻡ Cدو :از ﺱ.1
دی*' ،رژی= ای'ان را  ،TKﺏ! ﺙت و Gﺱj[ eی'
)'د Mاﺱ .:در وا JUاﺏ$اره .ﺱ')1ب رژی= ،از [،m
ﻡ'اﺱ= روز ﺱ*'د ا@+7ب  ١٣ ٧را ﺏ'7ﻡ ری .$و
ا'3ا )'د 8;g !Y .ه ﻡ M87ﺏ  ٢٢ﺏ'7 ،2و ه.
ا !"X@Yﺏ'اG .ﻡد Mﺱز' .ای hﻡ;ﺱ eدر روز

٢

"Fه'ات 8 ،ه " از روز7ﻡ *7ران ﻡ TCو
ﻡ c+را دﺱ*' )'دG .87ن ه ا)]' روز7ﻡ ه.
ﻡ TCو دی*' رﺱ 7ه ،ﻡ 8;7وﺏ@گ ه را ﻡ8ود
)'د 87و در 27ی :از روز  cUاز "Fه'ات ،ﺏ'ا .ﺱ:C
"' )'دن ار"Yت و اﻡن ﺱزﻡ87ه! '7وه.
ﻡ TCدو :و ه8" ;oی'B 8رﺱ ،!7ﺱ'وی 4اس
ام اس ﻡ1ﺏی cه و ﺏ mCا !FXاز ای;' '2 :7را
') JPUد .87در ه ﺡل ،دو :ای'ان ﺏ " cPا@Xم
ن  8;gرو ِز ﻡ1ا! و "2ﮥ ا"1ﺏ1سjf ،ا و دی*'
)'د ِ
وﺱی cﺡ cو G " ،c+7ن  ) 3ﻡ! "1ا'7 :7و ه.
1Bد .را ﺏ "'2ان وارد )'د " ﻡ8ان Gزاد .را ﺏ
"1B 'Cد در Gورد و ;%871ن )! ﺏ'ا .ﺱ';Cا!7
اﺡ67 .8اد دا ﺏ.8

@ ﻡ rّCqاﺱ ) :ی aرژی= ﺏ ﺙت و 8Uر"; 8ﺏ
)ﻡ ً
ای  2;" .8;) !7 cX cی aرژی=  TKو وﺡ:q
زد ) ،Mدر ﺏ'ا' !+X !7و ر ،ﺏ'ا .یدﺏ1د q3
رو) .ر Gﻡ8ن 1Bد دﺱ :ﺏ ای ﺡ 8از ﺱ')1ب ﻡ! ز87
و ﺡ! )ر را ﺏ ا8Xام  " 8;gاز دﺱ*' %8ن ﻡ!
).87q
و ّ @Vا#ز ن "اﺹSح ;"6
"Fه'ات  ٢٢ﺏ 2در ﻡ+ی ﺏ "Fه'ات روز
1Xرا ،ی : aﺏ'ا .ا@ح IYن ﺏ1دF" .ه'ات
1X) !IUرا( ﺏر ﺱزﻡ87ه!  '" M8ﺏ1د و ﻡ'دم
ﺡ! " ﺡ Iﺏ '7و ه .ﺱ')1ﺏ*'  m[ $7ر; .8در
ﺡ! ) در "Fه'ات روز  ٢٢ﺏ8" ،2اد "Fه'
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);8د%ن ﺏ ﻡ'ا" ') eﺏ1د ) ﻡ; ) :+Pای )هm
"8اد ﺏ د cﺱ')1ب 8ی'7 IX 8وه .ﻡ TCﺏ(8
اﻡّ  :fوا uKره' .ا@ح IYن در Gن "Fه'ات
@ ﻡ rّCqﺏ1د .ﻡ') .82وﺏ! د ً +Uﻡ cو زﻡ !7را
)ﻡ ً
) ﻡ! 1Bاﺱ :ﺡ')1B :د ﺏ ﺱG :زاد .را 'وع
); ً ;IX ،8ا@Xم )'د .ﺏ;ﺏ'ای '7وه .اﻡ;! او را ";2
[ 4از  8;gد ) +Uوارد Bﺏن  M8ﺏ1د ،ﺏ 7B
ﺏز'%دا .8787ﻡ'ﺡ ﻡ1ﺱ $7 .1ﻡ 8;7دت ،cU
[ mاز Gن ) ﺏ1ا 87ﺏ 7Bن ﺏی 8در 7Bﮥ 1Bد ﺏ
وﺱIﮥ '7وه .اﻡ;! ﺡ M8 4ﺏ1د .ﺏ;ﺏ'ای دو ره'
ا !Iا@ح Yن ) ﺏ'ا .ﺡ1wر در ای "Fه'ات
'ا1Bان ه= داد Mﺏ1د 2;" 7 87در Gن ')'7 :د) 87ی
17ا ،(8;;) :)' 8;7ﺏ Iاﻡ' ﺱزﻡ87ه! ﻡ'K
در ای 'ای hﺡس را  $7اH7م 87اد .87ﺏ' !Bاز
13ا7ن ﺏ اﺏر 1B cXد ﺏ;'ه .ﺱ $را ) 7q7ﮥ
ا@ح IYن اﺱ ،:ﺏ 1Bد ﺡ') cد ،87اﻡّ ﻡﺏ !+ﺏ'ا.
Gن )  ﺏ ﺡﻡن دو =g'[ ،8;;) M1I3 :ای'ان را ﺏ
ه'ا1B Mد دا; .8ای )1د U@Xﮥ ره'ان ا@ح
 eIYﺏ ﺱزﻡ87ه! ﻡ' ،Kﻡ ً ;xPاز دyی cا!I
ای  :ﺏ1د') .وﺏ! و ﻡ1ﺱ ،.1ﺏ mاز "@ش ﺏ'ا.
ﺱزﻡ87ه! "1د Mه ﺏ'ا .رﺱ8ن Gن ه ﺏ 1Bاﺱ ه.
دﻡ')1ا"qن ،ﺏ د7ل ﻡjا)' Mﺏ رژی= Bﻡ; ا– .
اﺡ67 .8اد ﺏ1د Mا .87ا[1زی1ن ا@ح  ،eIYاز
ﺱزﻡ87ه! 13ا7ن ﻡ! "'ﺱ ،8زی'ا ﺏ 1Bﺏ! ﻡ! دا) 87
ا '%ای  m;3ﻡ1 cqد ،و ﺏ1ا1B 87د را در ﻡ@ت
و '2ه ﺱزﻡ87ه! );';) ،8ل Gن دی*' راﺡ1C7 :اه8
ﺏ1د.
و\ 2ه   [,Zد ا و Zاﻥ ن
"Fه'ات روز  ٢٢ﺏ 2رﺱ ً از ﺱ .1ره'ان ا@ح
' eIYا1Bا M8 M87ﺏ1د و 17ا :7ﺏ اه8اف 1Bد ﺏ'ﺱ.8
اﻡّ "Fه'ات روز 1Xرا'" qB ) ،ی  " 717ﺏ
ﺡل ﺏ1د ،از ﺱ .1ره'ان ا@ح ' eIYا1BاM8q7 M87
ﺏ1د ،ای 1Bد 13ا7ن ﺏ1دG ) 87ن را ﺱزﻡ87ه! و
ﺏ'7ﻡ ری') .$د .87ای '3ین ،از هن اﺏ8ا.
ا'XاKت " ﺏ اﻡ'وز دی M8 M8اﺱ .:روز  ١ژو5

٣

 ،٢٠٠٩د ّوﻡ ﺏرF" ) .ه'ات ﺏر  !FXدر
"'2ان ﺏ'$%ار  ،8ای 13ا7ن ﺏ1د ) 87ره'ان ا@ح
 eIYرا ﻡ1Hر )'د 87از Gن ه ['و 8;;) .و ﺏ Bﺏن
ه ﺏی; .8در وا JUﻡ1ﺱF" .1ه'ات را {') 1د Mﺏ1د،
اﻡّ 13ا7ن ﺏ' @Bف 1Bاﺱﮥ او ﺏ Bﺏن Gﻡ 878و او را
ﻡ1Hر )'د 87ﺏ Bﺏن ﺏی .8ای ا"ق ﺏ ) ّ'ات در Gن
دور Mاد .ﻡ1ﺱ .1و )'وﺏ! 8;gی ﺏر "Fه'ات را
ﻡ {Iا@Xم )'د ،87اﻡّ و !Uﻡ ) 878 ّ31ﻡ'دم در
Bﺏن ه ﺡ M8 'Kا ،87ﺏ'ا7 e+X .دن از ،IU
در ﻡن Gن ه ﺡ 'Kﻡ!  878ی ﺏ 7ا .ﻡ! داد .87در
وا " JUﺏ ای ) .3ر ه= ای ﻡ'دم ﺏ1د Mا) 87
"ره'ان ا@ح  "eIYرا ﺏ  1I3ه cداد Mا .87اﻡّ ای
ره'ان " ﺡ .ّ8ﻡ! "1ا 8;7در ﻡ+ﺏ cای qر از [ی
دوام ﺏور87؛ در 27یG :ن ه ی زی' [ .ای  m;3
ﻡ!  ،871و ی از G .1I3ن );ر 1Bاه; 8ر.:
ﺏ'ا8 .ه ه$ار " از 13ا !Y ) !77ﻡ Mهj% .
ﺏ Bﺏن Gﻡ M8ا ،87اهّ! 87ارد ) ره'ن !) g
اﺱ7 .:ﮥ ﻡ =2ﺏ'اG .ن ه ای اﺱ1Y g ) :ر ﻡ!
"1ا 8;7ﺏ 1Bاﺱ ه و اه8اف 27ی! ن ﺏ'ﺱ; .8در واJU
Gن 13 gا7ن در ﺡل ﺡ 'KاH7م ﻡ! ده; 8ای اﺱ:
) از ای ره'ان  !Iﺏ'ا .رﺱ8ن ﺏ 1Bاﺱﮥ 1Bد
اﺱد Mﻡ! );; .8ﺏ;ﺏ'ای ره'ان  !Iدر 1رت
ﻡ+وﻡ :در ﺏ'اﺏ' '3ین ا'Xا ،!Kو ی رر ﺏ'
@Bف G :23ن1X ،ض 1Bاه;.8 8
وا uKاﺱ ) :ﺏ'ا .رﺱ8ن ﺏ 1Bاﺱ ه ،m;3 .ﺏی8
ه 8ﺡ')13 :ا ) !77ه= ﻡ TCاﺡ67 -.8اد Bﻡ;
ا .ه; 8و ه= در ا[1زی1ن ﺏ ا@ح IYن 'Uار
دار ،87ﺏ ﺱ :ی aره'83 .ی 8ﺏ= .ای '3ین ﺏُ'ش
از ره'ان  ،!Iﺏ "هر ".ا@ح IYن ﻡrّCq
"' 1Bاه .8 8ه' gره'ان  !Iای @" m;3ش 1Bد
ﺏ'ا .رﺱ8ن ﺏ "1ا bﺏ ﺱ'ان رژی= و "ﻡ cﺏ Gن ه را
ﻡ '" rّCqﺏ;; ،8ری$ش [ی ه13 .ان Gن ه  ّ8ت
1Bاه13 .:'% 8ا7ن ﻡ'ض ﺏ ﻡqه8ۀ  :7Bره'ان
1B !Iد .8ّ2" ،ﺏ ودار .در 1Bد 1C7اه; 8دی 8و ﺏ
ﺱ' :Xاز Gن ره'ان 1Xر 1Bاه;') 8د " ،ه

ﻡ  ' ﻥ

ﺵ ر   و ﻥ
اﺱ -١٣٨٨ ,Nﺱل ﺱ ّ1م -دورۀ د ّوم

اﻡ'وز ه= ا13 '%ا7ن [ :qای ﺏ ا@Pح ره'ان
اید Mا ،87ﺏ ای د cﺏ1د Mاﺱ ) :ه ره'.
دی*' .در ﻡن 17د Mاﺱ.:
ا ﺏی 8ﺏ ای  $7 7ار') Mد ) ﺏ'ش از ره'.
 !Iای  m;3ﺏ ﻡ;! رو) .ر Gﻡ8ن ی aره'.
رادیل و ﻡ' " .:7 !Uزﻡ'7 ) !7وه.
ﺱ1ﺱ :و ﻡ' !Uی 1"7'G aرادیل [ mرو.
13ا7ن 'Uار 87ه; " ،8زﻡ) ) !7ر'%ان ﺡ1wر
1B !"+Yد را q7ن 87اد Mﺏ; ،8و در ) " ،cزﻡ) !7
ی aره' .ﻡ; =Hﺱ1ﺱ! و13د 87ا ﺏ،8
ﺏ'ش 13ا7ن از ره'ان ا@ح G ،!I eIYن ه را ﺏ
دام ی aره' .ﻡ'" JHدی*' ،ای ﺏر در ﺱ! 83ی،8
1Bاه 8ا87ا.:B
^   ر"2ان
ﺱزﻡن ه .ﻡ) =ّ 2ر .'%در ای'ان ،اC7ﺏت ریﺱ:
123ر .ا 'Bرا "'ی= )'د .87اﻡّ ﺏ ا ،Mهن hB
"'ی= را در ﺏ'اﺏ' ا'XاKت "1د Mا 4[ ) .از
اC7ﺏت fGز  8در [ '% mا " .87ﺏ اﻡ'وز Gن ه
ای ا'XاKت را در .'%دو ;3ح درو !7رژی= دا7
ا ) 87رﺏ !Pﺏ )ر'%ان 87اردG .ن ه "' u3داد Mا) 87
در );ر ﺏﺱ; 8و "; 2ه Tw" 8رژی= ﺏ' اﺙ' ای
در .'%دا !IBﺏ; .8و ای در ﺡ! ﺏ1د ) "  8;gﻡM
[ mاز اC7ﺏت و در .'%ه 4[ .از اC7ﺏت،
)ر'%ان ﻡ1{qل ﺱزﻡ87ه! اVXب ﺏ1د .87اﻡّ Gن ه
در ﻡ1رد 13 m+7ا7ن ﻡ ) !I+ﺏ Bﺏن Gﻡ M8ا،87
ا Mﻡ! );;13 .8ا7ن ﺡ yﺏ ی aره'7 .ز دار.87
)ر'%ان "; 2ﻡ8ان واG !Uن ه ه; 8و در ه'
زﻡ !7ﺏ ﺏ'[ی! اVXﺏت ﻡ! "1ا 8;7ره'G .ن ه
)13ا7ن( را ﺏ دﺱ :ﺏ*'.87
در وا+Y JUﮥ )ر 8;g !Y '%ﻡ j% Mﻡ; cﺏ1د Mو
در 13 m;3 cXا7ن را "'ی= )'د Mاﺱ .:اﻡّ ای
رو 87ﺏ'ا .ﻡ ّ8ت زید .اداﻡ 1C7اه 8ی ،:زی'ا
)ر'%ان  !Yدهﮥ 'H" j%ﺏت ارز; 8زید .ﺏ
دﺱG :ورد Mا 87و از ﻡهّ :ای رژی= ﺡ)= %Gه; .8در

]

1Yل  8;gﺱل ) ،j%ر'%ان ﺏ ﺏ'[ی! اVXب و
"Fه'ات ه' .اوانّ ،ل "'ی و رادیل "'ی ﺏmC
ی +Yﮥ 3ﻡ در ای'ان ﺏ1د Mا .87در 'ای ) !Pدی*'
'qUه3 .ﻡ )= "'ی ﻡ$ان ّ :در ﻡ+ﺏ cرژی= را
دا; ،8ای )ر'%ان ﺏ1د ) 87در )ر 7Bه و Bﺏن
هF" ،ه'ات و اVXب ﺏ'[ ﻡ! )'د .87در وا2;" JU
اﻡ 8ﺏ'ا'[ .وز .ای Uم و دﺱ :ی ﺏ "{'ات
ﺏ;دی در 3ﻡ و ﺱ1+ط رژی= ،ﺏ ﺡ1wر ّل
)ر'%ان در  m;3ﺏ*! دارد .ﺡ1wر )ر'%ان ﺏی8
 !"+Yﺏ 8و از 8Uرت )ر ،.'%ی;! اVXب اﺱدM
); .8ه  +Y ،'qUو ی '%وه! 1" !7ا 87ﻡ+Y 8;7ﮥ
)ر ،'%ره' .ای  m;3ﺏ ا@Pح ﺱ $را "در
 "cXﺏ'  M82Xﺏ*'د و دی*' اqUر را  $7در راM
ﻡرز Mﺏ رژی= ،ﺏ 1Bد ه'ا Mﺱزد.
Gن ﺱزﻡن هی! ) ' ﻡ! );; 8ی aا@+7ب در ای'ان
fGز  M8اﺱG - :ن ه= ﺏ8ون دّ :Bل +Yﮥ )ر-'%
در ا Mه;717 .8ﮥ ای "' در ره''% ".ایm
ﻡر)$م ا@+7ﺏ!" ) .Gام "!( و13د دارد؛ ای ا،M
G ،yن ه  m+7ﻡ')+Y .$ﮥ
دارا .دو و 3اﺱ ::ا ّو ً
)ر '%در ی aا@+7ب را دﺱ =) :ﻡ!  .87'%ای
ﺱزﻡن ه ﺏ ﻡqه8ۀ ی$B aش ،ﺏ ﺱ' :XهHن زدM
ﻡ!  871و Gن را ﺏ 1;Xان ی aا@+7ب ارزیﺏ! ﻡ!
);; .8در  H7ﻡqه M8ﻡ! 1د ) 'ف  8;gده از
ﺱ ;g .1ﺱزﻡن هی! 8;gی ﺏر 'وع ی aا@+7ب
ا@Xم ﻡ! 1د و ﺏز ه= ه  H7ا .ﺏ دﺱG !7 :ی.8
ﺙ ،ً 7ای "' Gن ه ﺏ ای ﻡ;G ) :ن ه 1" !7ا8;7
ﺏ'2ی ") aه را ﺏ' اﺱس ) :ه';) .ت
'ای hا@+7ﺏ!  !Iا"Cذ );;.8
)ﺏ'ا .ﻡPﮥ ﺏ 'qدر ﻡ1رد ارزیﺏ! ﻡ از 'ای hﺡل
ﺡ 'Kای'ان و ا@Bف Gن ﺏ ه' ﺱزﻡ' ) !7ایh
 !Iرا ا@+7ﺏ! و "fGز ا@+7ب" ارزیﺏ! ﻡ! ); ،8ﺏ
ﻡVﺡﮥ ﻡ ﺏ 'q7یﮥ ﻡ :7Iﺏ ﻡ;ﺱ ٢٢ :ﺏ2
ﻡ'ا(.8;) 3
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 ﻡ ,ﺱ ﺱ و  / 9ﺱ "د اﻥSJب /M

ﻡVﺡﮥ ﻡ :7Iﺏ ر bﻡزیر راز.
ﺏ ﺱ@م و " 'qﺏ'ا :)' .در ﻡVﺡ ﺏ 'q7یﮥ
ﻡ .:7Iر bﻡزیر ،در Gﺱ7ﮥ ﺱ*'د ا@+7ب ﺏ2
 ١٣ ٧و ﺏ " ّ31ﺏ وUی Jا 4[ 'Bاز اC7ﺏت ٢٢
'Bدادﻡ Mو "8اوم ﺡ') :ه1" .د Mا13 .ا7ن در Bﺏن
ه و ﺏ وی M6رودرروی! Gر در روز 1Xرا ،ﺏ'!B
ﺏ ای ﺏور رﺱ M8ا" ) 87ا@+7ب fGز  M8اﺱ'F7 !":
 در ای ﻡ1رد :g؟
ﺏ درود ﺏ  و 1Bا%8;7ن ﻡ.:7I
ﺏ ا+Xد ﻡ ،از واژۀ "ا@+7ب" ﺏی 8ﺏ 1Yر ﻡrّCq
اﺱد') Mد .ﻡZﺱّ 7ﺏر .از '%و Mه .ﺱﺱ! g
و ﺡ! ﺏر .از '%و Mه'" .و"! ﺏ ا،!II
از )Iﮥ "ا@+7ب" ﺏ 7 !Iدرﺱ :اﺱد Mﻡ! );; .8ای
اﻡ' ﻡ! "1ا1X 87ا eUﻡ'ّ Cﺏ! در ار"ط ﺏ 17ع ،ﺱ uPو
)ّ :د .'*Bﻡر) :ه .ا@+7ﺏ! دا ﺏ.8
از )Iﮥ "ا@+7ب" ،در 'ای hو13د ﺡ') :ه1" .د Mا.
در 3ﻡ ،ﺏ دو ﻡ;1Fر ﻡ! "1ان اﺱد') Mد:
I) r
ی! ﺏ ﻡ12م ا I) =ّ Xو دی*' .ﺏ ﻡ12م اّ B
اﺱ .:در ای اﻡ' "'دی ) :7 .8ﺏ 1Yر ا ،=Xﻡ ﺏ
1;Xان ﻡر) :ه .ا@+7ﺏ! ﺏ' ای ا+Xد اﺱ1ار
ه= ) ا@+7ب ی' aای hو و :ّKﺏ !1VB
اﺱ ) :در Gن ،ﺏ 1Uل ﻡر)'7 ،4وه .ﻡ M8ّ1در
"; Uﺏ ﻡ;ﺱت "'U .81ار ﻡ! '%د؛ ﺏ8ی "'"،e

_

'ای hوی M6ا .ایHد ﻡ! '%دد' ،ای !;X hا .ایHد
ﻡ! '%دد ) و :ّKرا در واG JUﺏ ا@+7ب ﻡ! );.8
در  ;gدور Mا ،.در ه' زﻡن ﻡ! "1ان ه{Y 8ن
ه ،ا'XاKت و ﺡ') :ه1" .د Mا .ﺏ1د .ﻡ ً wﺏ'
ای ،ﻡر) :ه ﺏ' ای ا+Xد 'VX ) 87اﻡ'ی$م
ی;! دورۀ ); h+ 7 ،!71دورۀ  ;3ﺏ اﻡ'ی :ه
و )[ :ه1q) .ره .ﻡوت اﺱ ،:ﺏ Iه= ;g
دورۀ  ;3دا) !IBی;! ﺏ +Yت در دا1q) cBره(،
Uم و ا@+7ب اﺱ .:ﺏ ﺱ Cدی*' 'ای !;X hﺏ'ا.
ا@+7ب ه .ا !X3در ﺱ'اﺱ' 23ن ﺏ و13د Gﻡ M8
اﺱG .:ن 1) gدش اﺡس ﻡ! 1د' ،ای hذه;! ی
17د ره' .وا' 83ای) hر .'%ﺏ'ا .ﺱزﻡ87ه!
ا@+7ب اﺱ.:
ای ه ) !"Iاﺱ ) :در ﺏ'7ﻡﮥ ه' ﻡر) :ا@+7ﺏ!
 .3داردH" .رب 2g !;fر );*'ۀ ';) :C7ی،
ای درس ارز M87را ﺏ mاز  ٩٠ﺱل [ mﺏ "ﻡ!
ﻡر) :ه .ا@+7ﺏ! ارا 5داد" :دوران ﻡ'،
دوران "@! و ا@Kل "ﻡ! F7م ه  .ﺱ'ﻡی
دار .اﺱ ...:ای; aوﮥ ['وری Xرت اﺱ :از
"'ّ Vف 8Uرت دو! )"$ه;PU...ﻡ ه و ﺏ 7ه.
2gر );*'ۀ ا ّول ﺏ ا cIﺱ ّ1م – 7ﻡﮥ د1Xت ﺏ );*'M
– ص  .(١ی در "دوران  !7y1Yا@+7ب
ا"..."!X3ﻡ :ّU1اVUد .و ﺱﺱ! از !;X 'F7
ا@+7ﺏ! اﺱ :و ﺏ'ان ه .ا@+7ﺏ! ﺏ8ون اPBر "1ی
1Bاه; 8ی :IVB" ...":ای دوران ا ،!+7هﮥ
اﺡ$اب ) :71را ﻡ T1ﻡ! دارد ) ه' gﻡ!
"1ا 8;7ﺏ'ا8" .ار [رهF7 .ﻡ! "@ش );;... 8ه'
"+ﺏ !Iﻡ! "1ا 87ﺏ ﻡرز Mﺏ'ا'ّ V" .ف "8ی1 cد" )در
ﺏرۀ ") aه – ﺏ7ﮥ ﺏ اPB !71) cIب ﺏ
)ر'%ان 23ن ص.ص (٢٨٨،٢٧٧ ،٢٧
در  H7ای ﻡ JK1ﻡن ﻡر) :ه .ا@+7ﺏ!
7ز .ﺏ " 8)Zﻡ'"87 eارد .زی'ا ه8ف ا!I
ﻡر) :ه .ا@+7ﺏ!  :درﺏرۀ ا@+7ب ،:7
ﺏ8" Iار "1د Mه ﺏ'ا .ا@+7ب اﺱ .:ﺏ'ا8" .ار ه'
ا@+7ﺏ! 7 $7ز ﺏ " cIﻡ rCqاز و :ّKﻡrCq
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ا !X3اﺱ .:ﺏ وی M6ارزیﺏ! "1ان و Gﻡد'q[ !%وان
)ر'[ ) - .'%وز .ی aا@+7ب را ﺏ ﺱزﻡ87ه! 1Bد
در درون ﺡ$ب ﺱﺱ! 1Bد w" ،ﻡ! );;'K -8ور.
اﺱ .:ﺏ ﺱ Cدی*' ،و) :ّKﻡ (:ّU1ا@+7ﺏ! اﻡن
دارد ) ﺏ و13د Gی .8اﻡ'وز ﻡ در ای'ان ه 8و:ّK
ا@+7ﺏ! ه= .اﻡّ ه' و :ّKا@+7ﺏ! ،ا$اﻡ ً ﺏ ا@+7ب
ﻡ;'% !7 'Hدد .ﻡ در ای'ان در  ;gو !ّKﺏ ﺱ'
ﻡ! ﺏ'ی= )زی'ا +Yﮥ )ر '%ﺏ و13د "Hرب !;f
ﻡرزا"! و Gﻡد  2;" 7 ،!%در 8د ['qد ﻡرزات
 ) ،:7ﺡ! و :ّKا@+7ﺏ! را "'ی= )'د Mاﺱ -:در
ای ﻡ1ارد ﺏً8ا "K1ت ﺏ1B .'" mاه= داد(.
ﺏ;ﺏ'ای زﻡ ) !7ﻡر) :ه .ا@+7ﺏ! از ) Iﮥ
G rن اﺱد Mﻡ! );;،8
"ا@+7ب" ﺏ ﻡ12م اّ B
ﻡ;1Fرن ای اﺱ ) :و :ّKا@+7ﺏ! در 3ﻡ ﺏ 
 71%ای ) :ﻡ! "1ا 87ﺏ ا@+7ب ﻡ;'% 'HددG .ی +Yﮥ
)رG '%ﻡد !%و "1ان ﺱزﻡ !%87ا@+7ب را دارد؟ Gی ای
و :ّKﺏ ['وز .ا@+7ب ﻡ; 'Hﻡ! 1د؟ Gی ای
و :ّKﺏ ا .@Xا@+7ﺏ! 1Bاه 8اH7ﻡ8؟ "ﻡ! ای
ﺱاyت را 1" !7ان ﺏ8ون ارزیﺏ! د bUاز و:ّK
1Bد )ر'%ان و ";ﺱ1U eا !"+Y .در 3ﻡ ،ﺏ 1Yر
3ﻡ[ Jﺱ 3ﻡ Jداد .در ای  3ﺏ'ا .اﺙت ای
ﻡ1K1ع !1U c+7 ،از ; در اوا) ١٩١ c5ی;! 'Uیe
ﺏ دو ﺱل و  m[ =7از ['وز .ا@+7ب )' ا)'(
درﺏرۀ روش ارزیﺏ! از ﻡ :ّU1ا@+7ﺏ! Gورد Mﻡ! 1د:
"ﺏ'ا .ی aﻡر) ،:ای "'دیj[7 8ی' اﺱ ) :ﺏ8ون
ﻡ :ّU1ا@+7ﺏ! ،ا@+7ب  'fﻡ اﺱ:؛ ﺏ @Xو Mه'
ﻡ :U1ا@+7ﺏ! ،ﺏ ا@+7ب ﻡ;1 !7 'Hد،;) "...
ا@Kل ﺏ ا cIد ّوم –  ،٢١ 8I3ص (٢١٣
"ﻡ :ّU1ا@+7ﺏ! در ا1q) eIfره 'q[ .و 8Uرت
ه .ﺏ$رگ ارو[ و13د داردG .ی ای ﻡ :ّU1ﺏ'ا .ﻡ ّ!"8
 !7y1Yاداﻡ 1Bاه 8دا:؟ "  gا87ار Mو1B '" =Bاه8
8؟ Gی ﺏ ا@+7ب ﻡ;1B 'Hاه8 8؟ ای  .$gاﺱ) :
ﻡ  !7دا ،=7و ه )1" !7 4ا 87ﺏ8ا[ .87ﺱ Gن در
"'Hﺏ ا !Y ) .ر 8رو `ﮥ اﻥ `SJو 1`2ار ` ``8
اﻥ  SJوﺱ ﮥ ;`Jﮥ "ُ ` #و "#و' ر` ﺏ دﺱ :ﻡ!

.

Gی ،8داد1B Mاه ،;) "8 8ا@Kل ﺏ ا cIد ّوم –
 ،٢١ 8I3ص  8)Z" – ٢١از ﻡﺱ.(:
ای 1U c+7ل از ; ) ﻡ! ﺏ' 'F7یت ﺏ1qIی$م و 1Bد
ﺡﻡ8g cۀ ﺏ8X mCۀ "Hرب  C7ا@+7ب
ﺱ1ﺱ! در 23ن اﺱq7 ،:ن ﻡ! ده ) 8ا '%در
و !) ،!71;) :ّKی1 :د ) در ﻡ1رد ای'ان ر
"fGز ا@+7ب" را ﺏ8ون ارزیﺏ! از ";ﺱ1U eا و در
ﻡ :ّU1وی6ۀ +Yﮥ )ر '%ﺏن ); ،8دgر )1% !Iی! M8
١
اﺱ.:
ﻡر)$م و ا@+7ب را '" 71*gی Tﻡ! );8؟ و3
"ی $ای ﻡه= ﺏ در ﺱی' '3ی7ت '% gا از Gن
:g؟
ﻡر)$م ،ﺏ mاز ه'  $gی aروش "$Hی و "cI
ﻡ;ﺱت ا !X3اﺱ ،:و  ً ' 7ا7س ده;8ۀ
'F7یت 1Xﻡ! و ی اﺡﺱت 'د .در ﻡ+ﺏc
ا'XاKت "1د Mا .و وUیB Jﺏ .!7در وا" JUوت یa
ﻡر) :ا@+7ﺏ! ﺏ ی aروز7ﻡ *7ر ﺏ1رژوا )ی یa
'*IXا .رادیل 'Bد Mﺏ1رژوا( ،در ای اﺱ) :
روز7ﻡ *7ر رادیل " :ﻡqه8ۀ وUی Jروزﻡ  ّ' Mو
ﻡPت ﻡ'Pوﺡ در Bﺏن ه$% ،ار"! ﻡZﺙ' از
ﺡ') :ه1" .د Mا .را در روز7ﻡﮥ 1Bد ا7س ﻡ!
ده .8در 1ر"! ) ی aﻡر) :ا@+7ﺏ! ،ﺏ ﻡqه8ۀ
3 cﻡ را
"م وUی Jو ارزیﺏ! دG bUن ،وّ  ) :ّK
ﻡ! ﺱ; 8Hو " cIﻡ !VّCqرا ﺏ'اG .ﻡد Mﺱز .ذه;!
و "'7 !"@qوه .ا@+7ﺏ! در 3ﻡ ﺏ ویM6
)ر'%ان ['qو ،ﺏ' اﺱس "Hرب [ qدرو !7و ﺏ
ا ،!IIﻡ! ﺏ' ﻡ8و1ژ .ﻡر)! ،ارا 5ﻡ! ده.8
زی'ا ،ه8ف ی aﻡر) :ا@+7ﺏ! د .'*Bدر
ﻡ c5روزﻡ'ّۀ ا'XاKت ی  m;3ﺏ ه8ف  :23دادن
Gن ا'XاKت m;3/ﺏ ﺱ :و ﺱ .1ا@+7ب
 -١ای ا'7اف ،در ﻡ1ا JKر G bوودز -ی! از
ره'ان ا'% !Iای mﺏ ا cIﻡر)! -در ﻡy+ت
ا'Bش ['اﻡ1ن ای'ان در ﺱی marxist.com :ﻡqهM8
 M8اﺱ.:
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ﺱ1ﺱ! اﺱ .:ﺏ;ﺏ'ای ه8ف ی aﻡر):
ا@+7ﺏ! ﺏ ی aروز7ﻡ *7ر ﺏ1رژوا )و ی '%ایqت
'Bد Mﺏ1رژوا( از اﺱس ﻡوت اﺱ g'% ،:ه' دو از
ی aوا Uﺱ Cﺏ ﻡن ﻡ! Gور.87

 gا! دارد ا'% '%ای !qدر و !71;) :ّKاز
"fGز ا@+7ب"  :ﺏ ﻡن Gورد؟ ی 8ﻡ;1Fرن
ار Mﺏ fGز ['وﺱﮥ ا@+7ب ﺏ 8و  7ا@+7ب ﺏ ﻡ;.
ص ).I
ّ B

از دی M%8ﻡر) :ه .ا@+7ﺏ! ،ا@+7ب ﻡرز Mا.
اﺱ :ﻡن +Yت ا !X3ﺏ'ا8U e) .رت دو!.
دو ،:اﺏ$ار .اﺱ :در دﺱ'7 :وه ef .ا.!X3
ای اﺏ$ار ،ا$3اء ﻡ1B rCqد را داراﺱ::
ﻡ1"1ر)'7و .ﻡ'ّ)( ،ﻡ$7م ا+7ل و ﻡ$7م
ا'3ای!'7 .و .ﻡ'ّ)ﮥ دو ،:هن ﻡ; !"+Y Jاﺱ:؛
ﻡ$7م ا+7ل Gن ،ه= 'q7یت{I" ،ت و ﻡ8ارس،
ﺡ$ب ه ،ﻡ 83اﺱ :و ه= "@qت ﻡ'qU ،;;+ه.
ﻡز 3ﻡ ،روﺡ17ن و  .M'fو ﺏ M'Bﻡ$7م
ا'3ای! Gن ،دﺱ* Mادار[ ،.ﺱ8اران و [ ،4Iداد M%ه،
ز87ان ه و ار" mاﺱ.:

"'دی ) :7 .8ﻡ! "1ان از =^` ز "#وﺱ`ﮥ اﻥS`Jب ﺱC
ﺏ ﻡن Gورد .اﻡّ از ای ['وﺱﮥ ا@+7ب )ﺏ ﻡqه8ۀ 8;g
"Fه'ات Bﺏ1" !7 (!7ان "fGز ا@+7ب" را !PU
ا@Xم )'د .ﺏی  ّ31" 8دا m+7 ) :ی'% aایm
ﻡر)!" ،ا@+7ب ﺱ; m+7 .:7 "!Hی'% aایm
ﻡر) :ا@+7ﺏ! ،ارزیﺏ! " ّy1ت  !"Gا@+7ﺏ! از
[ mو ﺱ8" 4ار ا@+7ب اﺱ'% .:ای mﻡر ):
ه .ا@+7ﺏ! ای'ان ،ﺱل [ mﺏ ﺏر .از ";wUت
ﻡ131د 3ﻡ و و) :ّKر'%ان و ﺱی' '7وه.
ا !X3و اC7ﺏت  !"Gریﺱ123 :ر .ﺏ c
ﻡ ،cّVار Mو H7ﮥ ﺏ'ان  bXدرو !7رژی= را ﺏ
1Yر ) m[ !Iﺏ;! )'د Mﺏ1د ١.اﻡّ ای '%ای)) mن ﺏ'
ای ا+Xد اﺱ ) :اﻡ'وز و :ّKا@+7ﺏ! ا ) .در
ای'ان ﺏ و13د Gﻡ M8اﺱ :ﺏ "ا@+7ب" و ی ا.@X
ا@+7ﺏ! ،ﺏ8ون " ّy1ت در درون ) m;3ر ،.'%ﻡ;'H
'% !7دد و ﺱ Cاز "fGز ا@+7ب" ﺏ ﻡن Gوردن ،از
ظ ")! زودرس اﺱ.:

 g'%دو :ﺏ'ا .اqUر در 7 ! ،;3 '%ه8ف
 ،:7اﻡّ اﺏ$ار  !FXاﺱ :ﺏ'ا .ﺱزﻡ87ه! ،ﺏ'ه=
زدن و ﺱزﻡ87ه! ﻡ8ّ Hد ﻡ;ﺱت ا .!X3ه' "@qت
ﺱﺱ! ) gﺏ1رژوای! و  gﻡر)!( ﻡ! )" 81
8Uرت ﺱﺱ! را ﺏ دﺱG :ورد " ﺏ1ا 87دو :را در
8Bﻡ +Y :ا ) .و7 .ی; !%8ﻡ! );'U ،8ار ده.8
'%ایqت '*gا زﻡ ) !7ﺏ8ون ارزیﺏ! از و :ّKو
Gﻡد+Y !%ﮥ )ر '%ﺏ'ا .ﺱزﻡ87ه! ا@+7ب و 3ی*$ی;!
Gن ﺏ دو) :ر ،.'%از "fGز ا@+7ب" در ای'ان :
ﺏ ﻡن ﻡ! Gورد ،87در q7 cXن ﻡ! ده; ) 8ﻡ12م
ﻡر)! دو :و ا@+7ب را درﺱ :در '7د Mا.87
ﺏ'ا .ﻡر) :ه .ا@+7ﺏ!fG ،ز ا@+7ب ﺏ ﻡ12م
ﺡ1wر ﺏ1ّ +ۀ +Yﮥ )ر '%ﺏ'ا .ﺱزﻡ87ه! ا@+7ب اﺱ.:
رو ) .87ﺏ رودروی!  2;" 7در Bﺏن ه ﺏ Iدر
)ر 7Bه fGز ﻡ! 1د و  =qgا87از Gن ورود ﺏ دورۀ
ا .@Xا@+7ﺏ! ﺏ'ا .ﺱ'F7 !71*7م ﺱ'ﻡی دار .و
)8U eرت )ر .'%اﺱ .:ﺏ8ی !2اﺱ ) :ﺏ'اw" .
ای رو 87ا@+7ﺏ! ،و13د ﺡ$ب [qز ا@+7ﺏ! 'Kور.
اﺱ.:

ﻡZﺱّ 7ی aارزیﺏ! 7درﺱ :و هHن زد Mﻡ! "1ا87
ا !"yدر اﻡ' ﻡ8ا@Bت ﺏ و13د Gورد .ی! از ای
اyت ای;1" ) :هّ"! در درون [ُ'qو) .ر.'%
ایHد ﻡ! 1د ﻡ;! ﺏ' ای ) 1%ی ا@+7ب 'Uی eا1U1ع
اﺱ :و ی ای ﺏ'1Bرد ﻡ! "1ا 87ای ﺏ را "8ا7 !Xی8
) ا@+7ب ،ﺏ8ون Gﻡد) !%ر'%ان ،در دﺱ1ر روز 'Uار
 '%اﺱ .:در 1ر"! ) ای  .:7 71%ﻡ ً wﺏ'
ای'f ،ض از ﺏ$رگ )'دن ای ﻡ1K1ع ﺏ  gﻡ12ﻡ!
اﺱ:؟ Gی ﻡ! 1Bاه= ﺏ 13ا7ن ای'ان در Bﺏن ه "')j
ده= ) "ا@+7ب fGز  M8اﺱ !":ﺏ8ی !2اﺱ) :
13ا ) !77ر "ﻡ'گ ﺏ' دی"1ر و 123ر.
 -١ﻡ ﺱ';Cا !7اﺡﮥ );'ا'% 47ای mﻡر):
ه .ا@+7ﺏ! ای'ان:
http://mazrazi.blogfa.com/post-32.aspx
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اﺱ@ﻡ!" را ﺱ' داد Mا ،87از ای ﻡ1K1ع ﻡ JIPه;.8
Gی ﻡ! 1Bاه= ﺏ )ر'%ان $1%د );= ) "ا@+7ب fGز
 M8اﺱ :و  ا@Yع 87اری"8؟ ای ی aﺏ'1Bرد =ّU
ﻡﺏ 7از ﺏ yاﺱ ) :ه 1%ش ;1ای! در درون m;3
)ر .'%و 'ُ q[ 'qUو) .ر8[ .'%ا 1C7اه') 8د.
ﺏ8ی !2اﺱ ) :ﻡ ﺏ 1;Xان ی'7 aو .ﻡر):
ا@+7ﺏ! ،در ه' ﺡ')1" :د Mا .ﺏ'ا :23 .دادن و ﺏ'2
)'دن و ،:ّKﺏ ﺱ1د +Yﮥ )ر '%و ه1ار )'دن
ﻡ' ا@+7ب ﺱ1ﺱ! ))ن ')1B :اه= )'د.
)17ع و ) ّ= و ) Tای د ً +X .'*Bﺏ ﻡهّ :ﺡ'):
ه1" .د Mا .ﻡ'" hاﺱ(.:
اﻡّ  ﺏ' !Bﻡ! 1%ی; ) 8ا$اﻡ  ً ﺏ'اfG .ز ا@+7ب،
)ر'%ان ی87 !q+7 8ا ﺏ; .8ﺏر از ا@+7ﺏت
ﺏ8ون ﺡ1wر ّل Gن ه fGز  M8اﺱ .:و ای )
)ر'%ان در ﻡ'اﺡ cﺏ .8ﺏ ا@+7ب ﻡ! ['F7 .87871
 در ای ﻡ1رد :g؟
ﺏ Iای درﺱ ) :در fGز ه' ا@+7ﺏ! اﻡن دارد )
)ر'%ان ا$اﻡ  ً در .871q7 '%اﻡّ  در ﻡ1رد ای'ان،
و :ّKﻡوت اﺱ .:زی'ا )ر'%ان%G ،ه 7ای
ﺡ') :ه را "'ی= )'د Mا8X .87م در+Y .'%ﮥ )ر'%
و ﺏ وی'ُ q[ M6و) .رG .'%ن ﻡ! ﺏ' 87ا %Gه!
در ﻡ1رد ﻡهّ :رژی= و ی 87ا "'Hﺏﮥ ﺱﺱ! .:7
)ر'%ان ای'ان ،ی! از ّل "'ی و '" M%Gی اqUر
3ﻡ ه;.8
 ﻡ! 1%ی" 8ا@+7ب" اﻡ'وز در دﺱ1ر روز 'Uار
 '*7اﺱ'g ،:ا؟
هن 1Yر ) در [ mار') Mدم ،ﺏ  'F7ﻡ [ 4از
وUی Jا 'Bﺏ وی M6روز 1Xرا ) ا'XاKت "1د Mا.
ﺡ !32" :ﺏ 1Bد  ،:'%ﻡ :ّU1ا@+7ﺏ! در ای'ان
ﻡqه M8 M8اﺱ .:اﻡّ  ،زﻡ ) !7ﻡ! 1%ی= ['وﺱﮥ
ا@+7ب fGز  ،M8ی;! ی aﺱ' m[ IIط هی! در
ﻡ+ﺏ'U m;3 cار دارد ) ﺏی 8ﺏ '3م ﺏ'ﺱِ 1B " 8د
ا@+7ب fGز 1د و ﺏ ['وز .ﺏ'ﺱ .8اوّل ،ا'Xاض
ه1" .د Mا .اﺱ .:وا uKاﺱ ) :ای  'ِ  V;Xﺏر
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ﻡ ،=2اﻡ'وز و13د دارد .ی;! ای ) %Gه! ،از اM$*7
ه 8ّ K .اﺱ8اد .ﺏ دﺱG :ﻡ1" ،M8د Mه را ﺏ Bﺏن
ه ) M8qاﺱ .:ﺏ'1Bرده$ .ی! ﺏ'ا'q[ .د یa
ﺱ IIاه8اف و "! ) در ﻡ+ﺏ1" cد Mه 'Uار دارد،
 cدﺱ*M
"'س 7Gن را از ﺱ')1ب '%ان )ه mداد Mو ) ّ
ﺱ')1ب ،ﻡ1رد ا3$7ر و ﺏ' !BاوUت ﻡ1رد "'U =32ار
 '%اﺱ 1ّ 3 .:ﺱﺱ! و %Gه! ﺱﺱ! ﻡن 13ا7ن ﺏy
ر اﺱ .:ای ی% aم ﺏ [ mاﺱ .:اﻡّ 8Uم اﺱﺱ! ،ﺏ
1VBص در ﺡ :وی M6ا ) .ﻡ اﻡ'وز ﺏ Gن رو ﺏ رو
ه= ،ﺏ  'F7ﻡ ﺡ1wر ﻡ cqو %Gه7ﮥ +Yﮥ )ر'%
اﺱ .:ای  'V;Xاﻡ'وز در "yّ1ت ا 'Bﺏ )ل "ZﺱّT
و13د 87ارد +Y .ﮥ )ر '%ﺏ 1Yر ﻡ cqدر ;
در !7 '%ﺏ.8
ﻡ! "1ا uK1" 87ده 'g ) 8ا )ر'%ان وارد ;ﮥ
ﻡرزات  8ّ Kرژی!  M8q7ا87؟
"ّ1Vر ﺏ mCا !FXاز )ر'%ان از اﺏ8ا .ای ﺡ'):
ه از ه :ﻡ m[ Mﺏ' اﺱس داد Mه j% .ن ﺏ1دM
اﺱ :ﻡ;! ﺏ' ای ) در درون رژی= دو ;3ح و13د
دارد ،ی;3 aح ا@ح  eIYو دی*' .ا8Uار'%ا )
ی! ﺏ دی*'" .وت )! 87ار .87ای ) ا@ح IYن
زﻡ1U !7ل اH7م )رهی! داد Mا ،87ﺏ') !Bﺏ وی M6در
ﺱل  (:C7ﺏ  !"Bو دار و دﺱ اش رأ .داد !87در
Gن دور Mدی ) 878ه "و"! ﻡه .1و )! ا .اH7م
 .:'*7ا@ح IYن [) :qر'%ان را ') !Bد.87
ﺏ;ﺏ'ای ﺏ ای  H7رﺱ M8ا ) 87ا@Bت  ،!Iﺏ
;3ح ﻡ1ﺱ .1و ;3ح Bﻡ; ا-.اﺡ67 .8اد ،ا!"@B
17Bاد !%اﺱ :و رﺏ !Pﺏ Gن ه 87ارد ،ﺡ! ا '%ﺱ' و
دﺱ! را ه= در ای ﻡن ﺏ ،8;;qﺏ Gن ه ار"8[ !Yا
.8;) !7
ای در ﺏ ﺡ .ّ8رﺱ ) 8ﺡ! ه 8ﺏ1دی= )  cUاز
وUی JاC7ﺏت) ،ر'%ان در ﺡل ﺱزﻡ87ه! اVXﺏ"!
@ ای'ان 1Bدرو اVXب ﻡG :ّ+1ﻡ.$
ﺏ1د87؛ ﻡ] ً
ﺱزﻡن داد) .ر'%ان ه " :دا; 8ی aﺱII
اVXب هی! ﺱزﻡن ﻡ! داد m[ .87از Gن) ،ر'%ان
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8را') !3ّ7 ،دﺱن و 3ه .ﻡ TICه= ه 1Yر
ﻡ1{qل ﺱزﻡ87ه! اVXﺏت ) ag1و ﺏ$رگ ﺏ1د.87
اﻡّ از زﻡن ای ﺡ') :ه [ 4از اC7ﺏت و "yّ1ت
ا 'Bﺏ ا@ح IYن و دو :اﺡ67 .8اد) ،ر'%ان،
ای اVXب و ﺡ') :ه را ') JPU $7د 87و 1Bدن
را از ای "yّ1ت ﺏ );) cر ).878q
در 1ر"! ) ﻡZﺱّ) 7ر'%ان ی7 aﮥ ﺏر ﻡ =2را
در  87'% !7 'F7و Gن ای; :) :ا'XاKت و
"Fه'ات ); !71از ﺱ1" .1د Mه .ﻡ'ض در Bﺏن
ه " ،ﺡ8ود ﺏر .از gر1gب ا@ح IYن ﺡ1ﻡ!
F7 cم ﺏ'ون ر اﺱ :و در ه' ﻡ'ﺡIﮥ
ّ ) y
و اً 1
ﻡرزا"!  :7ﺏ ﻡ'ﺡIﮥ [ ،mای  :7 Iﺏ
ا@ح IYن ا$ای mی اﺱ.:
ای ا"ق از هن روزه .اوّل رخ داد .ی;! ﺏ 8از
"Fه'ات در Bﺏن ه ،ﻡ1ﺱ .1ا@Xم )'د ) '7وی 8و
در "Fه'ات ') " 8;7 :ﺏ'1Bرد و درm[ .'%
7ی .8ﺏ ای و13د1" ،د Mه13 .ان ﺏ "Fه'ات ر و
ﻡ1ﺱ .1ﻡ1Hر  ) 8در ای "Fه'ات ') :و
ﺱ';Cا .8;) !7ﺏ ،Iاو ﻡ1Hر 1" !8د Mه او را ﺏ ﺏ'ون
و ﺏ Bﺏن ) 878qو  ;gو " !ّKاﻡ'وز ،ی;!
روز 1Xر) د (١٣٨٨ .اداﻡ ی اﺱ.:
ﺏ "8ری ) "Fه'ات [ mر ،:ﻡ1ﺱ .1ﻡJK1
ﺱ1ت اBر )'د؛ ﺏ ای ﺡل 13ا7ن 'وع )'د 87ﺏ
ر دادن .ﻡ1ﺱ1B .1اﺱر "Fه'ات ﻡG :ﻡ،$
ﺏ دور از  :71qBو ﺏ'1Bرد ﺏ1د ،اﻡّ 'ای hﺏ "8ری
"1د Mه را ﺏ ﺱ .1ﺏ'1Bرد و  4XاG :71qB cﻡ$
ﺱ1ق داد .از ﺡ8ود دو ،ﺱ "Fه'ات 1;)" !IUن ،ه8
ﺏ'1Bرده از ﺱ .1ﻡ'دم ﺏ1د Mای= و اﻡ'وز ﻡ! ﺏ;= )
"Fه');;%8ن ﺏ! ا'fاق دﻡر ﺏ !Hه و '7وه.
اF7ﻡ! را درGورد Mا !87و " Gن  ) 3اﻡن [jی' ﺏ1دM
اﺱ ،:از 1Bدن دع )'د Mو در ﻡ1ارد .ﺡ! "=32
ﺏ'د Mا.87
ﺏ;ﺏ'ای ه )8ام از ای ه ﺏ '3ین ﻡ1ﺱ .1و [دوه.
ا@ح 1B eIYا7ی! 87ا اﺱ .:ﻡZﺱّ+Y 7ﮥ )ر'%
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در  ) 8;) !7در وا JUای "1د Mه .ﻡ'ض ﺏ دc
"ر'ﻡ :ﺏ1دن" 'Y ) ) :7ف ﻡ1ﺱ .1ر; 8و
ی ه;1ز رهG .ن ه را –در ﺏ' !BاوUت'" -ار
ﻡ! );; ،8س ﺱ $ﻡ! [ 8;1و ی ر 7ﺱ $ﺏ 1Bدن
ﺡ cﻡ! );;8؛ ﺡ! ﺏ ای د ) :7 cاز ظ
ﺱﺱ! و ﺏ'7ﻡ ا8'Y .ار ﻡ1ﺱ'% .1دی M8ا ،87ﺏ Iﺏ
ای  :IXاﺱ ) :ره' .دی*' .و13د 87ارد .ﺏ
Xرت دی*'@B ،ء ره' .و13د دارد .ﺏ'ا1" .د Mه.
13ان در دا cBای'ان ،ﻡ !) g ) :7 =2و ﺏ g
ر ،!*7ﺏ  gﺱ! ﻡ! 1%ی 8ﺏی 8و ا'Xاض );8؛ ه'
)! ) ای ره' .را در دﺱ :ﺏ*'د ،ای ه در واJU
ﺏ ﺱ :و ﺱ .1او 1Bاه; 8ر) :ا ﺏ ﻡPت
1Bدن( ،ﺏ'ا .اداﻡﮥ ﻡرز Mن ،ﺏ'ا .ای ) ﺏ72
ا .ی [8[ !q1ا );; ) 8ﻡرزۀ  8ّ Kرژی! را ﺱزﻡن
ده;.8
1gن دی*' ﺏ ";*; رﺱ M8ا ،87از و :ّKﻡ131د B
 M8ا ،87ﺏر8 .ی 8اﺱq ،:ر ﺏ' 13ا7ن ﺏر زید
اﺱ ،:اXد ﺏ8اد ﻡ! ); ،8ا17اع و اUم qره.
17Bاد !%و  M'fﺏ 1VBص ﺏ' ز7ن اXل ﻡ! 1د و
ای ه ﺏ Gن 3ی! رﺱ ) 878ﻡ! 1Bاه; 8ﺏی; 8و در
Bﺏن ه ا'Xاض ﺏ;;8؛ اC7ﺏت در وا" JUﺏ "72ا.
 8ﺏ'اG .ن ه ) ای )ر را ﺏ;;8؛ روز 7ا .ﺏ'ا.
"ICﮥ  =qBﺱ! ﺱﮥ  !7از " ،'+ﺱ')1ب و qر در
"ﻡ! اﺏد Gن.
  'F7در Gن زﻡن  gﺏ1د؟
 cUاز اC7ﺏت M,``` # ،د ﻡ rّC qﻡ ای ﺏ1د )
)ر'%ان ﺏ ﻡ1ﺱ .1رأ87 .ه; ،8ﻡ; 2در اC7ﺏت ﺏ
@ ﺏ )87ی') 8دن یa
)87ی1B 8دن ') :ﺏ;;8؛ ﻡ] ً
 ) '7در ز87ان ﺏ ﺱ' ﻡ! ﺏ'د ،ﺏ 1;Xان  717اﺱ،1
@ ﺏ ای "'" eاC7ﺏت را
ﺏ او رأ .ﺏ8ه; :8ی;! ً X
ﺏی1ت ﺏ;; ،8ﻡ; 2ﺏ 1رت ّل؛ ی;! از 'Yیb
اﺱد Mاز  .wاC7ﺏ"! و ﻡ87ن و د .'*Bدر ﺏ
"1د Mه ،اC7ﺏت را ﺏی1ت ﺏ;; ،8اﻡّ از ای 'Yی bﺏ
"1د Mه ار"ط ﺏ*' 87و ره'1" .د Mه .ﻡ'دم را از
 ;gای '3ی7ت ر'ﻡ! ﺏ'ون ﺏور.87
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ﺏ;ﺏ'ای ای ﻡ JK1ﺏ ا+Xد ﻡ ﻡ ! JK1ﺏ1د
ا '%ا'3ا ﻡ!  .8ا در ﻡ+ﺏ cای ﻡ،(a)") JK1
 cای
ﻡ1ا !HX JKه= [8ا  :8ی Mّ8X aﻡ! ّ ) ) 8;%
 m;3ار" !XHاﺱ ،:ی Mّ8X aﻡ!  ،'B 8;%ﺡ ً ﺏی8
ر :و از ﻡ1ﺱ .1ﺡی') :د .در ﻡ1رد ای دو ا'7اف
ﻡ در ای  3از 8'Yاران و ﻡCن ﻡ1ﺱ: .1
 =;) !7ﺏ Iرا J3ﺏ ﺱ1ﺱ :ه  :ﻡ! );=،
) ) !7ﻡ! 1%ی; g 8ه; 8و 8'Yار +Yﮥ )ر.'%
ﺏ;ﺏ'ای ﺏ ی aد -u :Bا' '%ض ); 8ﻡ از
;gن اXر ﺏyی! در درون +Yﮥ )ر '%ﺏ'1Bردار
ﺏ1دی= ﺏ  71%ا ) .ﻡ! "1اZ" =7ﺙ'j%ار .دا
ﺏ=1B ،ب وا uKاﺱ :ﺡ ّ8ا cUا '%ای ") aا'3ا
ﻡ!  ،8ان +Yﮥ )ر '%در رأس ای "Fه'ات Bﺏ!7
@ ﻡ! "1ان "1ّ Vر )'د ،ا'%
ﻡ! "1ا'U :7ار '%د .ﻡ] ً
)ر'%ان در 8ر ای "Fه'ات Bﺏ !7ﺏ1د1" ،87دM
ه13 .ان ﺏ  .3ای )  4Xﻡ1ﺱ ،.1و ی ر7
ﺱ $ﻡ1ﺱ .1را ﺏ Gن  3ﺏ' ،87از ره'ان !IX
)ر'%ان ﺡی :ﻡ! )'د .87ﺏ ای  ،cXاXر ره'.
)ر .'%در ﻡن "1د Mه .ﻡ ) ،!71Iﻡ! ﺏ;= )
"Fه'ات ﺏر وﺱ! در ﺱ'اﺱ' ای'ان در ﺱuP
'2ه .ﻡ TICﺏ'$%ار )'د ،87ا Kﻡ! .8
ﺏ;ﺏ'ای )ر'%ان ﻡ! "1ا 8;7در 8ر ای 'U m;3ار
ﺏ*' 87و در ای ﻡ :ّU1ﺏ هه;*! ی aدی*' ،ﺏ
@ اVXب )'د87
هه;*! )ر'%ان )ر 7Bهی! ) ً U
و "'Hﺏ هی! دا; ،8ی aاVXب 1Xﻡ! ﺱ'اﺱ'.
1رت ده; .8ﺏ;ﺏ'ای ﻡ Zﺏ ای "'" eاﺱ) :
'ای1X hﻡ! ﺏ'ا .ا@+7ب و13د دارد17 .د 'V;X
ذه;! ه= ) از Gن  :ﻡ! );= ،ی;! د`` ً  +Uم
وZد ره"  ر ."2ا  7ره'1B ) .دش ا2ر
@ [8V7
و13د ﻡ! ); 8و ﻡ! 1%ی ) 8و13د دارم و ﻡ] ً
 1wXدا ﺏ ،8ﺏ Iره' .وا) !Uر ) .'%در
ﻡن +Yﮥ )ر '%و ﻡ1رد اXد +Yﮥ )ر '%واM8 JU
ﺏ.8
 ;gره' .ا .ﻡZﺱّ 7ه= ا);1ن و13د 87ارد 7 .ﻡ
ه= 7 ،دی*'ان .ه )8ام از ای '%ای mهg .

١٠

ا);1ن از ;gن اXر .ﺏ'1Bردار m+7 ) 8;7
ره' .را ای );; .8ﺏ;ﺏ'ای ا '%ای ره' .و13د
87ا ﺏ ،8ا '%ای د .'*Bه 1رت '*7د و ا'%
از 'Yی bای د .'*Bه +Yﮥ )ر '%اXد ﺏ 47
[8ا  8;7و "1د Mه ﺏ او و'*7 cد ،87وا uKاﺱ) :
ا@+7ب در دا cBای'ان 1رت 1C7اه 4[ -:'% 8ای
 'V;Xرا ﻡ ﺏی 8ه qدر  'F7ﺏ*'ی= -ی ا '%ا@+7ﺏ!
1رت ﺏ*'د ﻡ m[ 8;7ﺏ ره' .ی'3 aین
 .ﻡ1رد ﺡی :اﻡ'ی$م 1Bاه8
ﺏ1رژوای! ) 8ّ Kرِ '%
ﺏ1د.
 'V;Xﻡ ،=2ﺏ و1Kح ﺡ')1" :د Mاﺱ ،:اﻡّ 'V;X
ا ،!Iﺡ1wر +Yﮥ )ر '%در 8ر ای ﺡ')1" :دM
@ ا@+7ب )1ﺏ ) -از Gن ﺏ 1;Xان
ا .اﺱ .:ﺡ! ﻡ] ً
ا@+7ﺏ! 'gی! ید ﻡ! 1د و ['وز27 .ی! ا@+7ب
 ً "8Xﺏ ّ :ه'g .ی! 1% gارا و 8ل )ﺱ'و
و '%وهqن در دا1) cBهن ه ار"ط داد Mﻡ! 1د-
د ً  +Uزﻡ'[ !7وز  ) :q%اVXب )ر .'%در
'2ه1) .ﺏ 1رت :'%؛ ی;! ﺡ! ا;3 '%
'gی! Xﻡ cا !Iﺏ) 8ا 'g ;3ی! و ﻡرزۀ
ﻡ 7ّIﮥ ﻡ'" hﺏ ﻡرزۀ "1دۀ ﻡ'دم و 83 7ا از Gن(،
ﺏی 8ﺏ اVXﺏت )ر 871[ .'%ﺏ1Cرد .در  'fای
@ )1د" 1رت ﺏ*'د و ی یa
1رت ﻡ اﺱ :ﻡ] ً
رژی= ﺏ!  !Bﺱ' )ر Gی .8ﻡ7 8;7را ،51%و ﻡ]c
ﺱ :787ه ،دی8ی= ) در Gن 8 g 3؟ ﺏ Iا@+7ب
)'د ،87و!  8;gﺱل ﺏ 8از ا@+7ب ،ه  $gرا ﺏ
ﺏ1رژواز1" .ی cداد 87و ان ) در ﺡ1ﻡ :ه;،8
1Bدن ه= ﺏ1رژوا  M8ا !87ی;! "م اﺏ$ار Gن ﺱ!
) ی aزﻡ !7ﺱ'1*7ن )'د Mﺏ1د 87ه را ﺏزﺱز.
)'د 87و 1Bدن  M8ا7 87ی;8ۀ هن '3ی) !"7
ﺱ'1*7ن )'د.87
ﺏ;ﺏ'ای ای  71%ا@+7ﺏت ﺏ8ون د+Y :Bﮥ )ر '%ﺏ!
ی1B M8اه 8ﺏ1د و ﺏ 3ی!  !7رﺱ .8ﺏی+Y 8ﮥ )ر'%
در '%ﺏ%G ،8ه! ﺱﺱ! و ﺡ$ب 1Bد را دا ﺏ 8و
ای و :ّKدروا 871[ JUﻡ! 1Bرد ﺏ ['وﺱﮥ
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ا'XاKت "1د Mا .و ای [ 871ﻡ; 'Hﺏ ا@+7ب ﻡ!
1د.
ﺡ! در Gن ﻡ JU1ه= 1" !7ا =7ﺏ*1ی= ) ا@+7ب ،M8
ﺏ Iﺏی 8ﺏ*1ی= دوران ا .@Xا@+7ﺏ! و ی دوران [-q
ا@+7ﺏ! fGز '%دی M8اﺱ .:وا uKاﺱ ) :ا@+7ب،
"8ار)ت 1Bد را yزم دارد1" !7 .ا =7ﺏ ﺱد!%
 :از ا@+7ب ﺏ;= .ا '%ﺏ ﺏ ه ; .ﻡ'ا3
);=" ،م ای ['وﺱ ه را ﻡ'Pح )'د Mاﺱ:؛ ﻡ8;7
دوران "[ qا@+7ﺏ!" و دوران "ا .@Xا@+7ﺏ!"" .م
ای ['وﺱ ه .ﻡ TICو ﻡ'اﺡ cﻡ !ICاﺱ ) :و13د
دارد.
ﺏ;ﺏ'ای ا '%ﺏ1Cاه= ی cI" aوا JUﺏ; 7و ﻡ'" hﺏ
" cIﻡ rّC qاز و :ّKﻡ rّC qﺏ @B c
دا ﺏ= ای اﺱ:) :
و :ّKاﻡ'وز ای'ان ﺏ ای  cاﺱ ) :ی aرژی=
@ ﺱ')1ﺏ*' و یa
@ ﻡ'") ،JHﻡ ً
ﺱ'ﻡی دار) .ﻡ ً
رژی= دی"1رF7 .ﻡ! ﺏ ای1158ژ e+X .ادۀ
اﺱ@ﻡ! در 8ر ﺡ1ﻡ! اﺱ ) :در ا.$g7 :ّIU
'Uار دارد و از 'Yی bﺱ')1ب ﻡ! 1Bاه ) 8ﻡ:ّU1
1Bد را ﺡ ﺏ;1" .8د Mه .وﺱ Jﻡ'دم ) ﺏ Gن
ﻡ'ض ه;8 ،8ا و ا'Xاض 1Bد را از 'Yیb
ﺡی :از ا@ح IYن fGز )'د 87و ای ")1" aدM
ه ﺏ " ّ31ﺏ "'Hﺏﮥ ا ) !)87دا; 8ارز M87ﺏ1د و ه$ی;
ه= ['دا') :Bد .87ﺏ 1;Xان ﻡ]ل 13ا 7 ) !7از
ﻡر)$م ا !X@Yدا و  7ﻡ Pا') .د Mاﺱ7 ،:
در ﺡ$ب و " !"@qﺏ1د .$g ) Mﺏ1;qد و ﺏ8ا 87و 7
در 17Bاد Mا .ﺱﺱ! ز !%87ﻡ! )'د Mاﺱ ،:ﺡّ8ا)]' ﺏ
" cVدر دا M*q7ﻡ1{qل ﺏ1د Mو 17Bادۀ  7ﻡ'ّ
ا .ه= دا ،و! ﺏ ای ﺱ= ﻡ'ض ﺏ1د Mاﺱ ،:در
' ;gای !Pﻡqه') M8د Mاﺱ ) :ﺡ')! در
ا'Xاض ﺏ ﺱ=  :" !Iره' .ا@ح IYن
)ﻡ1ﺱfG (.1ز  ً Y ،M8از Gن ﺡی :ﻡ! ); .8و!
ﻡ Zا ) .ه :ای; ) :ﺏ 8از ﻡ  !"ّ8ﺱ;Cن
ﻡ1ﺱ .1ه= ا '%ﺏ @ﺡ1% 87 mش  !7ده 8و Gن
)ر .را ) 1Bدش @ح ﻡ! دا 87اH7م ﻡ! ده ،8ﻡ;2
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" m1[ :هن ره' ..ای ﺏ1د '3ی ) !7در ای'ان
ا"ق اد .ای ا$*7ۀ ا1" !Iد Mه13 .ا !7ﺏ1د )
اﻡ'وز ﺏ Bﺏن Gﻡ M8ا.87
ﺏ;ﺏ'ای ای ه 8'Yار ا@ح IYن  ،8;7ا@ح
@  !7دا" 8;7ا@ح  "!IYی;! .g
 8;7 eIYو ا ً
ای ه ﻡ' ،8;Kﺏ 'ای+B hن ﻡ' 8;Kو ﺏ qر.
) ﺏ' Gن ه وارد ﻡ! 1د؛ ﺏ  ) !"Pﺱل ه ﻡّc
 M8ا87؛ ﺏ Pت وارد Mﺏ' +Xی8ن ،زq%87ن و "م
$gهی! ) ﺏ Gن ا+Xد دار 87و ﺏ ای د cﺏ Bﺏن
ه Gﻡ M8ا.87
ﺏ ا+Xد ﻡ13 ،ا [ ) !77در 'Xﮥ ﻡرزات j%ا
ا ،87از  C7روزه .ا'XاKت " ﺏ ان ،درس
ه .ﺏرG .ﻡ B1ا87؛ و13د ﺱ')1ب ه .ﺏ! رویﮥ
دو :ﺱ'ﻡی دار .ای'ان از ی aﺱ 1و ﻡjا)'ات ﺏ
ا@Pح ره'ان ا@ح  eIYاز ﺏ ،yﻡ) 8 e31
13ا7ن " ﺡ8ود ﺏر زید1" .هّ= 1Bد را  :7ﺏ
ﻡ' !ّUﺏ1دن ﺏ !qCاز ﺏ1رژواز .ای'ان از دﺱ :ده; 8و
@ از Gن ﺏ ا@ح ره'ا ) !7ﺱ! ﻡ! )'د87
ً X
ا'XاKت را ﺏ gر1gب ه !717U .ﺡ1ﻡ :ﻡ8ود
);; '"1I3 ،8رو .87اﻡ'وز ه8ی= ) 13ا7ن ،ﺏ' @Bف
ره'PY'[ .ی" bﻡرزات ﻡG :ﻡ "$و
"ا@ﺡت" ،رو در رو .دو :و ّXل Gن 'Uار '%
F7 cم را  7q7ر ا .87اﻡّ ای را ه= ﺏی 8اK
و)ّ
);= ) ه;1ز ﺡ') :ه .ا'Xا !Kاﺏً8ا وارد ز "8ّ K
ﺱ'ﻡی دار M8q7 ".اﺱ'3 .:ین ' .و ای1158ژیa
@ '3ین "راﺱ،":
ﺡ)= ﺏ' ﺏر .از ای 13ا7ن  ً
ی;! '1x7ا= اﺱ:؛ دyیG cن ه= ﻡ rّCqاﺱ ::از
ی aﺱ123 ،1ر .اﺱ@ﻡ! {I" Kت ه'ًا 8ّ K
@ ه .8;g
Gﻡ'یی! و  8ّ Kﺱ'ﻡی دار1B .د )ﻡ] ً
[ mاﺡ67 .8اد در Gﺱ7ﮥ 'ا رﺱ8ن  ٢٢ﺏ 2از
ﺱ1+ط F7م ه .ﺱ'ﻡی دار' .ال  :ﺏ ﻡن
Gورد( ﺏ ﺱ')1ب '%د Mدﺱ :ﻡ! ز 87و ﺏ8ی "'"e
ﺏر .از 13ا7ن را ﺏ ﺱP+7 .1ﮥ ﻡ+ﺏ ،cی;! Gن g
) در ﺡ'ف ﺏ Gن ﻡ :Cﻡ! ); ،8ﺱ1ق داد Mاﺱ :و از
ﺱ .1دی*' ،ﺏ ا@Pح ﻡ;8+ی دا !IBرژی= -ی;!
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ﺡ$ب اXد ﻡ ،!ّIﻡqر) :و ﺏ 1Yر )'3 !ّIین دوّم
'Bداد ) ﻡG ً VّCqﻡ'یی M$و راﺱ :ه; -8ﺏ ِ
ا+7دات 1Bد ﺏ ﺡ)ّ13 ،:ا7ن  !Xو ﻡ'ض -ﺏ
وی M6دا*q7هن -را ﺏ ﺱ1B .1د ') eI3د Mا .87در ای
ﺏ m+7 ،و "Zﺙ' رﺱ 7ه .اﻡ'ی! 8اG .ﻡ'ی،
ﺏ!.ﺏ!.ﺱ! و اﻡ]y =2زم ﺏ ذ)'  .:7هﮥ ای 1Xاﻡc
را ﺏ*jاری 8در );ر Gﻡ1زش ه .دا*q7ه! و )Gدﻡa
) "ﻡ ً "راﺱ ":ه; .8ای 1Xاﻡ ،cای1158ژ.
'1x7ا! را )در ه' زﻡ; ا ،8;) ' ) .ﻡ I3
اVUد( در ذه ﺏر .از 13ا7ن ﻡ'ض ﺡ') ;+دM
اﺱ.:
 :) h+ﺏ وﺏ@گ ه و وب ﺱی :ه .ای;'!7
ﺡﻡن "ﺱ*7 "$ه! ﺏ;8ازی= m[ .8;g :در 7'Bﻡﮥ
'3س ،از ﺏ'7ﻡﮥ  1درﻡ !7ﺡjف یرا 7ه )ی;!
یC7 aﮥ ﻡ12qر '1x7ا!( ﺏ 'اﺡ ،:اﻡّ ﺏ 'ط
ﺡjف ﻡG .'Hن ی;! اﺡ67 .8اد دع  M8ﺏ1د .در
8Xۀ ای ﺱی :ه و در ﻡ cدا1Hq7ی! ،ﺱ':17
123ر .اﺱ@ﻡ! ﺏ 1رو .و دی1ار ﺏ' ،و ﻡ)ت
ا 'Bﺏ ﻡ)ت ﻡU 1س ﻡ! 1د .ﺏ ره.
ار"" !XHاوﺏﻡ ،اوﺏﻡ! ی ﺏ او ،7ی ﺏ ﻡ"" ،ﺡ1ﻡ:
ای'ا123" ،"!7ر .ای'ا "!7و "; 7 ،Mّ$f 7ن=73 ،
8ا .ای'ان"" ،ﺏ'ادر ر*' ،ﻡ1د رو ﺏ'دار ﺏ'" و
) .8;) M*7 M'fی;! 8Xۀ ر ه7 ،ﺱ[ -!71ن
ای'ا '[ ،!7از );  :7ﺏ ﺱی' 67اد ه ،راﺱ،:
1Bاهن ﻡ8اIBﮥ اﻡ'ی= و 1B7اﺱ "1ه ﺏ اqUر
زﺡ !qﻡ 8;7ر*'ان اﺱ ) :و13د ;g
رهی! ا" ،:7 !Uﺏ Iﺏ Bﺱ* !"+Y Mو ی
23ن ﺏ;! دی  M8ﺏ ای ا'اد ار"ط دارد( در
"ﻡ! ای ﺱی :ه ،وﺏ@گ ه و 7'Bﻡ ه ،ه'ًا
"ﻡ! ﻡ@qت ﺏر1" ،.رّم17 ،د ﻡ،q ،'+ ،
اXد و  ،M'fﺏ  rCاﺡ67 .8اد و دو :او ی
27ی ً "123ر .اﺱ@ﻡ!" رﺏ hداد Mﻡ! 1د 7 ،ﺱ'ﻡی
دار.؛ ی;! ﻡ' Kﺏ ه و 3در '7د Mا) 87
@ '7خ ﻡ;!  ١.١در 8ﺏ'ا .ر 8اVUد23 .ن در
ﻡ] ً
ﺱل $%) ٢٠٠٩ارش  ،ILOژا17یﮥ  ،٢٠١٠ص،( .
و13د  ٧ﻡ1Iن  '7در  '+ﻡ bIPی;! درGﻡ'" =) 8
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( ی و13د
از  ١.٢دyر در روز )هن ،ص.
 ٢١١.ﻡ1Iن ﺏر در ﺱ23 uPن ) " [ین ﺱل
 yو در '" 7;1Bی ﺡ :ﺏ ر=U
3ر .اﺡ ً
 ٢١٣.ﻡ1Iن 1Bاه 8رﺱ) 8هن ،ص (  .و ی
'ای hوﺡ ;qو ﺏ'اG !7ب و ه1ای! و إ! ،'BG
ار" !Yﺏ "123ر .اﺱ@ﻡ!" 87ارد ،ﺏ" Iﻡ ً 7ی
ﻡ'IX =+د "ﺱ'ﻡی دار "!723 .اﺱ:؛
ﻡ' ،Kﺏ ﺡ1wر '7 ١٠.٠٠٠وF7 .ﻡ! Gﻡ'ی
در ه ،!5دﺱ*' .دG Mﻡ'یی! در راﺏ Pﺏ )1د
رﺏی! در ه ،!5ا@3س ﻡ7wﮥ );2گX cU ،م
ﻡ'دم  Mّ$fاز ﺱ .1اﺱ'ا c5ﺏ 'gاغ ﺱG $ﻡ'ی،
$%ارش 8I%اﺱ1ن در ﻡ1رد ;3یت اﺱ'ا c5و ،M'f
 g) 8;;) !7 M*7ﺏ'ﺱ 8ﺏ Gن ' );; (8و "Z" :ﺙ'
هن 1Xاﻡ ) !Iﻡً'VCا  ،=%ﻡ JK1راﺱ :را اBر
ﻡ! );; !8و13 !Uا7ن ﻡ'ض ای را در ،8;;) !7
 ً "8XUﻡ! [;8ار ) 87ﺏ ر "123ر .اﺱ@ﻡ!" و
3ی*$ی 8ن Gن ﺏ ی aرژی= ' ً ﺱy1ر )و1
)[!( "ﻡ! ﻡ@qت و @) :ه ﺏ ی aﺏرM
ر :Bﺏ'1Bاه 8ﺏ ) .$g) .:اً'Bا ﺏر " Iﻡ!
1د( ﺏ;ﺏ'ای در ﻡ ،!I JP+ا@ '%ن 13ان ﺏر و
13ی) .ر در ا'Xاض ﺏ 17د { cﺏ "Fه'ات ﻡ!
Gی17" ،8د ا{ل" را H7ﮥ 'IXد " rCاﺡ.8
67اد" ی دو mﻡ! دا 7 ،87ﻡ$7م ﺏزار Gزاد ﺱ'ﻡی
دار..
"م ﻡZﮥ ﻡر) :ه .ا@+7ﺏ! در ای'ان ه= ای;:
 13 ً "8Xان q7ن ده; 2;" ،8ﺏ "{' 7م
) ﺏ ﻡ'ِ K
"123ر .اﺱ@ﻡ!" ،در 1ر"! ) هن ﻡ;ﺱت
@ ه 71%
ﺱ'ﻡی دار .در 1B .3د ﺏ !Uﺏً X ،87
ﻡ !Iqﺡ1C7 cاه .8 8ﺡ! ﺡ1+ق دﻡ')1ا"$7 a
G ،JّH" bزاد .ﻡX1Pت و (M'f
)ﻡG 8;7زاد .ﺏن ،ﺡ ّ
در '%و7 .ﺏ1د .ﺱ'ﻡی دار .ای'ان اﺱ.:
ﺏ ه' ﺡل ،ای ﺡ') :ه در وا JUﻡ! "1ا' 87ایh
[-qا@+7ﺏ! را در دا cBای'ان ﺏ و13د Gورد .اﻡّ ﺏ'ا.
ای ) ای دوران [ qا@+7ﺏ! ،ﺏ ی aدوران ا.@X
ا@+7ﺏ! و ﺱ 4ا@+7ب ﻡ;1 'Hد ،ﻡ +Y 'V;Xﮥ
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)ر '%و ﺡ ّ8ا'q[ 'V;X cUوان )ر .'%را ﺏ c
ی[ aر gدر ی aا ` cد `` 8ﺱ"اﺱ``"1B ) -اهن
ر ﻡ') .$ا'& ب ﻡ ﺏy -8زم داری= و ﺏ'ا.
ای ) Gن ا"ق ه= ﺏ ،8ﺡ$ب +Yﮥ )ر '%و ﺡ$ب
[qز +Yﮥ )ر '%را 7ز داری=.
در ﺡﮥ وUی Jا ،'Bدرس ه .ا@+7ب ﺏ ١٣ ٧ 2را
 71*gارزیﺏ! ﻡ! );8؟
در );ر +7ط ّ1Uت و  ) !Kﻡً'VCا در ﺱال !IU
ﺏ Gن ار') Mدم ،درس هU .م ﺏ 2ﺏ'ا13 .ا7ن و
)ر'%ان ['qو و ز7ن ای'ان ﻡ! "1ا 87را.q% M
ﻡرزات دورۀ G !"Gن ه ﺏ .8در و !I :ّKو در
fGز ﺱ! و ی ﺱ*'د ا@+7ب ﺏ ،١٣ ٧ 2ﺏ'رﺱ!
درس هG .ن ﻡ! "1ا !) 87در راﺱ .ﻡرزات !"G
)ر'%ان ['qو ﺏ.8
در ارزیﺏ! ا@+7ب ﺏ1" !7 2;" 2ان ﺏ »ا@+7ب« و
ﻡرزات »'2Uﻡ 77ﮥ« ﻡ'دم  IXاﺱ8اد [ .1I2ارM
)'د .در ای اﻡ' "'دی ) :7 .8ﺏ8ون اVXب
1Xﻡ! ،ﺏ 1VBص اVXب )ر'%ان ') ،:7 :و
ه=  ;gاز 1Bد  ،!*j%ﻡ+وﻡ :و ﻡرزۀ وﺱ Jﻡ'دم
ای'ان ﺏ وی) M6ر'%ان و زﺡqنG ،ن ا@+7ب ﺏ ﺙ'
 !7رﺱ .8اﻡّ ،ﻡ Zای 3ﺱG ) :ن ا@+7ب  =FXدر
زﻡن )"1ه! ﺏ  :اH7ﻡ .8ره' .ا@+7ب از
دﺱ) :ر'%ان13 ،ا7ن ،ﻡ :Iه .ﺱ8ی M8و ﺱ'ﺏزان
و '7وه .ﻡ uIﻡ'دﻡ!B ،رج  8و ﺏ دﺱ :هن
ﺱوا)! ه .ﺱﺏ bو ار" mو [ﺱ8اران و ﺱ'ﻡی داران
دی*' .ﺱ'د.8 M
[ mاز " : cIX uK1ﻡ! "1ا 87در ﻡ1رد [m
زﻡ; ه ) !;X .ﻡ; 'Hﺏ ای ا@+7ب uK1" 8
ده8؟
ﺏ Iﺡ ً .ﻡ! "1ان اذXن دا ) :از ﺏ8و ادfم ای'ان
در ﺏزار  !723ﺱ'ﻡی دار ،.ﺏ'ان دا !5ا!X3
'%ین 3 '%ﻡﮥ ای'ان '%دی .8ای ﻡ Zا "; 2وی6ۀ
ای'ان  ،:7ﺏ Iﻡ cا)]' )1qره .وا[ 4ﻡ M87ﻡ!
'%دد .اﻡّ ،در ای'ان از دورۀ 3Uر اﺙ'ات ادfم Gن در
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F7م اﻡ'ی! ﺏ و1Kح دی M8ﻡ! 1دq :" .ر
)1qره .اﻡ'ی! ،ﺏ وی M6روﺱﮥ "$ار .از ل
و ﺏ'ی 7از ﻡ'زه' .ق ،دو3U :ر " :اﺱ@.
ﻡ! ﺡ1ﻡ :ه .اﻡ'ی! در Gﻡ .8ﺱ@3U Yر،
ﺏ'ا .ر7 Jه .ﻡ! دو :و درﺏر ،ﺏ وی M6در ﻡ1رد
ایHد ار" mو وﺱی ;3 cه .ای'ان -روس ،ﻡ1Hر
ﺏ دری :وام ه@) .ن از ﺱ'ﻡی داران Bر878 !3
و در ﻡ+ﺏ cاﻡزات اVUد !7@) .را ﺏ Gن ه اPX
)'د .87ﺏ8ی "'" eرا Mﺏ'ا .ﺱ'ازی' 8ن )yه.
ﻡ'f !X1;Vب ﺏ ﺏزاره .ﻡ8ود ای'ان ﺏز  .8از
ﺱ .1دی*' ،دوfG :ز ﺏ 'وش ﻡ; eدو! و
اﻡ@ ﺱ !;PIو  ١VBﺏ ﺏزر%ن و ﺙ'و";8ان
ای'ا') !7د .در  ،H7ﻡّ !1VB :ﺏ' زﻡ ر8
)'د و ای "Zﺙ' ﻡ !+ﺏ' و8 =Bن و :ّKده7+ن
j%ارد .ا@+7ب ﻡ'qو ;g :" Yو !ّKﺏ و1Uع
[1ﺱ.:
 :دو$" :ار در  ;3ژا[ و روﺱ  و ا@+7ب
 ١٩٠روﺱ $7 ،در '%ش  IX m;3دو3U :ر
"Zﺙ' j%ارد.
ﺱ'$" !71*7اری$م در ﺱل  P+7 ١٩١٧ﮥ  !PXﺏ1د
درﻡرزات  8ّ Kاﺱ8اد .در ای'ان'[ .وز .ا@+7ب
ا)'  ١٩١٧روح 17ی;! در  m;3ه .ﻡ; +Pدﻡ.8
123ر1 .رو .ای'ان ) ،در ﺱل  ١٢٩٩در @ %ن
اﺡ  8و 17دﻡ ﺱ*'د Gن در "ﺏن 'ا 1Bاه8
رﺱ ،8د ً +Uی! از دﺱوردهG .ن زﻡن اﺱ .:اﻡّ از
ﺱ .1دی*' دو :اI*7ن را ﻡ') =ّ Vد " در ﻡ+ﺏc
ای  m;3ه )ﺏ ویZ" M6ﺙ' Gن در ه;8وﺱن( ﺏ ایHد
ﺡ1ﻡ :ه .ﻡ') .1U .$ﻡدرت ); " 8از '%ش
 m;3ه  .'%1I3ﺏ G cXورد .ی! از دﺱورده.
Gن در ای'ان " cqﺏ :ﺱل ا;Bق »ﺱ«M
رKه! ﺏ1د.
در '2ی1ر  ،١٣٢٠ﺏ 'ار ر MKو 'و[! ار"m
ای'انZ" :" ،ﺙ' ا{ل ای'ان ﺏ وﺱIﮥ '7وه.
 ١زﻡ و ﻡ[ aIده!
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ﻡ ،+ﺏر دی*' q%ی mهی! در ای'ان ایHد  .:q%در
زﻡن )"1ه! m;3 ،ه .ﻡ :Iه .ﺱ8ی8ۀ )ُ'د و
Gذر IX .ﺱ= ﻡ 8;'% c !Iو ﺏ ['وز .هی! $7
دﺱ :ی; m;3 .8ه) .ر'%ان ،ﺏ وی) M6ر'%ان
;ی ،:7 Jﺏ'ا C7 .ﺏر در "ری در ﺱuP
ﺱ'اﺱ' b+" .ی .:اﻡّ  :7B ،ه .ﺏ1ر)'اﺱ!
1رو .ﺏ G m;3ذرﺏیHنG ،ن  m;3را ﺏ  :رو
ﺏ رو )'د .ﺱﺱ :ه .ﺱزش )را7ﮥ »ﺡ$ب "1د«M
) m;3 $ 7ر .'%را ﺏ )'Hاه  ﺏ'د و ﺏ8ی "'"،e
اVXب ه و ﻡرزات )ر .'%ﺏ  :اH7ﻡ .8در
[! Gن ،دﺱ :دو :ﺏ'ا .ﺡ Iﺏ ') m;3دﺱن و
GذرﺏیHن ﺏز ﻡ.87
اﻡّ راﺱ :رو .ه .ﺡ$ب "1د1B) Mاﺱ :ا .PXاﻡز
 :7ل ﺏ 1رو (.و ﺱ «g» 4رو .هG .ن
)در ﻡ+ﺏ m;3 cﻡ8 !Iن  (:7ﺏ ";2ی! ﺡ') :ه.
"1دۀ ﻡ'دم ای'ان را ﻡ8ود '7د ،ﺏ23» Iﮥ ﻡ «!Iدر
رأس  m;3ﻡ8 !Iن 'U :7ار  :'%و 'Kﺏﮥ ﻡaI2
را ﺏ' [' Gن زد .در وا23 JUﮥ ﻡ !Iاز » m;3ﻡ«!I
ﺏ '" mه'اﺱ " 8از ﺱ23 !:;PIﮥ ﻡ !Iﺏره )" 81
1" m;3د Mا .را ['ا); M8ﺱزد و ﺏ ﻡPت 1Bد از
'Yی bزد و ﺏ; 8ﺏ درﺏر و ﺏ;8ﺏز .ﺏ دو :ه.
اﻡ'ی!7 ،یG cی .8اﻡّ  ،ای ﻡ17ره1B :UX ،د
23ﮥ ﻡ !Iرا 8 $7ا )'د1" .د Mهی! ) در IX '" ٣٠
ﺱ :;PIﺏ [ Bﺱ ﺏ1د ،87در  ٢٨ﻡ'داد د !Iﺏ'ا.
دع از ﺡ1ﻡ :ﻡ8Vق 1) .8;7د" ٢٨ .ﻡ'داد
 ،١٣٣٢دورۀ "] :ار"Hع و در واH7 JUﮥ ﺱﺱ:
ه .ا Mﺡ$ب "1د Mو 23ﮥ ﻡ !Iﺏ1د.
در دورۀ [ mاز ا@+7ب  ،١٣ ٧ﺏ 8 !PUن و "8qی8
ﺏ'ان ﺱBر .ﺱ'ﻡی دار .دورۀ w" ،Mده.
ا $7 !X3ﺡد  .8;q%زﻡ;ﮥ اﺱﺱ! ﺏ'ان ﺱﺱ! Gن
دور ،Mﺏ'ان اع " 81ﺱ'ﻡی دار .ﺏ1د .ﺏ ﺱC
دی*' ،ﺏ mCه .ﻡ131د " !; 81ﺏ ﻡ8ودیّ :ه.
ﺱBر .ﻡ1ا 81" .878 3وﺱی) .81" cﻡ yGت
اﺱﺱ! " (.81ا3زۀ "1ﺱ  !7ی; 81" 2;" ،8ﻡ!
ﺏ' وﺱی cﻡ !'Vﺏ1د )" m) 81ﻡG'" ،!Iه و

]١

 81" .(M'fو ﺱ'ﻡی j%ار .در )qورز $7 .رو ﺏ
)ه mﻡ bIPﻡ! ر .:ﺏر .و ر '+ا.'2 .
7را !Kا$ای mی1"7 .:ا !7دو M :در ﻡ2ر )'دن
ﺏ'ان ،ﻡ; 'Hﺏ 'ار ﺱ'ﻡی  .8در  ،H7زﻡ;ﮥ !;X
ﺏ'ا .ا@+7ب ﺏ' ١٣ ٧ 2اه= Gﻡ.8
 m+7ﺏ1رژواز 8ّ K .ﺱ :;PIه;qه! در ا@+7ب g
ﺏ1د؟
در ه' ا@+7ﺏ! ،ﺏ1رژواز .ﺏ »ه'« ﻡو"! ﺏ'ا.
"1" bد Mه 7ین ﻡ! 1د .در Uم ﺏ$7 2
ﺏ1رژواز .ای'ان [ 4از  JPUاﻡ 8از رژی=  Mﺏ c
ی aرژی= ﺱ'ﻡی دار .دی*' ،ﻡ 4Iﺏ 3ﻡﮥ
»روﺡ «:ّ7ه'  .:q%دی'7 .ی ) 8ا)]'یّ :ﻡ'دم
ای'ان ﺏ ﻡهّ :وا !Uرژی= ﺱ'ﻡی دار ![ .ﺏ'د.87
ی! از درس هU .م ﺏ 2ای اﺱ) ) :ر'%ان
['qو 7ی! " :ه و !ّKﺏ ه ی aاز
'%ای mه .ﺏ1رژواز .اXد );; .8ﺏ1رژواز .ﺏ ه'
ﺱ! ) ه' '%دد ،ه :7B $3 !8ﺏ Gرﻡن ه.
"1د Mه) .ر '%و زﺡ87 mا و 1C7اه 8دا.:
در  Xﺡل'% ،ای mه'B .د Mﺏ1رژوا در ه' ا@+7ﺏ!
ﺏ دو  ePUا83 !Iل '[) !"+Yوری و
ﺏ1رژواز (.در 17ﺱن ا .87ای »'%ای «mﻡﺏ;! ) ﺏ
ه'G .راﺱ و »رادیل« [ ﺏ' 'Xﮥ 83ال !"+Y
ﻡ! j%ارد ،ﺏ ﺱ :و ﺱ +Y .1ا8U ) .رت ﺏ.'" m
را در 27ی :ﺏ  ;gﻡ! Gورد ،ﻡ! رود.
"'Hﺏ ﮥ ا@+7ب ﺏq7 2ن داد ) ﺏ !qCاز 'BدM
ﺏ1رژواز .ﺏ 17 :IXد ی aﺱزﻡن ﺱ'اﺱ' .ا@+7ﺏ!،
ﺏ '7و'K» .ﺏ 8ّ K «:ا@+7ب "8ی :q% cو :
ا@+7ب را "'ی') Jد 2;" .ده7+ن  ،'+ﻡ :Iه.
ﺱ8ی M8و ز7ن و 13ا7ن رادیل از ﻡ8ان ['وری
ه; .8ﺱی' 'qUه .ﻡ$$ل 'Bد Mﺏ1رژوازU .ﺏc
اXد .8;7
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['g 4ا در ای و :ّKره' .ا@+7ب  8Kاﺱ8ا.
F7 IXم ه;qه! ﺏ دﺱ :روﺡ :ّ7اد و  7یa
'7و .ا@+7ﺏ! و  8ّ Kﺱ'ﻡی دار.؟
ره' .ا@+7ب ﺏ ١٣ ٧ 2ﺏ  :IX 8;gﺏ دﺱ:
روﺡ :ّ7اد:
 cدورۀ ا;Bق ﺏ :و  8;gﺱﮥ [ 4از
ا ّول ،در ) ّ
)1د" ،ﺡ1ﻡ M :در ['ا); M*7 M8دا و ﻡ'ق
)'دن ) m;3ر .'%و '7وه .واﺏ ﺏ Gنb1" ،
ﺡ') cد Mﺏ1د .ه ی aاز ﻡCن رژی= از )ag1
"'ی Gزاد .ﺏن ،ﺱزﻡ87ه! و " JّHﺏ'1Bردار 17د.87
در 1ر"! ) د ِر ﻡ 83و ﺡ; ه ،ﺏ' رو .ﻡCن
ﻡjه! ﺏز ﺏ1د g'% .87ﻡCن ﻡjه! 'U $7ﺏ!7
دﺱ*' .ه H; ،ه و ا8Xام ه از ﺱ .1ﺱوا
 ،8;q%اﻡّ ای ه Uﺏ cﻡ+ی ﺏ ﺱی' '7وه.
ا[1زی1ن 17د.
د ّوم'B ،د Mﺏ1رژواز ،.در اﺙ' ادfم ای'ان در F7م
اﻡ'ی! و ﺏ وی M6ر 8ﻡ rّCqﺱ'ﻡی دار .در دو
دهﮥ [ mاز Uم ﺏG ،2ﺱ' eاوان دی M8و ﺏ ﻡCن و
ﻡ'Kن ﺱﺱ :ه .رژی= 8" Mی M8 cﺏ1د17 .ذ
روﺡ :ّ7در درون ای  'qUﺱ; ً ﺏر  bXﺏ1د Mاﺱ:
و در U H7در ﺏ ﺏ ﻡCن  IXرژی= .878 M
در وا[ JUیﮥ ﻡ ّد .روﺡ :ّ7ای  'qUﺏ1د.87
ﺱ ّ1م17 ،د ره') m;3 .ر .'%و  m+7ﻡ'ّ Cب ﺡ$ب
"1د Mو 23ﮥ ﻡ !Iو ا"د 7Gن ﻡ; 'Hﺏ " cره'.
روﺡ :ّ7ﺏ' 1" m;3د Mا.:q% .
" uK1ده'7 m+7 ) 8وه g g .ﺏ1د؟
ﺏ ا+Xد ﻡ ،ﻡّ eا1+" !Iی :و "] :ﻡ:ّU1
 TKو ﻡ$$ل ا ّو ﮥ رژی='H) ،و .ه در ﺱﺱ:
ه» .ﺱزﻡن 'gی aه8 .ای!  bIBای'ان« و
»ﺱزﻡن ﻡHه8ی  bIBای'ان« ،ﺏ1د .ای دو ﺱزﻡن،
) از اXر ﺏر .در ﻡن 13ا7ن و )ر'%ان
ﺏ'1Bردار ﺏ1د ،ﺏ 87 :IXا ﺏ'7ﻡ ﮥ ﻡrّC q
ﻡ8ا !"@Bو ارزیﺏ!  uاز ﻡهّ  :وا !Uرژی=
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 ،!;Bﺱ' " =Fدر ﻡ+ﺏ» cروﺡ :ّ7ﻡرز و ﻡ'«!U
'7 cوه13 .ان » «gرا 8ا.
)!( 'ود Gورد و ) ّ
87ا) =7ر .ﺱﺱ! 1Bد 17د .او! ﺏ ﺏ ارث ﺏ'دن
ﺱﺱ :ه .اﺱ;! " cqﺏ ،!"+Y 1Iرژی= را
در اﺏ8ا » 8ّ  Kاﻡ'ی «:و »ﻡ +Y «8ﮥ )ر'%
ﻡ ّ'! )'د و د ّوﻡ! ،ﺏ 1;Xان ی aﺱزﻡن 'BدM
ﺏ1رژوا ،در ﻡ+ﺏ cرژی= " 17د.
ﺏ'ا ،717 .ی aﺱل [ 4از Uم ،در زﻡن C7
اC7ﺏت ریﺱ123 :ر ،.ﺱزﻡن 'gی aه8 .ای!
 ،bIBدر 'q7یﮥ  ` ر رۀ  ، ٣ﺏ  cq" .3یa
ا"د '% cXد Mاز  Tﻡ) c+ر'%ان و '7وه.
ا@+7ﺏ! و ﻡر) ،:ﺏ اq7ر ر15س »ﺏ'7ﻡﮥ ﺡ ّ8ا«cU
و ') !Bدن ;ﮥ اC7ﺏ"! ،ﺡی :از ﻡ1د ر.13
را "') 31د 8;g ١ .روز  cUاز اC7ﺏت 7 $7ی;8ۀ
ﺱزﻡن ﻡHه8ی ،ﺏ 'ﻡی +» mا87) «=FXی8ا"1ر.
1Bد را [ :'% 4و )Iﮥ »ﻡ8ان« )1B :71د را
 JIBﺱ@ح )'د! ای 87 71%ا) =7ر .ه .ﺱﺱ! ﻡ;'H
ﺏ ایHد »'@Y :ی!« ﺏ'ا .رژی= در ﺱزﻡ87ه! و
"8ار '7وه 8ّ K .ا@+7ﺏ! ) IXر'%ان و '7وه.
ا@+7ﺏ!  g» .:q%رو«.ه .ای دو ﺱزﻡن [ 4از
ای دور17 Mا :7ﺱﺱ :ه .ا Mدورۀ ا ّوﮥ Gن ه
را  8;) !];Bو 1Bد Gن ه 8 $7ا .اهت j%
.8;q%
ا در ﻡ'ﺡIﮥ ﺏ m+7 ،.8ﺡ$ب "1د Mدر هر.
$7دی aﺏ ه :xﺡ)= » 8ّ Kاﻡ'ی (!)«:ﺏ1د ) ای
اﻡ'Z" ،ﺙ'ات ﻡ'ّ Cﺏ! ﺏ'j% .3ا :و رژی= را در »"م
ﺱ1Pح« "1+ی') :د .ﺡ$ب "1د Mﺏر دی*' q7ن داد )
در  mgه ،!"+Y .در )8ام ﺱ;*' 'Uار ﻡ! '%د.
ﺏ .2ای »8Bﻡت« ﺏ ﺱ'ﻡی دار .ای'ان راG ،ن ه
1B $7د ['دا.8;B
Uم ﺏq7 2ن داد ) از ﺱزﻡن ه» .رادیل« 'BدM
ﺏ1رژوا ) ﺏ ﺏ ی8q) 8ن ;Xوی »)،«:71
١

http://96.0.241.19/fileha/archive/pdf/kar043.pdf
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»)ر «! +IB» ،«.'%و »8ای!« [ ﺏ  'Xﮥ ﺡت
ﺱﺱ! ﻡ! j%ار ،87و %ه! از »[یﮥ« ا$7 !X3
ﺏ'1Bردار ﻡ!  871و » «82ه= ﻡ! ده;1" !7 ،8ان
" JU1دا'*[ ) :ا 7و " ا 27ﺏ8ون {$ش ه.
»اﺱﺱ!« ،در 23ﮥ ['وری ﺏ !Uﺏ .8;7دا »[یﮥ
ا «!X3و ا «82» .PXو »از 1Bد -«!*j%
 g'%ﺏ! U aﺏ8+" cی' اﺱ -:اﻡّ ا$اﻡ ً ﻡu !q
ﺱﺱ! را ".8;) !7 w
ای '%ای mه " ﺏ'ش )ﻡ cاز ﺏ'7ﻡ ه7 .رو
'Bد Mﺏ1رژوای! و اق ﺏ 1ف )ر'%ان ['qو در
راﺱ .ایHد ﺡ$ب [qز )ر .'%و [jی'ش !IX
ﺏ'7ﻡﮥ ﺱ1ﺱ$م ا@+7ﺏ! ،ﺏ ﺱﺱ :ه .زی*$اگ وار
»'% gای «7و »راﺱ'% :ای ،«7هن 1Yر ) !Y
ا@+7ب  ٧ﺏ  1Yر ﺱ" aاH7م داد ،87اداﻡ ﻡ!
ده; 8و  M8;;) " m+7و ﻡﺙ' .در ا@+7ب  !"Gای
1C7اه;') 8د.
Gی 17د ﺡ$ب ﻡر)$م ا@+7ﺏ! در  :ا@+7ب ﻡﺙ'
17د؟
@ درﺱ :اﺱ g'% .:در "ری ،اﻡن ['وز.
ﺏ) Iﻡ ً
Uم ه و ا@+7ب ه  IXﺡ1ﻡ :ه .ﻡ 8و13د
دا اﺱ ،:اﻡّ ﺏ8ون ی aﺡ$ب [qز )ر ،.'%ﻡ$ّ2H
ﺏ ﺏ'7ﻡﮥ ا@+7ﺏ!'[ ،وز27 .ی! " M8q7 wو 1C7اه8
 .8ا@+7ب ﺏ7 2ی ;g '*7وا" :ّUری !Cا .ﺏ1د.
ا@+7ب ﺏ وﺱIﮥ اqUر ﺱ8ی8ۀ ﻡ'دم ای'ان و ﺏ ویM6
)ر'%ان ; :7 :ﺱزﻡن ی .:رژی= ﺱ'ﻡی دار.
 Mﺱ'1*7ن  .8اﻡّ ،از Gن 3ی! ) ﺱزﻡ87ه!
ﻡ !Iqو13د 87ا ،:ره' .ا@+7ب ﺏ دﺱ :یa
'%ای 8ّ K mا@+7ﺏ! دی*' اد.
ﺱ'ﻡی داران و ﻡ8ان ﻡ !Iو ﺏ ا !IIن ﺏ'ا .ﺏ
)'Hاه )87qن ا@+7ب8" ،ار دی878؛ در 1ر"! )
'7وه .ا@+7ﺏ! ) ،در رأس ) m;3ر'U .'%ار
 '%ﺏ1د8" ;g ،87ار)! را 87ی.878
ﺏ'ا b1" .درا@+7ب  ;g ،!"Gدرﺱ! ﺏی! از ﺱ.1
'7وه .ﻡر) :ا@+7ﺏ! در 1 '% 'F7د .ای
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"8ار ﺏی! از ه= ا);1ن 1رت [jی'د .زی'ا ) در
دورۀ ا .@Xا@+7ﺏ!'7 2;" ،وهی! ) از [ mﺏ'ا.
 ;gﺱزﻡ87ه! ا8" .ار دی M8ﺏ;U ،8در ﺏ "Zﺙ'
j%ار .و 17ذ در درون +Yﮥ )ر1B '%اه; 8ﺏ1د;g .ن
 gدر دورۀ ا@+7ب'% ،ای mﻡر)$م ا@+7ﺏ! از
ﺡ ّ8ا !IUاز '7و در درون ['qوان )ر .'%ﺏ'1Bردار
ﺏ1د ،از هن اﺏ8ا در ﻡرزات ['اﻡ1ن ﺡ1+ق
دﻡ'ا" :)' aﻡ! )'د ،ره' .ﻡرزات 8ّ  K
اﺱ8اد .و  8ّ Kﺱ'ﻡی دار .را ﺏ دﺱ :ﻡ!  :'%و
 M8;;) " m+7ا .ای ﻡ! 17د ،ا@+7ب ﻡ' ﻡو"!
را  !Yﻡ! )'د .اﻡّ ﺏی ّ31" 8دا ) :ای 1Bد 7ز ﺏ
"8ار)"! [ qرا ﻡ! دا'7 .:وه .ﻡر):
ا@+7ﺏ! ﻡ131د ی "'Hﺏﮥ )! 87ا; 8و ی از 17ذ )!
در ﻡن ) m;3ر .'%ﺏ'1Bردار 17د .87در ای 3
'%ای mه .ﻡر) :ا@+7ﺏ!  $7ﺏی 8ﺏﻡ1ز) 87
ره') m;3 .ر .'%ی  aﺏ ﺏ'7ﻡ ه.
"ا@+7ﺏ!" ه' '% !7دد .ﻡر) :ه .ا@+7ﺏ! $7
ﺏی 8از [8" mار د .'% :Bدر ) m;3ر .'%را
دی M8ﺏ; 8و ﺏ ') :ﻡﺙ' و ﻡ8اوم در );ر )ر'%ان
اXر )! را )') eد Mﺏ; " 8ﺏ1ا 8 ;7در دورM
ا .@Xا@+7ﺏ! ﺏ'7ﻡﮥ ا@+7ﺏ! 1Bد را ﺏ Gزﻡیm
ﺏ*jار .87ﺏ8ی !2اﺱ ) :ﺏ8ون "8ار ﺱﺱ!!"@q" ،
و Gﻡ1ز!+Y ،ﮥ )رU '%در ﺏ ﺡ دﺱورده1B .د
1C7اه ;g .8 8ا8Uاﻡ"!  2;" $7ﺏ وﺱIﮥ ی aﺡ$ب
[qز )ر .'%اﻡن [jی' اﺱ .:ﺡ$ﺏ! )  !YدورM
ا .از ﻡ8ا@Bت ﻡ' در درون +Yﮥ )ر ،'%اXر و
اXد ﺡ  ّ8ا'ُ  q[ 'qU cUو) .ر .'%را ﺏ 1Bد eI3
)'د Mﺏ.8
در دورۀ  ،!"Gﻡ! ﺏ' "Hرب ا@+7ب ﺏ،١٣ ٧ 2
وﮥ اI) !Iﮥ '7وه .ﻡر) :ا@+7ﺏ! "cq
ی aا"د  8ّ  K» cXﺱ'ﻡی دار «.ه'ا Mﺏ "8ار
ایHد ی aﺡ$ب [qز )ر .'%ه'ا Mﺏ ['qوان
)ر .'%اﺱ.:
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ﺱ m+7 1ﻡ !ّ2در ﺏز .ه .دی a"Iای'ان و Gﻡ'ی
ای ﻡ! )'د ،و از ﺱ .1دی*' ،ﻡ1ه! ﺏ'ا .رژی=
ﺱ'ﻡی دار .ای'ان ﺏ1د Mو ه.:

وﺡ 8ر'H7
از ﻡVّCqت ا !IﺱﺱB :ر) !3و ه 1Yر
دا (!IBﺏ1رژواز ،.ﻡjا)'ات ،ﻡ@Uت و زد و ﺏ; 8ه.
['[ :qد Mای $3 ) :ا'اد در '%در ای ['وﺱ ه و
'U yار :7
"8اد ﻡ8ود .از ا'اد ﺡ17 eذ ،اً 1
) )! از Gن ه ا !X@Yدا ﺏ% .8ه! "; 4[ 2از
 8;gﺱل ،و ی ﺏ' اﺙ' ا .qﺏ' !Bاﺱ;د و $%ارت
ﻡ'ﻡ )) 7ا .qﺏ' !Bاز ای  717ه1B ،د H7ﮥ
زد و ﺏ;8ه83 .ی 8اﺱ (:ار 1Xﻡ!  :7ﺏ ا"Uت
و ﻡjا)'ات ['[ :qدۀ دﺱ* Mدی1Iﻡﺱ! )1qره.
ﻡ M%G TICﻡ! 1د717 .ﮥ Gن ،ﻡ@Uت ه .ه :xه.
7ی; !%8ای'ا !7و Gﻡ'یی! در 'Xاق  !Yﺱل ه.
 j%اﺱ 4[ ) ،:از ﻡ ّ !"8در ﻡX1Pت از Gن ه
 :ﺏ ﻡن Gﻡ ،8در ه زﻡ; ﻡ! "1ان ﺏ ﻡ@Uت
ه .ه :xه7 .ی;%8ن ای'ا !7ﺏ هی*ن 'fﺏ! 1Bد
در زﻡن  ;3اﻡ'ی! ای'ان و 'Xاق ار') Mد.
اً'Bا ،در ﻡن ﺏ1ﺡﮥ روی8اده .ﺱﺱ! ای'ان ،ه8
دو روی8اد "ز Mو ﺏر ﻡ;دار ﺏ1د Mای= :ی! دﺱ*'.
8Xا aری*! ،ره' '%و8;3 Mا و دی*'mC[ .
 =IﺡIﮥ '7وه .ﺏ و '7و .اF7ﻡ! ﺏ ).1
دا M*q7در  e C7ه .ا'XاKت ﺏ 7ی
اC7ﺏت ﺱل  .١٣٨٨از *7 'F7ر ،M87ای دو ری8اد ،ه=
ﺏ ی aدی*' ،و ه= ﺏ ﻡ Zا ) .در [را'%اف ا ّول ﺏ
ان ار ،8 Mﻡ'" hه;.8
-

<" ﻥ "دن ,Zا ) dاﻡ' ز(

اﺏ8ا ﺏ ﻡZﮥ 8;3ا ﻡ! ['دازی= .ای '%وC7 ) ،M
ﺏر ﺏ '%و%ن  ٩ '%ﻡ'زﺏن ای'ا !7در ﺱل ١٣٨
و [jی'ش ﻡ :1xای IXت در )7ل "1Iی$ی!71
ا'ﺏ IXت  8ّ Kرژی! 1Bد را fGز )'د Mﺏ1د ،و
ه' از % 8;gه! ﺏ '%و .'*7%و ی IXت
"'وری!1B ،د را ﺏ 8ر اBر ﻡ! رﺱ ،87از یa

7ز ﺏ "8;g uK1ا87 !7ارد ) اH7م IXت
"'وری!2" ،ﮥ ﺱ@ح a) ،ه .ا !"X@Yو "Zﻡ
ﻡ! '%و8;3 Mا ،ﺏ8ون ﺡی1q) :ره'f .ﺏ! ،ﺏ
1VBص ایyت ﻡ M8و ﺱ'وی 4ه .اّ !"X@Yل
در ﻡ; 'f +Pﻡ ﻡ! ﺏ1د8;3 ١.ا در وا JUاﺏ$ار.
ﺏ1د در دﺱ :دوG :ﻡ'ی ﺏ'ا .اXل qر از 1;3ب
' !Uای'ان ﺏ دو :ﻡ') ..$ای '%و ،Mﺏ ﺡی:
ﻡ =+و  'fﻡG =+ﻡ'ی )) ﺡی :رﺱ 7ا .و
[$3 2;" .'B m1ء ) !g1از Gن ﺏ1د( ه'ًا ﺏ
ﻡ !7ﺏ'ا .رژی= "'2ان ﺏ8ل  M8ﺏ1د ،و از ﺏ'گ ه.
ا !IﺏزU .ر ﻡن ای'ان و ایyت ﻡ M8ﺏ ﺡب
ﻡ! Gﻡ .8در  717هی! از ای دﺱ'% ،:و'" Mوری! ی
ﻡ TCرژی= ،ﺏ ﺡی'Y :ف ﻡ+ﺏ cدر ﺱﺱ:
Bر ،!3ﺏ ایHد 7اﻡ;! و ﺏ! ﺙت ﺱز .در )1qر،
ﻡ 1xدا !IBرا وادار ﺏ )' m7در ﻡ+ﺏ1B" cاﺱ
ه .ر "eUﻡ! );.8
١

در ای ﻡ1رد ﻡ! "1ا 87ﺏ ﻡ +ا .از ﺱ1ر ه'ش و
ﻡVﺡ ا ) .ﺏ او 1رت  %اﺱ ،:ﻡ'ا:8;) 3
=http://www.campaigniran.org/casmii/index.php?q
node/5551
http://www.newyorker.com/reporting/2008/07/07/0
80707fa_fact_hersh
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اﻡّ G 7ﻡ'ی ،و  7ه دو :اﻡ'ی! دی*'،.
$وﻡ! ﺏ ودار .و ﺡی :دای! از '% ;gو Mهی!
 !7ﺏ;G .8ن " ) 3ری ﻡ'Vف '% ;gو Mهی! ﺏ
ا"م رﺱ M8ﺏ ،8ﺏ راﺡ! );ر j%ا ﻡ!  .871ی8
ﺏ 87 8ﺏ IUﮥ 'gی aه :71) 8ّ K .در 1;3ب
'ق Gﺱ ار ) =;) Mزﻡ !7ﺏ ﺡی!"I" :
Gﻡ'ی وﮥ ﻡرز Mﺏ ) :71ه را دا; ،8و ﺏ
ﻡ Gن ) دی*' ﻡ1B :ّX1K1د را ﺏ'ا .ایyت
ﻡ M8از دﺱ :داد ،87ﻡ 8;7ی 4;3 aﺏ; cHو ﻡ،c
ﺏ دور ا87ا .878 Bای 'gی aه ) ﺏ'ا .ﺏ mاز
ی aده 'ار .ه; 8و در  c*;3ه ز !%87ﻡ! );;،8
از 'Yف دوG :ﻡ'ی ه= [jی' G .871 !7ﻡ'ی ﻡ!
"1ا8;3 87ا را g -ﺏ 1;Xان ﺡ  :ّ7و ی aاﻡز
ﺏ'ا .اH7م ﻡjا)' Mو [jی'ش 1Bاﺱ ه1B .د ،و  gﺏ
1;Xان [ﺱ ﺏ در1Bاﺱ :ه'2" .ان و [' mط ه.
"  M8از ﺱG :ن ه 2;" -ﺏ*jارد ،و ای در
ﺡ " ) :ه  8;gﻡ m[ Mاو را "ره' m;3
ﻡ+وﻡ :ﻡ'دﻡ! ای'ان" ﻡ'ّ! ﻡ! )'د و در رﺱ 7ه.
واﺏ ﺏ Gﻡ'ی "'ی !71در اBر او 'Uار ﻡ! داد .ﺏ
 'F7ﻡ د ;g ً +Uا" !Uرو .داد Mاﺱ .:دوG :ﻡ'ی،
) از زﻡن رو) .ر Gﻡ8ن ﺏرا ﺡ اوﺏﻡ ،ﺏ mاز
[ mﺏ "ﻡ cﺏ دو :ای'ان q7 U@Xن داد Mاﺱ ،:در
دو  23ﻡ1{qل "1qی bو "''2" efان ﺏ [ی;،.8
دی1Iﻡﺱ! و ﻡjا)' Mاﺱ .:ی! از )رت ه .ای ﺏز.
)] 8;3 ،Tا و 8Xا aری*! اﺱ.:
8;3ا ،ﺏ !qCاز 23ﮥ ﺱ :Cو ﺏ'ون ﻡ'ز;g .
دی1Iﻡﺱ! ا .ﺏ1د " .ه ﺱل  ،j%ﺡ@ت 8;3ا،
Xﻡq" cر" ﺏ1د؛ اﻡّ اﻡ'وز') !B ،دن [ :qای
'%و Mو "1ی cره' Gن ﺏ ﺱ= ا !"X@Yای'انm+7 ،
ی" aاﻡز" ی "ﻡّ1qق" را ﺏز .ﻡ! ); .8در واJU
دوG :ﻡ'ی ،ﺏ هر .ﺱ'وی 4ا)[ !"X@Yن،
8Xا aری*! را ﺏ 1;Xان 7q7ﮥ ﺡ  :ّ7و "یc
1Bد ﺏ هر .ﺏ "'2ان ،و دﺱ :ﺏ'دا از
'Bاﺏر .در 1;3ب 'ق ای'ان =I" ،ای'ان )'د.
8Xا aری*! ،ﺏ 1;Xان ﻡﺱّ'% 4و Mﺏ;د'%ا.
8;3ا و "ﻡ! 13ا ) !77ﺏ د17 cد ه 71%
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" 1"7'Gرادیل" ،در ﺏ'اﺏ' " و qره.
ﻡjه!1U ،ﻡ! و  !"+Yدر ﻡ;+Pﮥ ﺱنj3 ،ب ای
'7و  M8ﺏ1د ،87در ﺏ'2ی ﺡ 2;" :ﺏزیoﮥ ﺱﺱ:
هG .ﻡ'ی و ای'ان  M8ﺏ1د .87در G :ّّ ،Kن ه
در gر1gب '%و8;3 Mا ،ﺏ'@Bف اF7ر ﺏر ،.در
ﺡ= "8Bﻡ ":ﺏ دو :ﺱ'ﻡی دار .ای'ان ﺏ1د Mاﺱ::
از ی aﺱj3 ،1ب '7وه و [ c7ه .ﻡ ،TCو
)') M$7دن Gن ه در ﻡ' .ا8B ،Mﻡ1B :ﺏ! ﺏ1د
ﺏ ﺱ'ﻡی دار .ای'ان و از ﺱ .1دی*'  ،$7دو :ای'ان
ﺏ ﺏ72ﮥ ّّ :ه'% .و8;3 Mا ،ﺏ ﺱ')1ب وﺡ7q
"' در Gن ﻡ; +Pدﺱ :ﻡ! زد و در وا1B JUد را در
ﻡ JK1ﻡ'qوع و ﻡ; !+Pﺏ'ا .ﺱ')1ب 'Uار ﻡ! داد.
-

 ر از دا 8Dو "Mان ) (M

ا .qاﺱ;د ﻡ'ﻡ$% ،7ارت وی M6و  +Yﺏ;،M8 .8
ﺏ 1;Xان Xﻡq cر و ی );'ل 8Uرت ه و دو :ه،
)ر 8;gان "ز Mا .:7 .ه  8;gﺱل ['% ،mوه!
از ره'ان Gﻡ'یی! ،ﺏ'ا .ﺏ @Uد Mا .ﺏ '%دن
13رج ﺏ1ش ،و ﻡ@ی= "' )'دن روش ﺏ'1Bرد او ﺏ
ای'ان ،اﺱ;د ﻡ'ﻡ7ﮥ ﺱزﻡن ه .اG !"X@Yﻡ'ی را
ﺏ ﺏ'ون درز داد .87در Gن اﺱ;د ذ)'  M8ﺏ1د ) ﺏ'7ﻡﮥ
ا"! ای'ان  :7 7'PBو ای )1qر  8VUﺱ:B
ﺏ eا"! را 87اردG .ن ﺏ !qCاز ﺏ78ﮥ 8Uرت Gﻡ'ی) ،
ﺏ' اداﻡﮥ دیIﺱ! و ﻡjا)' Mﺏ "'2ان اXد دا ،:و
1B !7اﺱ) :ر ﺏ ﺡF7 Iﻡ! ﺏ ،8qﺏ اq7ر Gن
@ او را
اﺱ;د ،دﺱ :و [13 .رج ﺏ1ش را ﺏ :و ً X
"q :ر 'Uار داد.
ای ﺏر  ،$7در "'2ان  ;gا" !"Uدر ﺡل و1Uع ﺏ1دM
اﺱ .:ﺏ ی aﺏر =I ،Mهی! در ﻡ1رد ﺏ'1Bرد وﺡ7qﮥ
'7وه .ﺏ و '7و .اF7ﻡ! در ﺡ Iﺏ ).1
دا M*q7ﻡ; 'qﻡ! 1د ،روز ﺏ =I 8اذیّ :و Gزار د'B
ه! ر; !7Hﺏ' رو .ای;''U :7ار ﻡ! '%د ،و
ﻡ1Iم  ) :7روزهG .ی; M8ه 8ا g .qاﺱ;د
83ی .8ﺏ=.
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ﺏ .87در ﺏ78ﮥ 8Uرت ای'ان ،ﺏ ا .qای اﺱ;د) -
 yاداﻡ ه= 1Bاه 8دا -:ﺏ "82ی 8دو'[ :داB
اﺡ ً
اﺱ .:ﻡ ً Iاq7ر  ) !Iاز ﺡ Iﺏ ) .1داM*q7
 M8 '%ﺏ1د) ،ر ی aﻡZﻡ1ر رد[ Mی و ا8Uاﻡ! 1Bد
ﺱ'17 ،د Mاﺱ) ;g .:ر ،.ه ،8;8و از 'Yف
'7وه .ﺏ 17ذ در ﺱزﻡن ا !"X@Yو 8Uر"; 8داcB
)1qر ﺏ1د Mاﺱ.:
-

ﺱ ﺱ وا 

ا =I" '%ری*! ﺏ ای'ان ،ﺡ= ی aاﻡز ی ﻡ1qق را
دا ،:ا .qاﺱ;د 83ی ،8و " 2ﻡ'دم در زﻡ) !7
ا'XاKت )ﺏ وی M6از  ٢٢ﺏ 2ﻡ Mﺏ ای ﺱ(1
'و)') mد Mو دو% :خ "'  M8اﺱ ،:ﺡ= gق
را در راﺱ .ﺱﺱ :ه .ﻡ1رد G 'F7ﻡ'ی و
ﺡﻡ m7در ای'ان ای ﻡ! ); .8ا .qای اﺱ;د82" ،ی8
ﺏ ا .qاﺱ;د ﻡ ،'" =2و وارد )'دن qر ﺏg ،'" m
از  'F7ار 1Xﻡ! در دا cBو  gاز  'F7ﺏ ا!II
ﺏ' 123ر .اﺱ@ﻡ! ،ﻡ! ﺏ ) :7 eHX .8ای دو
ه$ﻡن ﺏ ه= ا"ق اد Mا8X =I" ،87ا aری*! ،و
ا .qاﺱ;د ﻡ1)jر ،دو ['د Mاز ی aدی1Iﻡﺱ! واﺡ8
Gﻡ'ی در Uل 123ر .اﺱ@ﻡ! اﺱ87q) ::ن "'2ان
ﺏ [ .ﻡ $ﻡjا)' Mو رﺱ8ن ه' gﺱ'ی '" Jﺏ "1ا+ت
دا !IBو ﻡ; +Pا..
ﺏ' @Bف 1ۀ ﺏ'1Bرد ﻡ cراﺱ :و 'Bد Mﺏ1رژوای!
ﺏ ای دو روی8اد ) ،ﺏ  .3ﺏ ری qا .و رادیل
در ﻡ1رد ﻡZﮥ ﺱن و ری*! ،ی دyی cا !Iا.q
ﺏ !qCاز  =Iﻡ'ﺏ1ط ﺏ ﺡ Iﺏ ) .1دا1B ،M*q7د را
در 5$3ت 8;g 7ان ﻡ'f =2ق ﻡ! );;'7 ،8وه.
ﻡ' !Uو ﻡر) ،:ﺏی 8ﺏ ا .qﺱﺱ :هT]) .
دو 'Yف ای  wUﺏ'داز .87ﻡ ً VّCqدر ای ﺏ7 ،
دل )! ﺏ ﺡل دا1Hq7ین ﻡ'wوب و ﺏزدا M8 :در
'B ٢ eداد  !YﺡIﮥ ﺏ و ﺱ Mﺏ ) .1داM*q7
ﺱ B1اﺱ ) :ﺏ1Cاه 8ری 8;) aو ی =I aا'%qا7
را در اBر رﺱ7ﮥ ﺏ! ﺏ! ﺱ! 'Uار ده ،8و  7از ef
ﺏ ﺱ'وی 4ه .ا !"X@Yای'ان  'Bرﺱ M8اﺱ) :
1%ی ری*! در ['واز .از دوﺏ! ﺏ $U'Uﺱن از Gﺱن
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ای'ان 1Xر 1Bاه') 8د و 'ای hﺏ'ا .دﺱ*' .او
ﻡﺱ 2;" !:ﻡ; Jﺱﺱ! و 1Uا 7دیIﺱ! )]T
اﻡ'ی! ﻡن ای'ان و Gﻡ'یﺱ ) :ای  ;gﻡM'2
ه را ﺏز .ﻡ! ده.8
-

م gر ='"ﻥ   راد 9ل و ﻡ'"<

" زﻡ ) !7در ﺏ'اﺏ' 13ا7ن ﻡ'ض و !X
ﺱ !7و ﻡ Cﺱ= 1Uﻡ! و  !"+Yدر ای اﺱن،
ی 1"7'G aرادیل و ﻡ'U ) ،!Uدر اﺱG :ن ه را
ﺏ 1Bاﺱ هیqن ﺏ'ﺱ 87و  =qBو 7رKیqن را در
ﻡ' .درﺱ :و ا ،8;) M$7) !1ای ﺱ= 1Uﻡ!،
 '+و @) :در ای اﺱن ،و ه' 717ﮥ ﻡqﺏ دی*'،.
ﺏزیoﮥ ﺱﺱ :ه .ای'ان و 'fب 1Bاه" .8 8ﻡ!
Gﻡل و Gرزوه13 .ا7ن و ﻡ' Kدر ﺱن و ه'
ﻡ;+Pﮥ " :ﺱ= دی*' ،در '! 'Uار ﻡ! '%د )
ﺏزیoﮥ 8Uرت ه .ﺱﺱ! ﺏ'اq .ر ﺏ' ی aدی*'
اﺱ'% .:و Mهی! ﻡ8;3 8;7ا !) 2;" 7 ،ﺏ رهی!
13ا7ن  ،8;;) !7ﺏ Iﺏ و1Uع  ;gﺡ1ادﺙ! ،ﻡ !31از
ر1Bت و 7اﻡ .8را در ﻡن Gن ه ایHد و در "م ای
ﻡّ8ت  $7ﺏ 72ا .ﺏ'ا .ﺱ')1ب ه8 .ی '"8از ﺱ.1
رژی= 'اه= ﻡ! );; " .8زﻡ13 1"7'G 2;" ) !7ا7ن
در ﻡ; :" bYﺱ=' ;g ،ف هی! ﺏ ،8ای
ﺱﺱ :ﺏز .ه اداﻡ 1Bاه 8دا.:
در "'2ان ه= ﻡ1K1ع ﺏ ه  cاﺱ .:در 'ای!P
) ه;1ز ی 1"7'G aﺱ1ﺱ! [ mرو13 .ا7ن و
ﻡ' Kو13د 87ارد 'Y ،در .'%ه .ﺱﺱ!
درون و ﺏ'ون F7م ،از ای ﻡ' 2;" Kﺏ 1;Xان
ﺏ'گ ه .ﺏ' M87در Uر 1Bد و اﺏ$ار qر ﺏ ی aدی*'
اﺱد Mﻡ! );; .8زﻡy ) !7زم ﺏG ،8ن ه را ﺏ
ﺱ1ت و "ﻡ cد1Xت ﻡ! );; 8و ه'7 ) 3ز ﺏ ،8ﺏ
"7G 2ن ﻡ! ['داز " 87در رUﺏ :ﺏ ﺡ'ی ،Tدﺱ :ﺏy
را ﺏ*' .87زی'ا از G M*7ن هG ،ن  gدر Bﺏن ه
ا"ق ﻡ! ا ،8ﺏزی oو ﺏ 72اﺱ ،:و ﺡ1ادث ا !Iدر
ا"ق ه .در ﺏ و [ :qﻡ$ه .ﻡjا)' Mرخ ﻡ! ده.8
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ﻡ&   ر ) ﻡ ز ر راز در ﻡرد "Vورت  h
ﺵ@ ر ا'& ب ﻡ

ﺱّ1م ،اXل qر از ﺱ17B .1اد Mه و $7دین
13ا7ن.

 ی! از ا'اد .ه ) 8از ﻡ Mه [ ،mر
اVXب 1Xﻡ! را در ﻡ1ر ﺏ ه1B .د  .3دادM
و ﺏ' 'Kورت Gن " 8)Zدا ای uK1" .8ده'g ) 8ا
ای ر :7 ،ﺏ ﺱی' ﻡPت اﻡ'وز ،.ﻡ1ر.
اﺱ:؟

ﺏ8ی !2اﺱ ) :ای ا8Uاﻡت 13را 7ﺏ8ون [1qا7ﮥ +Yﮥ
)ر) '%ی;! "; 2ﻡ 8وا13 !Uا7ن ﺏ'ا .ایHد
"{'ات ﺏ;دی( 4[ ،از دورۀ )"1ه! 3'7م ﺏ!U
1Bاه 8ﻡ13 : .87ا7ن در ﻡرزات .ّ1 3 ،از
ر1Bت و یZس را ﺏ ه'ا1B MاهG 8ورد و دﺱ :ه.
ره'ان ا@ح  eIYرا ﺏ'ا .ﻡﻡ Iاز ﺏ yﺏ ﺱ'ان
رژی= ﺏز 1Bاهj% 8ا.:

ای ر ﻡ1ر .اﺱ :ﺏ :IX 8;g؛ ﻡرزات 13ا7ن
در Bﺏن ه ﺏ'  8ّ Kاﺏ$ار و دﺱ* Mدو! ﺡ)=% ،م ﺏ
%م "ﻡ cی و در ه' "Fه'ات17 c ،ی;! ﺏ 1Bد
 '%اﺱ .:در "Fه'ات روز 1Xرا ،ﻡرزات
13ا7ن در Bﺏن ه ﺏ 17 cی;! 1Bد را ﺏ 7یm
j%ا ::رودرروی! Gر و 13را 7ﺏ اﺏ$ار
ﺱ')1ب .ﺏ Xرت دی*' ﻡ! "1ان اذXن داc ) :
"8ا! و ﻡG :ﻡ $ا'XاKت [1B .3 ،qد را
ﺏ  !32" cو G :71qBﻡ $داد )هن ) 71%
اF7ر Gن  $7ﻡ! ر13 .(:ا7ن ﺏ' @Bف "ره'ان"
ا@ح 1B eIYد ،در  !Yرو 87ﻡرزا"! دری;) 8
در ﻡ+ﺏ :71qB cﻡ$دوران رژی= ﺏی 8از 1Bد دع );;8
و Gن ه را ﺏ ه' وﺱ Iا .ﺏ  e+Xﺏ'ا .8;7ای ا8Uام
13را7ﮥ 13ا7ن ،ﺏ' @Bف 'F7یت ا@ح IYن
درون و ﺏ'ون ﻡ'ز ) .ا8Uاﻡت "ﻡG :ﻡ "$و
ﻡ8ود ﺏ "gر1gب ه "!717U .را ﻡ FX1ﻡ! )'د87
و ﻡ! );; ،8ارز M87و Uﺏ8+" cی' اﺱ.:
اﻡّ ای ا8Uاﻡت 13ا7ن ،ﺏ8ون ا8Uاﻡ"! ﺱ'اﺱ' .از
ﺱ+Y .1ﮥ )ر ،'%ﺏ8ون  H7ﺏ1B !Uاه 8ﻡq .87ر ه
از  8;gزاوی ﺏ' 13ا7ن و ﺏ ﻡ;1Fر ﻡ17 TU1دن
ّّ  :هیqن اXل 1Bاه .8 8ا ّول ،اXل qر از
ﺱ .1رژی= و اﺏ$ار ﺱ')1ب و 1Uا .ﺱ  7%اش )ﺏ
1;Xان ') =IX 717دن ﺏ ﻡرﺏ ﺏ 8Bا و ی "82ی 8ﺏ
ا8Xام 13ا7ن( .دوّم ،اXل qر از ﺱ" .1ﻡ! ;3ح
ه .ا@ح IYن ،ﺱIY :;PIن ،ﺱ1ﺱل دﻡ'ات
ه' ،ال ه و ﻡ8ان ﺏ اqIIن )ﺏ واﺱPﮥ ا17ه!
از "{Iت رادی1ی! و "1Iی$ی !71رﺱ 7ه .ﺏ ا.(!II

'gا "ّ1Vر ﻡ! ); ) 8اVXب )ر'%ان ﺏ'2ی اﺏ$ار
[ !7qاز ﻡرزات 13 !Iا7ن در Bﺏن ه اﺱ:؟
ﺏ ای  ) :IXی aاVXب )ر .'%ﺱد ،Mﺱ1ن
'+ات رژی= را ﻡ1رد ه8ف 'Uار ﻡ! ده .8ه qر
ا ،!X3ا'XاKت Bﺏ !7و Uم و ﺡ') :ه1" .دM
ا P ،.ا .را ) ی aاVXب )ر .'%ﺏ' ['ۀ
رژی= وارد ﻡ! Gورد ،دارا  !7ﺏ .8ی aاVXب
 cاVUد 3ﻡ را  Iﻡ!
1Xﻡ! ،ﺡ!  8;gروزّ ) ،M
);ّ1V" .8ر );) ) 8ر 7Bه .ﻡّ8د ،ه'ا Mﺏ
)ر'%ان ') :7 :و ﺏرا87ازان ،ﻡCﺏ'ات ،ﺡ cو
 c+7و  M'fدﺱ :ﺏ اVXب ﺱ'اﺱ' .و 1Xﻡ! ز8;7؛
"م ﺱBر اVUد .در 'Xض  8;gروز ﻡ cCﻡ!
'%دد .در دورۀ ﺱ' !71*7رژی=  ،Mای اﺏ$ار ['"1ان
)ر .'%را "'Hﺏ )'دی= .اVXﺏت )ر) .'%ﺏ ویM6
اVXب )ر'%ان ﺏ (:7 mCدر وا JUﺱ1ن '+ات
رژی=  Mرا در ه= )1ﺏ 8و ['وز .ا'XاKت Bﺏ!7
را "') wد .از ای رو "') $ا" !Iم '7وه.
ا@+7ﺏ! ﺏی 8ﻡ I" ّ31و ﺱزﻡ87ه! اVXب 1Xﻡ!
'Uار '%د.
ﺏ' !Bﺏ' ای ا+Xد ) 87از Gن 3ی! ) در 3ﻡﮥ ای'ان
 7ﺡ$ب و " !"@qو13د دارد و  7اﺡ$اب ﻡ131د
") "!71و ")ر ".'%دارا17 .ذ و اXر )! در
ﻡن )ر'%ان ه;'K g ،8ور"! ﺏ'ا'Y .ح ر
"اVXب 1Xﻡ!" و13د دارد؟ ﺡ! ا;g '%
اVXﺏ! ه= ﺏ و1Uع ﺏ871د ،ﺏ@ Iاز ﺱ .1دو:
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ﺱ')1ب ﻡ! 1د .ا '%ه= اVXب 1Xﻡ! ﻡG :ّ+1ﻡ$
ﺏG ) :7 !"@q" ،8ن را در راﺱ .ﺱ'!71*7
رژی= ه8ای8;) :؟
ﺏ Iای ﺏ ﺏ 1Yر ) !Iدرﺱ :اﺱ .:اﻡّ ﺏیّ31" 8
دا ) :ا@+7ب ه در 23ن% ،ه! ﺏ  cایG M8ل و
 bYروال ﻡ; !7 m[ !+Pرو .87ﺡ$ب و "@qت
"1د Mا .در  Bﺏ و13د G !7ی;g .8ن  P7 gه.
اوّﮥ ی'% aو Mﻡ; =Hو ﻡر)! ری M8 Cﺏ 8و
از اXر )!  !7در ﻡن )ر'%ان ['qو
ﺏ'1Bردار ﺏ ،8ﻡ! "1ا 87در و :ّKﻡ !VّCqﻡّ8ل ﺏ
Gن "@qت و ﺡ$ب )ر .'%ﻡ1رد 7ز '%دد.
ﺏی1  ّ31" 8د ) " b+اVXب 1Xﻡ! 2;" ،ه8ف
ﻡ') cCدن اVUد را درﺏ' 87اردfG .ز اVXب
1Xﻡ! ه 8;7ﻡ8رﺱ ای :ﺏ'اG .ﻡ B1و ﺱزﻡ87ه!
و ایHد ") !"@qر ) .'%در[ mو13د 87ا ا.87
اVXب 1Xﻡ! ﻡ 8;7ﻡ1"1ر .اﺱ8;g ) :ی ا8Uام را
ﺏ 1Yر ه= زﻡن اH7م ﻡ! ده) .8ر'%ان را ﺏ@I
در 8ر ا'XاKت ا'U !X3ار ﻡ! ده 8و ﻡ:ّU1
ﻡرزات Bﺏ !7را "1+یّ :ﻡ! ); .8رژی= و اﺏ$ار
ﺱ')1ب Gن را ﺏ هن ا87از Tw" Mﻡ! 7ی.8
ﺱ')1ﺏ*'ان ﺏ ﻡ8 cCن ه'گ ه .اVUد،.
اXد ﺏ  47را از دﺱ :ﻡ! ده; 8و ﺏ'ان درو7G !7ن
"8qی 8ﻡ! 1د+Y .ﮥ )ر '%در  8;gروز در '%اﻡ'
ﺱزﻡ87ه! -از ﺏ دﺱ';) '% :ل )ر 7Bه "
ﺱزﻡ87ه! "'ا aدر Bﺏن ه و ایHد ) ه.
اVXب ﺏ'ا .ﺡی :از 17Bا Mه1B .د1B -اه;.8 8
در  H7در ﻡّ8ت زﻡن )"1ه! اXد ﺏ  47در ﻡن
ن اVXب );;1+" M8یّ :ﻡ! 1د .در "ﻡ!
)ر'%ا ِ
)ر 7Bه و Bﺏن ه و ﻡ@ت )ر ،.'%ﺏ ﺏ و
"دل  'F7در ﻡ1رد ﺱزﻡ87ه! و "8اوم ﻡرز Mداﻡ زدM
ﻡ! 1د.
در  ;gو !ّKاﺱ ) :ﺡ$ب +Yﮥ )ر '%و
"@qت )ر .'%ﺏ'ا .ه8ای% :م ه .ﺏ .8و 27ی ً
ﺏ'ا .ره' .وﺱزﻡ87ه! ا@+7ب ﺏ و13د 1BاهG 8ﻡ.8
ایHد ﺡ$ب و "@qت )ر .'%را 1" !7ان از ای
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رو 87ﻡرزا"! 83ا )'د .ا` /دو در  #ﻥ` ` ` د`"
  [ #ﻡ روﻥ.
Gی +Yﮥ )رG '%ﻡد !%ﺏ'ا .اVXب 1Xﻡ! را دارد؟
G ;g 'Bﻡد !%ا .را اﻡ'وز 87ارد .اﻡّ "'Hﺏﮥ ;g
ا8Uاﻡ! را داردG .ﻡد') Mدن +Yﮥ )ر '%از ی'7 aو.
ﺏ Mّ1+ﺏ'ا .ﺱزﻡ87ه! اVXب 1Xﻡ! ﺏ ی'7 aو.
ﺏ ،cﺏ*! ﺏ د .'*Bو ﺱزﻡ87ه! ﻡر):
ه .ا@+7ﺏ! دارد .در و !71;) :ّKﺡ! ی aی 8;g
'%و ag1) Mﻡر)! ﺏ ﺏ'7ﻡﮥ رو و ا+Xد
راﺱ ﺏ  m+7و 8Uرت +Yﮥ )ر '%ﺏ'ا .ﺱزﻡ87ه!
اVXب 1Xﻡ! و 27ی  ً ا@+7ب )ر ،.'%ﻡ! "1ا87
8;;) " m+7ۀ " !"{Iای ); ']" .8و [7 e mCﻡ
ه در 'Kورت اVXب 1Xﻡ! ﻡن )ر'%ان 13ان
و ﻡ@ت )ر ،.'%ﺏز )'دن ﺏ در ﻡ) cر،.'%
و "') $ا'7 !Iو در ای راﺱ ،ﻡ! "1ا 87ﻡ]' ﺙ'
ﺏ.8
در و@" ،!71;) :ّKش ﺏ'اG .ﻡد Mﺱز) .ر'%ان
['qو در 8" :23ار اVXب 1Xﻡ! ﺏ' دوش
ﻡر) :ه .ا@+7ﺏ! 'Uار دارد.
 ٢د١٣٨٨ .
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ل   

""   :Zا
اq7ر ﻡ X1Hﻡy+ت "ﻡرزۀ  !"+Yدر 123ر.
روم" ﺏ U@Xﮥ Uﺏ !2ّ31" cﺏ 1Bا%8;7ن ﺱی:
ﻡر) :دات )م اH7ﻡ M8اﺱ .:ﺏ; ﺏ ا) !"X@Y
هران ﺏ mCﺱ'دﺏ' .ﺏ ﻡ رﺱ M87ا8" ،87اد
ﺏزدی8ه .ﻡ$Hا از ای ﻡy+ت ﺏ ارUم ﺏ! ﺱﺏ +ا.
رﺱ M8اﺱ:؛ ی;! ﺡ8ود  ٢٢٠٠ﻡ1رد ) ﺏر ﺏ '"yاز
ﻡ$ان ﻡ1ﺱّ hﺏزدی 8از ه' ﻡ +اﺱ.:
ای وا .8)Z" ،:ّUﺏ' ّ :ﺱﺱ" :ﻡر) :دات
)م" اﺱ'2 ) :ت ﺏyی! ﺏ'ا :) .ﻡy+ت "1xریa
1Bد ایHد )'د Mاﺱ .:در زﻡ+X ) !7ی 8ﻡر)= از
ه 'Yف زی' 'Kب 'Uار  '%ا ،87وب ﺱی :ﻡ
1Bاهن دع ﻡ= و [*' از "1xر .ﻡر)! در
"م 73 8;g .;fﮥ Gن اﺱ .:ای q7ن از ای اﺱ) :
ﺏر .از ﻡ'دم در ﺱ'اﺱ' 23ن ﺏ "1xر U@X .ﻡ;878
و ﻡ 7Uqﻡ! 1Bاه; 8داqq7ن را از ﻡر)= "b
ﺏ.8;qC
اﻡّ ﻡر) :دات )م ﻡ;8+ا !7ه= دارد .ﺏ !wاز
ﻡ;8+ی ﻡ ی :ﻡ! );;'g ) 8ا در ﻡن ﺏ$ر'%ی
ﺏ'ان ﺱ'ﻡی دار .از دهﮥ 1;) " ١٩٣٠ن ،را J3ﺏ
روم ﺏﺱن ﻡ +ﻡ! 17ی= .ﺏ'ا .ای ) ﺏ 1Bدﻡن
ﻡ; TVﺏ= ﺏی 8ﺏ*1ی= ﻡر) :دات )م " ﺏ ﺡل
ﻡy+ت ﺏر .در ﻡ1رد ﺏ'ان ﻡ;') 'qد Mاﺱ :و ﺏ
ای )ر اداﻡ ﻡ! ده .8اﻡّ ﻡ در  Kو داری=
a
را J3ﺏ ﺱی' ﻡ c5ﺏ;1ی= " ،ﺱ uPدر "1xری ِ
1Bا7%8;7ن را ا$ای mده= و " !IIﻡر)!7 ،
 h+از اVUد ﺏ Iاز "ری1IX ،م ،ه;' ،ﻡ1ﺱ !+و
"م ﺱی' ﺡPه :ّ .ﺏ 'qارا 5ده=.
ﺏ ) ) !7ﻡ! 1Bاه; 8وﺱ :ﻡر)= را " cI+ده=
" در وﺱ :ذه;! ﻡ8ود Gن ه ﺏ*;13 g 8Hاﺏ! ﺏی8
ﺏ8ه=؟ yزم  :7ﻡ 13اﺏ! ﺏ Gنه ده=1g ،ن ;
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ﻡ ّ8ت ه [13 mان را داد Mاﺱ ::ون *ر
اﻥ ،SJﻥ ان  [,Zاﻥ SJداﺵ .ای ﺡ!++
ﺏ;دی اﺱ" ) :م ﻡر):ه .ﺏ$رگ ﺏ' Gن "8)Z
دا ا .87ﺏی 8ﺏ  8;gﻡ1رد  rBای وا :ّUﺏ;دی
را ﺏ ید Gوری=.
اﻥSJب ،ون *ر ﻡ /9ﻥ 
ﻡر) 4و ا )) 4I*7ﺏی 8ﺏ ید Gوری= ز!%87
ا@+7ﺏ!ن را ﺏ 1;Xان دا1Hq7ین Iﮥ ه*fG !Iز
)'د (87ﺡ! [ mاز  17ﻡ ،:71) :7ﻡرزM
ا .را G IXن ره'ان "['و' ".ﺏ را Mا87ا) 8;B
 e+Xﻡ !%87و روشه .ﺏ8و .ﻡرز Mرا ﻡ! ['ﺱ 878و
1x" :ر ،!IX .ﻡ+وﻡ :ﻡ!
 731Hدر ﻡ+ﺏ) cرﺏ ِ
)'د.87
1;7Gف ،١ﻡ; 8+روس ) ،در ﺏ2ر ﺱل  ١٨٤٦ا" ً Uدر
ﺏ'و) cﺏ1د ،ﺏ'ا .ﻡ $%ارش ﺏر  !3از  I3ا.
ﺏ j% .3ا اﺱ ) :در Gن $7اع  !;q"Gﺏ ﻡر)4
و وای ،!7G !IC" :71) ،٢;Iدر ﻡ! '%د.
در ﻡن ﺏ ،وای) ) ،;Iر '%اﺱ@% ،:ی ﻡ! );8
" 4رو;'" ،را J3ﺏ ﻡc5
) ﻡر) 4و اِ I*7
ﻡ !2ﻡ! 17ی; ) 8ﻡ'ﺏ1ط ﺏ )ر'%ان  .:7او
ﻡر) 4را ﻡ =2ﻡ! ); 17 ) 8هی'F7 cI"" mیت
از رو !8; .راﺡ! ،و 'ﺱ;ه دور از 23ن
ﻡ'دم زﺡ mو ز "M8q)'3ه; .8در ای 3
 yﺏر 1ر ﺏ1د ،ﺏ' Gﻡ! 1د.
ﻡر) ) ،4ﻡً 1
1;7Gف ﻡ! 17ی:8
"ﻡر)'BG 4ی )Iت را ) ; ،8ﺏ';) M'Bل
1Bدش را از دﺱ :داد و ﺏ ﻡ;g mqن ﻡ= رو .ﻡ$
غ روG .ن "ن 1Bرد .او ['ی 8و ::%
)1ﺏ'g ) 8ا ِ
"7دا " !7ﺏ ﺡل ﺏ )! )'7 aد Mاﺱ) .":یدهی!
از ﻡر) 4و ا 8)Z" - 4I*7از ﻡ اﺱ G ،:وودز(.
Annenkov
Wilhelm Weitling

1
2

ﻡ  ' ﻥ

ﺵ ر   و ﻥ
اﺱ -١٣٨٨ ,Nﺱل ﺱ ّ1م -دورۀ د ّوم

٢٣

ﻡ c5Cﺏ)71
وی =I2Iوای;I
وی ;Iﻡ1x" TCر .و )ر "1 !{Iرا 7ﺏ1د .او
ﻡ] cﺏ) 71ﻡ! '+ ) :%ا هG qﻡدۀ 1رش ا.87
ای ﻡ8ا cX" Jا@+7ﺏ!" ﺏ 1x" .3ر ،.ﺏ' ای ﺏور
ﺏ1د ) ا '%ره'ان  JYUﺏ; ،8ا@+7ب را ﻡ! "1ان در
ه' زﻡ8" !7ار دی .8ﺏز"ب ای +Xی-q[ 8
ﻡر)! ﺏ8و .را ﺡ! ه اﻡ'وز ه= در 1ف
ﻡر) :ه ﻡ! ﺏ;=.
ﻡر) 4ﻡ!  2;" !71) m;3 ) 82ﺏ :%
 !PUاز ای ﻡه= ﺏ8و .و [ ﺱز) .ﻡm1 c
ﻡ! "1ا m[ 87رو :% .8;) .از وایU 'f ،;Iﺏc
ا;3ب ﺏ1د و در ﻡ 1 ١٨٤٦رت  4[ .:'%از ای،
وایX ;Iزم Gﻡ'ی  8و دی*' U m+7ﺏ!2ّ31" c
 ")رّ-'%ل"
ﺏز'7 .د 2;" .ﺏ  :%از وایِ ;I
ﺏ1د ) ﺏ'[ی! ا"دیﮥ ):71ه ﺏ' ﺏ;!7@+X !7
ﻡ ﺏ1د .ﺏ ای ﺡل ای '%ای mﺏ8و ) ،.وای;I
7ی;8ۀ Gن اﺱ ،:دا1B ً 5د را در  m;3ﺏز" 81ﻡ! );8؛
ا ّول در +Xی 8ﺏ) 71و ﺏ8ه در ا17اع ﻡ TICاو'ا
'% gای! ) ،ه;1ز و " ه اﻡ'وز ه= m;3 :G
ﻡر)! اﺱ.:

در ﻡG X1Hﺙر ﻡر) 4و ا ،4I*7ﻡ ی aﻡ8ن .@Y
وا !Uاز ا87ی qﻡ! یﺏ= .ای 3ﺱ ) :ﺏ  17ه.
ا 4I*7را J3ﺏ  ;3ده !7+در Gن ،را J3ﺏ "ری
ا ّوﮥ Gنه ،اﺱ@وه و ای'; .8ه و "ری *7ر .اش
از اوای cﻡّ :ﻡ! رﺱ= ; .در ﻡ+ﮥ 1Bد را J3ﺏ
ﻡ'گ ا 4I*7ﻡ! 17ی:8
"ﻡر) 4رو8[ cI" .ی8ۀ [8oۀ اVUد ﺱ'ﻡی دار.
)ر ﻡ! )'د .ا 4I*7در )ره .ﺱد Mو ﻡ1ب 1Bد )
ا eIfﻡVّCqﮥ ﻡﺡ] ا .دار ،87ﺏ ﻡ!IX c5
1Xﻡ! "' و ﺏ [8ی M8ه .ﻡ;1ع  j%و ﺡ 'Kاز
زاویﮥ ﻡ12م ﻡ"'ی! "ری و "1xر .اVUد.
ﻡر) 4ﻡ! ['دا.":B
'2ﺱ"1) :ه! از Gﺙر ا ،4I*7ﺏ@ Iوﺱ:
 =qgا87از او را ﺏ'ﻡ@ ﻡ! ﺱزد .اﺙ' 1ق ادۀ
ﻡﺡ] ا .او  IXدوری; را داری= ) درGن  ً +Xﺏ
1IX ،Iم  !Yو 1IXم ا !X3ﻡ! ['دازد" .ﻡ;Zq
17Bاد ،Mﻡّ !1VB :و دو ،":ﺏ او ﻡ;Zqه.
3ﻡﮥ ﺏ .'qﻡ! ['دازد .ﻡ;8+ان " "!IXﻡ 1Bاه;8
['ﺱ 8ایه  gرﺏ !Pﺏ +Yﮥ )ر '%و ﻡرزۀ !"+Y
دار 2;" .87رﺏhن ای اﺱ ::ای هن اﺙ' .اﺱ) :
ﺏ;ن "1xر .ﻡر)! دو :ﺏ1د ; ) ،ﺏ8ه در
ب "دو :و ا@+7ب" "1ﺱ داد و ه )ب ﺏ1د )
) ِ
 aا@+7ب ﺏ1qIی! را 'اه= )'د.
ﺏ;نه1x" .ری ِ
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و ﺏی 8را J3ﺏ )ب "1دوی '51ﺏخ و [ین Iﮥ
)@ﺱ g ١"!7G aﺏ*1ی=؟ ا 4*7در ای )ب 2;" 7
ﺏ +Xی" 8ﻡ =2و ﺏ{' "7ه* ) ،cدر  Kﺏ +Xی8
 !7G eدر  g m;3ه* !Iﻡ!
@ﺱﮥ ) ag1و 'fی ِ
['دازد .ﺏ 1VBص در ﻡن 7ﻡ ه .ﻡر) 4و
ا ،4I*7ﺏ  ;H;%ا .از ار و ا87ی qه ﺏ  M'%ا.
 M8;;) M'Bﻡ! رﺱ= .ای دو دوﺱ ،:دی M%8ه1B .د را
در ﻡ1رد ا17اع و اUم ﻡX1K1ت ﺏ ی aدی*' ر ّد و
ﺏ8ل ﻡ! )'د h+ 7 .87در اVUد و ﺱﺱ ) ،:در
" ،Iری ،=IX ،ه;' ،ادﺏت و 'ه;.
!
ه 1Bد [ﺱ 'Bد);; M8ا .ﺏ "م ﻡ;8+ی ﺏ1رژوای ِ
ﻡر) 4اﺱ) ) :ری"1ر .از ﻡر)= را ،ﺏ
1;Xان 'F7ی ا aqB .و ) "1ﺏ; ،7ارا 5ﻡ! ده;) 8
"م ا87یqﮥ ﺏ .'qرا ﺏ اVUد و ر'7 8وه .ﻡM81
)ه mﻡ! ده .8اﻡّ ه اﻡ'وز ه= ) !7ه;) 8
دوﺱ :دار7 87م ﻡر) :ﺏ' 1Bد ﺏ*jار ،87اﻡّ  7از
 ﻡر) 4و ا 4I*7ﺏ "م  ،;fوﺱ :و
+Xی 8راﺱ ِ
q+Xن ،ﺏ Iد ً +Uاز هن )ری"1ر "ا)171ﻡ!"
ﻡ;8+ان ﺏ1رژوای! ﻡر)= دع ﻡ! );; .8ای ﺏ ه
و 3ﻡر)=  ،:7ﺏ Iﺏ 1Uل ه*:7 .$g c
ﻡ*' ""die leblosen knochen eines Skeletts
ن اﺱ .(:Iو ای 3ﺱ; ) :
)اﺱ1Cان ه .ﺏ! ِ 3
ﻡ! 1%یG" :8ن 'K gور .اﺱ» 7 :اﺱ1Cانه.
ت ز M87اﺱ ،;) ":د' gه.
ﺏ!3ن« ) ،ﺡ ِ
 ،!IﻡG X1Hﺙر ٣٨ 8I3 ،ا.(!I*7
 / ,و *ر
; ه qﺏ' اهّ1x" :ر 8)Z" .ﻡ! )'د .ﺡ! در
ﻡ'ﺡIﮥ fGزی و  !;;3ﺡ$ب ،او ﻡرز Mا .ﺏ! اﻡن را
 IXا)171ﻡ :ه [ mﻡ! ﺏ'د ) ذه;ّ :ﻡ8ود.
را J3ﺏ "'[ cXو' ".دا; 8و "1xر .را ﺏ 1;Xان
ﺡPﮥ ) ِر رو;'ان و ) 7ر'%ان1B ،ار ﻡ!
'د ; .87در [ﺱ ﺏ ای @X$Bت ::17

]٢

"ﻡر) 4ﻡ!1%ی» :8ه' 8Uم  m;3وا ،!Uﻡ '" =2از
ی aدو 3ﺏ'7ﻡ اﺱ'" .«:ار ای )Iت در دورۀ
ﺱ'در1x" !%ری aﻡ] cای اﺱ ) :ﺏ'ا$X .اداران
ﺡ 'Kدر ";3 Jqز MاG ،.رزو );= ﺏره ﺏ ای روز
ﻡر ﺏز'%د .87ﺏ @Xو ،Mای )Iت ﻡر) 4از
7ﻡ ا .را J3ﺏ ﺏ'7ﻡﮥ  "1%ﺏ'دا  M8ا ) 87او در
Gن  3ا .'% !Y+در "8وی ا1ل را  ﺵ ّت ﻡ9cم
ﻡ  .,ﻡر) 4ﺏ'ا .ره'ان ﺡ$ﺏ!  ) :17ا '%ﻡ!
1Bاه 8ﻡ1 8ی ،8وارد "1ا !+ﺏ'ا b+" .اه8اف
1 m;3 !IXی ،8اﻡّ ﺏ' ﺱ' ا1ل )7 M"1ی 8و
"اﻡ ِز" "1xری87 aه .8ای 8+Xۀ ﻡر) 4ﺏ1د و ﺏ ای
ﺡل ﺏ !wه درون ﻡ ه; ) 8ﻡ! 1Bاﺱ; 8از 7م او
ﺏ'ا =) .اهّ M1I3 :دادن 1x" m+7ر .اﺱد!8;;) M
ﺏ8ون "1xر .ا@+7ﺏ!1" !7 ،ان  m;3ا@+7ﺏ! دا .:در
زﻡ ) !7ﻡFX1ﮥ ﻡُ 8روز ا[1ر" =71ه*م ﺏ *!
ﺏ'ا .ﻡ8ود"'ی ال ّ !IX :اﺱ1" !7 ،:ان
ﺏ' ای  M8+Xزید'q[ .د .اﻡّ ﺏ'ا .ﺱ1ﺱل دﻡ')1ات
ه .روﺱ ،ﺱ 'ط دی*' ) ا' eIfاﻡ1ش ﻡ! 871
ﺏ' اهّ1x" :ر .ﻡ! ا$ای :8ا ّول ای وا ) :ّUﺡ$ب ﻡ
"; 2در رو cq" 87اﺱ" m"1VB ،:ز Mدر ﺡل
"'ی8 Tن ه; 8و ه;1ز ﺡ yﺡyه ﻡ " M87ﺡﺏm
را ﺏ ﺏ+ﮥ '3ی7ت ا87یqﮥ ا@+7ﺏ! ) ﻡ! "1ا m;3 8;7را
از را u Mﻡ;'ف );7 V" ،8ی g) "8ﺏی8
)'د؟ ،د ="%و "Gزاد .ا+7د"(
'3ین ا)171ﻡ! ،ﻡ] cوای ;Iو ﺏ)1B ،71د را
'%ای" mراﺱ ['و' ".ﻡ ّ'! ﻡ! )'د ) 17 IXذ
ﻡ'%ر ""1xری ه .رو;'" ﻡ! :% .8*;3
)ﻡ cاز ای '3ین ) 1Xام 'ی! "['و' ".را ﺏ
ﺱ;8ی= ر1رﻡ! در  e)'" cXﻡ! )'د' ،ط
yزم ﺏ'ا .'% c .ﺏ1qIی= ﺏ1د .اﻡّ ﻡرز Mﺏ'ا.
"1xر .و '% cX" IXاه" " ٢ﻡ8ته ﺏ 8وی !%6دا=ِ 5
)ر ﺏ1د.
; در ﺱل ::17 ١٩٠٨
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http://marxists.org/archive/marx/works/1886/ludwi
g-feuerbach/index.htm
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 aﻡر)= ا@+7ﺏ! IX
"ﻡرزۀ ای1158ژی ِ
روی$ی =71در [ین 'Uن 17زده=  :7 .$gﻡ*'
[ mدرGﻡ'7 8ده .ا@+7ﺏ! ﺏ$رگ ['وری ) !IX
ر" =fم " cIه و  TKه'B .د Mﺏ1رژواز .ﺏ
ﺱ'[ :وز) .ﻡG cرﻡ m[ m7ﻡ! رود" )ﻡر)=
و روی$ی.(=71
"'و"! در )ب 1Bد ﺏ 7م "اﺱ" ﺏ 5$3ت
ﺏر ،روا;q7ﺱ! ")!gه" .ﺏ1qIی aرا ) Gن ه
ه= ذه;ّ'% cX" :اه" را دا;' 8ح ﻡ! دهG .8ن ه،
ﻡPB X1Hه .ﺏ$ر !%را ﺏ 1"7 'YBاq7ن در
در  m;3وا) !Uر'%ان در ﺱل ه١٩٠٥-٦ .
:IVB y
ﻡ'" .878 eدPB cهG .ن ه )) ﻡً 1
او'ا  gدا8+ (:ان در دی aﺏ1دG .ن ه
@ ﻡ =2و 'ﻡ! از رو 87ﺱ :Bﺡ$ب
در)! )ﻡ ً
دا; ) 8رﺏ !Pﺏ  m;3وا) !Uر'%ان 87ا .:ﺏ
ه  'YBﺏ1د ) در ﺱل  ،١٩٠٥در )ل ،; =qB
ﺏ1qIی aه'[ .زﺏ1رگI3 ،ﮥ ا ّول 1را را "'
)'د'g ،87ا ) ﺡ 'Kﺏ 1Uل ﺏ'7ﻡﮥ ﺡ$ب .8q7
'7 a" :ۀ
در ﺱل 1B ; ) ١٩٠٨د را در اِ ّIU
ره'' .ا)1ن ﺏ1qIی aه )) " :ره' .او'ا
gهی! ه1oن ﺏ8%ا17ف و g71رﺱ! ﺏ1د( ﻡ!
ی ،:او ﺡ 'Kﺏ1د ﺏ' ﺱ' "وت درﺏرۀ Iﮥ
ﻡر)! اq7ب ); .8ا" ) :7 !Uدر ای زﻡن
د1ار )  47ﻡ131دیّ'% :ای mا@+7ﺏ! در  'PBﺏ1د،
او و :Uزید' .ف ) 17ﺏ! را J3ﺏ ') Iد:
"ﻡ"'ی= و اﻡ'ی') -1ی=".
ی 8ﺏ'ﺱ= وyدی' ای Iرا  gﺏ ) 17ب هی!
را J3ﺏ ای ﻡ 'BG .c5ﻡPﮥ  17ه .اﺱT+
ﺏ') g !Iرﺏ !Pﺏ )ر'%ان روﺱ دا:؟ ی ی8
ﺏ'ﺱ= 'gا ; اq7ب ﺏ ا)]'یّ :ره'ان ﺏ1qIی aﺏ'
ﺱ' ﻡZﮥ  Iرا yزم ﻡ! دی .8اﻡّ ; 1B !IBب
راﺏPﮥ ا" !Uﺏ ر ّد ﻡ"'ی= دی aﺏ وﺱIﮥ
 ا)]'یّ :را ﻡ!.82
ﺏ8%ا17ف و ﺱﺱ:ه .او'ا ِ g

_٢

در  !723 ;3ا ّول ; ،ﺏ  Iﺏز :q%و ﺏ ﻡPﮥ
ﺏ;دی ه* cدﺱ :زد ) ﺱل ه ﺏ 8ﺏ 1;Xان
"د' gه "!I .ﻡ;.8 'q

['"'ۀ "وی' =I2Iدری mه* ،"cاﺙ' ژا)1ب $Iی;*'
ی! از 'BGی Gﺙر او "درﺏرۀ اهّ :ﻡ"'ی ِ=
ﻡ7 ١":7Iم دا ) :در Gن ،او دوﺏر Mﺏ' 7ز ﺏ
ﻡPﮥ ه* 8)Z" cﻡ! );:8
 aه*!I
"ا ای ﻡ ،Pای "' ،ای " ِ Iدی ِ
ﺏر د1ار اﺱ :و ا ّو "Hرب در ای ﻡ' ﺏ8ون
 aه'ا Mﺏ 1B PBاه 8ﺏ1د .اﻡّ ";G 2ن )! اM
 ) ،8;) !7ه )ر .اH7م  !7ده .8ﻡ ﺏ ﺏ; )'دن
1Bد ﺏ' 1ۀ ﻡر) 4در )رﺏ :دی aه* ) !Iﺏ
ﻡ"'ی= ﺏرور  ،M8ﺏی 8و ﻡ! "1ا =7ای دی aرا
از "م  ;3ه '%ش ده= ،در 'q7ی  !"PUاز Gﺙر
ا !Iه* cرا ﻡ;G ،=;) 'qن ه را ﺏ 1ۀ
ﻡ"'ی! "' );= و ﺏ ) 717 aه1 .ۀ
ﻡر) 4در )رﺏ :دی aو ه ;oدی aدر
ﺡPﮥ رواﺏ hاVUد .و ﺱﺱ! ) "ری ا ،'Bﺏ
!
1VBص  ;3ﻡ8رن اﻡ'ی! و ا@+7ب ،ﺏ 'اواِ 7
'fﻡ1ل 'اه= )'د Mاﺱ ،:در ﻡ1ردن  'F7ده=".
"و 9و *ر
On the Significance of Militant Materialism
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٢.

"'و"! ،ﻡ]" ،; cم ز !%87اش را و TUدع
ﺏ! و Uاز "1xر .ﻡر)! )'د .او در ﻡ +ا.
 !Xدر ﻡ1رد ا ،4I*7ﺏ' روی'د وﺱ1اس وار او ﺏ
"1xر 8)Z" .ﻡ! );:8
"در  Xﺡل ﺱCوت ' .اﺱد ﺏ '%دش ﺏ
راﺱ! ﺏ! [ین ﺏ1د .او Xدت دا :ﻡ'" =2ی ﻡ +ه.
! ﻡ12qر را ﺏ  cدﺱ 17 :ﺏ1Cا 87و "م
)ِ "15
7ﻡ ه 8+7 .او ﻡ2;q[ cده'% .ا 27اﺱ) :
ﺡ cا87یqﮥ  .8ّ 3و %ه! " b+ﺏ1د .87ه=  ;gﺏ
 'F7ﻡ! رﺱ 8اﺙ' ﻡ12qر )C"» ،!"15ت
 !"+Yدر ا@+7ب 'ا'+" ) «7ی ً ﺏ "م زﺏن ه.
ﺏ 'qﻡ ّ8ن "' M8 3اﺱ ،:ه= از )ر7Bﮥ '.
ا j% 4I*7اﺱ7 .:ﻡﮥ  !7y1Yاو در ﻡ1رد '%و Mه.
ا !X3در  'VXا@+7ب ) ِ' 'Uن ه8Hه= )و ه= ;g
در ﻡ1رد )رﺏ M1 :ه .ﻡ"'ی! در روی8اده.
"ری (!Cی! از هر"'ی اﺱ;د ذه ﺏ .'qاﺱ.:
ای 7ﻡ زید .ﻡ 'VCاﺱ :و ه' )8ام از 'ﻡ1له.
Gن ذ'Bۀ  !FXاز دا m7را درﺏ' ﻡ! 87'%و ﺏ ای
 :IXوارد 8ن Gن ﺏ اq7ر 1Xﻡ! ﻡ :7؛ اﻡّ
ای ﺱ; ) ،8ﻡ ّ8ت هﺱ2;[ :ن ﻡ " ،M87ه2;" 7 q
ﻡ;G Jﻡ1زش "1xر ) .ﻡیj .ت زیی!;ﺱ 7ﺏ'ا.
ه' )! 1Bاه 8ﺏ1د ) [1یی!ه .رواﺏ !"+Y hدر
دورۀ ا@+7ﺏ! و ه=  ;gﻡ1X c5ﻡ! ﻡ131د در "'
ﻡ"'ی! از روی8اده" .ری !Cرا ﻡ1رد ا87یqﮥ .8ّ 3
'Uار داد Mاﺱ'") .":و"!7 ،ﻡه .ا 4I*7ﺏ
).(١٩٣٥ ،!"15
در "م Gﺙر "'و"! ه 8وﺱ =qg :ا87از و
 U@Xا .وﺱ h+ 7 ،Jدر "ری ) در  Kدر ه;' و
ادﺏت و 'ه; ﺏ 1Yر ) ،!Iه= m[ .از ;3
 !723ا ّول ،او ﻡ !"y+را J3ﺏ ه;' و را J3ﺏ
17ی; !7%8ه= 1gن " .11و 1%1%ل  4[ .:17از
ا@+7ب ا)' او وﺱ ً در ﻡ1رد ه;' و ادﺏت .:17
)ب او ﺏ 7م "ادﺏت و ا@+7ب" ،ﻡ1Vل Gن دورM
اﺱ.:

"; 4X 2ر !*7ﻡ131د از "".11" 1x
"'و"! در ﺱل  M1" ::17 ١٩٢٣ه و رو87ه.
ادﺏت ،ری qدر دوردﺱ'" :ی  j%ه دار 87و
% :ر ه; .8ادﺏت
7ی'H" '*7ﺏﮥ ا7ﮥ ; ِ
ﺏ '*7ا87ی qه ،اﺡﺱت ،روﺡت'F7 ،ات و
اﻡ8ه83 'VX .ی 8و +Yﮥ 83یG 8ن اﺱ'") ":و"!،
ریqه .ا !X3و )رﺏ'د ا !X3ادﺏت .(١او در
ﻡن دورۀ  !71Yا@+7ب و  8ّ Kا@+7ب در دهﮥ ١٩٣٠
و8[ :Uا )'د " در ﻡ1رد ادﺏت و ه;' ﺏ;1ی .8در ﺱل
 ،١٩٣٤ﻡ ّ8ت )"1ه! [ 4از  3در Gن .8+7 ،ﺏ'
رﻡن 71ﻡرا ٢اﺙ' ای;" 1ﺱ .:17 ٣71Iدر ﺱل
 ١٩٣٨ﺏ ه'ا87G Mر Mﺏ'"1ن17 ،ی;8ۀ ﺱ1ر،:5
"ﺏ 7ﺏ'ا .ه;' ا@+7ﺏ! ﻡ ٤"c+را ﺏ *7رش درGورد.
ﻡ! "1ا =qB =7ﺏ! 'ه; ه  .ﻡر) :را
"1ّ Vر );=" :ای دی*' :g؟ ر'" bو"! وmU
1

http://www.marxists.org/archive/trotsky/1923/art/ti
a23b.htm
2
Fontamara
3
Ignazio Silone
4

http://www.marxists.org/subject/art/lit_crit/works/ri
vera/manifesto.htm
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را در ای Fﮥ ا@+7ﺏ! "ری ﺡ'ام  17در ﻡ1رد ه;'
ﻡ! );8؟ ه;'  gرﺏ !Pﺏ ['وری و ﻡرزۀ !"+Y
 ه;'ﺱ ،$ﺱ'ش را ﺏ 7راﺡ! "ن
دارد؟" ﺏ!'ه; ِ
ﻡ! ده 8و ﺏ ای  H7ﻡ! رﺱ ) 8ر'" bو"!
! "ﺏ'7ﻡﮥ
دی*' Gن 'د ) .ﺏ1د" .:7 ،ای "'و" ِ
ا'[ !:7 "!+7ﻡ'د ﺡ ً ﻡ'Xqش را از دﺱ:
دادG "!Mر ،.ﻡ! "1ا =7ﺡ'ف هیqن را "1ّ Vر );=!
در  Fا ) .ارو[ در '%ا@+7ب و  8ّ Kا@+7ب ﺏ1د،
و !Uﺡﻡن او ﺏ  cUﻡ! رﺱ 878و ا7'7ﺱ71ل 2gرم
در " @+ﺏ'ا .ﺏ +ﺏ1د'g ،ا "'و"! و mUرا 'ف
ﻡ !I5ﻡ] cه;' و ادﺏت ﻡ! )'د؟ ﺏ ای ﺱال ) [ﺱ
ده= ﻡ! "1ا' =7ق ﺏ ﻡر)= راﺱ و
ا@+7ﺏ! '[ .'%و' .راﺱ را ﺏ )ری"1ر .ﺱ!P
) در ﺏ !wﻡ7 cم ﻡر)= دارد ،ﺏ;=.
"*ر  /ه  ﺹ"ف"
در 83ال درو ) !7ﺏ اq7ب در ﻡ :7IاH7ﻡ،8
'ا)1ن ا)]'یّ :ﻡ!'% 8" :%ا :7و  Gوودز
""1xری ه' .ف" ه; .8ای Xرت )jای! ،ه'
 gرا yزم اﺱ :را J3ﺏ Gن '%ای mﺏ*1ی= ،ﻡ! 1%ی.8
ﻡ دMه ﺱل از ز%87ن را و TUﺱ'% Bای') !qدM
ﺏ1دی= ) ﺏ ﻡ'" b1ی '" m;3و"! از زﻡن
ا[1زی1ن  gروﺱ ﺏ8ل  .8ﻡ ﺏ "8اد ﺏر )ag1
 '7 8;gدر اوای cدهﮥ fG ١٩٦٠ز )'دی= و ﻡ8 b1ی=
ﺱزﻡن ﺏ$ر !%ﺏ ری qه .ﻡ= در ) m;3ر.'%
ﺏزی=.
"م ای ﻡ :ّ+1ه H7ﮥ ﺱل ه )ر 1را 7ﺏ1د .در
"27 cIی! ،ای ه H7ﮥ +Xی ،8روش ه و =qg
ا87ازه ! .ﺏ1د ) "'% 8اG ،:7ن ﻡ' ﺏ$رگ
ﻡر) ،:ﺏ Gن ه رﺱ 8" .8از "م ه= 'VXان 1Bد
ی aﺱ' و '%دن ﺏ '"yﺏ1د .او [یﮥ ﻡ! در "1xر.
ﻡر)! دا :و Gﺙر ﻡر) ،4ا ; ،4I*7و
"'و"! را ﻡ] T) cدﺱ mﻡ! ;.:B

٢٧

و'% 8" !Uا :7و ﻡ از ﻡ :7Iا'Bاج 8ی=1B ،د را
در ﻡ !U1د1ار ی= .ا)]'یّ !"@q" ،:ﺏ$رگ،
.
)1[ !Iل و '%وه! از ﺡ8ود  '7 ٢٠٠ﺡ' ا ِ
"م و :Uدا .:ﻡ ﺡ! ی aﻡ "ی ه= 87ا= .اﻡّ
ﻡ و " 8ﺏ ه و'*7 3ان 17دی= .ﻡ +Xی 8ﻡر)=
را دا= و "; 2ه ﻡ =2ﺏ1د" .م "'Hﺏﮥ ﻡ q7ن
ﻡ! ده ) 8ا+X '%ی u 8را دا ﺏ! ،ه qﻡ!
 4ای ﻡد 8ق
"1ان "@qت ﺱ .:Bاﻡّ ﺏ'ِ X
 .8;) !7ﻡ! "1ان ﺏ$رگ "'ی "@qت 23ن را
دا ،:اﻡّ ا '%ﺏ' [یﮥ "1xر .ه و روش هu7 .
)ر );! ،ﻡ{1Iب ﻡ! ..1
ﻡ ﻡ :ّU1را در  ='% 'F7و ﺏ ای  H7رﺱ8ی= )
در ﻡ :ّU1ﺡل )Gن و (:Uﺏ 1VBص [ 4از 'و[!
ا"د 1رو1 ،.ر'" .ی وﮥ ﻡ دع از +Xی 8و
ب
"1xر .ه[ .ی ا .ﻡر)= اﺱ .:او ِ ) ،H7
١
"'Bد در 1رشI :ﮥ ﻡر)! و 1IXم ﻡ8رن"
ﺏ1د .ر .+ﺱﺏ bﻡ ﺡﺏ! را J3ﺏ ای )ب ﺏ ﺱM'C
ﻡن  .8;'%ﺏ  ;Yﻡ! " :8;%ﻡ! ﺏ; 8" !8و G
ﺱﺱ :را );ر j%ا ا " 87را J3ﺏ ) Iب
ﺏ;1ی; "!8ای روی'د Gن ه ﺏ "1xر .ﻡر)! ﺏ1د
– روی'د .در ﺱ; :راﺱ وای ;Iو )!gه.
ﺏ1qIی ) aه رﺏ !Pﺏ ﻡر) ،4ا ; ،4I*7و
"'و"! 87ارد.
 PB ) 8q) !7 !1Yدر "1xر ،.ﺏ  3در cX
 :ﺱﺏ ،bﺏ .2اه" mرا ['دا:B
"'1 3د .ا)]'یّ ِ
@ '%ای8U !qر"; 8ﺏ ری qه.
)'د Mاﺱً U ) .$g .:
 .8ّ 3در ) m;3ر .'%ﺏ1د ﺏ ﺱیﮥ ِ 1Bد ﺱﺏ) m+هm
ی اﺱ .:از 'B" ،!'Yد در 1رش"  .8I) !q+7در
"]'% :ای mﺏا !IIﻡر)! ای )'د .ای )ب
ﺏ زﺏن ه .ﺏر "' M8 3و ﺏر .از )ر'%ان،
ﺱ1ﺱ :ه :71) ،هyّ ،ن ﺱ;8یی! و
ﺏ11ار.ه )از  I3هg 1%1وز( Gن را "
)'د Mا.87
http://www.marxist.com/rircontents.htm
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 71*gﻡ! "1ا =7ای را " uK1ده=؟ )ر'%ان و
13ا7ن ﻡ';q" ،!Uﮥ ا87ی qه و "1xر .ه;G .8ن ه
ﻡ! 1Bاه; 8ﺏ8ا 8;7در 3ﻡ  gﻡ! j%ردG .ن ه j3ب
'%ایG ) 871 !7 !"qن  gرا 1Bد ﻡ! دا 8;7ﺏ Gن ه
"1ی cﻡ! ده ) :8ﺱ'ﻡی دار .در ﺏ'ان اﺱ) ،:
ﺏر .ه ) ،:در  7Bه .ﺏ 8ز !%87ﻡ! );;،8
ﺡ1+ق )= ﻡ!  87'%و  .M'fا'اد  ،.8ّ 3ﻡ! 1Bاه;8
ﺏ8ا'g 8;7ا اوKع ای  ;gاﺱ ،:در روﺱ  gا"!U
:
اد ،ﻡر)=  :gو ﺱال ه .دی*' ) ِ IVB
"1xری aدار .87ﺏ ه  :IXاﺱ ) :ﺏ'@Bف "1ّ Vر
 .اBر.
"'% cXاه"1x" ،ر ،.ی aا) Kر ِ
 ،:7ﺏ IوﺱIﮥ 'Kور .ﻡرزۀ ا@+7ﺏ! اﺱ.:
 ر"2ان و "هl,

٢٨

ﻡ ﻡ1ارد ﺏر .از ﻡر) :ه .ﺏ ا@Pح
"'IVد Mرا دی M8ام ) ' ﻡ! );; 8زر !*7اﺱ) :
زﺏن و Xدت ه'[  .وری را " 8;;) 8I+و Bل
ﻡ! );; 8ای  71%اXرن ﺏ 1;Xان ")ر'%ان
وا "!Uﺏ yﻡ! رود .وا :ّUای 3ﺱ) ) :ر'%ان
 yاز  ;gزﺏ !7در 7Bهیqن و در  J3ه.
ﻡً 1
ﻡ'م اﺱد 8I+" .8;;) !7 Mاز رر [ی "'ی و
7زل "'ی ﺏ) mCر'%ان و 13ا7ن ،یﮥ یa
ﻡر) g " :7 :ﺏ'ﺱ 8ﺏ )! ) Gﻡل ره'
8ن در ﺱ' دا ﺏ'" .8و"! در ﻡ+ﮥ ﺏ! 'F7
1Bد ﺏ 7م "ﻡرز Mﺏ'ا% .ر 'ه ;g ١"Cزﺏ!7
)زﺏن ﺏ (8را 7q7ﮥ ذه;ّ :ﺏ'د Mدار .ﻡ! دا) 87
ا@+7ﺏ1ن 7ی ،8;;) 8I+" 8ﺏ Iﺏی 8ﺏ'ا .ﺡjف Gن "@ش
);;.8

 %ای ) )ر'%ان ﺏ ﻡ1X c5ﻡ! 'ه;" ،ری،
 Iو  U@X M'fا87 .ار1" ،87ه;! ﺏ ['وری
اﺱ'H" .:ﺏﮥ ﻡ در 1Yل ﺱن ﺏر q7ن ﻡ! ده) 8
در ﺏ )ر'%ان U@Xﮥ راﺱ ﺏر ﺏ .'qﺏ ار و
ا87ی qه .ﻡ131د اﺱ " :در ﺏ +Yﮥ ﻡ1ﺱّ hﺏ
ا@Pح ﺏ'ه; .یدم ﻡ! Gی ) 8ﺱل ه [ mو !Uدر
ب و ،$ﺏ )ر'%ان درس ﻡ! دادم ﺏ
زاد%ه=ِ 1;3 ،
)ر)$I '%ر .ﺏ'1Bردم ) ﺏ 1Bد زﺏن ['"{!
Gﻡ B1ﺏ1د " Gﺙر  .'Xﺏ'زی !Iرا ﺏ1Cا ) 87ﻡ
ه'7 $%ﻡ mرا  M8;q7ﺏ1دم.
ای ) ) M8+Xر'%ان  U@Xا .ﺏ 'ه; 87ار'+" 87ی ً
ه qاز رو;'ان 'Bد Mﺏ1رژوای! ﻡ!Gی ) 8دا!q7
از ﻡ'دم +Yﮥ )ر87 '%ار 87و )ر'%ان را ﺏ 1ﻡ
['وری ا Mﻡ! G .87'%ن ه ﺏ8ی ﺱن1C7 ،ت 1Bد
! +Yﮥ ﻡ1ﺱّ1B hدن
ﺏ'ا+Y .ﮥ )ر '%و دﻡغ 8;%یِ %8
 :7ﺏ )ر'%ان را q7ن ﻡ! ده; .8ای 17ع Gدم ه ﻡ!
1Bاه; 8ﺏ س )ر [81ن و "@ش ﺏ'ا 8I+" .از H2ﮥ
")ر1B ،".'%دن را ﺏ )ر'%ان ﻡ1ICط );;G .8ن ه
از زﺏن ﺏ 8اﺱد Mﻡ! );; ' ) 8ﻡ! );;ِ X 8ر
['و'.ن را ﺏ yﻡ! ﺏ'د.

"'و"! در ای ﻡ ) +در ﺱل M8 17 ١٩٢٣
1) mن [ری4
اﺱ :ﺏ " )ر'%ان )ر7Bﮥ ) ِ
ﻡ! ['دازد ) 7 JPUﻡ ا1V" .ی') eد Mا " 87از m
دادن دور 8;;) .و اﺱد Mاز زﺏن ﺏ 8را '3ی 7ی;.8
ره' ا@+7ب ا)' ،ای  cXرا  7اﻡ' !5$3 .و $g7
) q7ن ﺏر ﻡ !ّ2از "@ش +Yﮥ )ر '%ﺏ'اG .زاد.
از ذه;ّ :ﺏ'د Mدار .و 1Bاﺱ :ﺱ uPﺏ .'"yاز
'ه; ﻡ! دا" .87زﺏن ﻡ1ه و  mﻡ'اث ﺏ'دM
1

http://www.marxists.org/archive/trotsky/women/life
/23_05_16.htm
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دار '+" ،.و ﺏ!اﺡ'اﻡ! ﺏ ﻡ; :$ﺏ 'qاﺱ– :
ﻡ;1B :$د و ﺏ ."+ای ه ﺡ'ف ه .ره' ا@+7ب
ا)' اﺱ.:
+Yﮥ )ر '%ﺱ1Pح ﺏر ﻡو"! دارد ) q7ن از
'ای hو "'Hﺏ ه .ﻡو"! ﻡ! ده;'" 'q[ .8ی
yیه'[ .وری در ا"دیه) .ر .'%و اﺡ$اب
)رّ .'%ل ه;G .8ن ه ﺏ د7ل ز !%87ﺏ '2ه;.8
7Gن  U@Xا1[ .ی ﺏ +Xی 8و "1xر .دار 87و ﻡ! )8;1
1BدGﻡ1ز .8;;) .ای "@ش ه "G wی; M8ا.
ﺱ1ﺱ! اﺱ ) :در Gن ﻡ'دان و ز7نh+ 7 ،
ز'H7ه$ .ی! ) Gنه را در ﺏ; 8ﻡ!ﺱزد) ،
ز'H7ه .رواG ) !7نه را ﺏ'دۀ j%ا .ﺏ'ﺏ'ﻡ;7q
ﻡ! ); % ،8ا.87
"'و"! ﺏ' اهّ :ﻡرز Mﺏ'ا% .ر 'ه8)Z" C
ﻡ! )'د" :ﻡرز Mﺏ'ا@V" .ت و 'ه;" ،م ﻡ;ﺏJ
ص ﺏرش را در
زﺏن روﺱ! ﺏ ' ،;fا :و ِ 1IB
اBر 'q[ ';Xﮥ +Yﮥ )ر '%ﻡ! j%ارد".
او " uK1ﻡ!ده ) 8ا@+7ب "در در3ﮥ ا ّول رﺱ$B
 :ّVCا !77در "1دMه اﺱG – :ن ه ) 'Uار ﺏ1د
ه 87 !VCا ﺏ; ."8ا@+7ب "ﺏ mو [ mاز ه'
 $gرﺱ $Bﺏ'qیّ :و راهی! ['qوG .ن اﺱ :و
q7ن Gن ،اﺡ'ام ﺏ '" mﺏ'ا .ﻡ;" !VC :$م ا'اد
و " ّ31ﺏ '" mﺏ  Kاﺱ) ":هن .(3
" ّ1ل ﺱ1ﺱ! ،ﻡ rCﺏ 8U uرت  ::7ای ";2
8Uم ا ّول اﺱ .:ا@+7ب وا%) !Uم ﺏ'qیّ :از ﺡPﮥ
'Kورت ﺏ ﺡPﮥ Gزاد (.ه;1ز ﺏ دﺱ7 :ﻡ .M8ﺏ 1Uل
ا 4I*7در ه' 3ﻡ ا ) .ه;'1IX ،م و دو :در
اV7ر ا :IUﺏG ،8ن ا :IUاز ﻡ1B :ّU1د اﺱد Mو
ﺱ1ء اﺱد Mﻡ! );3 " 8ﻡ را در ﺏ; M*7 8دارد.
ﻡ ﺏ اﻡز دادن ﺏ ﺱ[ uPی %Gه!  e+Xﻡ'" M87ی و
ﺏ!ﺱ1اد"'ی yیه) .+Y .ر !) '%ﺏ ا$ایm
%Gه! Gنه ﺏ ﺱ uPوی! ) "ری [j% mا اﺱ،:
 .=;)!7درﺱ :ﺏ' .4Xﻡ ﺏ) XهG mن ﻡ! 1ی= و
ای 1Xا !Uوا['% 4ا و ار"1B !XHاه 8دا.:

٢٩

ﻡ! "1ا1B : =7د را ای G :=;) @B 71%ن g
['qو و ا@+7ﺏ! اﺱ ) :ﺏ ا$ای mﺱ%G uPه!
['وری ﻡ!اH7ﻡG .8ن  gار" !XHاﺱ ) :ﺏ ﺱ:
)هG mن ﻡ! رود.
ﻡر):ه ﺏی 8در  ّhBا ّول +Yﮥ )ر '%در ﻡرزM
ﺏ'ا3 '{" .ﻡ ﺏ; .8وﮥ ﻡ Gﻡ1زش و "=I
)دره .ا@+7ب ﺱ1ﺱ! Gی; M8اﺱ .:ﺏ'ا cX .ﺏ
ای و ﺏی 8ﺏ' [یﮥ ه' Gن  gﻡ]'q[ ،:و و ا@+7ﺏ!
اﺱ :ﺏی= و  7YUه' Gن  e+X gﻡ3 ،M87ه@ 7و
ﺏ8و .اﺱ;) :ر ﺏ .=7$ﻡ ه8ف 1Bد را ا bﺏر
1ه;'U .8ار دادMای= .ﺏی+Y M%'F7 8ﮥ )ر ،'%و
ا ّول از ه ['" 'qی  ';Xرا ،ﺏ ا !+ار" +ده=
) "'و"! در "ادﺏت و ا@+7ب" از Gن ﺱC
ﻡ!1%ی:8
"[ mﺏ;! ﻡ$ان ﺡ1ﻡ :ﺏ' 1Bد ) ا7ن Gی;M8
ﻡ! "1ا 87ﺏ Gن ﺏ'ﺱ 8ی او1B  ) !3د را ﺏ Gن
ﻡ! رﺱ ،87د1ار اﺱ .:ﺱBر ا !X3و 1BدGﻡ1ز.
روﺡ! روا !7ﺏ دو  .;3رو .87ین ﺏ8ل ﻡ!.871
"م ه;'ه )ادﺏت ،درام ،!+7 ،ﻡ1ﺱ !+و ﻡر(.
 !Iزی ﺏ ای رو 87ﻡ!ده; .8ﺏ ا Kها) .
در Gن ﺱBر 'ه;*! و 1BدGﻡ1ز:71) .ه 27
اﺱ :ﺏ '%ش "م  ';Xﺡ"! ه;' ﻡ' "
ﺏ'"yی ﺱ1Pح ﻡ; 'Hﻡ!1د .ا7ن " ﺡ ّ.8
ﺏور'7دU !7ﺏ1V" cر  ،'".1Uه '"8;1و 'ی'"T
ﻡ!1د .ﺏ m78ه*1ن "' ،ﺡ')" mﻡ1زون "'8 ،ایm
Gه;* "' ﻡ!1د .ال ز1[ !%87یوار  '*qgﻡ!
 .871ا7ن ﻡ1ﺱّ hﺏ اوجه .ارﺱ1Pه"1% ،ه و
ﻡر)4ه ﻡ! رﺱ .8و ﺏ .yه' IU ،ّIUه83 .ی 8ﺱ' ﺏ'
ﻡ! ا;;."8
ﻡ;" :Jدر دع از ﻡر)=" ،وبﺱی'% :ایm
ﺏا !IIﻡر)! ١٥ ،ا)' :٢٠٠٩
http://www.marxist.com/defence-theory-ignorancenever-helped.htm
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وLد " ا ٨٠ – / , mاﻡ  /ﺱ "د در12ﺵ
 را اﻡ"وز اﻥه  او
راب ﺱﺉ8
""   :Zا
 p Vﻡ'": Z
در هqد و  qﺱ*'د در :j%وyدی' ;،
ره' ا@+7ب روﺱ ،ﻡ .+ﺡ 'Kرا )  mﺱل
[1" mﺱ hی! از ﻡر):ه .ﺏ'ی M8 17 7ﺏ
رﺱ! "' 3ﻡ!);= .در ﺡ! ای ﺱ*'د را [ :qﺱ'
ﻡ!j%اری= ) ای'ان در ﻡن ا@+7ﺏ!  =FXﺏ ﺱ' ﻡ!ﺏ'د
) ['وزG .ن ﺏ mاز ه'  $gﺏ 12ر ره'ان
ا@+7ﺏ! ه1oن ; و ﺏ' Gﻡ8ن ﺡ$ب ا@+7ﺏ! )ر'%ان،
ه1oن ﺡ$ب ﺏ1qIی aﺏ ره'1B M'% ،; .ردM
اﺱ.:
در ﺡ! ) ﺏرG .ﻡ1زMه .ای ﺏ$ر'%ی ا@+7ﺏ!
'Uن ﺏ= را 'اﻡ1ش )'د Mو );ر j%اا ،87در ﺡ!
) ﺏر .ﺏ اﺱ= ""8Hد" ﻡ!1Bاه;) 8ر'%ان Gﻡ1ز%ر
و ا@+7ﺏ! ﺏ$رگ 1Bد را 'اﻡ1ش );; ،8یدGور .درس-
 )' ﺏ mاز ه' و'K :Uور .اﺱ.:
ه .زِ ; !%87
ﺏ'ا .ﻡ ﻡر):ه .ا@+7ﺏ! G :ﻡ1زMه; .
ﺏره و ﺏره اﺙت  M8اﺱ :و  1% 1%ا87یqه.
او  h+ 7ﺏ'ا .در "ری  ) j%ﺏ'ا'q[ .و.
اﻡ'وز m;3ﻡن 'Kور .و ﺡ"! اﺱ .:ﻡ ﺏ ﻡ'!
ا87یqه'[!7 ; .دازی=  h+ 7ﺏ 'YCﻡ'!
ﻡرزات )ر'%ان c7ه ) j% .ﺏ'ا .اﺱد Mاز
Gنه در ﻡرزات اﻡ'وزﻡن و در 27ی :ﺏ'ا" .م
)'دن Gن)ر"7 ; ) .م j%ا ::ی;! { 1ﺏ'د!%
ﻡ$د .در ﺱ'اﺱ' 23ن.
 ٢١ژا17ی ٢٠١٠
***

٣٠

هqد ﺱل [ ،mدر  ٢١ژا17یﮥ  ،١٩٢وyدی' ایI
او17ف ،ره' دو :روﺱﮥ 1رو .و ا7'7ﺱ71ل
) 4[ ،!71از  !Yی aﺏر3 !7y1Y .ن ﺱ'د.
[; MHو ﺱ ﺱ mﺏ1د .ز !%87او ﻡ cﺱل ه،=Y@" .
ﺏ'ان و " ّ1ل ﺏ;دی ﻡ! 1د )رﺏ'U 'BG Jن 17زده= و
رﺏ Jا ّول 'Uن ﺏ=( ) اوج Gن !723 ;3 ،ا ّول و
ا@+7ب  ١٩١٧روﺱ ﺏ1د .او ) ﺏ ";"7 -م
ﻡر ) .از )ر زی'زﻡ;!  !717U'fﺏ 1Bد
دا -:ﻡ'وف ﺏ1د ،ﺏ8ون  aﺏ$رگ "'ی ا@+7ﺏ!
زﻡن 1Bد و  !1fدر Uﻡ! ا7ن ﺏ1د ) ا mXﻡ'
"ری در 'Uن ﺏ= را "{' داد.
ای ﻡ ،+روای :ﻡ !IّVاز ز:7 ; !%87؛ ;g
'Yﺡ! ،ی aی ) 8;gب ﺏ$رگ را [' ﻡ! ); .8ﺏ'ا.
روای :ﻡ ،'" cّVاز 1Bا%8;7ن د1Xت ﺏ 1Bا87ن ی
ﺏز1Bا) !7ب  Gوودز را J3ﺏ ﺏ1qIی= و )ب "8
'%ا :7را J3ﺏ روﺱ ﻡ! );= .ه8ف از ای ﻡ +ای
اﺱ ) :در ﺱ*'د ﻡ'گ ;@B ،ﮥ ﻡ .'VCاز
+Xی 8و " m+7ری !Cای ﻡر) :ا@+7ﺏ! ﺏ$رگ
 ا@+7ﺏ!(
ارا 5ده= .ﺏ8ی ﺱن ای د !Xاز ; ); ِ
در ﻡ+ﺏ" cم ﺡ@ت و " :2هی! اﺱ ) :در زﻡن
ﻡ'گ و ز !%87ه= 1gن Gﺏqر %7را ﺏ' او 'ود ﻡ!
Gی .8ای ﻡ +ﻡ'ﺙ ا'ِ .ف ﺏ'ا'2U .ﻡ !7ا@+7ﺏ!
:7؛ ﺏ3 " 2;" Iی! ارزش دارد ) ﺏ ﻡ )8;) a
 وا<@ ،ﺱ =2و ) aه .ا@+7ﺏ! او و ه= ;g
; ِ
وی! ) در  'VXﺡ 'ِ Kا@+7ب و  8ّ Kا@+7ب [m
رو .ﻡ 'Uار  '%اﺱ ،:در );= .ه8ف ای ﻡ،+
ﺏ mاز ه'  $gﺏ8qCن ا2م و دا m7ﺏ '7ده .اﻡ'وز
اﺱ.:
; در ﻡ1رد ﻡر) !7) IX 4ه8qار داد ) [ 4از
ﻡ'@" m%ش ﺏ ﻡ8Cوش )'دن [{م ا@+7ﺏ! او ﻡ!);;:8
ن ﺏ$رگ،
"+Yت ﺱ')1ﺏ*' در زﻡن ز !%87ا@+7ﺏِ 1
هG qن ه را ﻡ1رد " e+ﺏ! اﻡن 'Uار ﻡ! ده; 8و ﺏ
وﺡ'" 7qی 1VBﻡ'" q"G ،:ی '7ت و )رزار
ﺏ! رﺡ7ﮥ دروغ و " :2ﺏ ﺱ'اغ Gﻡ1ز Mهیqن ﻡ! -
رو .87اﻡّ ﺏ 8از ﻡ'گ Gن ه "@ش ﻡ! );; 8ﺏ 8ّ Uین
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ﺏ! Gزار "8یqIن );; ،8ﻡ8ّ +ﺱqن ﺱز 87و ا*7ر ﻡ! -
1Bاه; 8از را» Mدرد دل« ﺏ +Yت ﺱ')1ب  ،M8ه -
اG .ن  !7;gدور 7م 1Bد ﺏ 8;oﺏ ای ه8ف ) Gن ه را
'ی eده; 8و در  Xﺡل 13ه' وا1x" !Uر.ه.
ا@+7ﺏ! Gنه را ا Bو "'ی 8;;) Tو ﮥ " $ا@+7ﺏ! Gن
را ); ،;) "8;;) 8دو :و ا@+7ب(.
ای  ;%ﺏ8ون  aدر ﻡ1رد 1Bد ; 8ق ﻡ! );) 8
+Xی8ش ﺏ دﺱ :ار"Hع اﺱ;! )!Iﻡ7I
"'ی" " 878 Tم ﺱﺱ :ه 8ّ K .ا@+7ﺏ!
ﺏ1رو)'اﺱ! 1رو'% 31" .دد'% 31" .ان
اﺱ;= در )ل 1;qBد .ﺏ1رژواز13 ،!723 .ه'
ا@+7ﺏ! ; را 7ﺏ1د )'دG ،87ن را ﺏ 1B 4Xد "8یc
)'د;3 " 87ی"qن را +Y IXﮥ )ر.8;;) !71[y '%
ای  71%اﺱ" ) :ری دا7ن ﺏ1رژوا ه@" qش )'دM
ا 87ﺏ  hIfاﺱ;= را ﺏ ;;= ی ) =71ﺏ'اﺏ' 'Uار
ده;7 " 8م ; را ﻡ8Cوش ﺱز.87
وyدی' ای ; Iدر G ١٠وری ١٨٧٠ cدر
ﺱ'ﺱ .'2 ،١aرو .رود 7Bو* ﺏ دG 7ﻡ .8او
ﺱ1ﻡ 'ز 87از ' mز17B 87ادMا .ﻡ1ل ﺏ1د.
روﺱ "$ار .در ای زﻡن " =FX !"y1را [ :qﺱ'
ﻡ!j%ا17U .:ن "1ﺱ 7ﻡ1ازن و ﻡ')1B eد را ﺏ
وا'"uKی q7 M1ن ﻡ!داد در ﺡ! ) روﺱ -7
1xدا! از ['"'qی ا*1ه .ﺱ'ﻡیدار@U ) .
در ﺏ'یG ،7ن و 'ا 7ﻡ M8 '+ﺏ1د ا*1ﺏ'دار.
ﻡ!)'د .در ﺱل F7 ١٨١م ﺱ'! ﺏ' 8 M8gو Gﺙر
83ی'f 8ﺏ! 'وع ﺏ ایHد  !7Ifدرون رو;'ان
روﺱ )'د ) ﺱ')1ب "$ار .ﻡ8ته Bﻡ1ش M*7
دا ﺏ1د17B .اد Mاو17ف ﺏ ﻡن ای '3ین ['"@=Y
اد و ﺏ 3ر m78 .ه'اG Mن  .8دور ،Mدور.M
7رود7ی و )اراد (bIB Mﺏ1د m;3 ،ای !GM8ا@+7ﺏ!
) ﻡ!1Bاﺱ$" :اری= را ﺏ "'وری= 'د .ﺱ'1*7ن
); .8در ﺱل G ١٨٨١نه ﺏ M'Byﻡ b1ﺏ "'ور "$ار
ا87ر دوم  878و ﻡ :+1ه IXت ﺏ'K Xﺏ
Simbirsk

1
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1Bردن ﺏ "اراد "bIB Mدر [! ﺱ')1ب وﺡ7qا) .
در :'%ﺏ1د.
ﺏ$رگ"'ی ﺏ'ادر ; ،ا87ر ،ﺏ 7رود7ی و
[1ﺱ :و ﻡ +در "@ش ﺏ'ا'" .ور "$ار ا87ر
ﺱ1م ')') :د .او در ﻡ  ١٨٨٧ﺏ ه'ا2g Mر '7
دی*' دﺱ*' و ا8Xام  .8ای "'اژد" !VC .ﺙ'
ﻡ !2ﺏ' ; 13ان ) در Gن ه;*م  ١٧ﺱ ﺏ1د
j%ا .:او در [ین Gن ﺱل در )زان وارد دا8 M*q7
" درس ﺡ1+ق ﺏ1Cا .87ﻡ8ت )"1ه! ﺏ 8ﺏ1[ 'YCﺱ
ﺏ ا'Xا !Kدا1Hq7ی!  IXﻡ+ﻡت ا'Bاج  8و ای
fGز ز !%87ا@+7ﺏ! او ﺏ1د.
 ; g'%ﺏ دیM%8ه .ﺏ'ادرش اﺡس ه !8ﻡ!)'د
اﻡ " :'% =Vدر 1Xض ﺏ ﻡ !Iﻡر)! در
)زان ﺏ871د ) از [) I3ل و  !7Gدوری; ﻡ!-
1Bا.8787
; ﻡ!17ی" :8ﺏ  TPﻡ$" ) !"'32ار "') cدM
ﺏ1د ،روﺱ .ا@+7ﺏ! در  7دوم 'Uن 17زده= ﺡe
ار"Yت  !;fﺏا !IIو اﺡ) Yﻡ !Iﺏ ال و
"1xر.ه m;3 .ا@+7ﺏ!  ) 8در ه )1qر دی*'.
87 'F7ا.(g =ِ 71) ،;) ":
; در ای ه;*م ﺏ ه و 3ﻡر)! "م و )ل
17د 82" .او ﺏ ﻡر)= Gﺱن ﺏ دﺱ7 :ﻡ 2;" .8در
ﺱل  ١٨٩١و [ 4از ﻡ'q Pد Mو ﻡ !IVاز ادﺏت
ﻡر)! ﺏ1د ) ﺏ ﻡر)! ﻡ 8+ﺏ8ل  8و 1Bد
را و TUا@+7ب ﺱ1ﺱ! )'د .او ﻡ83 .I{qی8[ .8ا
)'د ) ﻡ') $ز!%87اش  8و ه  $gرا و TUای
ه8ف )'د .او 1Bد را از ﺱﺏ .+ﻡ83 m1ا )'د و ﺏ
"م و13د ﺏ '[ M%'F7وری [1ﺱ .:ای "'Hﺏ
اﺏ8ای! در  m;3ا@+7ﺏ! "م ز ; !%87را "{' داد.
+Xی 8ا@+7ﺏ! 83ی 8ﻡر)= در ﻡ+ﺏ cﻡ) X1Hﻡ!I
از '%ایqت ﺱ'در'%م 7رودa7ه .ﺏ )) M87Uﺏ8ه
ﺏ ﺱ1ﺱل روو1ﺱ'71ه ﺏ8ل 'U (878ار ) :'%
ده+نه را در هاG .رﻡ !7ﻡ!['K ،878oورت
"1ﺱ ﺱ'ﻡیدار .روﺱ را رد ﻡ!)'د 87و )1ن
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روﺱی! را ﺏ;ن ﺱ1ﺱ= ﻡ!دا 7;g .8;7دی8ی=
7رودa7ه "'وری= 'د .را ﺏ 1;Xان راه! ﺏ'ا.
ری') )qدن ﺱ')1ب " 31ﻡ!)'د .87در ﻡ+ﺏc
ﻡر)= "1ﺱ $%7ی' ﺱ'ﻡیدار .در روﺱ و ﺏ
ه'اه mر1% 8ر) Gن ﺏ ) +Y cر '%را ﻡ!-
دی .8ﻡر):ه در ﻡ+ﺏ'" cور 'د ،.ﻡرز!"+Y M
را ﺏ 1;Xان "; 2ﺱ@ح ا@+7ﺏ! ) ﻡ!"1ا 87ا"')1اﺱ! را
ﺱ'1*7ن ); 8و ا@+7ب ﺱ1ﺱ! را ر =Uﺏ 87$ﻡ!دی.878
[8[ ،T7CIر ﻡر)= روﺱ" ::17 ،ﺱ'ﻡیدار.
را1B Mد را ﻡ!رود%8;;)81" .ن ﻡ c+را از ﻡ-:U1
ه .ﻡ$$لن );ر ﻡ!ز 87و ﺏ هن  M1ﻡ-a
1BردMا" @U ) .در 'fب" اﻡن  M8در روﺱ ه=
ار" !qاز )ر'%ان ایHد ﻡ!); ."8اﻡ ﺡ! ﻡر):ه
ﻡ :qﺏ1د 87و 17U .71%ن'%ا'f .ا@+7ﺏ! )ﻡر)=
 (!717Uﺏ ره' .ا'وو12 Mر )'د Mﺏ1د ) "cI
اVUد .ﻡر) 4از ﺱ'ﻡیدار .را ﻡ![jی' :اﻡ از
7ی ا@+7ﺏ!اش  e+Xﻡ!).8q
1x%ر ) ،T7CI[ !%ﺏ;j*7ار ﻡر)= روﺱ دا7
ﻡ!1د ،در اﺏ8ا  1wXل 7رودa7ه ﺏ1د .او ) از
 m;3د'د  M8ﺏ1د ﺏ 'دری aا" 4I*7س  :'%و
ﺱ 4ﺏ ﻡر)! ﻡ 8+ﺏ8ل  T7CI[ .8در ﺱل
 ١٨٨٣در ژ 17او ﺱزﻡن ﻡر)! روﺱ )'%وM
رهی! )ر( را ﺏ;ن j%ا :و ﺏ ﻡرزIX h+ 7 M
7رودa7ه )  IXروی$ی =71ﺏ'q7ی;! و ﻡر)=
ﺏ@Pح "'[ "!717Uدا :Bو در ای ﻡن )@ﺱaه.
ﻡر)! ﺏر .ﺏ1VCص در ﻡ1رد  IایHد
)'د.
; 1B $7د را و TUای ﻡرز') Mد) .ر ﻡ' او "
ﺱل  ١٨٩درون روﺱ ﺏ ایHد "ا"دی ﺏ'ا .ﻡرزM
و رهی! ) +Yر "'%اH7ﻡ M8ﺏ1د )  .7ﺡ$ب
)ر'%ان ﺱ1ﺱل دﻡ')1ات روﺱ ﺏ1د .اﻡ او "1ﺱh
ﻡ+ﻡت دﺱ*'  8و [ 4از ی aﺱل ز87ان ﺏ'ا .ﺱ
ﺱل دی*' ﺏ ﺱ' .8 8" .در ای 'ای hزی'زﻡ;!
ﺏ1د ) او اﺙ' )@ﺱ1"" ،mﺱ ﺱ'ﻡیدار .در
روﺱ" ،را ﺏ ا"م رﺱ') .87و[ی ) از )دره.
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ﺱﺱ! ) .8Iدر ﺱزﻡن ['زﺏ1رگ ﺏ1د ﺏ زود .در
" 8ﺏ او [1ﺱ .:از ای زﻡن ﺏ ﺏG 8نه ﺏ 1;Xان
ر bو ه'ا " Mزﻡن ﻡ'گ ; در ﺱل  ١٩٢ﺏ ه=
)ر )'د') .87و[ی ﺏ  'YBﻡ!Gورد 8"" :ﻡ
روی !IB '2ﺏ17 8دG .ن ﺱله ،ﺱله .ﻡP
 .83ﺏ1د".
" ﺱل  ١٨٩٨ﺡ$ب )ر'%ان ﺱ1ﺱل دﻡ')1ات روﺱ
در او );*'Mاش در ﻡ;8 cq" a؛ اﻡ ; ه;1ز
در " 8ﺏ1د .ای ﺏ'2ﺡل ﻡ'3ا"1) .ه! ﺏ1د و );*'M
ﻡ1رد ی1رش 'Uار  :'%و "'+ی "م ')%8;;):ن
دﺱ*' .878
در ای زﻡن '%ای mروی$ی !71ا[1ر" !71ﺡ1ل
 .M'2gادوGرد ﺏ'q7ی ،ﺱ1ﺱل دﻡ')1ات ،!7G
درون ا7'7ﺱ71ل دوم 12ر )'د .او ﻡ!1Bاﺱ :در
ﻡر)= "8Hی 8;) 'F7 8و ﻡ!1x" :%ر.هG .ن از ﻡ8
اد Mو ﺏی 8ﺏ و83 :Kی bP" 8یﺏ .8ﺏ'q7ی از
 'F7ﺱﺱ! 1B :رد اﻡ ای '%ای mروی$ی!71
"" m1[ :ا)171ﻡ=" در روﺱ 12ر )'د .ای
'%ای mﻡ! :%ﺱﺱ :از ﺱ' ) +Yر '%زید اﺱ :و
 m;3ﺱ1ﺱل دﻡ')1اته ﺏی 8در 1Xض ﺏ' 1Bاﺱ-
ه .اVUد .و روزﻡ' ;g .8;) $)'" Mروی'د .ﺏ
ﺱد !%زﻡ ﺱﺱ! را ﺏ'ا .ﺏ1رژواز1217 .ر در
ﻡرزMاش ﺏ ا"')1اﺱ!  !Bﻡ!)'د و ) +Yر '%را
ﻡ1Hر ﻡ!)'د دG o7ن ﺏ.8
; ﺏ 1ر و 1ق ﺏ ﻡرز" IX Mا)171ﻡ="
ﺏ'1Bاﺱ :و ﻡ X1Hﻡ27 ) :17 !"y+ی در ﺱل
 ١٩٠٢ﺏ 7م " gﺏی') 8د؟" ﺏ 1رت )ب ﻡ;'q
 .8اﻡ ای )ب "; 2ﺏ]! " IXا)171ﻡ:ه" 17د و
; از Gن اﺱد') Mد " +Xی8ش در ﻡ1رد ﺱزﻡن
ﺡ$ﺏ! و ﺏ1VCص 7ز ﺏ ﺱ Bﺡ$ﺏ! ﺏ' [ی
ا@+7ﺏ1ن ﺡ'ا .ﺏ روز7ﻡ ﻡ') .$در ﺱ'اﺱ' روﺱ
ﺏ 1;Xان "ﻡ Iو ﻡ'وج  "!3را  cده .8ﺡ$ب
ﺱ1ﺱل دﻡ')1ات روﺱ 'Uار ﺏ1د ﺡ$ب ﻡ; !Fﺏ' [ی
ﺱ'7ا= دﻡ')1ا" aﺏ 8و در وا :Uرو .ا*.1
ﺡ$ب ﺱ1ﺱل دﻡ')1ات Gن ﺏ;  M8ﺏ1د g'% .ای
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)ب ﺡوPB .ی! را J3ﺏ ای ﺏ1د ) ) +Yر2;" '%
ﻡ!"1ا 87ﺏ %Gه! ﺱ;8یی! ﺏ'ﺱ )) 8ای اه! از
) !"15ﺏ1د و ﺏ8ه "1ﺱ ; hرد  (8اﻡ در 8Bﻡ:
) c7ﻡ !Iاز  ﺡ$ﺏ! 'Uار  ) :'%ﺏ' [ی Gن
Gﻡ1زش ی; 8و ای;*' 71ای hﺏ'ا .ﺱ Bﺱ1ﺱل
دﻡ')1اﺱ! روﺱ ﻡ.8 2
; ﺏ1VCص ") 8ﺏر .ﺏ' 7ز ﺏ "1xر .درون
ﺡ$ب دا" ::% ; .:ﺏ8ون "1xر .ا@+7ﺏ! 1"!7ان
 m;3ا@+7ﺏ! دا .":او ﺱ% 4ا .از ا 4I*7را در
ای ﻡ1رد 1U c+7ل )'د" :ﺏ*jاری 8از ا 4I*7در ﺱل
 " =;) c+7 ١٨٧ﺏ;= او در ﻡ1رد اه1x" :ر .در
 m;3ﺱ1ﺱل دﻡ')1ا" g aﻡ!1%ی .8ا 4I*7ﺏ'
@Bف رﺱ! ) ﺏ ﻡ ه :ﺏ  .3دو ﻥع c
ﻡرز Mﺏ$رگ ﺱ1ﺱل دﻡ')1اﺱ! )ﺱﺱ! و اVUد(.
 ﺱ ﺵ 89اﺵ ر ﻡ ,و ﻡ رز *ر را ه
ه=  Cن دو د" ﻡداﻥ...
")ر'%ان Gن دو ﻡ$ی :ﻡ :7 =2ﺏ )ر'%ان ﺏ+
ارو[ دار .87اول ای) Gنه ﻡ bIﺏ "1xری'"aی
ﻡ'دم ارو[ ه;8؛ و Gنه ای ﺡ1x" 4ر+Y ) .ت
ﺏ@ح ""'IVدG "Mن )ﻡ@ از دﺱ :دادMا 87ﺡ
)'دMا .87ﺱ1ﺱ= 17 2;") !7G !IXع ﺱ1ﺱ=
" ) !IXﺏل و13د دا( ﺏ8ون ) !7G Iو
ﺏ1VCص  Iه* m[ ) (cاز Gن Gﻡ M8ﺏ1د ،ه' $%ﺏ
و13د G!7ﻡ .8ﺏ8ون ﺡ1x" 4ر .ﺏ )ر'%ان ای
ﺱ1ﺱ=  !IXه' $%ﻡ] cاﻡ'وز ﺏ 1Bن و :1%
Gنه وارد  .8!7ﺏ'ا82 .ن ای) ای  gﻡ$ی:
 !FXاﺱ :ﻡ!"1ا =7ﺏ ﺏ!ا;Xی! ﺏ ه' 17ع "1xر.
 ) =;) M*7ی! از دyی cا !Iای اﺱm;3 ) :
) +Yر '%اI*7ن  =f'IXﺱزﻡن ﺏ; 'Fا"دیه
ای;G ;oرام Gرام رو .زﻡ ﻡ!$Bد g ،;) "...ﺏی8
)'د؟(
از دﺱﻡ'  ١٩٠٠ﺏ ای;'Pف ﺏ " 31ﺏ ﺱ')1ب در
روﺱ ایHد 'q7ی ﺡ$ﺏ! در Bرج از )1qر ﺏ اq7ر
ای'ا )ا ; .8 '% ![ ('*Bﺏ$رگ  M8و ٣٠
ﺱ mﺏ1د و ﺏ ﻡ 71ر " :ﺏ [ T7CIو دی*'ان در'%

٣٣

ایHد 'q7ی 1د " .ﺱل  ١٩٠٢اq7ر ای'ا در Gن
زید .د1ار  M8ﺏ1د و ا)]'ی :ه :xﺱ'دﺏ' .ﺏ ;8ن
 c+7ﻡن )'د ; .و )'و[ی در ﻡG Mوری cﺏ ;8ن
رﺱ " 878ﺏ ﻡر"1ف ،ورا زاﺱ 1و ['"1ﺱ1ف
ﺏ T7CI[ .87871و 'I)Gود ،دو  1wXدی*' ﺱ'دﺏ'،.
در ﺱ 451ﺏ !Uﻡ 8787اﻡ ﺏ'ا .ﻡ1qرت ﺏ ;8ن ﻡ!-
Gﻡ .878رMه ٢٨ " ٢٢ .در )1;)'Iل '%ی "8وی 8
و در ای; ; Hد' .ﺏ ه;' ،mI51) .ی! از ره'ان
8راﺱ1ن ﺱ1ﺱل دﻡ')1ا" aﺏ'ی 7در ا'ا
دا1x .:ن "'و"! 13ان  ) $7ﺏ17 'YC
روا m7ﺏ 7م ﻡر " "=IUﻡ'وف ﺏ1د در ﻡ Mا)' ﺏ
;8ن Gﻡ " 8ﺏ ﺱی' ﻡ'32ی ﺏ871د') 7;g .و[ی
در وی'اﺱ :اول )ب 'YBا" (١٩٣٠) mﻡ!1%ی) 8و
اﺱ;:ه ﺏ8ه ای را ﺡjف )'د ; (87ﺏ '%ﻡ!
از "'و"! اﺱ+ل )'د و ا'ار دا :او ﺏ'ا.
ای'ا ﺏ;1ی 8;g .8ﻡ Mﺏ ،8در ﻡرس  ،١٨٠٣او
[2;qد )'د "'و"! ﺏ ه :xﺱ'دﺏ' .ﺏ871د.
در ای زﻡن "8ار)ت ﺏ'ا M'*;) .دوم ﺡ$ب ) 'Uار
ﺏ1د در ﺱل  ١٩٠٣ﺏ'$%ار 1د ﺏ زود .در دﺱ :ﺏ1د.
ای در  M'*;) cXﺏ;j*7ار ﺡ$ب ﺏ1د و  17ﺏ'7ﻡ
Gن ﺏ دوش ; اد M'*;) .اول در ﺏ'و)8 cq" c
و [ 4از " ،4I[ e+ﻡ1Hر  8در ;8ن ﺏ )ر 1Bد
 "Bده .8از  c2gو 2gر 7ی;M8ا ) .ﺏ :و m
ﺱزﻡن را 7ی; !%8ﻡ!)'د2g 2;" 87ر ) '7ر'%
ﺏ1د .87در [ین ﺡﻡن ای'ا ﺏ ا@Bف ﺏر ﺏ 'qاز
ﺡﻡن "ا)171ﻡ:ه" و '%و83 Mای! eIYی12د،.
ﺏ ،871ﺏ1د .87ﺏ 871از زﻡن );*' Mاول 1Bد را ﺏ 1;Xان
ﺏ1B mCدﻡCر .از ﺡ$ب ﺏ;ن j%ا ﺏ1د .در );*'M
دوم Gنه ﻡ!1Bاﺱ; 8راﺏ Pرا ﺡ! از ای ه= '"%
);;') .8و[ی " uK1ﻡ!ده" :8ﻡ Ixای ﺏ1د ) Gی
)1qر ﺏی 8ﺡ$ب )ر .'%ﻡ 8و 8Uر"; .8دا ﺏ8
) )ر'%ان "م ﻡ:Iهی! را ) در  Bروﺱ
ز !%87ﻡ!);; 8ﻡ= '%د 1Bد ﻡ!Gورد ی ﺏی8;g 8ی
ﺡ$ب )ر .'%دا ﺏ= ) ه' )8ام ﺏ' اﺱس ﻡ:I
"M8 cqا ،wU .87دﺱﺏ! ﺏ ه*! ﺏا!II
 .ای'ا 1Bاهن
درون )1qر ﺏ1د .ه :xﺱ'دﺏ' ِ
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اﺱم ﺏا) +Y !IIر '%ﺏ1د .ﺏ1B 871اهن 83ای!-
 !IYو "; 2رواﺏ'U hارداد .دوﺱ 7ﺏ اﺡ$اب ﻡ!I
)ر .'%در روﺱ ﺏ1د" )یدهی! از ;( .ای'ا در
ای ﻡ Ixﺏ ['وز !YU .ﺏ'ا .وﺡ8ت "م )ر'%ان
درون ﺡ$ﺏ! واﺡ 8رﺱ.8
اﻡ در اوا M'*;) 'Bف  !+Xدرون اردوM%
ای'ا ﺏز 83 .8ای! ﺏ ﺏ1qIیaه )ا)]'ی (:ﺏ
ره' ; .و ﻡ;1qیaه )ا (:IUﺏ ره' .ﻡر"1ف
ﺏ' ﺱ' ی aﺏ; 8از اﺱﺱ;ﻡ و "')27 eده .ره'.
[ !:'% cرا'%اف [2;qد ; .ﻡ!2;" :%
) !7ﺏی 1wX 8ﺡ$ب 'د" ) 871 Mﺏ'7ﻡ را ﺏ
رﺱ :ﻡ!;ﺱ; 8و از ﺡ$ب ﺡی :ﻡ!);; "8و h+ 7
از 'Yی bﻡ! ) ﺏ ﻡqر) !VC :در ی! از
ﺱزﻡنهG .ن .ﻡر"1ف ﻡ!1Bاﺱ :ﺏ " .3ﻡqر):
 "!VCاز 'Yح "ﻡ; ".'"TPاﺱد) 8;) M
"هر .ﻡ; =Fﺏ" ﺡ$ب';) :"" ،ل" ی! از
ﺱزﻡنه .ﺡ$ﺏ! ﺏ1د ; .در  Kﻡ!1Bاﺱ :ه:x
وی'اﺱر .ای'ا را ﺏ ﺱ ) '7ه mده،; :8
ﻡر"1ف و [ .T7CIﺏ ای) ; " uا)]'ی :ﺏ1د اﻡ
و T7CI[ !Uﺏ8ه 'Yف ﻡر"1ف را  :'%او درون
ره' .ﻡ;$و 4[ ; .8 .از ای "@ش )7م در
ﺡ'ا .ﺱ Bﺡ$ب از وی'اﺱر .ای'ا اﺱ داد
و در ﺡ! ) از qر  =FXر 7ﻡ!ﺏ'د ﺏ در ه=
 I !VXا87 .ا.:
ا7ه .ﺏر .ﺡ1ل );*' Mدوم و اq7ب ﻡ'وف
درﺱ M8 :اﺱ .:اول ای) اد Xﻡ!1د ﺏ1qIی= ﺏ
"م 1Uا از ای );*' Mﺱ' ﺏ' Gورد و دوم ای) از ای
 aیaدﺱ :" :ره' ; .ﺏ u
[ 4ﺡ$ب ﺏ1qIی ِ
ﻡ8U b1رت در ا)'  ١٩١٧ﺏ  .:B" 1I3اﻡ ای
ادXه در وا JUه رﺏ !Pﺏ وا87 :Uار .87اq7ب در
ﺱل  7 ١٩٠٣ﺏ' ﺱ' ا1ل و ﺏ;ده ) ﺏ' ﺱ' ﻡc5
ﺙ17ی ﺱزﻡ1 !7رت " .:'%وته .ﺏ .8ﺏ ای
دو '%ای mدر ﺱل  ١٩٠٣ﺏ ه و 3رو 17د و
"; 2ﺏ8ا و "" :ﺙ' وﺙی Jﺱ' ﺏ' Gورد" .وت ﺱﺱ!
ﺡ"! ﺏ ﺏ1qIی= و ﻡ;1qی= )روی'د ﺏ ﺏ1رژواز.
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'ال( "; 2در ﺱل  ١٩٠ﻡ'Pح " .8ز Mدر زﻡن
ا@+7ب  ١٩٠ﺏ1د ) ای 1PBط رو .8
ﺏ'ا .ﻡ;1qیaه ،ا@+7ب [ mرو .روﺱ 'Uار ﺏ1د
ﺏ!Uﻡ1x .M87دا= را 3رو ); 8و 'ای1" hﺱ.
ﺱ'ﻡیدار .را ﻡ .8;) 2ای ا@+7ب ﺏ1رژوا
دﻡ')1ا" aﺏ1د ،ﻡ] cهنهی! ) ﻡ8ته [ mدر
'fب 1رت  '%ﺏ1د' .ای hا@+7ب ﺱ1ﺱ! ﺏ
) !Iاز روﺱ fی eﺏ1د و در  H7و+Y .
)ر1217 'ِ %ر "1B =Iد ﺏ ﺏ1رژواز .ﺏ 1;Xان ره'
ا@+7ب ﺏ1رژوادﻡ')1ا"m[ aرو ﺏ1د.
;  g'%ﻡ 31ﻡه :ﺏ1رژوادﻡ')1ا" aا@+7ب در
روﺱ ﺏ1د اﻡ ﺏ 7ی اﺱﺱ ﻡو"! رﺱ .8در  'F7او،
ﺏ1رژواز' .ال روﺱ ﺏر دی' ﺏ ; "ری
رﺱ M8ﺏ1د و راﺏPا .ار a7%ﺏ ا"')1اﺱ! دا .:در
 H7ﺱ' m17ای ﺏ1د )  8K m+7 $3 !q+7ا@+7ﺏ!
ﺏز'7 2;" .8;7 .وU .در ﺏ ره' .ا@+7ب ا!@5
ﺏ ['وری و ده+نه '+ .ﺏ1د ) ﺏ اﺱ'+ار
"دی"1ر .دﻡ')1ا"'[ aوری و ده+نه" ﺏH7ﻡ.8
در  Kﺱ' :17ا@+7ب روﺱ واﺏ ﺏ ا@+7ب
ﻡ b1ﺱ1ﺱ! در 'fب ﺏ1د ) 1Bد ﻡ' ا@+7ب
در روﺱ ﻡ!.8
"وته .وا !Uﺱﺱ! و12 !Uر )'د ) ﻡ;1qی-a
ه 8'Yار هﺱ' ; ) 878  Jﺏ;ن Gن ﺡی :از
ﺏ1رژواز .ﺏ 1" .3دMه .ا@+7ﺏ! ﺏ1د .اq7ب ١٩٠٣
در وا1q[ JUاز "وته .ﺱﺱ! Gی; M8ﺏ1د .ای "وته
در 27ی :ﺏ ا !@Bﺏ ﺱ1ﺱ= ا@+7ﺏ! و ر1رﻡ=
ﺏ8ل .8
"'و"! در [ین ﺏ' ﺱ' ﻡ c5ﺱزﻡ !7ﺏ J7
ﻡ;1qیaه را .داد .او ﺏ8ه د 7Uﺏ ا1B Mد
ا'Xاف )'د .او ﻡ13 31ه' وا !Uا@Bف و Gنg
; ﻡ!1Bاﺱ :ﺏزد  M8q7ﺏ1د .ﺏ ای و13د "'و"!
ﺏ' ﺱ' ﻡ c5ﺱﺱ! ﻡ131د در ﻡ1رد "م ا1ل ﺏ ;
و  7ﺏ ﻡ;1qیaه ﻡ1ا bﺏ1د .وا :Uای;Hﺱ) :
"'و"! *7ه! ﺡ! رو"' از ; ﺏ '7وه.
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ا !X3در '%در ا@+7ب دا .:ه' دو ﻡ1ا bﺏ1د) 87
"; +Y 2ا@+7ﺏ! Uدر ﺏ ره' .ا@+7ب ) ،در Gن زﻡن
ﺏ1رژوادﻡ')1ا" aﺏ1د'[ ،وری در ا@5ف ﺏ ده+ن-
ه '+ .ﺏ1د .اﻡ ،و ای 3ﺏ1د ) "'و"! ﺏ ;
"وت  'F7دا) +Y ،:ر 4[ '%از رﺱ8ن ﺏ 8Uرت
ﺏ اH7م وی Tﺏ1رژوا دﻡ')1ا" aﺏ;')!7 M8د و ﺏ
1;Xان ﺏ !qCاز ا@+7ب ﺱ1ﺱ!  !723ﺏ ویT
ﺱ1ﺱ! رو .ﻡ!Gورد.
 =qgا87از ; [ mاز ﺱل  ١٩١٧ای ﺏ1د ) ا@+7ب
روﺱ درون ﻡ8ودMه .ا@+7ب ﺏ1رژوای! ﺏ !Uﻡ!-
ﻡ .87او ﺱ' :17ا@+7ب روﺱ را ﻡ'" hﺏ ا@+7ب
ﺱ1ﺱ! در 'fب ﻡ!دا .:7اﻡ "'و"! ﺏور
دا'[ ) :وری .روﺱ ﻡ!"1ا m[ 87از ﺏ'ادران و
1Bاه'ا m7در ارو[ ﺏ 8Uرت ﺏ'ﺱ .8و ای fGز ا@+7ب
ﺱ1ﺱ! 1B !723اه 8ﺏ1د و در ﺱل  ١٩١٧ه=
د +Uه ا"ق اد .ای "1xر .ﺏ "1xر .ا@+7ب ﻡ8او ِم
"'و"! ﻡ12qر  .8در ﺱل  ; ١٩١٧ﻡ !Iqدر
[jی'ش وا :Uﻡ87 :U1ا :و از  m[ M1ر
"y1ت ﻡ=qg ) 8 31ا87از ﺡ=qg ++ا87ا ِز ا@+7ب
ﺱ1ﺱ! اﺱ.:
X cUم  ٩ژا17ی در ['زﺏ1رگ ا@+7ب  ١٩٠در
روﺱ را داﻡ زد .روی8اده .ا@+7ﺏ! Gن ﺱل "ی .8ﺏ'
اXل 8Kا@+7ﺏ! ﺏ1رژواز' .ال ﺏ1د 87و ").8
 JYUﺏ'  m+7ا@+7ﺏ! ﻡ) +Y c+ر13 'ِ %ان) .ر'%ان
در ﻡ' ا@+7ب ﺏ 1Yر 1Bد 13ش دﺱ :ﺏ ﺏ'[ی!
ار%نه .ﻡرز1B .Mدن ﺏ  cﺱ1وی:ه ی
1راه7 .ی;%8ن )ر'%ان زد8U ;3 ) 87رت
)ر .'%ﺏ1د m;3 .در 1Yل دوازد Mﻡ!FX M'% M
از ﻡرز Mرا در ﺏ'  ::'%از "1ﻡر " اVXب،
اVXب 1Xﻡ! و 1رش'" m+7 .و"! در ای
روی8اده " 3ی! ﺏ1د ) ﺏ ریﺱ1 :را'[ .و'%اد
اC7ب  8و ای 1را در ﻡ Mا)' اVXب 1Xﻡ! را
ره'') .د .اﻡ [ 4از $B :ش ﻡ 1در ﻡM
دﺱﻡ' m;3 ،ا@+7ﺏ! رو ﺏ زوال j%ا :و دو:
ﻡ8Hدا وﺡ8U 7qرت 1Bد را ﺏ''Uار )'د .ﺏ ای ﺡل
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; ا@+7ب  ١٩٠را ""'ی" دا :7و " )'د .ﺏ
اﺡل ﺏر ،ﺏ8ون ای "'Hﺏ ا@+7ب ا)' ١٩١٧
ﻡ !7ﺏ1د.
 8;gﺱ! 1Yل  ) 8q7ار"; .:'% [ 71B !XH
) در 17اﻡ'  ١٩٠ﺏ روﺱ ﺏز q%ﺏ1د " ﺱل
 ١٩٠٧دوﺏر Mﻡ1Hر ﺏ " .8 8دور Mار"Hع
د1ار.ه .ﺏر .ﺏ 1Bد Gورد و ﺏر .ﻡرزی
ا@+7ﺏ! ﺏ زی'زﻡ را ،878 M87دل و دﻡغ 1Bد را از
دﺱ :داد 87و ﺏ ) !Iاز ;) m;3ر )') .878qو[ی
ﻡ!17ی" :8زﻡن د1ار .ﺏ1د .در روﺱ ﺱزﻡنه
" " ﻡ! ."878ﻡ;1qیaه "" :ﺙ' ﺡ')"! ﺏ'ا.
"ا@7ل" ﺡ$ب  !717Uو "')" $م "@شه ﺏ' )ر
 !717U !;IXﺏ1د :" ) 87ار"Hع ﺡ)= ﺏ ﻡ;! رد
 :ا@+7ﺏ! ﻡ!ﺏ1د .در  Xﺡل ﺏ1qIیaه ه= ":
"ﺙ' '%ایqت او'ا  gو ﺱری! ﺏ1د ) 87ﻡ!-
1Bاﺱ @) :راMه !717U .را "'ی= ); 8و ای ه= ﺏ
ﻡ; .ره )'دن )ر ا@+7ﺏ! ﺏ1د .ﺏ'f $7 !wق ای-M8
 ; ) 878 !I =Gﺏ Gن ﺏ د !XدرqBن از
ﻡ"'ی= دی aدر )ﺏ" ،mﻡ"'ی= و
اﻡ'ی')1ی=" )[ (١٩٠٨ﺱ داد ) ه;oن )ر
@) !Iﺱ! اﺱ.:
; ﺏز ه= ﻡ1Hر ﺏ1د ﺏ "8اد ) !g1از ا'اد در
" 8ا" ); 8و ﻡرزMا" IX .ا@7ل "!IYه= از
راﺱ :و ه= از  gﺏ را Mﺏ87ازد .در ای ﻡن )ر ﺏ
 cU hI" :" 'F7و Uله و 3ر و H;3له .ز!%87
ﻡ'32ی ﺏ1د .ﻡ8ت )"1ه! [ 4از ،١٩٠ :
ﺱزﻡن ﺏ1qIیaه درون روﺱ ﺏ هاag1) .
" cI+ی ﺏ1دG .نه راه! 87ا; 8ﻡ*' ه8ﺱ! ﺏ
ﻡ;1qیaه و اq7ر روز7ﻡا .ﻡ 'qﺏ 7م
"ﺱ"1ل دﻡ')1ات" ﺏ ﺱ'دﺏ' .ﻡر"1ف .اﻡ ای
اوKع دی'7 .ی.8
"'و"! ﺏ  'YBﻡ!Gورد" :در ﺱل  ١٩١٠در )c
)1qر  8;gد .'7 Mﺏ17 'qد .87ﺏ!wهن در
ﺱ' .ﺏ1د .87اﻡ ﺱزﻡنی 17د; ) !7) .87
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ﻡ!"1ا :7ﺏ 7ﻡ ی ﻡﻡ1ر ﺏq2ن دﺱ'ﺱ! دا ﺏ;8
ﺡ8ا)]' ﺡ8ود  ٣٠ی  '7 ٠ﺏ1د."87
; در دور .Mار"Hع "@ش ﻡ!)'د ﺏ1qIیaه را
رو M*7 u hB .دارد و ای از 'Yی bﻡرز Mﺏ
'%ایqت ﻡ TICاو'ا  !gﺏ1د ) ﺏ' Gنه اﺙ' ﻡ!-
j%ا'3y !YU ;g .:م ﺏ اq7ب اH7ﻡ8
ﺏ1VCص ﺏ "'ی!ه )$"Gووی:ه( .ﺏ ای ﺡل ﺏ
1Yر 1Xﻡ! ،روش ; ه qﺏ' ﺱ' ")aه و
ﻡ c5ﺱزﻡ !7ﻡ; TPو ﺏ' ﺱ' ا1ل  JYUﺏ1د.
" [ین ﺱل $B ١٩١٠ش ا@+7ﺏ! 83ی .8در روﺱ
fGز  M8ﺏ1د ) " fGز  !723 ;3در اوت  ١٩١ﺏ
1Yل اH7ﻡ .8در ﺱل  ١٩١٢اq7ب ﺏ ﻡ;1qیaه و
ﺏ1qIیaه ﺏ ﺏ'[ی! دو ﺡ$ب ﻡ$Hا ﺏ !;IX !%
اH7ﻡ .8در ای زﻡن ﺏ1qIیaه روز7ﻡ .ه'روز.M
83ی .8ﺏ 7م "['اودا" ﺏ را Mا87ا 8;Bو در 'Xض دو
ﺱل و [ 4از )ر ﻡ8اوم 2gر [;) =Hر'%ان ﺱزﻡن-
ی را ﺏ ﺱ1B :د GوردG .87نه "1ا 8;7در اC7ﺏت
['" eI+دوﻡ ﺏ 7 mی; M8ﺏ'ﺱ; ) 8ه در زﻡن fGز
 ;3دﺱ*' .878
 TPX P+7 ١٩١٨ " ١٩١ !723 ;3از )ر در
Gﻡ .8ای q7 ;3ن داد ﺱ'ﻡیدار .ﺏ [ین )ر 1Bد
رﺱ M8و "; m"wUﺏ ﺱ1Pح ﺏ'ا !7رﺱ M8اﺱ .:ر8
'7وه .ﻡ M81در  ;" 4Uﻡ !1VB :و دو:
ﻡ :Iﻡ8ود ﻡ M87ﺏ1د و " @+ﻡ!)'دG .زﻡ1ن ) ،;3
ﺏ$ر'%ی Gزﻡ1نه اﺱ ،:ره'ان ا7'7ﺱ71ل دوم را
 .ﺱ'ﻡی-
ر1ز') Mد .در اوت G ١٩١نه ﺏ ِ '%e73
داران 1Bدن ﺏ ) +Yر') :7B '%د 87و
ﺱ1ﺱ= ﺏا !IIرا ﺏ!اXر ﺱ .8;Bره'ان
ﺱ1ﺱل دﻡ')1ات ﺏ اXره +Y !*;3 .ﺡ)
1Bدن را .ﻡ] :داد 87و )ر'%ان را 'ا 1Bا " 8787ﺏ
7م "8Xا ":ه8ی*' را ﺏ 1Bن ﺏG .8;7qنه @U
ا@Xم ﻡ :Cﺏ ') ;3د Mﺏ1د 87اﻡ زﻡن ﻡ' ) 8X1ا
رﺱ) .878 =I" ،8ر'%ان ﺏ:2زد Mﺏ1د .87ﺡ! ;
' ﻡ!)'د ا@Xﻡ .ﺡی :از  ;3در روز7ﻡ.
ﺱ1ﺱل دﻡ')1اتهG .ن  !I3اﺱ !:ا7'7ﺱ71ل
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دوم در وا' JUو[! 1ﻡ! را از ﺱ' j%را .87ﺏ 1Uل
رزا $)1اﻡ1رگ ای ﺱزﻡن ﺏ " .83ﻡ" ﺏ8ل
 M8ﺏ1د.
"; 2اﺡ$اب روﺱ و 'ﺏن روhB .
ا7'7ﺱ =71ﺱ1ﺱ! اید7 .87ی;%8ن ﺏ1qIیa
ﻡ 4IHدوﻡ  IXاXرات را .داد 87و ﺏ ﺱ'8" .
) .878رل ; :Cدر دﺱﻡ'  IX ١٩١اXرات
 !*;3در Gن را .داد .و "8ی8 cن ﺏ ره'.
ﺏ'ا .ﺏزﺱز'7 .وه .ﺱ1ﺱ= ﺏا !IIﺏ دوش
"8اد ﻡ8ود .از ا7'7ﺱ:71ه e+" :" .و در
ا$7وا اد Mﺏ1د.
; از "1B 8د در ﺱ) 451ر'%ان  !"+Y M%Gرا )
ﺏ ای  :7Bﺏ$رگ را') =% Mد Mﺏ1دPB 87ب 'Uار داد.
او  !723 ;3را  ;3اﻡ'ی! ار"7 !XHﻡ) 8
8Uرته .ا !Iاﻡ'ی! ﻡ!-ﺱ'ﻡی ﺏ'اf .رت
23ن ،ﺏزاره ،ﺡPه17 .ذ و ﺱ1د را Mا87ا Bﺏ1د.87
او ﺏ ای "1B uK1د "ی $رو ای  ;3ﺏ -;3
ه .ﻡ' !Uﺏ'اG .زاد .ا !X3و ﻡ+Y ) !Iت و
ﻡ:Iه :" .ﺱ= ﺏ را Mﻡ!ا87از 87و ﻡ1رد ﺡی:
ﺱ1ﺱ:ه ه;q7 8ن داد uK1" ; .داد ) ;3
اﻡ'ی! ﻡ .VCqﺏ;دی ﻡو"! دارد و +Y
)ر '%را 'ا 1Bا ;3" " 87اﻡ'ی! را ﺏ ;3
دا "!IBﺏ8ل ); 8و ﺱ'ﻡیدار .را ﺱ'1*7ن ); 8و
ﺱ1ﺱ= را ﺏ ['وز .ﺏ'ﺱ .87ﺏ 1Uل ﻡر)4
)ر'%ان ﻡ87 2ارG .87زﻡ1ن ﻡرز .MدIX 7U
اﻡ'ی= ﻡرز IX Mدو :اﻡ'ی! 1Bد ﺏ1د; .
ای " cIرا ﺏ 'ا1Bا 7XH !7ﺏ'ا .ا7'7ﺱ71ل
ﺱ1ﻡ! ه'ا') Mد ) [' =gف ﺱ1ﺱ= ﺏا!II
را ﺏ'اH" .8ت ﺏا !IIدر زی'وا (١٩١ ) 8و
);ل ) !717) (١٩١ﺡ"! ﺏ'ا .ا7'7ﺱ:71ه.
 gﻡ') 2د ) در 27ی :ﺏ ﺏ;j*7ار .ا7'7ﺱ71ل
ﺱ1م )) (!71در ﻡرس  ١٩١٩اH7ﻡ.8
; در 1Yل ﺱله ;3 .و :Uﺏر' .ف
ﻡ .Pﻡ8Hد "1xر .ﻡر)! )'د .ﺏ 1Yر
ﻡ rCqاو )رهی! در ﻡ1رد ﻡ c5اVUد'% .د Gورد
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) ﺏ'ا$3 17 .و@) .Mﺱ1B aد" ،اﻡ'ی=،
ﺏ'"yی ﻡ'ﺡ Iﺱ'ﻡیدار (١٩١) ".از Gن اﺱدM
)'د .او در  Kدﺱ :ﺏ ﻡ) Pﻡ cﻡ"'ی=
دی aو  Iزد ) اداﻡ ﻡ m"Pدر ﺱله.
 ١٩٠٩-١٩٠٨ﺏ1د .ﻡ '2از ه او ﺏ " =IXﻡ;"bP
ه*'[ cدا " :Bروش دی! ﻡر) 4را ﺏ hده.8
" hIﺏ' ﻡ"'ی= دی23 ،aنﺏ;! ﻡر)!،
ﺏ'ا .در رو .M8o[ 87روی8اده 'Kور .ﺏ1د; .
ا@Xم )'د" :ﺏ .M8;;)" mCﻡر)= ،دیa
ا@+7ﺏ! Gن اﺱ.":
; ﻡ 31ﺏ1د ) "'Hﺏ'3y ;3 .م ﻡ1جه.
ا@+7ﺏ! 83یG .8ﻡد Mﻡ!); .8ﺏ'ان 27ی در 1ری
 ١٩١٧در روﺱ'"TK" ،ی ﺡ ."+Iز'H7
ﺱ'ﻡیدار !723 .در ) .:'%ر'%ان ['و'%اد در
روز ﺏا !IIزن اVXب )'د 87و ﺏ ره" .ﻡ'گ
ﺏ' " ،"!;3ﻡ'گ ﺏ' "$اری=!" و "ﺏ ﻡ 7ن ﺏ8ه"!8
در Bﺏنه "Fه'ات )'د .87ای ا'XاKت و
اVXﺏت ﺏ ا@+7ﺏ! ﺏ8ل X ) 8رت  ١٠٠٠ﺱ.
"$اری= را [ی ) .8qﻡ] cﺱل 1 ١٩٠راه در );ر
دو :ﻡ :U1ﺱ' ﺏ' Gورد " 87رژی= "8Uرت دو"7%
دا ﺏ=؛ اﻡ 1راه در اﺏ8ا " .If :اﺡ$اب
ر1رﻡ ،:ﻡ;1qیaه و ﺱ1ﺱل روو1ﺱ'71ه
ﺏ1د .87ای اﺡ$اب =qgا87از .ﺏ'ا8U u .رت از
ﺏ1رژواز87 .ا; .8ا@+7ب 8Uرت را ﺏ دﺱ !7) :دادM
ﺏ1د ) ا@+7ب را [ mﺏ'د Mﺏ1د 87ی;! )ر'%ان و
ﺱ'ﺏزان اﻡ Gنه از ای 8Uرت 17 M%Gد 87و Gنرا ﺏ
ره'ان ر1رﻡ :داد 87و ایه Gنرا ﺏ دو:
ﺏ1رژوای! ﺏ ره' .ه$اد1 Mوف ﺱ'د .87ای
ﻡ8U" :U1رت دو1"!7 "7%ا " :7اﺏ 8ﺏی :8ی
1راه 8Uرت )ﻡ cرا ﺏ دﺱ :ﻡ! 8;'%ی 8Kا@+7ﺏ!
"م و )ل ه 8ﻡ!ﺏ1دی=.
;  8;gﻡ 4[ Mاز "' "8ش در زوری ﺏ
"ﻡ;1ر"'ی و ﻡ1ب"'ی ﻡ'د زﻡ" ﺏ8ل  .8ه:q
ﻡ Mدی*' از زﻡن ا@+7ب اول 1Yل ) " 8qدر ﻡن
[ه 8;" .و رو 87ﺱ'ی Jﻡرز !"+Y Mﺏ ا@+7ب و
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8Kا@+7ب )ر'%ان در 27ی :ﺏ 8Uرت 1Bد ،871 M%G
8Uرت ﺏ*' 87و 123ر1 .رو .را ﺏ ره'.
ﺏ1qIیaه ﺱزﻡن ده;.8
ا ) ای )ر Gﺱ17 !7د .و ; !Uدر روز G ٣وریc
ﺏ ای* 87@; Mدر ['و'%اد رﺱ 8ﺏ ای )Iت ﺏ
اﺱ+ل "1دMه ر" ::ز M87ﺏد ا@+7ب ﺱ1ﺱ!
 "!!723او ﺏ' @Bف ﺱ'دﺏ'ه'[ .اودا ))ﻡ; Tو
اﺱ( ه اXد .ﺏ دو :ا87 !+7ا .:او ﺏ ای
ﺱ'دﺏ'ه ﺡ') Iد و ﻡ1{qل  uﺡ$ب 1Bدش ﺏ'ا.
=qgا87از ﺏ@ cVا@+7ب ﺱ1ﺱ!  .8او  @Uدر اﺙ'
ﻡ'و7" mﻡهی! از را Mدور" ) در ای زﻡن 17
 M8وی .8I) Tرا " )'د Mﺏ1د:
"  (١ی ﻡ'"xPی را Mﺏ'ا .ﻡ'ﺡ .Iﺏ .8ا@+7ب
ی ا@+7ب دوم ،ا@+7ﺏ! ) 8U (٢رت دو! را از دو:
زﻡداران و ﺱ'ﻡیداران )1g1%فه1 ،وفه،
ﻡ1)1Iفه!7') ،ه( ﺏ دو) :ر'%ان و ده7+ن
 '+ﻡ; c+ﻡ!); (٣ 8ای دو :ﺏی 8ﺏ' ا*1 .1را.
7ی;%8ن )ر'%ان و ده7+ن ﺱزﻡن یﺏ."8
; ﻡ!ﺏی :ﻡرز .Mﺱ'ﺱ !Cرا Mﻡ!ا87ا " :Bﺏ'
ﻡ+وﻡ :او" .ﺏ1qIیaه8U .ی!"  8;) Ifو ﺡ$ب
ﺏ1qIی aرا ﺏ' ﻡ' 1" uدMه و ر ﺏ ﺱ :ا@+7ب
دوم 'Uار ده .8ﺏ1qIیaه ا :IUﺏ1د 87و و )-.8I
ن ""1 uK1را "7ﺱﺱ:هیqن ﺏ'ا1" .د.M
)ر'%ان ﺏ1دG .نه ﺏ M'Byﺏ' [ی .روی8اده ﻡb1
 878ﺏ ره7" .ن"" ،زﻡ" و "e) "uI
ا)]'ی17 .8;;) :ه ; .در ای دور MﻡM'% c
 !+Xاز دا m7ﺏ'ا .ﻡر):ه در ﻡ1رد ره' .در
ﻡن ا@+7ب و ه;' 1رش اﺱ .:او در ﻡن ای
روی8اده" .ری !Cی! از ﻡ'2ی Gﺙر "1xری1B aد،
"دو :و ا@+7ب" ،را ﺏ ا"م رﺱ 87و در Gن ﻡJK1
1Bد در ﻡ1رد ﻡ .ﺡ"! "وت ﺏ ر1رﻡ= و
ا@+7ب را رو ﺱ.:B
" fGز ﺱﻡ' ﺏ1qIیaه ا)]'ی :را در 1راه.
['و'%اد و ﻡ 1ﺏ دﺱG :ورد Mﺏ1د .87در  ٢ا)'
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رژی= );) 2ر 27د 8 Mو دو1 :رو .ﻡ cqاز
ﺏ1qIیaه و ﺱ1ﺱل روو1ﺱ'71ه g .ﺱ' )ر Gﻡ8
) ; ر12345ر و "'و"! وزی' BرG .3ن ﺏ1د
و ا ا);1ن از واژ83 .Mی bIB ') 8ﺏ  .3وزی'
اﺱد Mﻡ!" .8ری 23ن 'وع ﺏ "{'ات '*qg
)'د.
' m+7د ; .در ﺱل  ١٩١٧ﺡ"! ﺏ1د و ای 1Bد
") .8از  !q+7ﺡ"! اﺱ ) :ا'اد در 'ایB hص
ﻡ!"1ا 8;7در "ری ﺏز .8;;) .در =FX .M'%
روی8اده" .ری ،!Cا'اد 1Xﻡ  !q+7ﺙ .17ﺏز .ﻡ!-
);; .8اﻡ زﻡنهی! ﺡ"! ه1VB ،:ص و !Uﺏ -
 $" .اوKع ﻡ!رﺱ= ) ،ا'اد ﻡ!"1ا،JYU !q+7 8;7
1Bب ی ﺏ ،8ﺏز .8;;) .ﺡ1wر ; ﺡ"! و وا e3از
)ر در Gﻡ .8او 1Bد را در رو 87روی8اده در Gﻡ ،:Cﺏ
در 1Uا 7ﺏ;دین رﺱ 8و ﺏ '7وه .ا!X3
) ا@+7ب را ﺏ ﺙ' رﺱ c 8787داد'" .و"! ای
"'Hﺏ را در ﺏ'رﺱ! 1B m+7دش در @B ١٩١٧
ﻡ!);" :8ﺏ*jاری 8ﺏ'ا .رو 8ن ای;* 71ﺏ*1ی= .ا'%
در ﺱل  ١٩١٧ﻡ در ['زﺏ1رگ 17دم ،ا@+7ب ا)'
ه;1ز ا"ق ﻡ!اد – ﺏ ای 'ط ) ; ﺡ 'Kﺏ1د و
'ﻡ87ه! را ﺏ دﺱ :دا .:ا 7 '%ﻡ و  ; 7در
['زﺏ1رگ ﺡ!7 'Kﺏ1دی= ا@+7ب ا)' .در )ر
!7ﺏ1د :ره' .ﺡ$ب ﺏ1qIیG .1I3 aن را ﻡ!– :'%
ﻡ )'g1ی ! در ای ﻡ1رد 87ارم!" )روز*7ر
".(١٩٣ ،8
! در  :ای  .:7 %ﻡ+وﻡ :ﺱ'ان ﺡ$ب در
ﻡ+ﺏ cای ﻡ' 83ی 8ﺏر  .1Uﺏ1د .ﺏ8ون ; ﺏ!27ی:
 '".1Uه= ﻡ!ﺏ1د'" .و"! ﺏور دا ) :او ﺏ ";2ی!
 8U VCاBر yزم ﺏ'ا '{" .اوKع ﻡ!ﺏ1د.
ﺡ$ب ﺏ1qIی aدر ' ;gای !Pدر ا"ِ Cذ ﺏ ﻡ Jِ U1راM
yزم ﺏ ﺱ8U .1رت )7م ﻡ!ﻡ .87ای ﻡ!"1ا :7ﺏ
ﺏ1رژواز .اﻡن ده'[ 8و'%اد را ﺏ Gنه "،8;) =I
$Bش ['و' .ﺏ!ره' را ﺱ')1ب ); 8و 8Uرت 1Bد
را ﺏ رژی! F7ﻡ!-ﺏ;[ر" :ﺏ' [ ); c) .8ﻡ'
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"ری ﻡوت ﻡ!ﺏ1د و "ری8Cا7ن Gی;1B M8ش!Bه.
Gرﻡن'%ای .7ﺏ1qIیaه را ﺏ ﺱ M'Cﻡ!!8;'%
"'و"! ) ﺏ'ون ه' دو اردو M%ﺏ1qIی aو ﻡ;1qیa
ﺏ !Uﻡ M87ﺏ1د ﺏ M'Byﻡ 31ا1B Mد در "@ش ﺏ'ا.
وﺡ8ت دو '%و Mرﺱ M8ﺏ1د .او در ﺏز1B :q%د ﺏ
روﺱ در ﺱل  ١٩١٧ﺏ ﺏ1qIیaه [1ﺱ :و $3
ره'G .نه اC7ب  ; .8دو ﺱل [ 4از ﻡ:+1
ا@+7ب *7ه! ﺏ  j%ﻡ!); 8و ﻡ!17ی" :8ﺏ1qIی=
ه;*م 8U uرت و ﺏ''Uار123 .ر1 .رو .ﺏ'2ی
 ';Xرا ) در '3ینه .ا87ی .qﺱ1ﺱ! ﺏ Gن
از ه $7دی '"aﺏ1دj3 87ب )'د") :7 ! .
ﻡ;1Fر او ای;'" Hو"! اﺱ ) :در ِ 8ر 1را.
['و'%اد و ) F7ﻡ! ا@+7ﺏ!' ،ﻡ8" .M87ار)ت
;!F7/ﻡ! ا@+7ب ﻡ b1ا)' ﺏ1د .در وا JUدر ای ﺱل-
ه ا" ; .ﺏ "'و"! ﺏ 1;Xان ره' ﻡ'q
ا@+7ب ﺏر  =FXﺏ1د .در "م ای ﺱله 7مه; .
و "'و"! از ه= 83ا !787ﺏ1د ; .87روز .از
"'و"! ['ﺱ" :8ﺏ 'F7ت ا '%ﻡ )1 qی= ﺏB1ری
و ﺱ1رد1ف از [) 4ر ﺏ' ﻡ!Gی;8؟" ای ﻡ@ﺡFا.
Fا17 .د 'gا ) ﺱ' :17ا@+7ب ﻡ8ام ﺏ yو [ی
ﻡ!ر.:
ﺱ1ﺱل روو1ﺱ'71ه در اﺏ8ا ;3 .دا !IBﺏ ﺱ:
8Kا@+7ب ر; 8و "@ش ﺏ  cUره'ان ﺏ1qIی') aد.87
; در  ٣٠اوت  ١٩١٨ﺏ  .1I%ی! از ﺱ1ﺱل
روو1ﺱ'71ه g .ز .8 !Bا او "1ا :7ﺏ12د
یﺏ 8و )ر 1Bد را [! ﺏ*'د اﻡ ای ﻡ8Vوﻡ " :ﺡ8ود
زید .د cﻡ'گ زوده;*م او ﺡ8ود [; ﺱل ﺏ 8ﺏ1د.
ﺏeهی! ه= در PUر ﺱ'خ "'و"! )ر j%ا; 8اﻡ او
ﻡ 8 b1ا"' Uار );.8
['وز .ا@+7ب ا)' و23 :Kن را 1Xض )'د.
) +Yر '%ﺏ'ا .او ﺏر در "ری ﺏ 8Uرت رﺱM8
ﺏ1د و ﺡ1ﻡ'[ :و' .را ﺏ' 'Uار )'د Mﺏ1د .ویT
[ mرو ; .و F7م 1رو .دﺱﺏ! ﺏ =" ،uI
ﺡ1ﻡ :و '%ش  !723ا@+7ب ﺱ1ﺱ! ﺏ1د .اﻡ
123ر1 .رو .ه' روز ﺏ ﻡ'YCات ﺏ$رگ"'.
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ﻡ1ا 3ﻡ! .8ﺏ1رژواز .ﺏا !IIﺏ یر .رﺱ87ن ﺏ
8Kا@+7ب دا !IBو ا$Xام ﺏ :و ی aار" mد'%:B
اﻡ'ی! ﺏ@ Iدﺱ :ﺏ )ر 7ﺏ1د .ﺡ1ﻡ:
ﺏ1qIیaه  .8ار" mﺱ'خ "1ا 7ﺏ [; ﻡ1Iن ﺱ'ﺏز ﺏ
'ﻡ87ه! "'و"! ﺱ " 8 Bا{ل Bر !3را [4
ﺏ 87$و ار"mه .ﺱ 8دا !IBرا ﻡ{1Iب ﺱزد.
; در ﺱله .ﺱ':17ﺱز " ١٩٢٣ " ١٩١٧م
و13دش را ﺏ' ﻡ c5ﺡس دع و ا@+7ب !723
ﻡ')') $د) .ر ; در ای دور Mاز  .M'%ه'
ز;%87ﻡ .ﻡB .'VCرج اﺱ .:ای  M'%ﻡ cﺏ'
ﺱﺱ ;3 ،!723 :دا17 =F7 ،!IBی اVUد،.
ﺱ Bا7'7ﺱ71ل ) !71و ﻡرزIX M
ﺏ1رو)'اﺱ! اﺱ .:او در );ر ﺱ';Cا!7ه و $%ارشه.
ﻡ ،m2و8[ :Uا )'د " ﺏ@) !wﺱaه.
ﻡر)! را ﺏ;1ی 8از  ،g =71)" I3ﺏر.
)1د)!" و "ا@+7ب ['و' .و ) !"15ﻡ'"."8
" اوا 'Bﺱل  ١٩٢٠ﺏ  :ار" mﺱ ِ 8را،c*7
'7وه8K .ا@+7ﺏ! و د '%:Bه ﻡ{1Iب .878
دو1 :رو .ﺏ ه$ی;ا .ده ;qﻡ :I2ﺏ +ی ﺏ1د.
ای ﻡ :I2ﺏ ""1ازن" ﻡ !U1ﺏ 8Uرته اH7ﻡ) 8
ﺏ1qIیaه از Gن اﺱد') Mد) +Y " 87ر23 '%ن را
ﺏ'ا .ﻡ1ج 83ی 8ا@+7ﺏ! اﻡد" ::% ; .8;;) Mﺏ "1ازن
رﺱM8ای=1" .از !7ﺏر [7ی8ار اﺱ :اﻡ ﻡ1" Iازن
اﺱG .:ی دی' .ﻡ![ی8؟ !7دا=7؛ '  =;)!7ه )4
ﺏ1ا 87ﺏ ای ﺱ1ال 13اب ده .8در  H7ﺏی 8ﺏ'qی
" 31ﻡ را q7ن ده=".
ﻡﺱ 7در ﻡن 'Bد 8ن اVUد روﺱ و " 'Bدر
ا@+7ب  ،!723دو1 :رو .از اP7ط داP !IB
1Bرد )  cر 8ﺱ' !7Yﺏ1رو)'ا" aدرون دو:
و ﺡ$ب را دا .:ﺏ ه'  :و  !;q7e+Xروﺡ-
 '%ﺏ'ا1" .دMه .B .روﺱ ،ﺏ1رو)'اته
)ر'%ان را );ر ﻡ!زد 87و ه' روز اوKع را 1Bد
ﺏ 'qﺏ دﺱ :ﻡ! .8;'%ار"Hع ﺏ1رو)'ا"'3y aم
درون 1Bد ﺡ$ب ﺏ1qIی aه= 12ر )'د و در .M'2g
اﺱ ﻡ; 4ﺏ1د 4[ .از ﻡ'گ ; ،ای ر 8ا!I*7

٣٩

رو .دوش دو) :ر27 .'%ی ﺏ  JIBی 8ﺱﺱ! +Y
)ر '%و ایHد رژی! " .'"1ﺏ ﺡ1ﻡ :اﺱ
رﺱ.8
! ;
از اوا 'Bﺱل 'BG ١٩٢٢ی ﻡرز Mﻡ'گ و زِ %87
 IXای اP7ط ﺏ1رو)'ا" aﺏ1د .ﻡﺱ 7او
ﺱ ; .در ﺏ2ر 1 ١٩٢٢رت  :'%و ﺏ I
دﺱ :و [ .راﺱ :او اH7ﻡ .8او "1ا 4[ :7از ﺏ12د،
اﺡ یﺏ 8و در اوا 'Bﺱل ﺏ )ر ﺏز'%دد .در ﻡM
دﺱﻡ' ﺱ دوم از را Mرﺱ 8و ایﺏر 8ی '"8ﺏ1د; .
از ﺏ' ﻡ'گ 'Kﺏا IX .اﺱ و ﻡ8ی;) m
ﻡ1{qل دﺱ'" IX !;gو"! ﺏ1دG 87ﻡد Mﻡ!)'د.
"1وا ،ﻡ; ،; !qﻡ!1%ی" :8وyدی' ای Iدارد ﺏ!
ﺏ'ا .اﺱ در );*'G Mﻡد Mﻡ!); ."8در ای ﻡن ﺏ1د
) او ﺏ !)1Iﻡ !Cﺏ "'و"!  IXاﺱ ﺏ' ﺱ'
ﻡ3'% .Ixن و ﺱی' ﻡ c .8I) c5داد.
ﺏ ; M'Byدر "و7:ﻡ"1B .د ) در  ٢و ٢
دﺱﻡ'  M8 17و [!17ی! در ژا17ی  ١٩٢٣دارد
'ا1Bان ﺏ $Xل اﺱ از دﺏ' ) !Iﺡ$ب ﻡ!ده .8دو
ﻡ Mﺏ 8او "م رواﺏ !VC hﺏ اﺱ را  JPUﻡ!);8
و ﻡ .+ﻡ'وف 1Bد" ،ﺏ '2اﺱ ') :ﺏ= اﻡ
ﺏ "'2را ﻡ; 'qﻡ!); ) 8ﻡ cﺡIا .ﺱ *2ﺏ
ادار%G .Mه! )ر'%ان و ده7+ن )راﺏ'ی( ﺏ ﻡ8ی'ی:
اﺱ اﺱ ; .:ﻡ!1%ی" :8ﻡ  h+ 7در 27ده.
1رو ) .در ﺡ$ب ه= ﺏ1رو)'ا"= داری="; .
ﻡ;[ 'Fﺱ !Cﺏ یددا! از اﺱ ﺏ1د ) ﺱ1ﻡ
ﺱ .ﻡ'%ر را دری') :د و 1Uا .ﺱ Cرا از دﺱ:
داد .در اوا 'Bﺱ@ﻡ!اش )! ﺏ12د ی :اﻡ ﺏM'By
در ژا17ی  ١٩٢از '71Bی .$ﻡ{3 .$ن ﺱ'د.
اﺱ و7:ﻡ ; .را );ر زد .او در ['[ :qدM
ﺱ .PIﻡ! ﺏ' دﺱ* Mﺡ$ﺏ! ﺱ Bﺏ1د .ﻡ'گ ;
و ا$7وا .ا@+7ب ﺏ اﺱ اﻡن داد 8Uرت را در
دﺱن 1Bد ﻡ') .8;) $ﺏ !qCاز ای )ر ا'Bاج
 "'و"! ﺏ1د " .اواﺱ hده ١٩٣٠
ا[1زی1ن ِ g
" :ﺡ1ﻡ :اﺱ8K ،ا@+7ﺏ! ﺱﺱ! ﺏ' [ی ﺡ1+ق
ﻡ :ﻡ M8!Iدر ﺱ'اﺱ' ا"د 1رو .ﺱزﻡن دادM
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 .8ﻡ)ه V" .رود7Bا .از 1Bن ه;) 8
رژی=ه ; .و اﺱ را از ه= 83ا ﻡ!);.8
راﺏ Pوا'" !Uو"! ﺏ ; ﺏ '2از ه در 7ﻡا.
 M8 @Bاﺱ') ) :و[ی ی aه [ 4از ﻡ'گ
; ::17
"1xن داوی8ووی $Xی،$
ﻡ ﻡ!17ی= " ﺏ  ﺏ*1ی= وyدی' ای Iﺡ8ود یa
ﻡ m[ Mاز ﻡ' m%ﺏ )ب   M*7ﻡ!)'د و در 3ی!
) "'ی! از ﻡر) 4و ; ﻡ!);') TU1" 8د و از ﻡ
1BاﺱG :نرا دوﺏر Mﺏ1Cا =7و ﺏ " 31ﺏر 1%ش ﺱ'د
و ﺏ1B 8د دوﺏرG Mنرا 1Bا.87
و ﺏ  'fاز ای ﻡ!1Bاه= ﺡ'ف دی*' .ه= ﺏ*1ی=:
راﺏPا ) .ﺏ وyدی' ای Iو  و !Uاز ﺱ'.
$7د ﻡ ﺏ ;8ن Gﻡ8ی'BG " :'% c ،8ی .F
ﻡ'گ ﺏ'ا .او 1Xض .8q7
ﺏ'ا1x ، .ن داوی8وویG ،رزو8U .رت و ﺱ@ﻡ:
ﻡ!);= و در 1fGش ﻡ!)qن
ن') .و[ی".
)'و[ی در هن ﺱل  ١٩٢در ﻡ !Iاز
ا[1زی1ن " ::% gا '%ای Iز M87ﺏ1د اﺡ" y
ﺏل ز87ا M8 !7ﺏ1د" .ﺏ1رو)'اﺱ! اﺱ;! ﺏ8ه
1ﺡت 1Bد را ﺏ 'qاز ا[1زی1ن '%ش دادG .نه
ﺡ$ب ﺏ1qIی aرا ') uدG .87نه ﺏ'7ﻡ ; .را
 :داد.87
!  !1f ; ) :7ﺱﺱ! ﺏ1د .او ﺏ$رگ"'ی
ا@+7ﺏ! 'Uن ﺏ= ﺏ1د .اXد ﺏ ['وز27 .ی! .+Y
)ر '%در درو ،m7او را " "ر و [1د و13دش ا@+7ﺏ! و
ﻡر) :ﺱ Bﺏ1د .اﻡ ; ﺏ ای ﻡVCqت ﺏ د7
7ﻡ 8و 1Bد را ﺏ "')! از Gﻡ1زش و "'Hﺏ1x" ،ر .و
 cXﺏ ای; Hرﺱ " .87ﺱ  ٢٣ﺱ*! "م وی!%6ه.
ﺏ;دی *7 ،; :VCه mﺏ ز !%87و .M1
 '% c mIXﺏ1د .87او ا@+7ب را ز !%87ﻡ!)'د و

]٠

 47ﻡ!) .8qاو ﺏ ای ﺏ$رگ"'ی وی" Tری !Cو
وﺡ8ت ه8ف ﺏ ) !Iو "م و )ل 1Bد را ﺏ ﺱ'اH7م
رﺱ .87از ﻡن ﺱله ﻡ+X Pی 8ﺏ;دی ﻡر)=
ﺏ ه'ا cX Mﺱ :Cاو ﺏ ; ﺏ8ل  ،8ﻡ'د و ﻡ=I
ﺏ$ر ) !%ﻡ!;ﺱ=.
[ 4از ﻡ'گ ﻡر) 4و ا 4I*7دع از ﻡر)= ﺡ!++
ﺏ ﻡ; .وﺱ I) Jﺏ دوش ای ; Iاد .او ﺏ )ر و
اXد ﺏ!هی mرا Mرا ﺏ'ا .او ا@+7ب ﺱ1ﺱ!
ﻡG b1ﻡد Mﺱ :Bو ﻡ' "ری 23ن را 1Xض )'د.
;  2;"" ::17ا@+7ب ﺱ1ﺱ! ['و' .ﻡ!"1ا87
ﺏ'qی :را از ﺏﺏ! ) اﻡ'ی= و ;3ه.
اﻡ'ی! ﺏ'ای mﺱ Bﺏ'ون ﺏورد .ا@+7ب ﺏ ه'
د1ار ،.ﺏ ه'  !;q7e+Xﻡ :U1اﺡ! و ﺏ ه' ﻡ1ج
8Kا@+7ب ) روﺏ'و 1د'[ ،وز27 .ی! ['وری
 !PUاﺱ.":
ا'اد ه ; .در  m;3ا@+7ﺏ! 7در ه; .8ای ﻡ+
1B!7اه mg 8ﺏ8ل 8ن ﺏ ﻡر) 4ی ; را [m
رو a" a" .ﻡ ﺏ*jارد .ﻡ ﺏی1B 8دﻡن ﺏ= .ﺏ ای
ﺡل  m[ mgرو ای اﺱ1B ) :د را "{' ده=،
1Bد را از ظ  .'F7و ﺱﺱ! ﺏ'ا ) !q+7 .در Gی;M8
ﺏز .ﻡ!);= ر 8ده= .ﻡ اCر ﻡ!);= ) رو.
 .7ﻡر):ه .ﺏ$رگ [ mاز 1Bد ﺏی= .ﻡ
 $7ﻡ]G cنه ﺏی1B 8د را ﺏ ﺡ! از "ری و این ﺏ
Gی; .M8ﺏ! .+Yﺏ 'qدرGﻡ$ی=.
ﺏ ﻡ'گ ; ،دع و دوام ﻡر)= ﺏ' 7ه1x .ن
"'و"! اد )  IXﻡ8I+ی اﺱ; .8*;3 :اﻡ'وز
ای دوام ﺏ' دوش  !71;) c7ﻡر):ه ﻡ!ا) 8
در 'ای b" hﺏ'ان و ﺏ!ﺙ"!  !723ای ﻡرزM
ﺏ'ا83 'VX .ی 8ﺏ .'qرا " ['وز27 .ی! [ mﺏ'،87
Gن ['وز1" ; ) .اfG :7ز ); 8اﻡ 'Xش ﺏ [ین
Gن 87 8Uاد.
ﻡ;" :Jدر دع از ﻡر)=" ،وب ﺱی'% :ای mﺏ-
ا !IIﻡر)! )(Marxist.com
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ﺱﺱ   و ﻡ1ه6
وLد " ا / , m
""   :Zا
ﻡ8ّ +ﻡﮥ ﻡ':=3
اهّ :ﺏر ﻡZﮥ ﻡjه eﺏ'ا .ا@+7ب ای'ان و
ﻡر) :ه .ای'ان 7ز .ﺏ "87 uK1ارد .ه= ;g
ﺏ8ی !2اﺱ ٣٠ ) :ﺱل ﺡ)ّ :اﺱ8اد ﻡjه! ) ،ﺏ
17ع 1Bد در "ری ﻡ' ﺏ!  'F7اﺱ ،:ﺏ' اهّ :ای
ﻡ Zﻡ! ا$ای .8ﻡ+ﮥ ) M"1ﺡ 'Kرا وyدی' ; در
ﺏ1ﺡﮥ ا@+7ب :17 ١٩٠؛ ا@+7ﺏ! ) ﺏ "Fه'ات
ﻡ1" !71Iد Mه .روﺱ 'وع 1" ،8د Mهی! )
" 4Xﻡ'ی= ﻡ8ّ +س" را در دﺱ1B :د دا; .8ای ﻡ+
در "ری  ٣دﺱﻡ'  ١٩٠در 'q7یﮥ "17ای ژی$ن"
)ز (17 !%87ﻡ; ) 8 'qا ّو 'q7یﮥ  !717Uﺡ$ب
)ر'%ان ﺱ1ﺱل دﻡ')1ات روﺱ ﺏ1د و در  8;gﻡM
 'BGﺱل  ١٩٠در " hIﺏ1qIیaه 'Uار دا3'" .:ﮥ
! "ﻡG X1Hﺙر
رﺱ! ﺡ 'Kاز روC7 .ﮥ اِ I*7
س ﻡ (١٩ ) 1اH7م  ) M8از
;" gپ ['وِ '%
ﺱG" .1ر 1ای;' !7ﻡر):ه" )(Marxists.org
ﺏز"]' '%دی M8اﺱ.:
ﺏ'1Bرد ﻡر)! ; در ای ﻡ +ﺏ ﻡZﮥ ﻡjهe
ﻡ! "1ا 87یرا .ﻡ !ّ2ﺏ'ا .ﻡر) :ه و ):71
ه .ای'ان ﺏ 8و  u7ﺏ1دن ﺏر .از '%ایqت
رای در  gرا Xن "' از [ mﺱزد .اﻡّ 7ی8
'اﻡ1ش );= )  !IXر =fه:ه .ﺏر روﺱﮥ
اوای'U cن ﺏ= ﺏ ای'ان اوای'U cن ﺏ :و ی=' ،ایh
); !71و ا@+7ب ﺡ 'Kدر ای'ان  mgه .ﺏ$ر !%را
G cن ه 7ز ﺏ "cIه.
[ mروین ﻡ! j%ارد ) ﺡ ّ
ﻡر)! 17ی و ﻡ rّCqدارد.
 ٢دﺱﻡ' ٢٠٠٩
***

]١

3ﻡﮥ ); ،!71ﺏ ) !ّIﺏ' [یﮥ اﺱ]ر "1دMه .وﺱJ
+Yﮥ )ر '%ﺏ دﺱ :ا ،ag1) !IUی;! +Yﮥ زﻡ
داران و +Yﮥ ﺱ'ﻡی داران ،ﺏ;  M8اﺱ .:ای 3ﻡﮥ
ﺏ'د Mدار .اﺱ'g ،:ا ) )ر'%ان "Gزاد" ) "م
'Xن ﺏ'ا .ﺱ'ﻡی داران )ر ﻡ! );;3 " 2;" ،8ی!
 bدری ":وﺱی cاﻡ'ار ﻡش را دار ) 87ﺏ'ا.
"ﺡ ّ
ﺡ ﺏ'د ) !7%ﺱ1د " 81ﻡ! );; 8و ﺏ'ا .ﺡ و دوام
ﺏ'د !%ﺱ'ﻡی دار'K ،.ور .ﺏ;.8
ﺱ')1ب اVUد) .ر'%ان'3y ،م "م ا17اع ﺱ')1ب
ﺱﺱ! و " '+ا !X3را [ mﻡ! ) 81" ،8qﻡ! );8
و ز !%87ﻡ; .1و ا1" !U@BدMه را زوال ﻡ! ﺏ 8qCو
"' Mو "ر ﻡ! );) .8ر'%ان ی 8ﺏ1ا 8;7در3ﮥ ﺏ'" m
ی )= "' .از Gزاد .ﺱﺱ! را ﺏ'ا .ﻡرز Mدر راM
رهی! اVUد1B .د ﺏ دﺱG :ور ،87اﻡّ ه ﻡ$ان
GزادG ،.ن ه را از  ّ'  ،'+ﺏر .و ﺱ')1ب ره
 " 8;) !7و8U ) !Uرت ﺱ'ﻡی ﺱ'1*7ن 1د .ﻡjهe
ی! از ا17اع ﺱ')1ب ﻡ; .1اﺱ ) :ه  3ﺏ' دوش
"1دMه .ﻡ'دم ) ،زی' ﺏر )ر دا !5ﺏ'ا .دی*'ان و
زی' ﺏر 7ز و ا$7وا ه; ،8ﺱ;*;! ﻡ! );1"7 .8ا!7
+Yت اﺱ]ر M871در ﻡرز Mن  IXاﺱ]ر'%ان،
هن  71%ﺏ ﺏور ﺏ ز !%87ﺏ 4[ .'2از ﻡ'گ ﻡ!
اH7ﻡ1"7 ) 8ا !7ا7ن ه .ﺏ8و .و وﺡ !qدر '7دن
ﺏ '3y :Yم ﺏ Xﺏور ﺏ 8Bاه ،Y ،ﻡ$Hات
و اﻡ] =2ﻡ! '%دد .ﻡjه eﺏ 7Gن ) "م 'Xن را
زﺡ :ﻡ! ) 8;qو در 7ز ز !%87ﻡ! );; 8ﻡ! Gﻡ1زد )
" و !Uدر زﻡ ه;1 ،871 =I" ،8ر ﺏ; 8و ﺏ
اﻡ[ 8داش ه .ﺏG !q2ﺱی mﺏﺏ;8؛ و ه ﻡjه eﺏ
) ) !7از 'Yیِ ) bر دی*'ان ز !%87ﻡ! );;،8
ﻡ! Gﻡ1زد ) ه;*م ز !%87در زﻡ ﺏ اﻡ1ر 'Bی
ﻡ1{qل  871و ای  71%را Mﺏر ارزا !7در
 cﻡ131دیqن ﺏ 1;Xان
اBرن ﻡ! j%ارد " ) ّ
 !1B :در ﺏ :q2را ﺏ
اﺱ]ر1 31" '%د و ﺏِ I
 !Uﻡ;'B 7Vی8ار .8;;) .ﻡjه ،eا1ن "1دMه
اﺱ .:ﻡjه !X17 eﻡِ 8ّ Cر ﻡ; .1اﺱ ) :در Gن ﺏ'دM
ه .ﺱ'ﻡی1V" ،ی' ا1B !77د را 'fق ﻡ! );; 8و
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1Bاﺱ1B :د را ﺏ'ا .ز !%87ا ) .ﺏ 'qیﮥ ا7ن
ﺏ;) ،8ر ﻡ! j%ار.87
اﻡّ ﺏ'د Mا ) .ﺏ ﺏ'د1B !%د  M8 M%Gو ﺏ ﻡرز Mﺏ'ا.
رهی! 1Bد ﺏ'[ Bﺱ اﺱ ،:ﺏ  !7از ﺏ'د1B !%د
 "Bداد) .Mر '%ﻡ'%G ،ه!  !"+Yدارد و ﺏ
) :ر 7Bه ،=FX .ﺏ$رگ  M8و در ز!%87
; ِ
 ،.'2رو  M8اﺱ:؛ او "ّVت ﻡjه! را ﺏ "'+
);ر ﻡ! j%ارد ،ﺏ :q2را ﺏ )qqن و  aqBﻡjهن
ﺏ1رژوا واﻡ! j%ارد و 1Bد "@ش ﻡ! ); 8ﺏ ز!%87
ﺏ .'2ه  3رو .زﻡ دﺱ :یﺏ'[ .8وری.
اﻡ'وز  e73ﺱ1ﺱ= را ﻡ! '%د )  =IXرا در '7د
ﻡ+ﺏ cﻡِ ﻡjه eﺏ )ر ﻡ! '%د و )ر'%ان را ای 71%
از ﺏور ﺏ ز 4[ !%87از ﻡ'گ Gزاد ﻡ! );G ) 8ن ه را
ﺏ'ا .ﻡرز Mدر زﻡن ﺡل ﺏ'ا .ز !%87ﺏ '2رو') .ۀ
زﻡ '%د ه= ﻡ! Gورد.
ﻡjه eرا ﺏی 8اﻡ'  !1VBا@Xم )'د .ﺱ1ﺱ :ه
 yروی'د 1Bد ﺏ ﻡjه eرا ای  71%ﺏن ﻡ! );;.8
ﻡً 1
اﻡّ ﺏی 8ﻡ; .ای )Iت را د'" ً +Uی') Tد " از ه'
ﺱ1ء "ه! 1 .'%1I3د1B .اﺱ :ﻡ ای اﺱ) :
ﻡjه3 " eی! ) ﺏ دو :ﻡ'ﺏ1ط اﺱ ،:اﻡ'.
 !1VBﺏ .8اﻡّ " 3ی! ) ﺏ ﺡ$ب ﻡ ﺏ'ﻡ! '%دد،
ﻡ ﺏ ه و 3ﻡjه eرا اﻡ' !7 !1VB .دا.=7
ﻡjه7 eی 8رﺏ !Pﺏ دو :دا ﺏ 8و 27ده .ﻡjه!
7ی 8ه ار" !Yﺏ 8Uرت دو! دا ﺏ; .8ه ﺏی8
@ در اﺏ'از ه' ﻡjه! ) دوﺱ :دارG 87زاد ﺏ; 8و
)ﻡ ً
ی در دا ه ﻡjه! ،ی;!  :x"Gﺏ1دن ) "م
ﺱ1ﺱ:ه ﺏ; ﺏ  M8XUه; " .8ﺏ '2و87ان
ﺏ' اﺱس +Xی 8ﻡjه!ن ﺏ )U'f !Iﺏ cّ" cاﺱ.:
!  ) :7ﺡ!  47ار Mﺏ ﻡjه'2 eو87ان در
اﺱ;د رﺱ! ﺏی 8ﺡjف 1د .ه ﺱ1ﺏ7 .8ی 8ﺏ
دﺱ* I) Mداد1 Mد و ه ) aدو! 7یeV7 8
27ده .روﺡ !7و ﻡjه! '%دد .ای ه ﺏی 8ﺏ اH7
ه) .ﻡ@ً Gزاد '2و87ان ﻡqﺏا' ﺏ8ل  ،871اH7
هی! ﻡ c+از دو) b+" 2;" .:ﻡ cای 1Bاﺱ ه
ﻡ! "1ا[ 87ی !7ﺏ j%ﮥ 'مGور و  !;*;7ﺏ ) 8در

]٢

ل دو :ﺏ1د و '2و87ان روﺱ
! 1xدا ِ
Gن ) Iﻡ ِ
ل دﺱ* I) Mو 1Uا'U 7ون وﺱPی! و
ﻡ! 1xدا ِ
"+X mی " )) 8ه اﻡ'وز ه= در 1Uا$3 7ای! و
1Uا3 7ر .ﻡ ه; (8ﻡ131د ﺏ1د 87و ﺏ )ر ﺏ
ﻡ!  ،878ا7ن ه ﺏ  M8+X 'YBی 8Xم e+" M8+X
ﻡ!  ،878و83ان ا7ن ه زی' [ j%ا ﻡ!  8و {c
ه'g .ب و '7م دو! و درGﻡ8ه .ﺡ cاز دو :ﺏ
ا8Uاﻡت دﺱ* I) Mﺏ*! دا) a" .:ﻡI) c
'[ :وری .ﺱ1ﺱ :از دو:
و دو1B ،:اﺱ ِ
ﻡ8رن و ) .Iﻡ8رن اﺱ.:
ا@+7ب روﺱ ﺏی 8ای 1Bاﺱ را ﺏ 1;Xان $3ء yزم
Gزاد .ﺱﺱ! در دﺱ1ر ﺏ*jارد .ا@+7ب روﺱ از ای
ظ در ﻡ :ّU1ﻡ ً VCqﻡ1IPﺏ! 'Uار دارد'g ،ا )
! ; ِ Jا'اّ1x :دال [4Iزد7 MرKی!،
ﻡ+م ['ﺱ ِ
G7راﻡ! و ا'XاKت را ﺡ! ﺏ درون روﺡ17ن ه=
) M87qاﺱ .:روﺡ17ن ار"8و) 4روﺱ ه' 8+gر اﺏI
و 7دان ) ﺏ1د Mﺏ; ،8اﻡ'وز ﺡ! Gنه ه= ﺏ 1Yن
ﺱ1+ط  2) =F7و 'Uون وﺱPی! در روﺱ از 1Bاب
ﺏ'Bﺱ ا .87ﺡ! Gن ه  $7ﺏ 1BاﺱG :زاد.
ﻡ! [ 87871و  IXاXل ﺏ1رو)'ا" aو ﻡ+م ['ﺱ! و
3 IXﺱ1ﺱ! ﺏ'ا ) 4I[ .ﺏ "Bدﻡن 8Bا" "c
ﻡ! 1د ،ا'Xاض ﻡ! );; .8ﻡ ﺱ1ﺱ :ه ﺏی 8از
ای  m;3ﺡی1B ،=;) :اﺱه .ا .wXدق و ﺏ!
ری .روﺡ :ّ7را "  H7ن د7ل );= و Gنه را
واداری= ﺏ )@م 1Bد در ﻡ1رد Gزاد[ .ی8ار ﺏ 8;7و
1Bاﺱر Gن 1ی= ) ﺏ "م رواﺏ hﺏ ﻡjه eو [4I
[ی !PU !7ﺏ  .8;qCی دق ه ) 8در ای
1رت ﺏی1B 8اهن 83ای! )ﻡ I) cو دو :و
ﻡ8رﺱ و دو :ﺏ 8و 1Bاهن ای ) ﻡjه eﺏ ) !Iو
"ﻡ ً اﻡ' !1VB .ا@Xم 1د .ی ای 1Bاﺱ:ه.
[*' ﺏ'اG .زاد .را j[ !7ی'ی ) 8در ای 1رت ﺏ
و1Kح ه;1ز اﺱ' ﺱ; :ه+X m" .ی 8ه8؛ ) در
ای 1رت ﺏ و1Kح ه= ;gن ﺏ {cه .دو!
'gب و '7م 1Bد و درGﻡ8ه .دو! 1Bد ;g
ﻡ! ا87ازی8؛ ) در ای 1رت ﺏ و1Kح ﺏ 8Uرت
ﻡ; .1ﺱ@ح 1Bد ﺏور 87اری 8و ه;oن از دو :رM1
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ﻡ! '%ی .8و در ای 1رت )ر'%ان  M%Gﺏ ظ
 !"+Yدر "م روﺱ !*;3 ،ﺏ! ﺏ mqCرا " IXن
ا@Xم ﻡ! );;.8

]٣

وﺱ Jادﺏت رو;*'ان و  :x"Gه' .ا 7در 'Uن
١
ه8Hه=.

" 3ی! ) ﺏ ﺡ$ب ['وری .ﺱ1ﺱ :ﻡ'ﺏ1ط
اﺱ ،:ﻡjه eاﻡ' .:7 !1VB .ﺡ$ب ﻡ ) !717از
ﻡرزی  !"+Y M%Gو [ 'qاﺱ ) :ﺏ'ا .رهی!
+Yﮥ )ر '%ﻡ! 1" !7 !717) ;g .8;*;3ا 87و 7ی 8ﺏ
8+ان %Gه! 7 ،!"+Yدا !7ی "ری aا87ی !qﺏ c
ﺏوره .ﻡjه! ﺏ! "وت ﺏ .8ﻡ 1Bاهن ) JIBﻡc
) Iه= " ﺏ1ا 2;" =7و "; 2ﺏ ﺱ@حه.
ای1158ژی aﺏ '7د ﻡ ﻡjه eﺏ'وی=؛ ﺏ وﺱIﮥ
'q7ی"ن و "'وی ارﻡن .اﻡّ ﻡ )17ن 1Bد ،ﺡ$ب
)ر'%ان ﺱ1ﺱل دﻡ')1ات روﺱ ،را د ً +Uﺏ'ا;g .
ﻡرز Mا IX .ه'' 71%ی) eر'%ان ﺏ;ن j%ا ای=.
و ﺏ'ا .ﻡ ﻡرزۀ ای1158ژی aاﻡ'،:7 !1VB .
'[ cوری.
 cﺡ$ب اﺱ :و اﻡ' ) ّ
ﺏ Iاﻡ' ) ّ

اﻡّ " :ه 'ای !Pﻡ 7ی 8ای  PBرا ﻡ'"1 eی=
) ﻡZﮥ ﻡjه eرا ﺏ  M1ا .ا$7ا !Xو ای!G M8
ﻡ'Pح );=؛ ی;! ﺏ 1;Xان ﻡ Zا7 ".'" .ﻡ'"h
ﺏ ﻡرزۀ ;g ،!"+Yن ) رادیل دﻡ')1ات ه.
ﺏ1رژواز .ا eIfﻡ! );; .8ای "1ّ Vر ) در 3ﻡ ا.
) ﺏ' [یﮥ ﺱ')1ب ﺏ! [ین و "' cI+ای1" hد Mه.
)ر '%ﺏ;  M8اﺱّV" ،:ت ﻡjه! را ﺏ M1ه.
' ً "'وی !Hﻡ! "1ان );ر زد ،اﺏ 72Iاﺱ' .:اﻡ1ش
)'دن ای ) ی1غ ﻡjه eﺏ' دوش ﺏ'qیّ 2;" :ﻡ1Vل
و ا7س ی1غ اVUد درون 3ﻡ اﺱ.'F7 ;" ،:
ﺏ1رژوای! اﺱ .:ه' 8U gر $3وg Mپ );= و ﻡFX1
);='[ ،وری را 1" !7ان رو ﺱ ،:Bﻡ*' Gن )
ﺏ ﻡرزۀ 1Bدش '7 IXوه .ﺱ Mﺱ'ﻡی دار.
رو 1د.

ا ;g '%اﺱ'g :ا در ﺏ'7ﻡ ﻡن ا@Xم ) =;) !7
 :x"Gه=؟ 'gا ﻡن و ﺱی' ﻡﻡ;ن ﺏ 8Bا را
از [1ﺱ ﺏ ﺡ$ﺏن ﻡ;=;) !7 J؟

! +Yﮥ ﺱ')1ب M8
وﺡ8ت در ای ﻡرزۀ وا ً Uا@+7ﺏ ِ
ﺏ'ا .ایHد ﺏ !q2رو .زﻡ ﺏ'ا .ﻡ ﻡ '" =2از وﺡ8ت
'[ 'F7وری در ﻡ1رد ﺏ !q2در Gﺱن ه اﺱ.:

[ﺱ ﺏ ای ﺱال ) aﺏر .ﺏ "" uK1وت ﺏر
ﻡ =2در 1ۀ ﺏ'1Bرد ﺏ1رژوا دﻡ')1ات ه و ﺱ1ﺱل
دﻡ')1ات ه ﺏ ﻡZﮥ ﻡjه eﻡ! );.8

ﺏ ه د cاﺱ ) :ﻡ 1B =x"Gد را در ﺏ'7ﻡ ﻡن
j%!7اری= و 7ی 8ﺏ*jاری=؛ ﺏ ه  :IXاﺱ ) :ﻡ
['و'هی! ) ه;1ز ﺏر "ّVت 8Uی= را ﺏ دوش دار87
از [1ﺱ ﺏ ﺡ$ﺏن ﻡ; =;) !7 Jو 7ی 8ﺏ;= .ﻡ
ه23 qن ﺏ;!  !IXرا " Iﻡ! );= و ﺏ'ا .ﻡ
ﻡرز Mﺏ ";wUت "ﻡ!ه" .ﻡ'K TICور.
اﺱ .:اﻡّ ای ﺏ ه و 3ﺏ ای ﻡ;!  ) :7ﻡZﮥ
@
ﻡjه eرا ﺏی 8در 8ر )ره 'Uار داد'g ،ا ) ا ً
3یG mن:7 3؛ و ﺏ ای ﻡ;! ه=  ) :7ﻡ ﺏی8
! اVUد.
ا3ز Mده= ﺏ '7وه .ﻡرزۀ وا ً Uا@+7ﺏ ِ
و ﺱﺱ! ،ﺏ' اﺱس 'F7ات در 3ﺱ ّ1م ی +Xی8
7ﻡ'ﺏ !Y1ف ﺏ1B ) 8د ﺏ ﺱ'" :Xم اهّ:
ﺱﺱ! 1Bد را از دﺱ :ﻡ! ده; 8و ﺏ ﺱ' :Xد ً +Uﺏ

ﺏ'7ﻡﮥ ﻡ ﺏ ) !Iﺏ' [یﮥ 23ن ﺏ;!  !IXو در K
ﻡ"'ی! ﺏ;  M8اﺱ uK1" .:ﺏ'7ﻡﮥ ﻡ ﺏ8ی ﺱن
'Kور" ً ﻡ uK1" cری qه" .ری !Cو اVUد.
ﺡ !++ﻡ ﻡjه eﻡ!1د'" .ویHت ﻡ 'Kور" ً ﻡc
ت  !x"Gﻡ!1د؛ اq7ر ادﺏت ﻡ'ﺏY1ﮥ !IX
"'وِ 3
) دو1x :دال ا'اف ﺱyر " ﺏ ﺡل ﻡ;1ع )'د Mو
ﻡ1رد "'U e+ار داد Mاﺱ ،:ا);1ن ﺏی 8ی! از زﻡ;
ه) .ر ﺡ$ﺏ! ﻡ ﺏ.8
 yﻡ ا);1ن ﺏی 8ﺏ Gن [2;qد ) =;) cX .ا4I*7
اﺡ ً
روز .ﺏ ﺱ1ﺱ:هG .ن داد 3'" :و اq7ر

 8;) M*7 ١ﺏ:
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]]

دﺱ :رو1ّ " 87ل اVUد1g .ن زﺏ ا3 .رو
ﻡ! .871

 ١٢ه:ار  ر "2ﺵ"  89روز  ﻡ"گ را در <6
"  =^ ز "دﻥ ١_) .ژاﻥﮥ (٢٠١٠

ﺏ1رژواز .ار" !XHه 1B 3د را ﻡ1{qل داﻡ زدن
ﺏ "Cت ﻡjه! ﺱ Bاﺱ :و ا);1ن در روﺱ ه=
'وع ﺏ ه )ر )'د Mاﺱ – :ﺏ ای ه8ف ) ای
1" ّ31" ،71%دMه را از ﻡ c5وا ً Uﻡ =2و ﺏ;دی
اVUد .و ﺱﺱ! ) ا);1ن در  cXﺏ دﺱ :وﺡ8ت
['وری" .م روﺱ در ﻡرزۀ ا@+7ﺏ! ﺡ cﻡ! 1د،
ﻡ;'ف );; .8ای ﺱﺱ :ار" !XHف ا87ا Bﺏ
'7وه'[ .وری ) اﻡ'وز 1Bد را ﺏ 'qدر X cUم
ه"8" .ی! ه .ﺱq7 (١) "Mن ﻡ! ده ،8در Gی;M8
یc 8ه' .ی .'" Tﺏ 1Bد ﺏ*'د .ﻡ ﺏ ه'
رو .ﺏ Gراﻡ ،mدوام و ' ﺏ ﻡ+ﺏIﮥ Gن ﻡ! روی= و
ه*! ['و' .و 23ن ﺏ;!  !IXرا " Iﻡ! );=
– " ) !{Iداﻡ زدن ﺏ "وته !X' .ﺏ Gن ﺏ*7
اﺱ.:

""   :Zا

['وری .ا@+7ﺏ! ﻡ b1ﻡ! 1د ﻡjه eرا3 " ،ی! )
ﺏ دو :ﺏ'ﻡ! '%دد ،ﺏ اﻡ' .وا !1VB ً Uﺏ8ل );.8
و در ای F7م ﺱﺱ!X ،ر .از @X$Bت 'Uون
وﺱPی!'[ ،وری ﻡرز Mا .وﺱ Jو  !;IXﺏ'ا .ﺡjف
e
ﺏ'د !%اVUد .ﺏ را Mﻡ! ا87ازد ) ﻡ; Jوا' !Uی ِ
ﻡjه! 17ع ﺏ 'qاﺱ.:
 c Vت ﻡ'": Z
"8" (١ی!ه .ﺱ1g) "Mر7ی ﺱ ،;"1در
ا!q;3 (The Black Hundreds :!I*7
8Kا@+7ﺏ! ﺏ1د ) رژی= "$ار در اوای'U cن
 IXا@+7ﺏ1ن ﺏ را Mا87ا .:Bای  m;3ﺏ
7ﺱ =71و Bر!3ﺱ .$ا'ا !Yو از I3
)qر ی12دین و ا)'ای;!ه و ﺱی' ا:IUه
ﻡ'وف ﺏ1د.

See Frederick Engels, “Flüchtlings-Literatur”,
Volksstaat, Nr, 73 vom 22.6.1874.

"ﺱ'دﺏ' $Xی $ﻡر) :دات )م،
"ای ﻡ+ا .اﺱ ) :ﻡ در ﻡ1رد و :Kﻡ+وﻡ:
)ر'%ان ') c" :در "') 17ام .اﻡ'وز ) ١
ژا17ی( 17BادMه ١٢ .ه$ار )ر '%ﺏ [ی7G ،:Cرا،
GﻡM8ا " 87ﺏ ﻡ+وﻡ :ﺏ .87871ﺏ'7ﻡ  ;gاﺱ١٢ ::
ه$ار )ر '%ﺏ 17BادMهیqن ﺏ !;q7:ﺱ روزMا .را
fGز ﻡ!);;8؛ ﺱ 4اVXب jfا ٣ .روزMی! را اH7م
ﻡ!ده; .8ا '%ه;oن ﻡ b1ﺏ [ﺱ  '%از دو :ﺏ
1Bاﺱهیqن )) 871q7ر7Bه .ا cو ";)G ) 1ن-
ه در Gن )ر ﻡ!);; 8ﺏ "ﺏت" 'و M8 Bو ١٢
)ر 7Bدر [ین ای ﻡ cP" Mﻡ!1د و )ر'%ان ﻡ!-
1Bاه; 8ﺡ1+ق 1Bد را در ﻡ1رد دﺱ$ده و ﺱی' ﻡ$ای
ﺡ );; (8روز Mﻡ'گ را fGز ﻡ!);; .8ﻡ ﻡ!1Bاه=
'%ای mﺏا !IIﻡر)! ه*! 1Bد ﺏ )ر'%ان
" cدر "') را q7ن ده."8
***
)ر'%ان17B ،اد Mن و ﺡﻡنن در ه1ا .ﺏر
ﺱ'د "Fه'ات )'دMا " 87ﺏ " !72%7 =Vدو :ﺏ'ا.
ﺏ )رM%هیqن در [ین ژا17ی  ٢٠١٠ا'Xاض
);;.8
ا'XاKت از ﻡ+ﺏ cﻡ '+ﺡ$ب 8Xا :و "1ﺱ )از
اﺡ$اب ﺱﺱ! "') ) از ﺱل  ٢٠٠٢در 8Uرت ﺏ1دM
اﺱ :و ریqه .اﺱ@ﻡ! دارد( fGز  8اﻡ [ 4Iدر
روز  ١دﺱﻡ' ﻡ; +Pرا [ﺱز') .د و
"Fه');;%8ن را ﺏ [ر)! در Gن $7دی! را4I[ .87
روز ﺏ 8دور [ر ﺱ;*' ﺏ :و ﺱ 4ﺏ G ;Iب و
%ز اGaور ﺏ ﺱ'اغ "Fه');;%8ن Gﻡ4I[ :71qB .8
ﺏ :'% yو "Fه');;%8ن را ﺏ ﺏ"1م زد 87و ﺏر .از
Gنه ﺏرﺱ .878 !7ﻡ1" !PVر) ،cر8*"" 45ا-
ای) "mﺱ;8یی! ) " 1wXا"دی ﺏا) !IIر'%ان
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jfا"  IUFو 7ی;) M8ر'%ان اﺱ (:و دﺏ' )1"" cر-
ای8;) ،"mراﺱ1ن ﻡ ،!Iدﺱ*'  878اﻡ ﺏ8از'2
هن روز Gزاد .878
 4I[ :71qBﺏ Xﺏ' !*Gدر [رن "')  8اﻡ
ﺡ$ب ﺡ)= ه;oن ﺡ 'Kﺏ [jی' 1Bاﺱ.
)ر'%ان ﻡ;! ﺏ' ا .PXا{ل دی*' .ﺏ Gنه ﺏ
ه'ا Mﻡ$ای) .ﻡ cا{ل );gن) در 17Uن
!1VBﺱزG .ﻡ M8اﺱ.:7 (:
ﻡ' Kدر ﺡل ﺡ 'Kدر ﻡ+ﺏ cﻡ8;) '+ارﺱ1ن ﻡ!I
ا"دیه) .ر1" ،.'%ر-ای ،mه; 8و دMه  '7از
)ر'%ان  $7ه;oن در [ر ﺏ اVXب jfا اداﻡ
ﻡ!ده;) 8ﺏ [ 4Xی @" =f'IX .(8;) M*7شه.
[ 4Iﺏ'ا .'%1I3 .از ورود ا"1ﺏ1سه) .ر'%ان
" ،'2 cر Gنه ﻡ8ام در ﺡل ا$ای mاﺱ'2 .:
7Gرا ﺏ Gنه در ورز*Mه [; Mداد Mو "*8ا-ایjf mا
و ﺡ cو  c+7را ﺏ'  '% M82Xاﺱ.:
)ر'%ان " cدر "') "'% =Vا .;qH;[ 87ه-
 .دی*' اVXب jfا ﺏ8ون Gب )روز Mﻡ'گ( را fGز
);; .8روز .Mﻡ'گ ﺏر ﺱ'ی '"Jاز اVXب jfا ،در
'Xض  8;gروز ،ﺏ ﻡ'گ ﻡ; 'Hﻡ!1د.
راﺱ mرا ﺏ1Cاه 8ﻡ !7دا =7ﺏی g 8وا);q7 !qن
ده= .در "'Hﺏ .ﺱﺱ! ﻡ  ) :7 .$gﻡ'ا Gﻡد.M
 ١٢ه$ار )ر ) 8;) '%ﻡ!1Bاه; 8در ﻡ').[ " '2 $
ﻡ'گ '%ﺱ;*! ﺏ.8;q
ﺏ 'F7م اول از ه ﺏی =C" 8را "c"" .=;) @B
 :)' @UاV7ر .دو! "م )ر7Bه81" .
";) 1و ا cدر "') ﺏ1د .ﻡ !"8اﺱ ) :دو :ﺏ
" cPای )ر7Bه ﻡ1{qل اﺱ :و ای اوا=V" 'B
" :'%م )ر7Bه .ﺏ M87Uرا ه= " .8;) cPﺏ
ﺱی' )ر'%ان " ) cﺡ8ودا  ١٢ه$ار  .'7ﻡ!871
[2;qد  8در ﺏ mCدو! ﺏ 8;7اﻡ "; 2ﺏ  ١٠ﻡM
") c{ wدو :ا'Bا ﺏ 1Yر ﻡ !wای 8Xد را
ﺏ  ١١ﻡ Mا$ای mداد( و ﺏ )ه8 mی 8ﺡ1+ق از
دﺱ$د ﺱﺏ) bر'%ان .اﺱ= ای [2;qد را j%اا87

_]

ن ﺏmCه .دی*' ه=
" "4-Cو ه ﺏ'1Bرد ﺏ )ر'%ا ِ
 M8و ﻡ!1د .در  ١دﺱﻡ'  ٢٠٠٩ﺡ8ود  !7از
)ر'%ان ﺏ M87Uاز "م )ر'%ان " cدر ﺱ'اﺱ'
"') در 7Gرا '%د Gﻡ 878و ا'Xاض ﺏ دو :را fGز
)'د m[ .87از ای ،در 17 ٢اﻡ' ،ا"دیه) .ر.'%
'%gا اVXب 1Xﻡ! ی aروزMا .ﺱزﻡن داد 87و
ای ﺡ')) :ر'%ان " cﻡVدف ﺏ1د ﺏ "Fه'ات -m"G
q7نه در اﺱ17ل ) 'Uار ﺏ1د ﺏ زود1B c{ .د را
از دﺱ :ﺏ8ه 8و ه ;oاVXب یaروز) .Mر'%ان
راGMه در 8;gی  '2در ا'Xاض ﺏ ا'Bاج 8;gی
)ر '%راGMه ﺏ 'YCاVXب در 17 ٢اﻡ'.
[ﺱ دو :ﺏ ای ﻡرزات ) در وا JUﺏ 1Yر ه$ﻡن
1رت  :'%ﺏر وﺡ 7qﺏ1د18K 4I[ .رش ﺏ
%ز اGaور و "G a7ب ﺏ ﻡ'دم ﺡ') Iد و )ر'%ان
را ) aزد و ﻡ'دم را دﺱ*' )'د .اVXب )ر'%ان
راGMه ﺏ 8ت در ه= )1ﺏ8" ،8 M8اد )ر'%ا) !7
{1B cد را از دﺱ :داد$7 " 87دی ٠ aا$ای mی:
و در 'ای hﺱ')1ب و ه ;oوا); mﻡ'ی ))
ﻡ8ی'یG :نه را  IXاVXﺏ1ن ﺏ'ا C*7ﺏ1د( و
اﺡ) ،4I[ yر'%ان راGMه از اداﻡ )ر ﺏزﻡ.8787
q7m"Gنه  $7ﺏ  'F7در ه= )1ﺏ 878 M8و " ﻡ!"8
"Fه'ات '7د.87
از 'Yف دی*' )ر'%ان " cﺏ اXل وﺡ4I[ .7q
ﺏ  .3ﺱ')1ب 8ن ،ﺏ 'qرادیل  .878در اﺏ8ا
)' ﻡ!);= در روز اول( Gنه ﺱ! )'دF" 87ه'ات-
ه1B .د را ﻡ+ﺏ cﻡ '+ﻡ !Iﺡ$ب ﺡ) ِ= 8Xا :و "1ﺱ
اH7م داد 87و ﺏ Gنه ﺡ 8 Iو ﺱ ') 4ﻡ!);= در
روز دوم( ﺱ! )'د 87در [ر)! ﺏ$رگ در ﻡ')7G $را
"Fه'ات );;) ) 8ر'%ان ﻡرز ﺱ; از Gن اﺱدM
ﻡ!);; 8و ای ﺏر ه= ﻡ1رد ﺡ Iوﺡ'U 7qار  8;'%و
[G " 4Iن m[ 3ر) ) :ر'%ان را ﺏ اﺱ 'Cدرون
[ر ه cداد ) ﺏ " 31ﺏ زﻡن ﺏر ﺱ' ِد 7Gرا
ﺏ'ا .ﺱ@ﻡ! )ر'%ان  7'PBﺏ1د.
[ 4از ای ﻡ'3ا) ،ر'%ان ﻡ 878 b1در ﺡ')!
1Bد13ش ﻡ+ﺏ cﺱد "'-ای8;) ،mراﺱ1ن ا"دی-
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ه) .ر8U ،)'" .'%ی!"'ی و ﺏ$ر'%ی
);8راﺱ1ن ا"دیه) .ر .'%در "') '%د ه= ﺏی;8
)  7;gﺱی'ی %ا" 87ری ﺏ78ﻡ! دارد'U .ار ﺏ1د
)ر'%ان از Gن [ 4ه' روز ﺏ'ون ﺱد "'-ایm
"Fه'ات );; .8ﻡ1" !PVر) ،cر 45ا"دی )ر'%ان
";) ،1اjf ،cا و ;ی Jﻡ'ﺏ1ط )"*8ا-ای (mروز
[;) :% ;qHر'%ان " cﻡ+ﺏ cﻡ8;) '+راﺱ1ن
ا"دیه) .ر-'") )'" .'%ای (mﺏ :ﻡ!8;;q7
و ﺏ اVXب jfا دﺱ :ﻡ!ز 8;7ﻡ*' ﺏ [ﺱ !Cاز ﺱ.1
دو :ﺏ'ﺱ;.8
ﺏ G .%ژا 7G .'B 47ﻡ1ج اول "Fه'ات
)ر'%ا ) !7در '3ین !1VBﺱز:)' ،c" .
اV7ر .ا cو ";) 1در "') ،ا'Bاج  ،878اﻡ'وز
ﺏ8ون ه=qg 71%ا87از ﺡ cا@Bت ﺏ [ین ﻡ!رﺱ 8و
ﻡ1ج دوم 'Uار اﺱ :روز fG 3ز 1د و ای;8
ﻡ' 8VU Kدار 87دﺱ :ﺏ اVXب jfا ﺏ.8;7$
[ 4از ای) ه['ﺱ! ﺱ'اﺱ' ) .ه  j%ﺏ
)ر'%ان اH7م  8ﺏ " =Vاداﻡ ا'XاKت اH7ﻡ،8
در روز ٢ام ،ا"دی )ر'%ان ";) !7817 ،1و jfا
)"*8ا-ای (mاز )ر'%ان  cfدر )ر7Bه c" .در
ﺱ'اﺱ' )1qر 1Bاﺱ :ﺏ اVXب در 7Gرا ﺏ) 87871
روز fG 3ز ﻡ!1د bY .ای 'Yح) ،ر'%ان در
ﺱ روز اول ﺏ :ﻡ! .8;;q7ا '%ﺏ [ﺱ'7 !Cﺱ 878ﺏ
ﺱ روز اVXب jfا اداﻡ ﻡ!ده; 8و در 27ی" :م
jfا و Gب را  JPUﻡ!);; .8ﻡ1ج دوم "Fه'ات 'Uار اﺱ:
ﺏ )ر'%ان ﺏ .'qه'ا Mﺏ 8و  :7ﺏ ﻡ1ج اول) ،
 ١دﺱﻡ' fGز  8و ی aﻡ1Y Mل ) ،8qﺱ :و
ﺱ1B '":Cاه 8ﺏ1د.
' ﻡ!);= 1Bب ﺏ 8در ای; Hا !"X@Yدر ﻡ1رد
ﻡه :ﻡرز c" Mﺏ8ه=G .ی ﻡرز c" Mرا ا"دیه.
)ر .'%ﺱزﻡن داد87؟ ای ﺱ1ال ای; Hﻡ'Pح  8و
او ﺱ1ا! ﺏ1د ) 1Bد ﻡ ه= ['ﺱ8ی=" .م )ر'%ان
" cدر ا"دی ﺱزﻡن یا.87

].

ﻡرز c" Mای;* 71ﺏ1د" :م 7ی;%8ن ا"دیه از "م
Bه I3ا .دا; 8و " ) 8;'% =VاVXب
" cqده;1g 8ن ' ﻡ!)'د 87وا uKاﺱ ) :ا"دی
)ر .'%ی );8راﺱ1ن اﺡ) yر .8;)!7 .ﺏ mاز
ﺱ!  '7از 7ی;%8ن ا"دیه  :از ای ﻡ!)'د87
)  8;;) gو  IX 71*gا"دی وا);q7 mن ده; 8و
 .M'fاﻡ و !Uزﻡن  cXو زﻡن ایدن ﻡ+ﺏ cا"دی
رﺱ 8ا)]'ی7 =FX :ی;%8ن ا"دیه "{' ﻡJK1
داد 87و 'Yف ا"دی را در ﻡ+ﺏG cن 7ی;8;'% !7%8
) ﺏ ﻡ $%ارش داد g 87ا" !Uاد .Mﻡ =Iاﺱ) :
ای "'Hﺏ )7م  .$gاز )ر '%ﺏ1دن 7ی;) !7%8
"{' ﻡ JK1داد 8;)!7 =) 87و q7ن از .'%23
ﺏ;دی و 27ی! ه= 87ارد اﻡ ﻡ!"1ان  :%ای ی! از
ﺡ1ادث ﻡ8د .ﺏ1د ) ﺏ ) :%ﻡ cاز ا"دی ی
.
8'Yار) .ﻡ cاز ا"دی از ﺱ7 .1ی;%8ن )رِ '%
در ﺡ ﻡرز MاH7ﻡm[ .8ﺏ;! ﻡ ای اﺱ;g ) :
ا" !Uو !Uدرون ﻡرز Mاز ﺱ7 .1ی;%8ن )ر.'%
1رت ﻡ!'%د ) ا"دی  7yاز )ر'%ان ﺏ1Cاه8
ﺱ' )ر ﺏز'%د.87
ارز mرا دارد ) ﻡ'VCا ﺏ  13ﻡ+ﺏ cﻡ-'" '+
ای mه= ار1V" " =;) Mی' .از [ mر ﻡرزc" M
و 'ای ) !Pﻡ در Gن ﻡ8ا') IBدی= ﺏ8ه=1B .د
ﺱBن ) ا);1ن ﺏ ا1[ M17ﺱ'ه ،ره و ['=gه
" M8 5$اﺱ )) :ﺏ !wاز Gنه را 1Bد )ر'%ان
"8ار دیM8ا " (87ﺡ8ود .یدGور ﺱBن );8راﺱ1ن
1Xﻡ! )ر'%ان ی71ن [ 4از ا{ل "1ﺱ) hر'%ان در
دﺱﻡ'  ٢٠٠٨اﺱ .:اﺏ8ا "8اد=g'[ .ه )'" .ه= در
)ر ﺏ1د اﻡ Gنه را ﺏ'دا; .8اﺡ) yر'%ان )'د ه=
ﺏ ا87از) Mر'%ان "' در '%ﻡرز Mه; 8و ی! از
رهی! ) )ر'%ان 'ید ﻡ!ز 8;7ه)" ::ر'%ان
)'د و "' ﺏ ه'ا Mه=!") .ر'%ان ﻡ1X JHﻡ!
87ار 87اﻡ Bﺏن ) ag1ﻡ+ﺏ cﻡ-'" '+ای mﺏ ﻡJH
1Xﻡ! 'fرﺱ! اﻡ دا =5ﺏ8ل  ) M8در Gن )ر'%ان
از )ر7Bه .ﻡ TICاز ﺱ'اﺱ' "') و ه;o
['و'هی! ) ﺏ ﺡی) :ر'%ان "G cﻡM8ا) 87و ا
ا@+7ﺏ1ن( ﻡ8ام در ﺡل ﺏ ﺏ ی aدی*' ،ﺏ'رﺱ!
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ﻡ :U1و "@ش ﺏ'ا .ی را'q[ Mو .ﻡرز Mه;.8
'"efی ﻡ1K1ع ﺏ 'Yح اVXب 1Xﻡ! اﺱ.:
ﺏ*jری=  7;gدر اﺏ8ا ) =%ر'%ان ﺏ ی ﻡc
اUﻡ :ﻡ cqدا; 8و ﺏر .از ['و'ه ،ﺏ'q
دا1Hq7ین ﺏ [) .;qر@" ،.'%ش ﺏ'ا8[ 3 .ا
)'دن ﺏ'ا) .ر'%ان " cرا fGز )'د .87Mﻡ ه= ه
)ر را )'دی= و ا" UاCر ﻡ$ﺏ) !7ر'%ا !7را دا=
) از رزﻡ;'"M8ی و ﺏ ﺏ'qی %Gه!  !"+Yدر
ﻡرز c" Mﺏ1د .87در  Kدر  8;gﻡ1رد ﺏ )ر'%ان
دی8ار )'دی= ،ﺏ Gنه ') :دی= ،ﺏ Gنه ﺏ
)'دی= ،ﺏ Gنه ﺏ'ا .ﺏ ﺏ 'qﺏ  7BM12Uو [ب
ر= و  ...ﺏ ﺏر .از )ر'%ان رزﻡ;M8ا47 ) .
ﻡ$ﺏ!7ن را 87ا= ه= رواﺏ1B hﺏ! ایHد )'دی=.
ﻡ ﺏ 1;Xان ) ،:71و در  Kﺏ 1;Xان ['و'ه.
ا@+7ﺏ!" ،م ﻡرزات )ر'%ان را ﻡرزات ) +Y cو
در  H7ﻡرزات 1Bدﻡن ﻡ!ﺏ;= .ای =qgا87از ﺏ ﻡ
اﻡن داد [871ه .دو 73ه*! و ر :Uﺏ
)ر'%ان ﻡرز در ﺱ' uPد .ایHد );=) .ر'%ان "c
ﺏ 1Bﺏ! ﻡ!دا ) 8;7ا '%ﺏ +Y +ﺏ ﺡی :از Gنه ﺏ'
$C7د ﻡ1م ﺏ  :ه; 8و ﺏر ) 8;1B
ﺡ8ا cUﺏ!wه در ه*! ﺏ Gنه ه; 8اﻡ در K
ﺏ ' ﺏ'2ی راMه ﺏ'ا'B .وج از ا$7وا ه;G .8نه
ﺏ د7ل ه*!  !"+Yه; h+ 7 8در "') ) در
ﺱ uPﺏا .!IIﻡ]@ او )ر ) c" '%ﺏ او :
)'دم اﻡ'وز ﺏ 'fور ﺏ ﻡ ﻡ! ) :%در اBر دیM8
در ﺱ 451اVXﺏ! ﺏ ﺡی :از اVXب " cاH7م
ﻡ!1د .در  H7ﺏM8X mCا .از :هین ﺏ
)ر'%ان ﺏ' [ی ای ﺏ1د )  71*gﻡ!"1ا =7ﻡرز Mرا
'%ش ده= و  71*gﻡ!"1ا =7ﻡرز Mرا ﺏ دﺱ:
'%ی= .ی! از 'هی! ) ﺏ Gن رﺱ8ی= ﺱزﻡنده!
;8وق ه*! ﺏ1د ) "';) :ل ﻡ) =+ر'%ان و
 7ا"دی ﺏ 8و ﺏ )ر'%ا ) !7ﻡ cqدار 87اPX
1د ' .دی*' ) .ﺏ )ر'%ان را J3ﺏ Gن :
)'دی= "@ش ﻡ1B =+د )ر'%ان ﺏ'ا'% .ش ﻡرزM
ﺏ  .3ﻡ1Hر )'دن "'-ای mﺏ ای )ر و ﺏ'دا

]٧

8Uمهی! ﻡ] cایHد ار"ط ﺏ )ر'%ان  !7q7m"Gو را-M
Gه و ه ;oﺱی' ﺏmCه ﺏ1د ) ﺏ زود .ﺏ ه
'ای 4-C hروﺏ'و ﻡ!) 871ﻡ]@ )ر'%ان ;:
'( .در وا871[ JUهی! ﺏ )ر'%ان " cو -m"G
q7نه ﺏ''Uار  M8و Gنه از ﻡ =Vﺏ1دن )ر'%ان
"8U cرت '%ا 87و دوﺏر Mدﺱ :ﺏ "Fه'ات زدMا.87
ﺏ ای ﺡل )ره .زید .در ای زﻡ; 1رت '*7
و :ه اداﻡ دارد .ﻡ ﺏ'و1ر .درﺱ') :دی= و
در وا1" JUا m[ =7از gپ Gن ﺏ ﺏ !wاز رزﻡ;-M8
"'ی )ر'%ان  .=;) :ای ﺏ'و1ر ) اﻡ8واری=
در 27ی3'" :اش );= ﺏ ﺏ'1Bرد 1Bﺏ! ﻡ1ا 8 3و
ﺏ) !wر'%ان ﺏ 1Bدن را J3ﺏ Gن ') :د87
و [ 4از ای) ﻡ ﺏ "1زیJن  "Bدادی= از ﻡ
1Bاﺱ;" 8;g 8ی! ﺏ'ایqن Gﻡد " =;) Mﺏ ه'اM
)ر ) .'%ﺏ G '2دیﻡن ﻡ!ر :ﺏ Gن' 3ﺱدM
 871و ﺏ )ر'%ان "1زی1 Jد .از ه .ایه ،j%
) ﺏ'ا .ﻡ  !IBهHنا $*7ﺏ1د ،Mوا uKاﺱ17 ) :ذ
د :Bﻡ در ﻡرز ،Mﺏ " 31ﺏ 8Uرت 8Xد.
ﻡ8ودﻡن $g7 ،اﺱ.:
ﻡرز c" Mه;oن [ mﻡ!رود و اyن و'% :U
"م درسه از Gن  .:7اﻡ ا1x" '%ر .را در ﻡ+ﺏc
درسه '% .از Gن و "cIه .در  cXاH7م M8
'Uار ده=  .PBﻡ'%ر .ﻡ'"M8 eای= و ای )ر
8Xم " 31ﺏ ای وا :Uاﺱ1x" ) :ر!71) .
 :7 .$gﻡ*' ﻡX1Hا .از "cIه و درسه و
'ﻡ1لﺏ;.8هی! ) از  cXز .M87ﻡرزات )ر.'%
 M8 '%اﺱ.:
اﻡThe Hook :w
{[ Pمه .ه*! و ﺡی :را ﺏ
 editor@marxist.comﺏ'ﺱ .8ﻡ ای [{مه را ﺏ
)ر'%ان " cﻡ!'ﺱ=.
)ﺏ !wاX@Yت ای ﻡ +از ..Gی.1اف ،ا"دی ﺏ-
ا) !IIر'%ان jfا M8 '% ،اﺱ.(:
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 ر"2ان "ِ ،"8ِ9دو "  را   [ tﻡ " 2ﻥ

١

]٨

ﺱBن ا"دیﮥ 1Bد در 7Gرا fGز 17د .87ای
)ر'%ان ﺏ'ا .'%1I3 .از ﻡ'گ ﻡ{ ،.$ویﻡ  Bو
 8;Uاﺱد1B Mاه;') 8د.

 ٢١ژا17یﮥ ٢٠٠١
ﺏ''%دان ّ :ﮥ ه*! )ر'%ان ای'ان
)(IWSN

در [ین روز  :C7اVXب jfا ،دو " از )ر'%ان
اVXﺏ! " 8;'% =V" ،ا'Xاض 1Bد را از c
اVXب jfا .ﺱ روز ،Mﺏ "اVXب '{" "aqB
ده; .8ﺏ و13د Gن ) [$ن در ﻡ1رد 1Xا eUوﺡ;q
اﺡ! اVXب  aqBﺏ ای دو )ر '%ه8qار داد،87
Gن ه ﺏر ﻡ =ّVو  JYUه;7G .8ن ر ﻡ! ده;8
)":ﻡ ﻡ! ﻡ'ی= ،اﻡّ "1 !7 =Iی=!"
 'V;Xﻡ =2در ای ﻡ+وﻡ) ) :7G :ر'%ان 1Bاهن
ا'& ب ﻡ ه;) ١٢٠٠٠ .8ر 2;" ،'%ای ر
را ﺱ' ﻡ! ده":) 8اVXب 1Xﻡ! ،ﻡ+وﻡ:
1Xﻡ!!"

ﺏ درود ﺏ ر،+
در ای [{م ،ﻡی " =Iا !)87در ﻡ1رد و!I :ّK
ﻡ'" hﺏ ﻡ+وت )ر'%ان " ،(Tekel) cو ﺏ 1VBص
اVXب jfاG .ن ه .=;) : ،هن  ) 71%دو
روز [) ،=% mر'%ان " ّV" cﺱ روزۀ 1Bد را
 :ﺏ'7ﻡ
ﺏ [ین رﺱ M87و ﺏ ﻡ'ﺡIﮥ 83ی .8از ﻡ+وﻡ ِ
ری8 .$ۀ 1Bد ،ی;! اVXب jfا ،وارد  M8اm[ .87
از اVXب jfا" ،ﻡ! ) '7 ١٢٠٠٠ر '%ای )ر7B
"ی cو  8VUورود ﺏ ای اVXب jfا !7y1Y .ﺱ
روز Mرا دا; ،8اﻡّ از Gن G ) 3ن ه ﺏ ﻡّ8ت ﺏ mاز
 ٣٠روز در Bﺏن ه و در ﺱ'ﻡ .ﺏر .ﺱ!C
ز !%87ﻡ! )'د$[ ،87ن ﺏ )ر'%ان ه8qار داد) 87
ای  cXﻡ! "1ا 87ﺏ'اG .ن ه  7'PBﺏ.8
ﺏ;ﺏ'ایG ،ن ه " '% =Vا '7 ١ ٠ " 87را از ﻡن
1Bد ﺏ ﻡ;1Fر اVXب jfا اC7ب 7ی;) ١ ٠ .8ر'%
داو eIYاC7ب  ) ،878ه .ﺱ1B 8د را ﺏ 7د
ﻡ'گ ﺏ' " )'د 87و اVXب jfا را در ﺱ I3ت
1
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);8راﺱ1ن 7Gن " ،ﺏ ای  ،Fﺏ " .K+اVXب
1Xﻡ! [ﺱ87 !Cاد Mاﺱ .:ﺏ @Xو ،MاVXب 1Xﻡ!
 ً 717Uو ﺏ " ّ31ﺏ 17Uن اﺱﺱ! ﺱل ،)'" ١٩٨٢
ﻡ;1ع اﺱ.:
اﻡّ )ر'%ان وا ً Uﻡ =ّVه; .8ی! از رهی! )
ای روزه )ر'%ان 'ید ﻡ! ز 8;7ای; 8I)"::ﺏ'ق
Bﻡ1ش 1Bاه ،8 8هﮥ ای $gه "م 1Bاه) "!8 8
ﻡ;1Fر از Gن ،ای اﺱ ) :اVXب 1Xﻡ! دو :را
ﺱ'1*7ن 1Bاه') 8د.
)ر ) .'%دی'وز در ﺏ'7ﻡ ا1I" .ی$ی : !71ﻡ!
)'دX ،رات زی' را ::%
"ﻡ دارم ﺏ  :C7وزی'  :ﻡ! );= .دارم ﻡ=+
ﺏ  =qgهی M*7 mﻡ! );= .ﺡ'ف ه .ﻡ را 'اﻡ1ش
 :C7 .UG 7وزی' .و" ) !Uﺏ1ت ه .ﻡ از
ﺱBن ا"دی Bرج ﻡ! 1د ،ﻡ )ﺏ1س "1B 1اه=
"!8
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" N, :راﺱ ن ه  ا cد ه   ر "2روز ﺱ
ﺵ" ,ا  ا'& ب ﻡ  Z 8 9دادﻥ.
"' ّ :3ﮥ ه*! )ر'%ان ای'ان
)(IWSN
 ٢٢ژا17یﮥ ٢٠١٠

)ر'%ان ﺏر ﻡ =ّVه; .8ا);1ن زﻡن ) :7G
ه*! 1Bد را ﺏ Gن ه q7ن ده=) .ر'%ان،
دا1Hq7ین ،رو;'ان و دوﺱن ) m;3ر .'%در
ﺱ'"ﺱ' د ً P ،7ه*! 1Bد را ﺏ ای )ر'%ان
Hع ""ِِ "cو ﻡرزۀ '2Uﻡ77ﮥ Gن ه '7 IXوه.
ﺱ'ﻡی دارq7 .ن ده.8
ر،7+
اﻡThe Hook :w
[ ً Pم ه .ه*! و ﺡی1B :د را ﺏ Gدرس
ای editor@marxist.com cارﺱل ); .8ﻡ ای [م
ه را ﺏ )ر'%ان "1B cاه= رﺱ.87

 c Vت وب ﺱ  "در د ع از ﻡ ر  " :ه
ا,ن ا Dر  [ " در ﻡرد  ر"2ان ﺵ" ِ 8ِ9در
"   دﺱ ﻡ رﺱ  اﺱ  .دﻥ ل ﻡ رزۀ ﻡ&ّ و
< ;@ ﻥﮥ  ر"2انN, ،راﺱ ن ه  ا cد ه 
 ر ،"2وۀ  ا'& ب ﻡ را -در ﺹرت
م رﺱ   2ﻡ  vت  ر"2ان   ر ٢. uژاﻥ-
داد اﻥ .ا /ﻡVع 2 ،م ﻡ ّMدر ﻡ " " #وز ا/
ﻥ"د اﺱ  ً Nv .ارﺱ ل  #م ه  ه' Dد اداﻡ
ده !
ر$X .+ی،$
ﺏ ﻡ1ازات اداﻡﮥ ا'XاKت )ر'%ان ') :اV7ر.
و ﺱﺏ ً +دو! ";) 1و ا ،cی هن "8;) ،cراﺱ1ن
ه .ا"دی ه) .ر ،.'%و8Xۀ ی aاVXب 1Xﻡ!
را در 1رت 8Xم رﺱ !%8دو :ﺏ ﻡPت )ر'%ان
" "ری  ٢ژا17ی ،داد Mا.87
"8اد .از )ر'%ان ،اVXﺏ! را در  ّV" eUدر
ﻡ+ﺏ cﻡ8;) 'ّ +راﺱ1ن ا"دی ه) .ر )'" .'%ی
هن "'-ای (Türk-İş) mدر [ی e"'" :Cداد Mا87؛
در ﺡ! ) ﺱی' )ر'%ان ) ،ﺏر .از 7Gن را ز7ن
" cqﻡ! ده; ،8ی aاVXب jfا را در روز ﺱ ;
و در هن ﻡfG cز 17د.87
در وا); mﺏ ﺏ! "و"! دو :7 :ﺏ ﻡPت
)ر'%ان8;) m ،راﺱ1ن در روز [; ; "cq
 I3داد " 87در ﻡ1رد ﺏ'7ﻡ ه ،!"G .ﻡ I3
'ا1Bان ی aاVXب 1Xﻡ! ،ﺏ ﺏ ﺏ'داز .87ای
ا"دی ه در [ین روز [; ; [ 4از 1B :q7د،
ا@Xم )'د ) 87در 1رت 8Xم [ﺱ1*Cی! دو :ﺏ

ﻡ  ' ﻥ

ﺵ ر   و ﻥ
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ﻡPت )ر'%ان " "ری  ٢ژا17ی " ،اVXب
1Xﻡ! [1B mاه; 8ر.:

"  :ﻥ yوز"   ر"2ان ِ 8ِ9ﻡ <Sت Dاه
داﺵ.

;gن  gدوG " :ن ﻡ[ JU1ﺱ87 !Cه;8;) ،8راﺱ1ن ه
در Gن "ری ﻡّ8Hدًا "1B I3 cqاه; 8داد " در ﻡ1رد
" روز اVXب 1Xﻡ! ﻡjا)'7 Mی; .8ه= ;g
)ر'%ان ،اVXب jfا را " "ری  ٢ژا17ی ﺏ "1یb
ﻡ! ا87از.87

 ٢٧ژا17یﮥ ٢٠١٠

ر،7+
اﻡThe Hook :w
[ ً Pم ه .ه*! و ﺡی1B :د را ﺏ Gدرس ایc
 editor@marxist.comﺏ'ﺱ .8ﻡ ای [م ه را ﺏ
)ر'%ان " cﻡ;1B c+اه= )'د.
ﺏ''%دان از:
http://www.marxist.com/turkey-tuconfederations-convene-general-striketuesday.htm

ﺏ''%دان ّ :ﮥ ه*! )ر'%ان ای'ان
)(IWSN
 c Vت وب ﺱ  "در د ع از ﻡ ر  ":
ا'"اض  ر"2ان  [  ،(Tekel) 89از  ]٠روز
اﺱ  اداﻡ دارد  ّ  .ر ﻡ'" و  "  #از
 Zﻥ  6ر"2ان ،ﻥ yوز" "  ،اردو^ ن ،ا,ن
&  ' "2اﺱ  "دا @ از {  ،"Mا cدﮥ
 ر= "2ﻥ ن ﻡ  <Sداﺵ'  ﺵ .در ل ،"V
ا'& ب ^1ا  روز  @Zو  زﻡ ن اSم ﻥ' | ا/
ﻡ <Sت  ﻥ yوز" )@  ،ا ' د اﺱ.
***
اردوfن :C7 ،وزی' "') '% =V" ،اﺱ" :
روز [; ; ﺏ رؤﺱ-'" .ای (Türk-İş) mﺏ
ﻡ;1Fر ﻡﺡ] در ﻡ1رد ا'XاKت 3ر .از ﺱ.1
)ر'%ان "ِِ'U ،cار ﻡ@ !"Uرا ";7 =Fی .8ای 'Uار
ﻡ@Uت ) از ﺱ :C7 .1وزی' "') eّY ،اردوfن،
ﺏ'ا' .دا ﺏ 8از  '2ﺱ M8 =F;"  :Xاﺱ ،:ﺏ
ﻡ1ازات Gن ) )ر'%ان  ٣اﻡ روز ا'XاKت 1Bد
را در ﻡ+ﺏ cﻡ 'ّ +ا-'" !Iای8;)) mراﺱ1ن ا"دی
ه) .ر c" ()'" .'%ﻡ! );; ،8ﺏ ﻡ; Jاﻡ.8
ﺏ'ا) .ر'%ان ای ') :اV7ر .و ﺱﺏ ً +دو! اc
و ";)1X ) ،1ﻡ ً ﺏ 7م " B; cﻡ! 1د8" ،یc
 q%اﺱ.:
ﺏ %ﮥ ﺱ'['ﺱ-'" :ای ،mﻡ1) !PVﻡ1I
) j% e ) ،(Mustafa KumluاBر ﻡ]! را
ا@Xم )'د ،ای ﻡ1K1ع ) اردوfن ﻡی cاﺱ " :ﺏ
)ر'%ان " cﻡ@ !"Uدا ﺏ@X ،8ﻡ :و 7q7ﮥ ﻡ]!
اﺱ1) .:ﻡ 1Iه= 'V" ;gی') uد ) ا '%ای ﻡ@Uت
7ی !Hدرﺏ' 87ا ﺏG ،8ن ه از '7و1B .د در ﺏmC
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" .81ﺏ'ا .ﺏ'$%ار .یF" aه'ات '%دۀ )1qر.
در روز 2gر; ﻡ1رّخ 1 ٣ری اﺱد1B Mاه;') 8د.
ن اVXب 1Xﻡ! ﺏ ای
)1ﻡ"::% 1Iا دادن 1;Xا ِ
)ر 8;gان ' .:7 uای hی aاVXب ﻡوت
اﺱ ،:ﻡ ﺏ ای )ر ،یF" aه'ات 1Xﻡ! ﻡ! 1%ی=".
در ای ﺏ) ،ر'%ان "ِِ cدر ﺡل ﺱزﻡ87ه! یa
اVXب jfا ﺏ1د Mا'U ) 87ار ﺏ1د  j% eﺱ:X
ﺏ 8از  '2ازﺱ' 1 '%د .ﺏ ای ﺡل ،ای اVXب
ا);1ن " روز  ٢٩ ،3ژا17ی و " زﻡن ا@Xم 7ی
ﻡ@Uت  :C7وزی' "') ر eّY e3اردوfن ﺏ
"1ی bﻡ! ا.8
ﺏ @Xو ،Mه$اران  '7از رو;'ان ،روز7ﻡ *7ران،
)Gدﻡ ه ،و ّ در "') !;q[ ،را ﺏ ره'ان
);8راﺱ1ن 'ﺱد Mا87؛ در ای [ M8 % qاﺱ) :
Gن ه از " =VاVXب 1Xﻡ! ،در ه' زﻡ) !7
ا"Cذ 1د ،ﺡی1B :اه;17 8د.
ر،7+
اﻡThe Hook :w
[ ً Pم ه .ه*! و ﺡی1B :د را ﺏ Gدرس ایc
 editor@marxist.comارﺱل 7ی .8ﻡ ای [م ه
را ﺏ )ر'%ان "1B cاه= رﺱ.87
http://www.marxist.com/turkey-prime-ministermeet-up-tekel-workers.htm

_١

"  :ﻡ Jوﻡ وارد ﻡ"  ا  ر yﺵ اﺱ
 ٢٩ژا17یﮥ ٢٠١٠
ﺏ''%دان ّ :ﮥ ه*! )ر'%ان ای'ان
)(IWSN
"K1ت وب ﺱی" :در دع از ﻡر)=" :ﻡ ای
ش 83ی 8و ﺏ'وز .از و:ّK
7ﻡ را ﺏ 1;Xان $%ار ِ
ﻡرزۀ )ر'%ان " cدر "') دری') :د Mای= .ﺏ
q :ّIXر )ر'%ان :C7 ،وزی' و )ﺏ;ﮥ "') در
ﺡل ﺡ 'Kﻡ1Hر  M8ا " 87ﻡ1K1ع را [*'.8;;) .
ه= زﻡن%G ،ه! ) !"+Yر'%ان % $7ﻡ!  =FXرو ﺏ
 1I3ﺏ'ﻡ! دارد و ای M8ه =71) .در ﺏ 7Gن[ ،ی و
زﻡ; ا8[ .ا ﻡ! );'[ .8وز) .ر'%ان "2;" ،c
c
['وز7G .ن 1C7اه 8ﺏ1د ،ﺏ'[ Iوز .ا .ﺏ'اّ ) .
+Yﮥ )ر1B )'" '%اه 8ﺏ1د.
ﺱ'دﺏ' $Xی،$
در ای 7ﻡ ،ﻡ ﻡی " =IاX@ّYت ﺏ .'" mرا در ﻡ1رد
و !I :ّKﻡ+وﻡ c" :در "') ﺏ  ﺏ8ه=.
ﻡ+وﻡ) ١٢٠٠٠ :ر c" '%در "') ا);1ن وارد
ﻡ'ﺡIﮥ 83ی M8 .8اﺱ5$3 .:ت ،ای  71%اﺱ ) :در
اداﻡ ﻡ! Gی:8
ره' ا"دیﮥ )ر ،.'%دی'وز ﺏ  :C7وزی' !
دا اﺱ ،:و [ 4از  I3ا ،.ا@Xم :C7 ) 8
وزی' از ا"دیﮥ )ر .'%ی aﻡ :I2ﺱ روز Mﺏ'ا.
ﻡjا)' Mو ﻡPﮥ ﻡ Zدر دا) cBﺏ; در1Bاﺱ') :دM
اﺱ .:ای ﻡ1K1ع %م ﻡ !ّ2در ﻡ+وﻡ !I :ﻡ1ب
ﻡ! 1د " .ﺏ ان :C7 ،وزی' "') ه1ار Mاز
ﻡ JK1ﺏ yﺏ ای ﻡ+وﻡ') M*7 :د Mو ﺏ )ر'%ان
ﺏ'1G egﺏ*' )Gژی"1ر( زد Mاﺱ ،:و  %اﺱ) :
در ﺏ )ر'%ان'% 2" ،ا !7ﺡ1wر دار) 87
)ر'%ان را  IXدو :ﺏ'ﻡ! ا 87$*7و إ!  .'BGان
در ای ﻡ JP+زﻡ ،!7ای  :C7وزی' اﺱ1B ) :اهن
و :Uﺏ .'" mاز )ر'%ان ﺏ'ا .ﻡjا)''[ Mاﻡ1ن ﻡZ
ﺏ وزرا1B .د در )ﺏ;  M8اﺱ.:
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دوّﻡ،و ﻡ ' ﻡ! );= ﻡ'" =2ی :'q[ ،در ای
ﻡ+وﻡ ) -:ا);1ن  روز اﺱ :ﺏ 1Yل اH7ﻡ-M8
ای;) ) :ر'%ان ) -در  j%از اﺡ$اب راﺱ:
ﺡی :ﻡ! )'د Mا -87ا);1ن در ﺡل "{' ار 1Bد ﻡ!
ﺏ; .8ی) aر ) '%دی'وز در ﺏ'7ﻡ ا1I" .ی$ی!71
 :ﻡ! )'د ،ای Xرات را ::%
" ﻡ ی aﻡ8ا Jوا !Uاﺱ@م ه= .ﻡ روز .ﺏر
8Bاو 87را ['ﺱ mﻡ! );= )در G'Uن ،ﺏر ['ﺱm
8Bاو 87در روز ،ا$اﻡ! اﺱ .(:اﻡّ ﺡ yدر ای ﻡ+وﻡ:
ﻡ ید  '%ام ) ) .:g =71دا1Hq7ی ) !7ه'
روز ﺏ ای G 3ﻡ M8ا ،87در ﻡ1رد ; و ) =71ﺏ ﻡ
 .8;%ﺡ yﻡ ی M8 :71) aام"...
Xرات ﺏ yوا ً Uﺏ'ا .ه' )! ) ﻡ8+ار  .$g7در
ﻡ1رد "')3 ،ﻡﮥ "') و  M'fﺏ8اM8;;) ّ ،87
اﺱ .:ﻡ در " !"Fری ،!Cای  3در "') ،ز!%87
ﻡ! );= ' .ﻡ! );= ) ﻡ+وﻡ8" c" :ی cﺏ ﻡ8رﺱ
ا .ﺏ'ا) .ر'%ان  M8اﺱ) .:ر'%ان دار%G 87ه!
1B !"+Yد را ) ،در H7ﮥ '1x7ا='g" ،ی= و
ری* =7از دﺱ :داد Mﺏ1د ،87دوﺏر Mﺏ دﺱ :ﻡ! Gور87؛
ا);1ن) ،ر'%ان ﻡ) Fر در "') در ﺡل [! ﺏ'دن
ﺏ ای ﻡ1K1ع ه; $g =71) ) 8ﺏ .:7 .8در
ﺡ' ،:++وع ﺏ در ای ﻡ1K1ع )'د MاG ) 87ن ه
+Yﮥ )ر .'%را " cqﻡ! ده;;g ) 8ن  gﻡ8
ﺏ'7 ،8وﻡ;'" 8ی  +Yاﺱ .:د Mﺱل [ ،mای یa
رؤی .وا !Uﺏ'ا .ﺏر .از ﺱ1ﺱ :ه)'" .
ﺏ1د.
+Y cﮥ )ر'[ '%وز
ا) '%ر'%ان "'[ cوز ّ ) ،871
1Bاه.8 8
اG '%ن ه  :ﺏ1Cر1B !7 ،87اه= در ﻡ1رد 1XاeU
اﺡ! Gن ' );=.
ر،7+
اﻡThe Hook :w
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دو :2ارش از  ر"2ان 89
ﺏ''%دان ّ :ﮥ ه*! )ر'%ان ای'ان
)(IWSN
" uK1وب ﺱی" :در دع از ﻡر)=" :ﻡ 8;g
 mرو) .ر'%ان
$%ارش 83ی 8را در ﻡ1رد وِ [ :ّK
" cدر "') دری') :د Mای= .ای $%ارت ﺏ
و1Kح q7ن ده;8ۀ ﺡی :وﺱ! اﺱ ) :در ﺱ'"ﺱ'
"') ﺏ'ا .ای ﻡرز Mو13د داد ،اﻡّ  ً ;Kو:ّK
ﻡ :ّ+qﺏر .را ) )ر'%ان اVXﺏ! ﺏ Gن رو ﺏ رو
ه;q7 ،8ن ﻡ! ده1 ١ ) .8ریﮥ (٢٠١٠
١
)ر'%ا ) !7ﺏ ﻡّ8ت ه :روز ﻡ1{qل اVXب jfا
ﺏ1د ،87ﺏ  :IXو :ّKﺏ 8ﺱ@ﻡ! ،اVXب jfا را
ﻡ17 TU1د ،87اﻡّ  '7 ١از 7Gن " =Vﺏ اداﻡﮥ
ﻡرز .:'% Mاﻡ'وز ]1 ١٢ریﮥ ;[ [٢٠١٠
);8راﺱ1ن )ی8;) aراﺱ1ن ) ﺡﻡ! دو :ﺏ1د،
" =Vﺏ "' ﻡرز (:'% Mﺏ'ا .ﺏ در ﻡ1رد ای
) ا);1ن ) gر .ﺏی1 8رت ﺏ*'د ،دور ی aدی*'
1B J3اه;.8 8
! 1ری از ﺱ .1دو
در ای ﻡن ،اVXب 1Xﻡ ِ
);8راﺱ1ن )از 8;) mراﺱ1ن( ) -در 'BGی دUیb
" =Vﺏ 8Xم ورود ﺏ اVXب 1Xﻡ!  '%ﺏ1د-
"'ی=  .8ﺏ و13د "ﻡ! "@ش ه .دو :ﺏ'ا.
 .'%1I3از ای اVXب ،ی aﻡ1Iن  '7ار )ر'%ان
در  ٨٢اﺱن "') ،دﺱ :از )ر ).878q
 :C7وزی' "') )ر'%ان را "82ی17 8د ) ;gن g
Gن ه " [ین ﻡ1 Mری gدرهی! را ) ﺏ ﻡ;1Fر
ا'Xاض ﺏ'[ )'د Mا ،8;;7 '" ،87ﺏ  4Xاc
[ 4Iرو ﺏ رو 1Bاه;) .8 8ر'%ان  7YUﺏ ای
@3ت [ﺱ داد" :87ﻡ ﻡ! ﻡ'ی= ،اﻡّ "!7 =I
1ی=!"1 ١٢ .ریﮥ ٢٠١٠
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"   :ر"2ان  ،89دو ا و ﺱ@ را   Uت
ﻡﺱ زﻥ  -ر"2ان "  از ﺱ ل ه Dاب " ﻡ : Dﻥ
1 ١ریﮥ ٢٠١٠
ادg) .ر
"' :3ﺏﺏ') aای!
+Yﮥ )ر )'" '%از رزﻡ;'"M8یه در ارو[ و اﺡy
23ن اﺱ" .:ری ای )1qر [' از 1رش و Uم و
m;3ه1" .دMا .اﺱ .:ﺏ ه ﺱن  +Yﺡ)= "')
از وﺡ'"!qیه اﺱ.:

ان ﺏی 8ﺏ  ﺏ*1ی= ) و :ّKدارد ﺏ ﻡ'ا" eﺏ'"8
ﻡ! 1د2g .ر );8راﺱ1ن ) 'ا1Bان 1)Gن روز
1 ١٢ری را داد Mﺏ1د ) :'% =V" ،روز ٢٠
1ری) ١٠٠.٠٠٠ ،ر '%از ﺱ'اﺱ' "') ﺏ 7Gرا
ﺏی 8و  ٢ﺱ :Xرا ﺏ )ر'%ان " cﺏ*jرا) .87ر'%ان
" cﻡ =ّVه; ) 8ای ﻡرز Mرا 7زG ،87ن ه ﻡ!
1%ی; ) 8ﺡ 'Kه; 8ﺏ' ،87اﻡّ ") .871q7 =Iر.'%
 %اﺱG ) :ن ه "'+ی ً ['وز  M8ا'g ،87ا ) "1ا7
ا 87ﺡی :و ه !8ﻡ :ّIرا ﺏ ﺱ1B .1د ."8;;) eI3
ه' روز ) ﻡ! j%رد" ،س و ار"ط ﺏ دا1Hq7ین و
)ر'%ان "q :" cر ﺏ'U .'" mار ﻡ! '%د.
دا7 ،Haccettepe M*q7ﻡ هی! را ﺏ 17Bاد Mه٢٠ .
دا 1Hq7ارﺱل )'د و  !Yای 7ﻡ ه ،ﺏ Gن ه  'Bداد
) 'ز87اq7ن 7Gر M8 :ا .87ای ﻡ1K1عq7 ،ن
ﻡ! ده g " ) 8ا87از Mو :ّKدر "') ﺏ یa
"'اژد8" .8)-.ی M8 cاﺱ.:
1 ١ریﮥ ٢٠١٠
اﻡThe Hook :w
http://www.marxist.com/turkey-update-tekelworkers-15-feb.htm

 )'" g'%رﺱ »F7م [ر «!7ﺏ1رژوای! دارد،
ار" mاز زﻡن "123 cqر .هX qﻡ cﻡ !2در
ﻡ c5ﺱﺱ! ﺏ1د Mاﺱ*"'X .:ن ار"" mﺏل ﺱ
)1د" ﺱزﻡن دادMا'BG ) 87ی Gن در  ١٢ﺱﻡ'
 ١٩٨٠ﺏ1دG .ن )1د" ،ﺏ ره' .ر 45و :Uﺱد
1Xﻡ!;) ،ن اورن1 ،رت  ) :'%ﺏ8ه 1Bدش را
ﺏ 1;Xان ر123 45ر )1qر ﻡ '+ﺱ .:Bای )1د"
) m;3ر .'%و $Bش دا1Hq7ی! را ﺏ "م 8Uرت
دو :در ه= )1ﺏ 71B .8ﻡ8ودی:ه .ﺏر .ﺏ'
ا"دیه و ﺱزﻡنه) .ر') c" .'%د.
ﻡ!"1ان  :%ای ه$ﻡن ﺏ  :ﺏر .از
m;3ه) .ر .'%در ﺱ'اﺱ' 23ن )ﻡ] cاVXب
ﻡo78ن در ﺏ'ی 7در ﺱله (١٩٨ -٨ .و 'Xوج
ﺏ@Pح '17الهی! ه1oن " 'gو ری*ن ﺏ1د.
) +YرH '%ع "') از زﻡن دهه=Y@"'[ .
 ١٩٠و  ١٩٧٠ﺏ G :7رام ﺏ1د .Mا " [ mاز ای.
در  ١دﺱﻡ' ) ٢٠٠٩ر'%ان " M8;;)81" ،cﺱﺏ+
دو! ";) 1و ا ،cاز ﺱ'اﺱ' )1qر ﺏ 7Gرا،
[یG ،:Cﻡ =V" .878دو :ﺏ'ا !IP" .ﻡ) cر
Gنه ﺏ8ون ه !;w" 71*oﺏ'ا .رهqن Gنه را ﺏ
 .87q) cXا '%دو :ﺏ )ر 1Bد 7یG cﻡ M8ﺏ1د Gنه
دی*' )ر '%ﻡ1ب  878!7و ﺏ8یﺱن ﺡ1+ق !717U
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ﺏ 1;Xان )ر87 '%ا;) 8از  I3ﺡ7 bی;1" !%8ﺱh
ا"دیه(.
دو2;q[ :د ﻡ!ده 8و) :Kر'%ان ﺏ )ر'%ان
ﻡ) !U1ه mداد1 Mد ﺏ8ون ه !;w" 71*oﺏ'ا.
"8ی'U 8اردادن [ 4از دورMا .ی .در  Kاز
)ر'%ان 1Bاﺱ $7 M8دی aﺏ  ٠در) 8ه mدر
دﺱ$ده!71;) .ن را ﺏjی' .87ایه [2;qدهی!
"7 :م 17Uن  4-Cاﺱ) ) :ر'%ان ﺏ درﺱ! ﺡ'K
ﺏ [jی'ش Gن ) .8;7ر'%ان و ره'ان ا"دیه.
)ر1B .'%اﺱر ) ) 8;7Gر'%ان ;یJ
!1VBﺱزc{ M8.هی! ﺏ ﺱ uPﺏ'اﺏ' دﺱ$ده
و ﻡ$ای درون ﺱی' 27ده1X .ﻡ! دری') :د .87ﺏ
ﺏن دی*' Gنه ﻡ!1Bاه; 8ﺡ1+ق و 'ایhن را ﺡ
);; 8و ای ﺡ bﺏ;دی Gنه اﺱ.:
ه$اران )ر '%ﺏ'ون و $7دی aﺱBن "1ر-ای،m
);8راﺱ1ن ا"دیه) .ر8*" ) )'" .'%ا-ایm
)ا"دی )ر'%ان "G 1wX (cن اﺱg ،:در زدMا.87
)ر'%ان 'ای hزﻡ !7را ﺏ 3ن 'BیM8اq7 " 87ن
ده; 8در ﻡ+ﺏ cﺡ@ت ﺏ رهqن )G!7 M"1ی;.8
ﺡی! '%د Mاز )ر'%ان " cدر 2gر .1%
)1qر و Gن ﺱ .1ﻡ'زه ﺏ''Uار اﺱ) .:ر'%ان )
ﺏ'qن ﺏ ﺡ$ب 8Xا :و "1ﺱ را .داد 87ﺏ [2;qد
ه*! از '%وMه g .و دا1Hq7ین رادیل
ﻡ TICﻡ1اM8 3ا ) 87ﺏ دی8ار )ر'%ان GﻡM8ا،87
ﻡ;ﺏ! ﺏ دﺱ:ن رﺱM87ا 87و 1Xﻡ ه' 1Yر
"1ا7ا 87از Gنه ﺡی') :دMا) .87ر'%ان ﺏ ای
%Gه! رﺱ ) 878د;qن ) :و دوﺱqن ) .:ﻡ
ه !1" 8در %Gه! )ر'%ان ﺏ1دMای= .ی! از
)ر'%ان در ﻡVﺡا % .اﺱ::
»؛ ...ﻡ ﻡ1ﻡ ﺡ !++ﺏ اﺱ@م ه= .ﻡ روز .ﺏر
ﺏ'ا8B .ا 7ز ﻡ!1Bا .=7اﻡ ا);1ن در ای ﻡ+وﻡ:
M82ام ) .:g =71دا1Hq7ی ) !7ه' روز ای3
ﻡ!Gﻡ 878ﺏ ﻡ از ; و ) .8;% =71ﺡ yﻡ
)M8 :71ام«...

]_

ای  717رو;! از ای اﺱ ) :ا87ی qا7ن  71*gاز
1Uا 7ﻡ"'ی= دی aا :XYﻡ!); .8ﺏ "{'
 '*qgدر 'ای hﻡد ،.ای )ر ) ،'%ﺏ اﺡل
ﺏر ﺏ'ا .ﺡ$ب 8Xا :و "1ﺱ .ار" !XHو د
 ،!"+Yرا .داد Mاﺱ :ا);1ن ﺏ %Gه!  !"+Yرﺱ M8و
در  Kﺏ 8X m+7ا :و "1ﺱ e+X .ﻡ M87در ﺏ '+
)87qن او و )ر'%ان ه'اه .M8 M%G mﻡ در K
ﺏی 8ﺏ "@شه" .م ) ) !7از )ر'%ان ﺡی:
)'د 87و Gنه را " )'د.=;) 31" 87
رﺱ7هی! "') =32دMا 87و ﻡ!1%ی;) 8ر'%ان
»ﺡ1+قه !IB .ﺏ yﻡ! «87'%و »ﺏ'ا1B .دن 7B
و ﻡ دار .«87ﻡ ای @X$Bت [1چ را ای;*[ 71ﺱ
ﻡ!ده= :ه' )! ﺡ' bای hی ز !%87را دارد از
7B I3ا .ی و ﺡ! ﺡ cو  c+7ی؛ ﺙ7
ﺡ1+ق ﻡ1ﺱ) hر'%ان " cﺡ8ود ﻡه! ' ١٠٠
"') اﺱ) :ﺡ8ود  .(871[  ٠ا) '%ر'%ان 17Uن 4-C
را ﺏjی' 87ﺡ1+قن ﺏ ) ' ٨٠٠ه mﻡ!یﺏ.8
)ر'%ان ﺡ bدار 87از ﺡ1+ق و 'ایhن دع );;8
ﺏ1VCص  IXﺡIا .ﺏ ای "1ﺡ.m
دو :در اﺏ8ا ﺡ 'Kﺏ ﻡjا)' Mﺏ ره'ان ا"دیه 17د
اﻡ در [ین ﻡ Mژا17یq ) ،ر از ه 'Yف ﺏy
 '%ﺏ1دG M"1) ،ﻡ .8ﻡjا)'ات ﺏ 'YCﺱ.UG :3
اردوfن و [دوهی mﺏ ﺏﺏ1B :رد .ﻡ1) !PVﻡ،1I
دﺏ' )1" cر-ای ،mا@Xم )'د ) در روز 1ری
"م ا"دیه) .ر .'%واﺏ ﺏ "1ر-ای mاز
»ﺡbن ﺏ'ا) .ر '7دن« در ﺡی :از )ر'%ان
" cاﺱد Mﻡ!);; ،8ی;!  @XاVXب 1Xﻡ!.
اVXب 1Xﻡ! ﻡ b1ﺏ ا$ای mﺡی :از )ر'%ان و
ا .qﺏ 'qدو .8 :ﺏ'1Bرده .ﺏر .ﺏ [ 4Iو
'7وه .اﻡ;! در روز اVXب $%ارش  ) 8ﻡ8Hدا
q7ن از ﺡ '+" 4دو :7 :ﺏ )ر'%ان ﻡ+وم دارد.
ﺡ$ب 8Xا :و "1ﺱ 1Bد را ﺏ' [یﮥ ارزش ه .ﺱ;!
اﺱ@ﻡ! 'Uار داد Mو ه1" qا 7اﺱ1B :د را ﺡ$ﺏ!
'ا +Yا M1I3 .ده ) 8ﻡ; Jه را در دل دارد .اﻡّ
ﻡرزۀ )ر'%ان " cو ﺱ 4روی'د  .UGاردوfن و
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ﺡ$ﺏ mر 7وا !Uای ﺡ$ب را ﺏ "1د Mه)'" .
q7ن داد Mاﺱ .UG .:اردوfن ﺏ ﺱ % :3ﺏ1د:
»)ر'%ان " cﻡ را ﺏ 8Uرت '7ﺱ ،8787ﻡ'دم ﻡ ای
)ر را )'د .«87ﺏ  'F7ﻡ! Gی 8ای UGﻡ;'IV" mدM
در اه! اﺡ) ) M827 7+ر'%ان " cدر );ر
ﻡ1Iنه  ) '7از Gنه ﺡی :ﻡ!);; 8ا)]'ی=FX :
»ﻡ'دم او« را " cqﻡ!ده; ،8هن ) ) !7ایqن را
[ی ﻡ!).8;q
"') " :ﺱ .PIاﻡ'ی:ه ،ﺏ1VCص از 17ع
Gﻡ'یی! ،اﺱ .:ﺏ1رژواز') .ادور در "') در
 j%ار"'"!XHی  m+7را ﺏز') .د Mو ه;oن ;g
ﻡ!); .8ﺏ ا87ا Bﺏر وام ;8وق 1[ !723ل ﺏ دوش
) +Yر '%و ﻡ8ودی:هی! ) ;8وق  !723ﺏ' "81
و ﻡCرج دو! اXل )'د) +Y ،Mر '%در "')
ﻡ8تهﺱ :ر 7ﻡ!ﺏ'د .ﺏ ﺏ'ان اVUد،!723 .
ﺡ@ت ﺏ ﻡ'دم Xد .ﺏ '% yاﺱ )'" .:رﺱ
ﺡ8ود  ١١در 8ﺏر .دارد اﻡ ر =Uوا !Uاﺡy
ﺡ8ود  ٢٠در 8اﺱ .:ﺏر .ﺏ ه'ا Mﺏ8 '"8ن
'ای hز !%87ﺏ'ا .ﻡ'دم Xد .در  13اVUد!71;) .
رو ﺏ ا$ای mاﺱ.:
)ر'%ان "') ﺡی!  =FXاز )ر'%ان "q7 cن
دادMا'g 87ا ) ای ﻡرز ،MﻡرزG .Mنه ه= ه.:
 +Yﺡ)= "') ،ﺏ ره' .UG .اردوfن ) ﺏ;8هیm
ﺏ وا;* و cاﺱ" ،:م "@ش را ﻡ!);" 8
)ر'%ان "') 'Bج ای ﺏ'ان را ﺏ8ه; .8ای ﺡ@ت
ﺏی 8ﻡ1رد ﻡ+وﻡ'U :ار ﺏ*'د :از 'Yی bﺱزﻡنده! و
"1+ی :ا"دیه) .ر .'%و ﺡی :از "م )ر'%ان
در "م ﺏmCه  IXای ﺡ.I
ﻡ ﺡی :و ه*! 1Bد را "8+ی= )ر'%ان "c
ﻡ!);= .ﻡ ﻡرزG .Mنه و 'ا1Bان Gنه ﺏ'ا.
ه*! را ﻡ;') 'qدMای= و ای ﺏ )ر'%ان "')
رﺱ .M8 M87ﻡ [{ﻡ! ) M"1ﺏ'ا .UG .اردوfن داری=:
 1"!7ا 87در ﻡ+ﺏ) +Y cر .'%ﺱزﻡنی و
ﻡ'[ 8وز 1ی'[ .8وری'2U .ﻡن "') ا);1ن ﺏ [
1Bاﺱ اﺱ) .:ر'%ان " cﺏی'[ 8وز .871

__

"  :ﻡ رزۀ  -89روز  ٢٠ر ،روز ه'
  /ا اﺱ
ﺏ''%دان ّ :ﮥ ه*! )ر(IWSN) .'%
روز ;1 ٢٠ ،ریﮥ  ،٢٠١٠ﺏ 1;Xان روز ه*!
ﺏ ا !IIﺏ )ر'%ان " cا@Xم  M8اﺱ ً P .:در
ﺱ'"ﺱ' 23ن ای ﻡ Zرا [*' .8;) .در ای روز،
ﻡ از "ﻡ! ر +ﻡ! 1Bاه= " ه' ) 71%ﻡ! "1ا8;7
ه*! 1Bد را ﺏ )ر'%ان "q7 cن ده; .8ﺏ 1;Xان
 717ﻡ! "1ان ا'Xا !"Kرا در ﻡ+ﺏ cﺱرت ه.
"') ﺱزﻡ87ه! )'د.
);8راﺱ1ن ا"دی ه) .ر .'%ارو[ ) (ETUCدر
ﺡل ﺡی :از )ر'%ان " cﻡ! ﺏ !8در اداﻡ ،ﺏ7ﮥ
ای );8راﺱ1ن Gﻡ M8اﺱ::
» ) ١٢٠٠٠ر '%ا7ره8 !1VB :)' .ۀ
";) 1و ا1B c{ (TEKEL) cد را از دﺱ :دادM
ا ،87و ﺏ و13د Gن ) ﻡﺡ]ت در ﺡل ورود ﺏ ﺱّ1ﻡ
ﻡ Mاﺱ ،:ه;1ز را Mﺡ !Iﺏ 1B !7 =qgرد8;) .راﺱ1ن
ا"دی ه) .ر .'%ارو[ ) (ETUCﻡّ8Hدًا از دو:
"') ﻡ! 1Bاه " 8ا;Yن ده ) 8ﻡjا)'ات ،ﺏ ه8ف
ا+7ل ای )ر'%ان ﺏ ﺱی' ﺏ;* Mه .ﺏ1X mCﻡ!
ه'ا Mﺏ ﻡ$ای) .ﻡ) cر ﻡPﺏ bﺏ 17Uن ،ه' g
ﺱ'یfG '" Jز ﻡ! .871
» [ 4از ی aﺱF" IIه'ات ،ره'ان ا"دیﮥ "'-
ای ،mدو ه  cUﺏ ر eّY e3اردوfن :C7 ،وزی'
"') ) وزی'ان 1Bد را ﺏ ارا5ﮥ را Mﺡ"B :23 !Iﮥ
ای در1q" .'%ی') bد Mﺏ1د ،ﻡ@ !"Uدا; .8ه;1ز
"1ا1 !+رت  '*7اﺱ.:
» )ر'%ان " !) ،cرا ﺏ'ون از ﻡ 'ّ +ا !Iا"دیﮥ
"'-ای mدر ﻡ')7G $را ﺏ'[ ﺱ Bا T3 .87ﺏ'ی
1رد ،ﻡqور ﻡ1VCص  ،ETUCروز ﺱ ; ٩
1ری از ) ﺏزدی17 8د .او " :%ه1ا ﺏر ﺱ'د
اﺱ ،:ﺏ 1VBص در  ،eو 'ای hﺏر ﺱ:C؛ اﻡّ
)ر'%ان " cﻡ =ّVه;G .8ن ه دار% 87ﻡ! راﺱ
ﺏ'ﻡ! دارG .87ن ه 1Bاهن را MﺡX !Iد 7yﺏ'ا .ای
ﺏ'ان ه;."8
»  ،ETUCﺏ 1;Xان ی aار%ن )ر .'%ارو[ی! ،از
ﻡرزۀ )ر'%ان ﺏ'ا .ا'" !Iی 7زهیqن دع ﻡ!
 bدا ی aز !%87ی در ازا .ی) aر
);; :8ﺡ ّ
ﻡ;ﺱ eروزا«!7
اﻡThe Hook :w
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" g :ر  _٠.٠٠٠ﻥ "Nدر =ﻥ 9را  ﻡ~,ر
  از  ر"2ان ﺵ" ِ8ِ9
1 ٢ریﮥ ٢٠١٠
ﺏ''%دان :د .ﻡ1Vﻡ!
 p Vﺱ  "در د ع از ﻡ ر  " :ﺵ,ﮥ 12ﺵ'،
<" _٠.٠٠٠  6ﻥ "Nاز ﻡ"دم ،در =ﻥ 9را ّ ﻥدﻥ
   و ه' Dد را   ر"2ان  89ﻥ ن
ده .,در ا Mt ،/  /ر N,راﺱ ن ا cد ه 
 ر "2روز دوﺵ Z ,ﺵﻥ و &  ,' "2
"ا روز  ٢.ﻡ  ،٢٠١٠اSم ا'& ب ﻡ
ﻥ ﻡcود ﻥ .,

_.

1Bد را ﺏ )ر'%ان " cﺏ 7ی mﺏ*jار JّH" .87ﺡ'ت
Gور .ﺏ1د .اﻡّ دو :ه= ;gن از اH7م ه' 71%ا8Uاﻡ!
اﻡ;ع ﻡ! ورزد.
در ای ﻡن2g ،ر );8راﺱ1ن ا"دی ه) .ر.'%
روز دو;  878 J3و " " 8;'% =Vﺏ'ا .روز
 ٢ﻡ  ،٢٠١٠ا@Xم اVXب 1Xﻡ! 7ﻡ8ود 7ی;.8
ه= زﻡن در "') ٠ ،ژ'7ال ار" !qو دریﺱyر،
ه'ًا ﺏ  xY1" 'YBﺏ ﻡ;1Fر ﺱ' !71*7دو :در
ﺱل  ٢٠٠٣ﻡ) و روا7ﮥ ز87ان  .878ای ﻡ)،
ﺏ ﻡ)ﮥ ار1;%ن ) (Ergenekon Trialﻡ1ﺱ1م
اﺱ ' .:ﻡ! );= ) ای واq7 Uن ده;8ۀ ی aف
وا uKدر دا+Y cBﮥ ﺡ)ﮥ "') اﺱ2g .:ر '!Y
را ) ; ﺏ'ا .ا@+7ب 1;Xان ﻡ! )'د ،ﺏ ید Gوری8؛
ﻡ ﻡ8+م ) ای وا ،Uی! از Gن هﺱ.:
ﺏ @Xو Mﻡ از رﺱ 7ه اVXب $71ا در Gن،
اVXب 1PBط ه1ای! ﺏ'ی ،7اVXﺏت 1Xﻡ! در
ی71نF" ،ه'ات )ر'%ان اﺱ 7را ه= ﻡqه M8ﻡ! );=.
Gن  gدر ای روی8اده ﻡ! ﺏ;= ،ﻡ !31اﺱ :از
اVXب ه و اVXﺏت 1Xﻡ! در ارو[ و ﺱ'"ﺱ'
23ن.
هن 1Yر ) ا وودز در ی! از ﻡVﺡ ه1B .د
q7 'YBن ﺱ Bاﺱ" ،:ﻡ ﺏ دور Mا83 .ی 8و ﻡوت
در "ری 8Uم j%ا ای=" .ای دور ،Mدورۀ "1د Mه.
" :ﺱ= و +Yﮥ )ر1B '%اه 8ﺏ1د.
ر،7+
اﻡThe Hook :w

ﺱ'دﺏ' '%اﻡ!،
ﻡ ﻡی " =Iﻡ8+ار .در ﻡ1رد و ،)'" :ّKدر ار"ط
ﺏ ') c" :و ﺱی' ﻡX1K1ت ،اX@ّYت 83ی .8ﺏ
 ﺏ8ه= .ﻡرزات " ،cا);1ن وارد ﻡ'ﺡIﮥ 83یM8 .8
اﺱ; .:ﮥ  ،j%ﺡ8ود  '7 ٠.٠٠٠از ﻡ'دم در
7Gرا '%د ی aدی*'  " 878 J3ﺡی :و ه*!

ﻡ;:J
http://www.marxist.com/turkey-50000-ankarasupport-tekel-towards-general-strike.htm
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 ' #ن" # :وز  ﻡ ر  در "<"و
;  ن"
$%ار*'ان ) دع از ا"دی ه) .ر.'%
[)ن )(PTUDC
1 ٣ریﮥ ٢٠١٠
"'G :3رﻡن [1ین
در اC7ﺏ! ) روز  ٢٠ژا17یﮥ  ٢٠١٠ﺏ ﻡ;1Fر
اC7ب ﻡ+م ریﺱ17) :ن و)@7 .ﺡﮥ ﻡَ@); 8ﺏ'$%ار
'%دی ،8ر'ُf bان َاﺡَ -8و) !Iﻡر)87) -:ی8
" :X3اﺱ@ﻡ!" را ) ،ﻡ1رد ﺡی :ﺏ;ید'%این
اﺱ@ﻡ! و '7وه .ار"'U !XHار دا : ،:داد.
ای اC7ﺏت ،اC7ﺏ"! ﺏ ّ8ت رUﺏ! و در  Xﺡل
'Kﺏ ا .ﺏ '7وه" .ری aا87ی mﻡjه! ﺏ1د.
[ 4از IXت F7ﻡ! ﺱل  ٢٠٠٩در ای ﻡ; ،+Pای
 C7اC7ﺏت در ی aﺱزﻡن ﺏ1د Mاﺱ .:رb
'fان در  Tﻡّ8+م ﻡرزۀ ﺱ= دی%8ن Y IXن و
دو'U :ار دا اﺱ .:ره' Yن در ﻡ; $7 +Pدر
رادی1 1ای! را  IXاو در 17د .ز !%87ای رb
در ﺡ :++ﺏ د7ل ّ :ه .ا !1او در  'PBﺏ1دM
اﺱ.:
در IX !Yت F7ﻡ! ﺏ دﺱ1ر اﻡ'ی= ای@ت
ﻡ ،M8ر'f bان از "8 =Iن در ﺏ'اﺏ' '7وه.
دو)[ :ن ﺱ' ﺏز زد و ﺏ )qر ه$اران  '7از
ﻡ'دم ﺏ*; Mو ﺏ ا@Pح "Bرات  =FX ١"!;3در
ﻡ; -+Pدر وا JUهن X cUم '2و87ان F7'fﻡ!
ﺏ*; -Mﻡ17 :Cد.
ر ) PTDUC .+ه .دع و H7ت ا@+7ﺏ! را در
'2ه و روﺱه .ﻡ;+Pﮥ ﻡَ@); 8دای' 17د) .87
هی! ﺏ'ا .ا'اد GوارZ" Mﺱ'% 4دی .8در ای ) ه 7
"; 2ﻡ1ا ّد jfای! و ﺱ'[; Mدر دﺱ'س Gوار%ن 'Uار
collateral damage

_٧

 ،:'%ﺏG Iﺱ eه .ﺏ  .3ﻡ M87از 'Bاﺏ! ه $7
از 'Yی cq" bﻡﺏ+ت )'ی ،:و ﻡ8ارس و Gﻡ1زش
ﺱﺱ! ﺏ 1VBص ﺏ'ا13 .ا7ن در ای ) ه،
" داد.8 M
دو :از ای ا8Uاﻡت ﺏ ّ8ت وﺡ :qزد ،8 Mﺏ 1Yر.
) ﺏ ﺏ' !Bاز ) هی! ) از ﺱ PTUDC .1و
Z" RDARCﺱ'% 4دی M8ﺏ1د ،ه1Hم ﺏ'د .ای ) در
1Yل Gن ' 71B ;3ﺱی :" ،!qره' .رb
'fان 'Uار دا ،:و ر +ﺏ  4Xا cﺏر 1Bﺏ!
از ) e73ر'%ان ،ده7+ن و 13ا7ن " :ﺱ= ﻡ;+P
ﻡ1ا.878 3
ا);1ن ['وز .ر'f bان ﺱ; .8اﺱ :ﺏ' Gن ﺡی:؛
 ً ;Kﺏ' ای  ) M8+Xﻡ'دم ای ﻡ; +Pو [11ن ه،
ﺡﻡ! ﺏ;د'%این اﺱ@ﻡ! ه; M8+X-8ا ) .از ﺱ.1
رﺱ 7ه " Iﻡ! 1د ّhB -ﺏ@Pن ﻡ! ) .8qدر واJU
ای ﻡ; +Pدارا .ﺱ;  !;fﻡرزۀ  !"+Yاﺱ .:در
ا@+7ب ﺱل  ،٩-١٩٨ده7+ن  IX '+ﻡ@) ﺏ [
Bﺱ; 8و زﻡ هی! را ) 1Bد ) :qﻡ! )'د ،87ﺏ
"ّ'Vف درGورد 87و ﺏ8ی "'" eﻡ@);! ) ﻡ1رد
ﺡی :ﻡ@ه و دو'U :ار دا; ،8ﻡ1Hر ﺏ '%ی Cاز
ﻡ; .878 +Pﻡر) :ه .ﻡ; +Pدر ﺡل "@ش ﺏ'ا.
) aﺏ اﺡG .ن ﺱ; ﺏ$رگ ﻡرزۀ  !"+Yه;.8
ر'f bان ،ﺏ [@"'م ُ'وم و)@;3) ٢bIB .ح و)@.
"ﺡ$ب )[ bIBن" ی هن "'[ ("PPPاﻡ1ن یa
ﺏ'7ﻡﮥ ﺱ1ﺱ! ،در اC7ﺏت ')17 :د .او ﺱ8;%1
ید )'د Mاﺱ ) :ﻡرز Mرا " ﺏ ﺱ' اH7م رﺱ8ن
ا@+7ب ﺱ1ﺱ! اداﻡ ده .8او ﺏ رو;! از "=I
8ن در ﺏ'اﺏ' ا[1ر" =71ی ﺱری= ﺱ' ﺏز زدM
اﺱ .:ا$ای mﺡی :از ﺱﺱ :ه .ﺱ1ﺱ! و ای
['وز .اZ" ،'Bﺙ' .ا@+7ﺏ! ﺏ' ﺱﺱ :ه .ﻡ; +Pو
'ا"' از Gن 1Bاه 8دا.:
http://www.marxist.com/pakistan-marxistvictory-taliban-territory.htm
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ﺏ ر =fوUﮥ ﻡ8اوم در "ری و ﺱ :Xﻡ)8'Y ،اران
13ا7ن "ا "«2Hﻡ " 878 bّ1ﺏر .از ﻡ'دم را دور
1Bد .8;;) J3
رو1B ،=g'[ .اﺱG :زاد1 .ر .ای دﺱ*'%8ن
ﻡ'Pح  M8ﺏ1د .ﻡ رهی! را در ه*! ﺏ 13ا7ن
ﺏزدا M8 :ﺱ'دادی= و ﺏ "1B 8)Zاﺱ= " 7ی;%8ن
3ﻡﮥ ﻡ !78در 1Yل ﻡ) ﺡ1wر دا ﺏ;.8

 ٢ژا17یﮥ ٢٠١٠
"' :3ﻡ:7I
روز [; ; ٢١ ،ژا17ی'U ،ی eﺏ  '7 ١٠٠در ﻡ+ﺏc
ﺱBن دادqِ '2 M%ون ) (Chefchouanﺏ ﻡ;1Fر
ن 'Uﺏ !7ﺱ')1ب [ 4Iدر
در1BاﺱG :زاد1 .ر .ﺱ 13ا ِ
"ا17 JّH" "«2Hد.87
ﺏ  'fاز 17Bاد Mه .ای ['ان 13ان $7 !;ّ ،از
ا H7ﺡ1+ق ﺏ 'qﻡ'ا) ،(AMDH) mا H7ﻡ !ّIداm7
Gﻡ*B1ن ﺏر ) Association Nationale des
 ،(Chômeurs Diplomésا،(ATTAC) ١"G .wX
ﺱی' ﻡرزی  gو ﺏر .از '2و87ان Xدّ .ﺡ1wر
دا;.8
Association pour la taxation des " T
 ١ﻡّ C
transactions financières pour l'aide aux
 "citoyensﺏ ﻡ;" .ا H7ﻡت ﺏ' ﻡﻡ@ت ﻡ! ﺏ
ﻡ;1Fر ) aﺏ '2و87ان" ﻡ! ﺏ8؛ ای ﺱزﻡن 1Bاهن
و" JKﻡت "1ﺏ" ﺏ' اﺱy1ﺱ1ن ﻡ! اﺱ :و ً;K
ﻡ; 8+ﺱﺱ :ه'1x7 .ا! ﺱزﻡن هی!  'F7ﺏa7
8; ،!723وق ﺏ ا1[ !IIل ،ﺱزﻡن "Hرت ،!723
'IXد )1qره G8 .و  !723ﺱز'1x7 .ا! ﻡ! ﺏ.8
ر "23ن ﺏ'ا' .وش  ":7و " !723دی*' ﻡ
اﺱ ":از ره .ﻡ'وف  "Gاﺱ .:ﺏ'ا .ا@ّYع ﺏ'" m
ﻡ! "1ا 87ﺏ وب ﺱی :زی' ﻡ'ا) 8;) 3م(:
http://www.attac.org/

در [ین ،ا@ّYع ی= ) ﻡ) ﻡّ8Hدًا " روز [; ;
ﻡ1رّخ  ٢٨ژا17ی ﺏ "1ی bﻡ! ا .8ﺏ @Xو ،Mدر1Bاﺱ:
و)@ ﻡ;! ﺏ' Gزاد1 .ر .و ﻡ :ّU1دﺱ*'%8نj[ ،ی'
.8q7
ای ﺱ 13ان ﺏ 7م ه .یﺱ ازي ) ١٩ﺱ( ،ﻡ8
ز" ٢١) Tﺱ( و ﻡ 8ﺱ 8أوری ٢٠) cfﺱ( ،روز
دو;  ١١ژا17یﮥ  ٢٠١٠ﺏ د7ل ')1B :د در !q;3
ا'Xا IX !KوBﻡ' :ای hﻡ !qدر ا «2Hو
ﻡ; ،+Pﺏزدا'% :دیG .878ن ه ه=  ;gﺏ "1ه ﺏ
ﻡ+ﻡتG ،ﺱ eرﺱ87ن ﺏ اﻡ1ال 1Xﻡ!B ،رت و 'Kر
ﺏ دی*'ان و  ،M'fﻡ M8 =2ا.87
ﻡ 1Bاهن Gزاد7G .ن در اﺱ'ع و :Uه=G .ن ه [ mاز
ای ﺏ ﻡّ8ت  ٢ه ﺏ8ون )'" ag1ی ﻡ) ا .در
ﺡ 4ﺏ ﺱ' ﺏ'د Mا.87
ﻡ از  m;3ﺏ ا13 !IIا7ن و )ر'%ان ﻡ! 1Bاه= "
7ﻡ ه .ا'Xا !Kو ﺡی1B :د را " [ mاز [; ;ﮥ
ﺏ ٢٨ ،.8ژا17ی ،ﺏ ﻡ ارﺱل 7ی;.8
[ ًPم ه1B .د را ﺏ Gدرس ای cزی' ارﺱل );:8
contact@marxy.com

ﺏ'ا .ﻡqه8ۀ "Vوی' ﺏ '" mاز ای "Fه'ات ﺏ ;a
زی' ﻡ'ا7 3ی:8
http://www.facebook.com/album.php?aid=3622
0&id=1627921498&ref=mf
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ﻡ"ا[" # :وز! ﺱ  زداﺵ' "ا= "Mزاد ﺵ
اﻥ!
$%ارش ا"د -(CLA) !71) cXﻡ'ا)m
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=ﻡ" : 9درس ه  اﺵ Aل  ر Dﻥﮥ ر   Cاﻡ,؟
 Zش  "Lاز =ﻡ"9
""   :Zا

1 ٨ریﮥ ٢٠١٠
ﺏ''%دان :ﻡ:7I
ﻡ)ﮥ ﺱ 13ان ّل در ا ،«2Hﺱ ﺏر ﺏ زﻡ!7
 yدو 8VU :دا" :
دی*' ﻡ1)1ل  M8اﺱ .:اﺡ ً
'%وه! را )  IXای ﺏ! 8Xا! ﺏ  M8و ﺱزﻡن
ی ﺏ1د .8;) B ،اﻡّ در ای اﻡ' 1B :رد.
ﻡ+ﻡت دو! ;gن ﺏ' Gو "q :ر از ﺱ.1
1)Gن ه .ﻡ TICﺏ1د'" ) 87دی 8دا;!V" g 8
ﺏ*' .87در 27ی ،:ﻡ+ﻡت دو :هﮥ  ،j%روز [;
; 1ری ،ای ﺱ ز87ا !7را ﺏ ﺱ ﻡ Mﺡ!+I" 4
Gزاد )'د .87ﺏ'اwU .ت و [ ،4Iای ی aرا Mﺡc
Gﺏ'وﻡ;8ا 7ﺏ1د .در ﺡG ،:++ن ه ای ﻡرز Mرا ﺏB
اG .87ن ه ' ﻡ! )'د ) 87ای دﺱ*' .ه ،ﻡ'دم
 '2را ﻡ'1Xب و ﻡ1B JPاه 8ﺱ.:B

ﻡ Mدﺱﻡ' اﻡل ،ا ّو ﺱ*'د ا{ل )ر7Bﮥ در و
[; M'Hﺱز .ریﺏ aIاﺱ:؛ ﻡرز Mاّ31" ) .
)ر'%ان ﺱ'اﺱ' )1qر و 23ن را ') eI3د؛ 'gا )
ای وا7 ،Uد د1ار .ه .ﻡ1Iن ه  '7در [!
ﺏ'ان اVUد ،.و GﻡدG !%ن ه ﺏ'ا .ﻡرز Mﺏ1د.
اﻡّ ﺡ! ﺡ ) yاVUد رو "jf)" .ﺏ12د ﻡ! یﺏ،8
ﺏ) '" mر'%ان و 1ف روزا$ون ﺏران ،ای
"ﺏ12د" را ﺡ .8;;) !7 4ﺏ;ﺏ'ای ،ﻡ ﺏی 8از ای
' :اﺱد =;) Mو *7ه! ﺏ و :ّKاﻡ'وز
)ر'%ان ﺱﺏ bریﺏ aIدا ﺏ= و ﺱ! );= از ای
ا{ل درس هی! ) =;) eﺏ'ا .ﻡرزات Gی; ) M8در
دورۀ [ mرو ﻡ ً Iرخ 1Bاه; 8داد.

اﻡّ  4Xای ﻡ1K1ع رخ داد :دﺱ*' .ه ه= 1gن
 !7ﺏ1د ) ﺏ' ز1 M8[ =Bد؛ 17Bاد Mه و '%وM
ﻡ] cّqﺏ'اG .زاد .ای ﺱ ز87ا [!7ﺏ  .3ﻡ"= '%
و ا aری 7YU ،Cﺏ ﺏ )'دن ﻡ'دم [ﺱ داد.
از Gن زﻡن ،و13د ز87ا7ن ]ﺱﺱ![ ﺏ ﻡیﮥ 'ﻡر.
دو8" :ی .8 cﺏ1رو)'ات ه .دو :ﻡ! 1Bاﺱ;" 8
ه'  gزود"' ای ز87ا7ن را از 1Bد دور );;.8
)ﮥ ا «2Hﺏ 17Bاد Mه و "ﻡ! ﺱ); ا «2Hﺏ
 'YBﺡی :ﺱ'ﺱ 7Cو اﺱ1ار "'ی.:% a
ﻡ رز اداﻡ دارد!

"ریﺏ aIوی;8وز ا 87دورز") ١ر 7Bا .در 1%
ﺏ1د ) [; M'Hه3 .ی*$ی وی; ٢cﻡ! ﺱ .:Bای
') :در اواﺱ hﺱل ' ٢٠٠٨وع ﺏ 'Bوج ﻡ -
yGت از )ر') 7Bد و ای ﺡ')) ّ31" :ر'%ان و
7ی; M8ن "واﺡ ١١١٠ 8ا"دیﮥ )ر'%ان ﻡ 8ﺏ'ق،
1

Republic Windows and Doors
) Vinyl ٢وای;@[ !X17 :(cﺱ aﺱ ) :Cﺏ 1;Xان
[ m1دی1ار ،T) ،اﺱب و اﺙﺙﮥ ﻡ;$ل) 8I3 ،ب و M'f
ﺏ )ر ﻡ! رود )م(.
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رادی 1و ﻡ ) "(U.Eرا 17 eI3د .و !Uﺏ
)ر'ﻡین G ،8 %ن ه ﻡ ّ 2;" ) 878 !X8دار87
 .3ﻡ yGت 83ی '"8را ﺏز ﻡ! );;) .8ر'%ان ای
ﺡ'ف را ﺏور '7د 87و 'وع ﺏ د7ل )'دن )ﻡ:71
هی! )'د ) 87ﻡyGت را از  1%ﺏ'ون ﺏ'دM
ﺏ1دG .ن ه  ) 8782ای )ﻡ1ن ه دار 87ﺏ )ر7Bﮥ
83ی '"8و ﺏ8ون ا"دی ا .در " 'ِ 2رد او" ١در ای:
Gی1ا ﻡ! رو;g .87ن ) ﺏً8ا ﺏ Gن ﻡ! ['دازی= ،ای cX
ﻡ) c+ر'%ان  !q+7ﺡ"!  IXریoرد  ،I%ﻡ8ی'
Xﻡ cﺱﺏ bریﺏ ،aIای )'د.
در "ری  ٣دﺱﻡ' ،ریﺏ aIا@Xم )'د ) ﺏ@I
)ر را ﻡ TّU1ﻡ! );8؛ ای  cXﺏ'ا'7 .ی ﺏ'و!7
@
ﺏ  !72%7 'F7ﺏ1د ،اﻡّ ﺏ'ا1B .د )ر'%ان ا ً
17 M8;;)'*Ifد ) .$g .اF7رش  !7ر :ای ﺏ1د
 bﺱ;1ات 8Bﻡ :و ﻡ$ای.
) ﻡ1Iم  8ﻡ! 1Bاه; 8ﺡ ّ
"@Pت )ر'%ان را ['دا .8;;7 :Bای )ر +7
ﻡ17U =+ن وارن )اPBری ﺏ'ا8" .ی cو ﺏزGﻡ1ز.
)ر'%ان( ٢اﺱ:؛ ﺏ ﻡ e31ای 17Uن) !IP" ،ر7B
ﻡ! ﺏی 8دﺱ ٠ =) :روز [ mاز و1Uع Gن ا@ّYع دادM
 bﺱ;1ات 8Bﻡ :ﺏ
1د و  ً ;Kﺏ ﻡّ8ت  ٠روز  $7ﺡ ّ
)ر'%ان ['دا'% :Bدد) .ر'ﻡین ﻡ ّ) 878 !X8
اﻡن ا'3ا .ای 1Bاﺱ را 87ار'g ،87ا ) ﺏa7
Gﻡ'ی ٣اً'Bا اXرات 1Bد را ') JPUد Mاﺱ.:
ا) '%ر'%ان در ای ﻡ'ﺡ Iدﺱ :ﺏ ا8Uاﻡ! $7د Mﺏ1د،87
ﺏ اﺡل زید )ر'ﻡین ﻡ b1ﻡ!  " 878از ای
G +7ر 17Uن در ﺏ'و 87و ای واq7 ،:ّUن ده;8ۀ
ﻡ8ودیّ :ه .ا" ﺏ ﻡ;ت F7م ﺡ) !U1+ر'ﻡین
اﺱ) .:ر'%ان در 1Xض "17U " 8;'% =Vن را ﺏ
1ۀ 1Bد "8;;) "+7؛ Gن ه ﺏ@) Iر 7Bرا
 bﺱ;1ات 8Bﻡ1B :د  878و
ا{ل )'د 87و 1Bاﺱر ﺡ ّ
ﺏ ای ﻡ1K1ع ار') Mد ) 87ﺏG a7ﻡ'ی اً'Bا ﺏ
1

Retraining

and

Red Oak
Worker Adjustment
Notification (WARN) Act
3
Bank of America
2
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وﺱIﮥ دوH7 :ت ی و ﺡ17 ) yﺏ :ﺏ )ر'%ان
رﺱ1[ !) ،M8ل 87ارد!
" =Vا{ل )ر 7Bدر رﺱ 7ه ﺏ 1;Xان " !IXﻡ ً
@ ﺡ87 :++ارد.
1Bد13ش "1Vی'  M8اﺱ ) :ا )ﻡ ً
;gن ) ")رy .ی8رﺱ"17 ،٤ی;8ۀ )ﺏ! 83ی 8در
ﻡ1رد ای ا{ل ﺏ 7م "1رش در 1%س Gی :8;Iا{ل
)ر 7Bدر  1%و Gن  gدر ﻡ1رد ﺏ'ان اVUد.
ﻡ! 1%ی ،٥"8ار Mﻡ! );) ،8ر'%ان واﺡ ١١١٠ 8ی.1
ا .ﻡ ّ !"8ﺏ1د ) $7دی! ") !IPر 7Bرا اF7ر ﻡ!
) 878qو در وا JUا{ل ه .ﻡ) b1ر 7Bه .ﻡ
ﺱز7) .دا در ﺱله .ا 'Bرا ﻡ') Pد Mﺏ1د .87در
@ از
) Kر'%ان و ﺱزﻡن ده;%8ن )رً U 7B
)ر'%ان در '%در ) m;3ر 7Bه .ا{! در
و$7و @5ﺏزدی') 8د Mﺏ1د .87ای ") aه [ mاز ا@Xم
" !IPﻡ1رد ﺏ 'Uار  '%ﺏ1د و در  H7و!U
زﻡن )ر 'ا رﺱ ،8ره' .ﻡ1" !Iا :7اﺱ'ا"- .6
ا .ﺏ'ا'[ .وز2;q[ .د ده13 ) 8را 7و رزﻡ;M8
ﺏ1د و از 'Yی'H" bﺏﮥ +Y !3ﮥ )ر '%ﺏ ا!II
ﻡ1B aرد Mﺏ1د.
ای ")13 aاب داد و ﺏ  ،) 8q7 !1Y :7در
 ١٠دﺱﻡ' ،ﺏG a7ﻡ'ی و  ![ .!3ﻡ1ر%ن 4g
 bﺱ;1ات 8Bﻡ) :ر'%ان را ['دا:B
1Uل )'د ) 87ﺡ ّ
);; .8ﻡ در Gن زﻡن " uK1دادی= ) ای ['وز.
ﻡ8ود اﺱ'g ،:ا ) 1B g'%اﺱ ه .ﻡ;! ﺏ'
 bﺱ;1ات 8Bﻡ :ﺏ'Gورد ،M8 Mاﻡّ )ر 7Bه=
['دا :Bﺡ ّ
;gن 'Uار اﺱ1 cP" :د و )ر'%ان ه;1ز {1B cد
را از دﺱ :ﻡ! ده;.8

٦
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Kari Lydersen
Revolt on Goose Island: The Chicago Factory
Takeover, and What it Says About the
Economic Crisis
6
JP Morgan-Chase
5
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)ر 7Bدر 1ریﮥ  ٢٠٠٩ﺏ وﺱIﮥ "ﺱ'ی 4ﻡ'ی"$
 ١.ﻡ1Iن دyر 'Bی M8 M8ﺏ1د .ر45
ﺏ :U
٢
') :ﻡ1)jر1) ،ی ﺱ1ری" )) 4و83ان ا"!X3
ه= دارد( ﻡ ّ ) 8 !X8ه8ف او اﺱ8Cام ﻡ8ّ Hد "ﻡ!
)ر'%ا !7اﺱ1B c{ ) :د را از دﺱ :داد Mا87؛ اﻡّ
ا);1ن ) ی aﺱل  '7 ١٧ 2;" j%از ) ٢ ٠ر'%
ا !Iدوﺏر Mاﺱ8Cام  M8ا" .87ﺱ'ی 4ﻡ'ی "$ﻡ ّ!X8
ق
اﺱ :IX ) :ای )ر ،ای اﺱ ) :ر ) !Uاز ;8و ِ
17Uن اﺡ و ﺱ'ﻡی j%ار .ﻡ8ّ Hد Gﻡ'ی )(ARRA
دری') :د Mا ،87ﺏر [ی "' از Gن  .$gاﺱ) :
اF7رش را دا; .8ای ﺡ'ف درﺱ :ﺏ 8ی  ،7ای
q7ن از اP7ط ﺏزار و 1"7ا !7اش در دادن { cﺏ
ﻡ'دم ،و ه=  ;gﻡ8ودیّ :ه .ا" ﺏ "' ه.
) eو )ر" ﺏ'اH7 .ت )ر'%ا ) !7ﺏ از دﺱ :دادن
{ cرو ﺏ رو ه; ،8دارد.

 bﺱ;1ات 8Bﻡ ،:ﺏ رو;! ['وز.
ﺏ دﺱG :وردن ﺡ ّ
و 717ﮥ ﻡرز Mﺏ'ا .ﻡﺏ+Y !+ﮥ )ر '%ﺏ1د ،اﻡّ در X
ن  U.Eاز ")-a
ﺡل ﻡPت و 1Bاﺱه) .ر'%ا ِ
ه7G .ن  e+Xﺏ1د a)" .هG .ن ه ﺏ رو;! q7ن
از ﺏ! " !2ّ31ﺏ ﻡwﮥ 1Uا 7ﺏ1رژوای! ﻡ! داد ،اﻡّ
1Bاﺱ هG .ن ه درون gر1gب هن ﺏزار .ﻡ87
) F7م ﺡ !71;) !U1+از Gن دع ﻡ! ); .8ی;! 'ض
Gن ه ای ﺏ1د ) )ر 7Bﺏی1 cP" 8د1g ،ن
ریﺏ aIور  M8اﺱ .:ﺏ ه' ﺡل ،از Gن ) 3
Serious Materials
Kevin Surace

1
2

.١

ن ﺏ .'" mﺏ )ه mدﺱ$ده و ﻡ$ای ،و
)ر'%ا ِ
") !IPر 7Bه در ﺱل ه m[ .رو ﻡ1ا 3ه;،8
ﻡ  2;" 7ﺏیG 8ﻡدۀ ﻡرز Mﺏ= ،ﺏ Iﺏی1B 8اﺱ هی!
را [ mﺏ*jاری= ) اداﻡﮥ " 81و ﺡ { cهین را
" :8;) wﻡ !Iﺱز';) :" .ل دﻡ')1ا"a
)ر 2;" ..'%ای  71%اﺱ ) :ﻡ! "1ا =7از ﻡcfq
ﻡ131د دع );= و { cه83 .ی .8ﺏزی= ،ﺱuP
ز%87ن را ا$ای mده= و ه= ;gن ﺏ "y) 81ه و
8Bﻡ"! ﺏ'دازی= ) ه ﺏ Gن 7ز داری=.
و ﺏ' ﺱ' )ر'ﻡین ریﺏG g aIﻡ8؟  IXریoرد
 ،I%ی"! رﺱ! 1رت  '%و او ﺏ ه'ا Mدو
ر 45ﺱﺏ bدی*' در ریﺏ aIﺏ  c3و [1ل 1ی! از
'Yی :)' bه .دو! در "@ش ﺏ'ا .ا+7ل ریﺏaI
 Gی1ا ﻡ =2اﺱ.:
ﺏ )ر 7Bا .ﺏ8ون ا"دی در رد او ِ
او را ﺏ وﺙ+ﮥ ﻡ1Iن دyر ) ،.از  ١٠ﻡ1Iن دyر
[ی Gﻡ M8و ﺏ ای ر =Uرﺱ M8اﺱG ،:زاد )'د.87
دادیران ) ١!7) 1در وا JUایHد 'ای- J3 ) !P
Gور .ﺏ '" mاد را  I% IXو ') ﻡ ﺱ،:B
ﻡ8ی1ن )ر'%ان واﺡ ١١١٠ 8ا"دیﮥ  U.Eﻡ! داG .8;7ن-
ه  2;" 7ﺏ د7ل )ﻡ :71ه ر; ،8ﺏ Iای ا{ل
)ر) 7Bی;! " !PCرﺱ! از 17Uن( ﺏ1د ) ﺏ I%
ا3ز87 Mاد ﻡﺏ !+ﻡ8ار را ) در د"' )ر 7Bﺏ1د،
7ﺏ1د );8؛ از  I3ی[ cور [1ی;! ) 5$3ت 'Yح
)ر'ﻡین را ﺏ'ا .ا+7ل ﻡ yGت ﺏ ایG :ی1ا
 =qg .1I3ه :xﻡ8ی'ۀ 1Bدنq7 ،ن ﻡ! داد.
ای از Gن  3اهّ :ﺏ .'" mﻡ! یﺏI% 2;" 7 ) 8
ﺏ'ا7 .ﺏ1د .ز) ٢ ٠ !%87ر '%در  1%دﺱ
 M8gﺏ1د '" =) ) ،از دو ﻡ 4[ Mاز Gن ) I%
IXت را در "رد او" fGز )'دG ،ن )ر ) ،7Bاز
ﺱل ّ ١٩٨ل ﺏ1د ) ١٢٠ ،8 cP" $7ر '%ا'Bاج
و 3ﻡ ا .دی*' ه= 7ﺏ1د .8
"; 2اXل )ر'%ان ﺏ1د ) اﻡن داد%ه! 8ن I%
را ،ه' 8;gدر هن F7م دادرﺱ! ) ﺏ  J7اﻡ]ل او
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ﺱزﻡن ی اﺱ' ،:اه= )'د 8;g .ﻡ :ّU1ﻡqﺏ در
)1qر ه:؟ در اوKع اVUد !71;) .ﺏی 8از "م
) eو )ره ﺏ1Cاه= " د' و دﺱqن را ﺏز );;.8
ا !)' '%وا ً Uدارد ﺱ1+ط ﻡ! ); ،8اﺙ".8;) m
)ر'ﻡین ﺏی[ 8ﺱ 1*Cﺏ; !8ﻡ 7ی'B 8ج ای ﺏ'ان
را ﺏ8ه=!
ی $g aرو اﺱ ::ا{ل )ر7Bﮥ "ریﺏ aIوی;8وز
ا 87دورز" P+7ﮥ  !PXدر ﻡرزۀ +Yﮥ )ر '%در
 mرو
Gﻡ'ی ﺏ1د .ای وا ،Uا2م ﺏ mCﻡرزات [ ِ
1Bاه 8ﺏ1د " .ه ﺡ ،yﻡy+ت و )ب ه .ﻡ ّ8د.
را J3ﺏ ای ﻡرز M8 17 Mاﺱ.:
)ر'%ان ا"دیﮥ ی.1ا ١١١٠ .در 83 =Iی 8ﻡی cﻡ1ر،
"ﺱ'ﻡی دار :.داﺱ "7+X !7ه= Gﻡ M8ا!ّH" .87
 a)" !:7هG .ن ه در ﻡرز[ ،Mی ای :ﺏ'ا.
['دا Bﺏ  وا<@ ﻡ m[ ) !"@qرو .ﻡ 'Uار
دارد ،ﻡ ) !"@qدر ای  =Iه= Gﻡ M8اﺱ:؛ ی;!ِ 1B :د
F7م ﺱ'ﻡی دار ..ای )ر'%ان در  Kﻡ1K1ع
ﻡ;83 8ی .8ه; 8ﺏ 7م "123ر) .ر'%ان") ٢
') :ای;' ٣:;3ﺱ Bاﺱ :و I3ﮥ "G !{Iن
٤
ای;" ::اVUد ) ﺱ1+ط )'دG ...ن ه ﺏ [ Bﺱ;"8
ا cﻡ1K1ع اﻡّ ای اﺱ ) :درس ه .ای ﻡرز Mرا
"8وی );= و 'اﺏ*'ی=؛  7ﺏ 1;Xان )G !IXدﻡ) ،a
ﺏ'ا .ﺏ )ر ﺏ Gن ه در ﻡرزات 'دا+Y .ﻡن.
ﻡ;" :Jا'Xاض ﺱ1ﺱ!" )،(Socialist Appeal
'q7یﮥ ﻡر) :هG .ﻡ'ی ،دﺱﻡ' .٢٠٠٩
http://www.marxist.com/lessons-republicfactory-occupation.htm

 ،Cook County ١وا JUدر ای :ا;1ی) $م(.
2
Worker’s Republic
3
Insurgent
 ٤ﻡ rCqاﺱ1;X ) :ان  ،=Iﺏز .ﺏ 1;Xان )ر7Bﮥ
ا{! ،ریﺏ -aIﺏ ﻡ;123 .ر -.اﺱ) .:م(

.٢

ﺵ " ",Zال ﻡرز " ﺱ"  ر"2ان =ﻥ'رپ –
 ر"2ان در ﺱ "  ر Dﻥه   .Zام   ﻡ' cﺵﻥ و
ﻡS 8 Jت  '.,
اد   tر
"' :3ﺏﺏ') aای!
babakkasrayi@yahoo.com
در ﻡ Mژو ٢٠٠٩ 5از ی! از ﺏ$رگ "'ی )ر- 7B
ه .ﻡ ﺱز23 .ن';3 ،ال ﻡ1"1رز ) ،ا@Xم
ور*! )'د Mاﺱ$% ،:ار! دادی= .ا);1ن ';3ال
ﻡ1"1رز ﺏ fGز ﺏ'7ﻡﮥ ﺏزﺱز1B .د) ،رزار وﺡ7qﮥ
") !IPر 7Bه و ﺡjف ﻡ cfqرا در ارو[ fGز
پ ﺏ6Iی aﺏ1د )
)'د Mاﺱ .:ا ّو "Iت در 17Gر ِ
و)2ل/او[c
)ر7Bﮥ
در
'7
٢٠٠
) (Vauxhall/Opelﻡ1{qل ﺏ )ر .87ای )ر) 7B
ﻡ8ل ه .و)'ا ) (Vectraو Gﺱ'ا ) 81" (Astraﻡ! -
)'د 'ف  8;gهﮥ Gی; cP" ،M8و " 81ای ﻡ8ل ه ﺏ
ﺱی' )ر 7Bه در ﺱ'اﺱ' ارو[ ﺱ'د Mﻡ! 1د.
';3ال ﻡ1"1رز ا@Xم )'د Mاﺱ ) :در "@ش ﺏ'ا.
)ه ٢٠ mدر m' .8ﺏ ) :IXه4[ K+" m
از fGز ر)1د اVUد 2;" ،.در ارو[ c{ ٨٣٠٠ ،را
ﺡjف ﻡ! );17G .8رپ ) (Antwerpﺏ ) ٢٠٠ر'%
1Bد ،ا ّو )ر 7Bا .ﺏ1د ) ر :و در ﻡ MهG .ی;M8
ﺡ@ت ﺏر دی*' .در [! ﻡ! Gی.8
 a7رای ،!Iﻡ8ی' ا'3ای! او[" ::% ،cﺏی 8ی) aر7B
را ﺏ'ون ﺏ ،=qو ﻡZﺱG ،7ن ه= 17Gرپ اﺱ ":اﻡّ او
در  Kا') Kد ) ﺏ'7ﻡﮥ ﺏزﺱز" ،.م )ر-7B
ه .ﺱ'اﺱ' ارو[ را "Z" :ﺙ' 'Uار ﻡ! ده';3 .8ال
ﻡ1"1رز ).!3ام( در ﺏ'ی ،') .7اﺱG ،7ن،
2ن ،ا"'ی mو ﻡHرﺱن ه= )ر 7Bدارد و از
زﻡ :)' ) !7ا@Xم ور*! )'د Mو  %اﺱ:
) " 81را )ه mﻡ! دهG ،8ی;8ۀ )ر'%ان در ای +7ط
7 $7ﻡ1Iم اﺱ) .:ر'%ان Gن ﺏ 1VBص '*7ا،8;7
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'gا ) ﺡ8ود 'U '7 ٠٠٠ار اﺱ c{ :هیqن را از
دﺱ :ﺏ8ه;.8
 cﺱ!.اس.ﺱ! )8;) ،(CSCراﺱ1ن
وا"' 7پ ،دﺏ' ) ّ
ا"دی ه) .ر .'%ﻡ!) !IP" ) :% ،ر7B
 3ا .ﺏ'ا) .ر'%ان ﺏ6Iی aاﺱ) !IP"" .:ر7Bﮥ
ﻡ .81ﻡ] cای;3 ،ی :اﺱ .":ا"دی ه '*7ا !7هی!
در ﻡ1رد 1ۀ ﺏ'1Bرد .!3ام اﺏ'از )'د Mا .87در ﻡ1رد
") !IPر7Bﮥ 17Gرپ ﺡ! ﺏ ا"دی ه ی دو:
ﺏ6Iی aه=  .8q7 :ای واq7 :ّUن ﻡ! ده ) 8در
F7م ﺱ'ﻡی دار ) !7) .ﺡ eوﺱی81" c
ه; ،8ی;! +Yﮥ ﺱ'ﻡی دار8U ،رت 27ی! را دار87؛
ﺡ! ﺏ' 1Bد دو.:
ﺏر دی*' ﻡ12م ﻡر)! ﻡزاد " ،81وا uKو
رو ،و Xن  M8اﺱ .81" :ّ' .:در ﺱ'ﻡی
دار ،.ﺏ mاز 8Uرت 'Bی1" 8د Mه ﻡ! 1د .ی;!
y) cه،.81" .
 ،:ّ3 cﺏ'ا'B .یّ ) 8
درGﻡ8هّ ) .
)!  .:7ای ﻡ1K1ع ﺏ ای  :IXاﺱ ) :ا،!IU
ﺡ eاﺏ$ار " 81اﺱ :و ﺏ !FX mCاز ارزش "81
 M8را ﺏ 1;Xان ﺱ1د "Vﺡ eﻡ! ); .8ای " :IXم
ﺏ'انه .ﺱ'ﻡی دار ،.از  I3ﺏ'ان ); !71اﺱ.:
)ه' !723 mوش ﻡP ،ﮥ ﺏ$ر !%ﺏ ;:
ﻡ زد Mاﺱ.!3 .:ام ی! از ') :ه .ﺏ! ر.
اﺱ ) :ﺡ@"! وﺡ 7qرا در "@ش ﺏ'ا) .هm
'Kر و زین ه1B .د و دوﺏر Mﺱ1دGور 8ن ،ﺏ
ﻡ cfqو 'ای) hر'%ان fGز )'د Mاﺱ .:اﻡّ ";U
 eHXای;Hﺱ ::و !Uدو :ﺏ'ی 7ﺏ "'Yح اوراق
ﻡ" ١ﺏ ; :ﻡ ﺱز .ﺱ1ﺏ 8ﻡ! داد ،ای
 ،"Scrappage Program" ١ﺏ'7ﻡ ای :ﺏ ﺏ1د3ﮥ
دو! ﺏ ﻡ;1Fر 3ی*$ی;! وﺱی cﺡ cو  ;2) c+7ﺏ
ا17اع 83یG '"8ن ه ﺏ ه8ف "1+ی; :ی Jا"1ﻡ cو
'Bوج وﺱی cﺡ cو  =) c+7ﺏزد Mو ﺏ8ون )رای! از
Bﺏن ه .ﺏر .از )1qره .ارو[ی! ﺏ fGز ﺏ'ان
اVUد ،.ﺏ'7ﻡ ه .اوراق و اﺱ+ط )'دن ﻡ ه
را در ﻡ+ﺱ! ﺏ$رگ ﺏ 1;Xان اﺏ$ار .ﺏ'ا .ا$ایm

.٣

; :ه 8اﺡ .ﻡ :U1ﺏ1د .ای q7ن ﻡ! ده) 8
ﺏ'ا .ﻡ K+" ،ه .:اﻡّ ﻡ'دم 1" !7ا 8;7ﺏ8ون
ﺱ1ﺏ 8از 82Xۀ 'BیG 8ن ﺏ'Gی; .8ای ﻡّ8Hدًا " .8)Zاﺱ:
ﺏ' ای ) gول ﺱ1د'B .1I3 ،یy) 8ه ﺏ وﺱIﮥ
1Xم ﻡ'دم را ﻡ! '%د.
اVUددا7ن ﺏ1رژوا ﻡ ) 878 !Xّ8ﺏ '" mد 7از ر)1د
ﺏ'ون Gﻡ M8اﺱ .:در وا JUه= در ﺏ !wﺏ mCه q7ن
از اﺡ ه :و " rB7 81دا (GDP) !IBﺏ!w
)1qره دوﺏر' Mوع ﺏ ر') 8د Mاﺱ .:اﻡّ ای اﺡ
ﺏ :) J7؟ ﺏر .رو ﺏ ا$ای mاﺱ :و )هm
ﻡCرج 1Xﻡ! در ﺏ'7ﻡ 'Uار  .'%ر 45و رؤﺱ
دوﺏر Mﺱ1دGور .ﻡ! );; ،8اﻡّ درد و ر) 7ر'%ان
 '" bXﻡ! 1د.
ر 45و رؤﺱ';3 .ال ﻡ1"1رز !;IX !*;3 ،را IX
)ر'%ان 1Bدن ا@Xم )'د Mا .87ﺏ8ﺏ ،!Cری :Kو
ﺏر .ﻡ;'7 'Fو) .ر .!3ام در ارو[ اﺱ2;" .:
ی aرا Mﺡ cه) ،:ر'%ان ﺏی 8در ا"دی ه.
)ر1B .'%د ﺱزﻡن ﺏﺏ; 8و ﺏ ه' وﺱ Iا ) .در
اBر دار ،87در ﻡ+ﺏ cای ﺡ@ت ﻡ+وﻡ .8;;) :ﻡ از
دور Mا .ﻡ! j%ری= ) +Yﮥ ﺡ)=  M82ﻡ:ّU1
ﻡزش در 3ﻡ "82" :ی 8اﺱG .:ن ه ﻡ! 1Bاه;8
ﺏ ﺡ Iﺏ ﺡ1+ق و 'ای) hر'%ان1B .[ .3 ،د را
ﻡ= );; .8ﻡرزات 1H*;3ی7ﮥ ﺏر .در ﺱ'اﺱ'
ارو[ در  '%و )ر'%ان ';3ال ﻡ1"1رز ﺏی 8ﺏ;;) 8
"; 2را Mدع از ﻡ cfqو ﺱ uPزq%87ن ،ﻡرزM
اﺱ .:اﻡّ ['وز 2;" .در 1رت ا"د )ر'%ان ﺏ
دﺱ :ﻡ! Gی8؛ ﻡ "; 2در );ر ه= 8Uر";8ی=.
ﻡ;:J
http://www.marxist.com/gm-axe-comes-downworkers-antwerp.htm
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 :٢٠٠٩رد و ﻡ رز ; J
" ﻡ  #رSن
""   Zا

ﺱل  ٢٠٠٩را ﺏ mاز ه ﺱ! ﻡ!;ﺱ; ) 8ﺱ1+ط
ﺱﺱ! و ا !X3در [! ﺏ'ان ﺱ'ﻡیدار !723 .ﺏ'
8ه ﻡ1Iن )ر '%در ﺱ'اﺱ' 23ن "ﺙ'ات '*qg
j%ا.:
اﻡ ﺱل ﺏ ا{ل وﺡ M$f 7qﺏ دﺱ :اﺱ'اfG c5ز
 .8ﻡ1Iنه  '7 '7ﺏ1د ) 87ار" mاﺱ'اX c5زم
 !*;3ﺏ 8ت ی;PI IX 'Y aن  .8ﺡ8اcU
 !;PI ١ ٠٠ﺏ  cUرﺱ 878و "; ١٣ 2اﺱ'اq) !I5
2g .878ر  '7از ای ا'اد ﺏ دﺱ m"G :ﺏ@Pح
»دوﺱ g'% 878 q) «7ﻡ!;PI Iه '
 8;;)!7ای ا@Pح  !IBه= دوﺱ 7ﺏ .8ا{ل ﺏ
"Fه'اته1" .دMا .داﻡ زد ) ای وا :Uرا q7ن
ﻡ!ده ) 8در 23ن ای;' :7و اBر  ٢ﺱ2;[ ،Xن
)'دن '3ای= اﻡ'ی= از ه qد1ار"' اﺱ.:
اﻡ ا ) 'Uار ﺏ1د ﺏ fGز دور Mﺏرا اوﺏﻡ ه $g
"{' یﺏ .8اﺡ yدرﺱ :اﺱ :ﺏ*1ی= ) در "ری
Gﻡ'ی ه ر[123 4ر 7) .ﺡ! 3ن اف ); (.8در
ﺡ! وارد ﺱ1B :د  ) M8q7ای ه ﻡ'دم ﺏ او اﻡ8
دار .87ﺏر .از Gن !IYM3ه و اF7رات در  8;gﻡM
 ،j%در ﺡ! ) ﻡ$ان ﺏر .در Gﻡ'ی ﺏ ١ .١

].

ﻡ1Iن  '7رﺱ M8اﺱ;) 7]B ،:ر j%ا " .M8
Gن ) 3از 'BGی اC7ﺏت ﻡ1Iم اﺱ» ،:ﺡ$ب یس«
ﺏز ه= دارد ر 8ﻡ!);.8
"cان  ﻥ9
1Xا eUﺏ'ان ﺏ1B !7د را ﺏ 1رت ر)1د q7ن
دادMا 7;g .87در  .3دی*' ه= " uK1دادMای= 'fش
) M1وﺱ1وی1س در ﺱل  4[ ٧٩از ﻡ@د  !x[ '2را
7ﺏ1د '7د .ای 1ران ﻡ ')B eUﺏ1د ) ﻡ'دم را
') Bد .در ﺱ'اﺱ' 23ن:)' ،ه 1gن )' Mو
ریCا .87در ﺏ'ی 7ﺏر .ﺏ  ٣ﻡ1Iن  '7ﻡ!رﺱ 8و
=fا $*7ای 3اﺱ ١ ) :ﻡ1Iن  '7از ایه 13ا!77
زی'  ٢ﺱل ه; .8اﻡ ای [ین )ر  :7و ﺱل Gی;M8
ای ﻡ$ان ﻡ!"1ا 87ﺏ ﻡ1Iن ﺏ'ﺱ 7;g .8اF7ر
ﻡ!رود ارUﻡ! ﻡ] cای اﺡس '%م و 7+Xا:7 .
ﺏ دو :ایHد  8;)!7و ﻡ@qت »)ر (١) «17 '%در
اC7ﺏت ﻡ !Iو ارو[ی! ﻡ Mژو 2;" 5ﺏ.:'% y
17اﺡ! ﺏ$ر[ @U ) !%ی*Mه .ﺡ$ب )ر '%ﺏ1د87
ا);1ن ﺏ ['وز.ه .ﻡ)Fران و 'ال
دﻡ')1اته 1PBط )=رG 7ﺏ! و زرد [8ا )'دMا.87
ﺏ!1VB " .1ﺱز .در ای ﺡ1زMه ﺏ 'qیدGور
ﺏ8ﺏ!Cه .زﻡن " 'gاﺱ .:ﻡرس اﻡل  ٢ﺱل از
fGز اVXب ﻡo78ن j%ا اﺱ :و ای یدGور .ﺏ
ﻡ !U1اﺱ'[ ) :وز .ﺱ'اﺱ' .ﻡ)Fران واU
 gﻡ;ی! ﺏ'ا) .ر'%ان 1Bاه 8دا.:
ﺱر Mﺏ)» :Cر «17 '%رو ﺏ زوال اﺱ .:روز7ﻡ.
ن ﻡ'دو دی*' [' =gﻡ)Fران را ﺏ' ا'ا و
ﺱ ِ
روزهی! ) " !71ﺏ 'Iو ﻡ;18ن  c+7ﻡ 4IHﺱ'دﺏ'ان
و روﺱ17 .ز ای;';q7ل ﺏ1د !IB 87و :Uاﺱ" :م
 .M8اwح ﻡCرج 7ی;%8ن ﻡ g'% 4IHﺏ' "م
اﺡ$اب اﺙ' j%ا :اﻡ '3yم ﺏ)» 'qر «17 '%را ﺏ
1;Xان ﺡ$ب در دو :ﺏ!اXر ﺱ.:B
ای 'م اﺏ .8ﺏ ،'Iﺏ'اون و »)ر «17 '%اﺱ ) :دMه و
ﺡ! 8ه ه$ار را.ده;) .M8ر .'%در ﺡل ﺡ'K
:
ا@ [8; .وق را .ه= !7رو .87ه'  gﺏ 8راﺱ ِ
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ﺡ$ب  ١٢ﺱل را ﺏ ا)]'ی[ :ر =FX !7در اBر
دا اﻡ ﺏ 'Iو ﺏ'اون  .$g 2;" 7از ﺙ'و";8ان
'*7ا ) 87ﺏر .از )ر'%ان را ﺏ 'YCﺱﺱ:ه.
['وﺏ$ی;1B 4د 17ﻡ 8ﺱBا .87ا !IUاز )ر'%ان
یسزد Mﺏ ﺏ'7ﻡ67 .اد['ﺱ» 7ﺡ$ب ﻡ !Iﺏ'ی«7
) (BNPروG .وردMا'% .87ی و ی7 aﻡ$د دی*' ای
ﺡ$ب ﻡM8 b1ا 87ﺏ [رن ارو[ را Mﺏﺏ; 8اﻡ
ﺏ'qی U 7ﺏ 31" cدر Gن اC7ﺏت ﻡ$ان :f
! )رزار » 7ﺏ
ﺏ1د .ﺏ'7ﻡ ر1رﻡ! 7ﺱِ 71
ا"دی ارو[« ) ) (NO2EUﺡ$ب ) :71ﺏ'ی7
و ﺡ$ب ﺱ1ﺱ') K'X :د 87را8;g .ا:'*7 !7
و ای ﺙﺏ :ﻡ!); ) 8ﻡرز Mدرون  m;3رﺱ!
)ر .'%ﺏ'ا .ﺏ'7ﻡا .ﺱ1ﺱ! ﻡ87 '7ارد .ای
ﺏ'7ﻡ .ﺱ1ﺱ! در  Kﺏ'ا .ﺏ 8q) mgن
»ﺡ$ب ﻡ «!Iو روا') 7دن Gن 'K $7ور .اﺱ .:در
ﻡ17 Mاﻡ' در @%ﺱ* 1ﺏ )رزار » IXا"دی دع
اﺱ" «.8;IﺏرUهی! از ای روی'د رزﻡ; M8را دی8ی=.
اﻡ 8+ =f'IXان  m;3در  .23ﺱﺱ!) ،ر'%ان در
1Xض ﺏ ﺱ :ﻡرز !; Mﺡ')') :دMا7 .87
Uﺏ 31" cدر ﺱل 12 ٢٠٠٩ر ﻡ8Hد ا{ل )ر7B
در ﺏ'ی 7ﺏ1د Mاﺱ1B .:ا%8;7ن »ا'Xاض
'q7ی
،Socialist
)Appeal
ﺱ1ﺱ!«
ﻡر):ه .ﺏ'ی-7م( ﺏ ﻡ1ج ا{له در Gﻡ'ی.
1B ;G "yاه; 8ﺏ1د اﻡ ﻡ8ته از 'BGی ﺏر) .
ه 8ا{ل )ر 7Bدر ای 3ﺏ1دMای= ﻡ!j%رد .در واJU
او 717ه .ا{له در ای $3ای'  7در ﺏ'ی) 7
در ای'; 8ﺏ1د) .ر'%ان وا"'1رد )'یل [ 4از ای)
ﻡ8ی'ی :ا@Xم )'د )ر 7Bرا " cPﻡ!);G ،8نرا
ا{ل )'د.87
ا{ل )ر 7Bاز اVXب ﻡوت اﺱ .:در ﺱ!P
ﺏ '"yاﺱ :و ﺏ ﺡی :ل "م )ر'%ان ﺏ'ون
7زﻡ; 8اﺱ .:ا{ل در وا"'1رد )'یل ﺏ M'Byو!U
[ین ی !*;" @X :)' ) :رو .ﺱ' )ر'%ان
 :'%و Gنه را "82ی') 8د ) ا '%از رو' 87وش
j*7ر 87ﺡ1+ق ﺏز!*q7ن را از دﺱ :ﻡ!ده; .8اﻡ

_.

)ر'%ان ﺏIﺱ :وی1xن درسه .ﺱﺱ! را 'اﻡ1ش
'7د 87و و) !Uر7Bن ﺏ "82ی !IP" 8ﻡ1ا8 3
Gنرا ا{ل )'د .87ا{له .وی1xن ﺏ ﺏزی8Iون و
 8 M8q) 8I7Gو  8;gﻡ Mﺏ) 8ر'%ان وﺱس در
$3ی' Mوای :و) !Uر7Bن ﻡ1رد ا'Bاج 'Uار :'%
ه ﻡ JK1را  .8;'%ای ا{له ا8Uاﻡت ﺏ'ا !7ﺏ
دﺱ) :ر'%ا !7ﺏ1د$7 ) 87دی aﺏ1د ه  $gرا از
دﺱ :ﺏ8ه; 8اﻡ ﺡ17 'Kد 87ﺏ8ون ﻡرز: M
ﺏ1Cر.87
) رد

 bX g'%ر)1د ﺏر .از )ر'%ان را ﻡ1Hر )'د
در ﺱل  1" !+X 47 ٢٠٠٨ﺏ8ه; 8اﻡ در ﺱل ٢٠٠٩
ه 8ﺏ1دی= ) ﺏmCهی! از )ر'%ان  IXاز دﺱ:
ر {cه و )ه mدﺱ$ده ﺏ [ 1Bاﺱ; .8ای
ﺏ1VCص در ﻡ1رد )ر'%ان ﺱ !7Bدر ;8ز.
8ق ﻡ!)'د ) و !Uروﺱ "@ش )'د'U 87ارداد ﻡ!I
ا"دین را زی' [ ﺏ*jار 87در ﻡ+ﺏG cنه ﺏ [
1Bاﺱ;) =f'IX .8رزار .زه' %Gدر ﻡX1Pت )
ﻡ!1Bاﺱ :اVXب را ﺏ 1;Xان '7د .ﺡ1ل
»{cه .ﺏ'ی7ی! ﺏ'ا) .ر'%ان ﺏ'ی7ی!« M1I3
ده ،8ﻡ8ی'ی :ﻡ1Hر  8در ﻡ+ﺏ cX cاVXب ﻡ 8و
ﻡ;) =Hر'%ان  e+Xﺏ; .8;qه اوا) 'Bر'%ان [:
در ﻡX1Hا .از اVXﺏت !1VB IXﺱز .د'
[ :در '%ﺏ1دMا .H7 ) 87ﺏر  JYUرا.
ب [G :qن ﺏ1د .ای ﻡرزات در 1Bد
)ر'%ان ﺏ اِ VX
ا"دیه) .ر .'%ه= اﺙ' j%اا 87و ای ﺏ mاز ه
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در ﺡی :از  .'3ه $در اC7ﺏت دﺏ' )!I
اﻡ1س-ی71ی ،Amicus-Unite) :از ا"دیه.
)ر-.'%م( وا uKﺏ1د.
ﺱل  ٢٠٠٩ﺏ ی aﻡ;! q7ن از  j%ی aدورM
ﺱﺱ! و fGز دور .Mﺏ .8ﺏ1د .ای [ین m"Gﺏز.ه.
ﻡ'ﺏ1ط ﺏ ﺏ'ان ﺏ !7و ['زنه .ﻡ'ﻡ! ) ﺏ'ون
ﺏ17 a7ر"'ن را  M8q) Tﺏ1د 87ﺏ1د و fGز
دورMا ) .در Gن )ر'%ان 'وع ﺏ  .'%H7از
ﺏ'ان ﺱﺱ! و اVUد1B ) .د را در Gن ی;') 8د.87
['[ :qد'{" Mات ﺏ$ر !%در %Gه! )ر'%ان 1رت
ﻡ!'%د و ﻡرزات ﺏ$رگ و "Cت  !"+Yدر
"8ار); h+ 7 ،8در ﺏ'ی ) ،7در ﺱ .!723 uPﺱ
 717ﺏا rB !IIاﺱ .:از ی'Y aف m;3
 c3 IX =FXاC7ﺏت در ای'ان )  =f'IXﺱ')1ب
ﺏ دﺱ :دو :ﺡ 'Kﺏ Bﻡ M8q7 !1اﺱ .:از "ری
ای'ان m;3 :ا@+7ﺏ! q7 ١٩٧٩ن داد ) ) +Yر'%ان
ای'ان "1ا7ی! ﺱ' !71*7ﺡ! ﻡ;1ر"'ی رژی= ﻡ uIرا
ه= دارد .از 'Yف دی*' 1" m;3دMا .در ه;8وراس
1) IXد" ) ﻡ cزyی را ﺱ'1*7ن )'د TK ،ار"Hع
را ﺏ' ﻡ@ )'د1" =f'IX .اG$;Y bﻡ ) .$ا'Bا اﻡw
) +Y ،8ر8" ) '%ار و ﺏ )ﻡ cی اﻡن
دارد دﺱ :ﺏ ﺱ' !71*7دو7 :ﻡ'qوع ﺏ 'ط ﺡ1wر
ره' u .ﺏ .87$در و$7و m;3 @5ﺏ11ار.
ه;oن ر 8ﻡ!یﺏ 8و دور Mﺏ .8ه1+" 8ی» :ﺡ$ب
ﺱ1ﺱ :ﻡ 8و$7و ،(PSUV) «@5ﺡ$ب "1دMا .ﺏ
ره'g .وز1B ،اه 8ﺏ1د .دی' ی زود ا@+7ب ﺏ11ار.
ﺏی'q[ 8و 8;) .و ﺱ'ﻡیدار .را در و$7و @5و در
1رت ﻡ :+1در "م Gﻡ'ی "y .ﺏ  mgﺏ8q
و ای 'ط ﻡ :+1اﺱ.:
ﻡcوده  اﻡ  "C
ﻡ8ودی:ه .اﻡ'ی= ﺏ mاز ه'  $gدر  ;3ﻡ8
در ا{7ن ش ﻡ! ) 871ا);1ن ﺏ [)ن )M8q
اﺱ .:ای "[ =Cی* Mﺏ$ر !%ﺏ'ا .ﻡ;ﺏG Jﻡ'ی و
ﺏ'ی 7اﺱ – :و ﺏ'اg .؟ اC7ﺏت ا'Bﻡwا .ﺏ
"eI+ه .وﺱ Jﺏ17 mد Mاﺱ :و 2;q[ 7د )'زا .و 7

..

Yن راMﺡ !Iﺏ'ا1" .دMه ارا .8;)!7 5ا '%ﺱ@ﻡ:
3ﻡ در  M1ﺏ'1Bرد Gن 3ﻡ ﺏ ز7ن ﻡ;1 4د،
[ 4ا{7ن ﺏی 8ﺱله .ﺱل ﺏ 1gبدﺱ! ﺱ'[ ﺏ.8
"; 2راMﺡ) cر'%ان و ده7+ن ا{7ن8 ،راﺱ1ن
ﺱ1ﺱ! Gﺱ1;3 .ﺏ! اﺱ .:ای "; 2از 'Yیb
8Uرت و رزﻡ;) +Y !%8رG '%ﺱ1;3 .ﺏ! ﺏ دﺱ:
ﻡ!Gی.8
ﺱل  ٢٠٠٩در ﺱ'اﺱ' BورﻡG ،7ﺱG ،ﻡ'ی.
1;3ﺏ! ،اVUده .ﻡ'Cوﺏ ارو[ و Gﻡ'ی ﺏ [ین
ﻡ!رﺱ 8و در ه ﺡل ﻡ1Iنه )ر '%ﺏ د7ل راM
! ﺏ'ان ﺱ'ﻡیدار .ه;.8
 !"H7از ﺏ8ﺏِ C
ﺱ'ﻡیدار .ﺏ ﺏﺏ :رﺱ .M8ﺏ'ان ﺱ'ﻡیدار.
ه' 8و[! ﺏ$ر .'%از " :7 81ﺏ ﺱل ١٩٣١
ﺏ1د Mاﺱ :اﻡ ﺏ " 31ﺏ ر 8ﺏزار  !723و "'
اVUده .ﺱ'ﻡیدار1X ،.ا eUﺱﺱ! Gن ﺱله در
ﺱ'اﺱ' )' .Mزﻡ ﺡ 4ﻡ!1د .ﻡ اVUد  !723و
ﺏزار  !723و ﺱﺱ !723 :داری= .ا@+7ب ﻡb1
ﺱ1ﺱ! در ی1q) aر ﻡ" =2ﺙ'1B '*qg .اه8
دا :و ﻡﻡ;! ﺏ'ا" .م 23ن 1Bاه 8ﺏ1دG .ﻡ'ی.
 "yدر  8;gﺱل  j%ﻡ')m;3 $ه !FX .ﺏ1دM
ن "1ل 3ﻡ
اﻡ "ﺙ' ﺏ'ان ﺏ ای ﻡ;! اﺱ ) :اﻡ ِ
رو1PB .ط ﺱ1ﺱ! در ﺱ'اﺱ' 23ن ﻡ131د اﺱ.:
ﺱ1ﺱ=  !723ﺏ ﻡ اﻡن ﻡ!ده 8ز !%87ﻡ1Iنه
 '7را ﻡ1ل );=1" ،ﺱ هه; 3ﻡ را 'Yح
ﺏ'ی$ی= و ﻡ'دم د 7را UرU Mر Mاز 1*7نﺏH7 !Cت
ده= .ای [ی !7ﺏ' وﺡ:qه .ﺱ'ﻡیدار;3 ،.
Uی cو '% ،'+ﺱ;*! و ﺏر1B .اه 8ﺏ1د .ای 3یM$ا.
ﺏ$رگ اﺱ.:
ﻡ; :Jدر دع از ﻡر)= ،وبﺱی'% :ای mﺏا!II
ﻡر)! ) ٢٣ ،(Marxist.comدﺱﻡ' ٢٠٠٩
))» (١ر «17 '%ا@Pﺡ! اﺱ 4[ ) :از "1ق
ﺱﺱ:ه .راﺱ !71" :ﺏ 'Iو ') ﺏ' ﺡ$ب )ر'%
اI*7ن ﺏ Gن ا@Yق ﻡ!1د.
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و<'  زﻡ  /در ه ﺉ ' "ز،
  ه  دﻥ؟

ﺡ! در ﻡن ای ﻡ'[ :ّU1یqن );;1) ،M8ﺏی! ه 1ر
1Bد را از دﺱ87 :اد Mا ،87و و !Uﻡ! ['ﺱ= 71*g
ﻡ اﺱ :ﺏ mاز 1) ٢٠٠ﺏی! ) در ﺱ: ٣ :X
ﺏ 8از  '2اﻡ'وز ١٢ ،ژا17ی ،در ﺡل ز !%87در ای
 '2ﺏ1د1" ،87ا 7ا 87ز M87ﺏ ،8;7ﺏ !wﻡ! 1%ی;) 8
ﺏ  'YBواﺱPﮥ ا !2ﺏ1د ،ﺏ !wﺏ  .8;C o7ﻡ!
1%ی; ) 8ﺏ  ،aché) gG 'YBد .Xﺏ') :در ﻡjهe
'Gی+ی!1)-ﺏی!( ﺏ1د ،ﺏ !wدی*' ﺏ 1Bش !7
ار Mﻡ! );; 8و ای ) "و !Uﺱ' :17ای اﺱ ،:ه
 $gدی*'1" !7 .ا "8;) mK1X 8;7اﻡ ﺏG 'qن ه
ﺏز ه= 1" !7ا 8;7ﺏور );;... 8
داﺱن ه ﺏور '7د !7ه; .8ه' ی aاز Gن ه ﺏ mاز
دی*' .ﻡ ﺏ'ا .$*7وB !Uل ﻡ! );= ) ﺡ'ت
ا'" $*7ی  c+7را ; M8ام 4) ،دی*' .ﻡ! Gی 8و ﻡ!
['ا" 87ای )  "...:7 .$gو ﺏر دی*' ﻡ ﻡ' ﻡ!
1م .ﺏ ه  ،71%ﻡ ﻡ 31ﻡ! 1م ) در "@ش
ﺏ'ا8[ .ا )'دن 13اب هی! ﺏ'ا .ﻡ8q7 q) .ن
ه ی aاز ه= و =7;;Yه= .ﺡ 13اب ه .زید.
و13د دارد ،اﻡ 13اب ﻡ ،ﺏ8ون  ،aای اﺱ ::ﻡ'گ
1" !7ا 87دﺱ$د "ﻡ! رویه و ز !%87هی! ) ﻡ'دم
ﻡ در ه !5اXد') Mد Mا 87ﺏ. 8
ﺡ1V" yر ); ) 8داری 8دوش ﻡ! '%ی 8و وان ﺡم
'وع ﺏ 'زی8ن ﻡ! ); .8ای اﺡﺱ! اﺱ) :

.٧

['وف را15ل ) ،در ﺡل ﺡ 'Kدر ﺡل )') aدن
ﺏ ﻡ ﺏ'ا .در ﻡ'دم هی! اﺱ'H" ،:ﺏ )'د .او
دوﺏر Mو دوﺏر7 Mم Bﺏن ه را ﺏ'ا .ﻡ "'ار ﻡ!
); ،8ﺏ'این ﻡ1B cاب و ";@+ت ﺏ'ا1B .ردن [8ا ﻡ!
); ،8و ﺡ! ﺏ'ا .ﻡ"y+ن ﺏ ﻡ ای M8ﻡ! ده ،8ا*7ر )
ﻡ! 1Bاهq7 8ن ﺏ8ه ) 8ز $ه'8+gر ه=  .1Uﺏ1د،
ا'7ژ .او را از او  M8[+7اﺱ. :
را15ل ﺏور دارد ) ز M87ﺏ1دن او ی aﻡ M$Hاﺱ::
"اﺡس )'دم ) زﻡ در ﺡل ﺡ') :اﺱ ،:ﺱ!
)'دم دﺱ= را ﺏ در ﺡم ﺏ'ﺱ =7اﻡ 'زش را Mر را
ﺱ') :Cد Mﺏ1د .و !Uﺏ M'Byﻡ8 b1م1" !7 ،ا=7
در را ﺏز );=') '% ،د Mﺏ1د .ﺙ 7ه'" .ﺱ;)! ﺏ1د.
' ﻡ! )'دم ه' $%ﺏ'ون 1C7اه= ر :و ﻡ xPﺏ1دم
) ﺡم در ﺡ! ) ﻡ دا mIBه= 'و 1Bاه8
ری .:Cو' ) !Uزش ﻡ ،8 TU1در را ﺏز )'دم،
1Iارم را [81م ،و ﺏ 8;gی ر bر= ﺏ'ون "
[;ه*ه! [8ا );= .ﻡX1Pت ﻡ! 1%ی; ) 8ز $یa
د1Y +Uل )8q؛ ﺏ'ا .ﻡ ٢ ،ﺱ :Xﺏ1د ".
Gری) cﺱ ،واﺏ .رواﺏ !1;) hدر ﺱرت ﻡ در
ه) .8) . ;3 ،!5ر .را ) و !Uز $ا"ق
اد در ﺡل اH7م داد m7ﺏ1د ﻡ! ﺏ; :8او دا :ﻡ1هیm
را ) M"1ﻡ! )'د! او ﺏ ﻡ ﻡ! 1%ی ) 8در ﻡن [4
'ز) Mر ﺱ" !7Iم ﻡ! 1د و ﺏ او 1PBر ﻡ! );) 8
ﺏ'ﺱ 8ه'ش  71*gﺏ  'F7ﻡ! Gی 8و )! 7@UX
13اب ﻡ! ده :8ﺏ  'F7ﻡ! Gی 1" ) 8در وﺱ hی aز$
ﻡ1هی :را )') M"1د Mا..
ﺏ  . %ری8$ا زایس'[ ،ﺱر .از )ﻡ ،51%ز$
ﺏ'"8ی ﻡ JU1ﺏ'ا .د7ل 7ن  q%ﺏ1د .او ﺏ ﻡ ﻡ! 1%ی8
) "ز) Mر روزش را "م )'د Mﺏ1د و ﺏ ﺏ'ون ر
" ﺏ'ا' . 7 .دا از $7دی'" aی ﻡ{ز ) ،Mﺡy
در وی'ا !7اﺱ7 ،:ن ﺏ'Cد .در ﺡ  m7qgاز
ا' aی $اﺱ ،:ﻡ! 1%ی ) 8او ﺱ 8Uم از ﺏزار دور
 M8q7ﺏ1د ) ﻡ{ز Mﻡ]' M) cو ری ) .$g .:Cﺏ 8از
ای ا"ق اد در 1fGش '% '%م زن )1ﺏی! دی*'.
در وﺱB hﺏن ﺏ1دG .ن ه Gﺱ87 eی M8ﺏ1د! 87
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اﻡ "ﺙ' j%ار "'ی داﺱن ،داﺱن ای8ا 4ﺏ1ررو،
د)' ﺏ mCاورژا 47اﺱ ) :ی! از او د)'ه.
)1ﺏی! اﺱ ) :ﺏ ) aﻡ'دم Gﺱ eدی . M8ه) !5
ﺏ دی8ن [ a$ه ه1Hم GوردG 87ﻡ .8در Gن  ،Fای
زن' ) ،ی Tﺏ  'F7ﻡ! Gی 8و! ی !IB ;+ﻡ=
اﺱ ،:دا :ﺏ د)' )1ﺏی! دی*' ) .ﺏ "ز!%
'3اﺡ! [ دا :رﺱ !%8ﻡ! )'د .در ه ﺡل،
)ﺏ; :دارو ه در ﺡل در ه=  در ﻡ ) !Iاو
 8;gﺙ m[ 7اید Mﺏ1د ﺱ1+ط )'د .اyن ﻡ1Iم M8
اﺱG ) :ن ا"ق ﺏ'qی Gﺱ eﺱ !7Bرا دی M8اﺱ.:
ﻡ'ی ) !wدر ﺡل رﺱ !%8ﺏ m2ﺏ1دم 1" !7ا:7
رو[ .ی mﺏی .8و' ) !Uزش 'وع  ،8ﺏی 8از
8;gی ﺱ رد ﻡ! 8ی= ،و 'زش 8+7Gر 8ی 8ﺏ1د ) ﻡ
از ی'Y aف ﺏ 'Yف دی*' ['"ب 8ی= .ﻡ ﺏ ه=
)') aدی= ،ﻡ او را  *7دا و او ﻡ را  *7دا
ﺏ1د .ﻡ ای;* 71ﺏ'ون .ر= ،و ﻡ او را در وﺱ hای1ان
j%ا= ) ه ﺱ17 !7Bا 87روی mﺏ"8
" .$gﺏ  ﺏ'1Bرد )'د؟ ز =Bد)' "" :ﺙ' 'Uار
:'%؟ "
".ه  .$gﺏ'ا .ﻡ ا"ق 7د .ز'7 .'{" mBد "
اﻡ ای ه  .ﻡ'3ا  .:7ﺏ 8از '" ;gﺱ! و ﺏ
)ل '2Uﻡ ،!7ای زن )1ﺏی! 'وع ﺏ دی8ن  !IBاز
ﻡ'دم ه ) !5وﺡ :qزد Mﺏ ﺏ*q7ن در q1fGن
'ا ﻡ! رﺱ') 878د .او و ی aد)' دی*' 2;" ،د)'ه.
ﺡ 'Kدر  3 . Fﺏ1د .87در 1Yل Gن e
ده !IB ،:qه " !$[ 31را ) ﺏ Gن 7ز دا;8
دری') :د .87ﻡ! "1ا :7ا" !Uﺏ'ا .ای زن در
ز $ﺏ8؟ ی .7 ;+ز !%87ه .زید .ﺏ1د ) ﺏی8
H7ت داد Mﻡ!.8

:#ﺵ 9ن ا Lت ﻡ'" ، cا  ر  
ه ﺉ ' ،ره Cر ا /ر ﻡ ﺵﻥ.

.٨

  در

17ی1ر1 ٢ ،ری'% .وه! از [$ن Gﻡ'یی!،
رغ ا@Vن دا8q7ۀ [G !$ﻡ'ی "y .در
هوا ،7اﻡ'وز ﺏ ﻡ 8V+هX !5زم  " 878در );ر "=
)1ﺏی! ) ،در ﺡل رﺱ !%8ﺏ 'Uﺏ7ن زﻡ 'ز Mدر
ای ﻡ) :ّIرا !5ﻡ! ﺏ ،8ﻡ1{qل ﺏ )ر '%د.87
رِو 1س وا)'  ،'713ﻡ8ی' ا'3ای! 27 -IFCOد.
) ﻡ1xل F7رت ﺏ' ﺏ1رﺱﮥ دا1Hq7ین Gﻡ'یی! در
ن ﻡه' و
دا1) M*q7ﺏ اﺱ" ::% -:ای [$ن 13ا ِ
ﻡG ،8ّ2ﻡدۀ 8Bﻡ :ه;G .8ن ه ﻡ8ر [1B !$د را
در )1ﺏ دری') :د Mا 87و ﺏ 1Yر ﻡ; 'Vﺏ 'د،.
:
Gﻡدۀ ﺏ'1Bرد ﺏ  mgه8o[ .ۀ ای ﻡZﻡ1ریّ ِ
'Kور .ﻡ! ﺏ;".8
ای [$ن ) ،از 'ود17 M%ار در '3 17ﺱ!
ﺡ')') :د" ،87ﺏ ) !q[ 1هی! [' از دارو و
"8ار)ت" ﻡ'ت 1Bد را fGز 17د.87
دا8q7ۀ [G !$ﻡ'ی "y .در ﺱل  ١٩٩٩ﺏ
1;Xان  !5$3از ﺏ'7ﻡﮥ )1) aﺏ ﺏ 'Uﺏ7ن
'%دﺏده .ﻡ و 13رجZ" ،ﺱ'% 4دی.8
دا1Hq7ین زید .از ایyت ﻡ M8در دا8q7ۀ [!$
ص
)1ﺏ ﺡ1wر دارG .87ن ه از 'Yی bﻡ8ار ّ B
['" ،!$ی= )) ﺏ "ﻡ' "Mﻡ'وف اﺱ (:را
دور ﻡ! ز.8;7
ﺏ %ﮥ  ،IFCOﺏ mاز  a$[ ١٠٠ﻡ) rّVCاز
 ،!Iاﺱ ،7و$7و ،@5ﻡ$ی ،I) ،aو )7دا( در
ﺡل )ر ﺏ "= )1ﺏی! در ه !5ه;3 ،8ی! )
 '7 ٢٠٠.٠٠٠از ﻡ'دم ،در H7ﮥ زﻡ 'ز3 Mن ﺏB
ا(ANSA) .87
'%ا 7ﺏ ا!II
ﺏ''%دان :د .ﻡ1Vﻡ!
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  روز  #از زﻡ " /ز :
 ه  ,tن  t"#را در ه ﺉ '  اه':از درﻡ =ورد.
'%ا 7ﺏ ا1 ٢) !IIریﮥ (٢٠١٠
"' :3ﻡ:7I
[1ر او [' ،47ه :!5ﺏ :روز [ 4از Gن ) زﻡ
'ز Mﺏ ﺏ! رﺡ! "م [ی :Cای )1qر را ﺏ 'زM
درGورد ،درﺱ :زﻡ ) !7ﺏر .از اﻡ8اد'%ان Bر!3
ﺏ 'BGی  ) !Xﺡ1wر 7Gن را در  BهZ" !5ی8
ﻡ! 17د ،در ﺡل 'Bوج از )1qر ﺏ1د Mا٩٣٨ ،87
 cه) !5
 aاه ِ
[ a$از )1ﺏ ،ﻡ ِ $[ ٣٨٠ I3
در )1ﺏ " =Iدی M8ا ،87ه= ;gن ﺏ و13د 'ای hد1ار.
) "'Hﺏ )'د Mا ،87در ﺡل H7ت 3ن ا'اد در ای
)1qر ﻡ! ﺏ;.8

.٩

ﺏ %ﮥ د)' )ر1س % 1"'Gرﺱ ،ی! از ا=" .wX
هه;*! )1ﺏی! ،ﺏر .از هران از ﺱی' ﻡ ،cIﺏ
'ض Gن ) 'ای hا'PKار .ﺏ ا"م رﺱ M8اﺱ ،:در
ﺡل ﺏز :q%ﺏ )1qره1B .د ه;" .8ﺏ'ا .ﻡ،
'ای hا'PKار .اداﻡ دارد ،ﻡ; !2در ﺏُ .8دی*'.
@  7از  'F7 P+7ﻡ c5ﻡ'"h
'ای hا'PKارً  ،.
ﺏ ّ'3اﺡ! ) ،از  'F7ﺱی' ﺏر .هی! ) ﺏ 1;Xان
[ﻡ 8ای 8[ 3ی8ار ﻡ!  -871ﻡ :71X 8;7ه.
اﺱ !2و ";ّ! ،ز =Bه1[ .ﺱ! ،و ﻡyری ،ا c*7ه و
" -851" eاداﻡ دارد".
ﺏ :روز [ 4از زﻡ 'ز'" rB ،Mی ;3ﮥ )a
ه1) .ﺏ ،ارا5ﮥ ﻡ'ا :Uه3 .ﻡ !$[ Jﺏ ﺏران
اﺱ .:اH7م )ره .درﻡ ،!7ﺏ12د ﺱ@ﻡ!';) ،ل ا'اد
 cU7ﺏر .و "1ا ،!qC7ﻡیّ 8ای اﻡ' اﺱ:؛ ﺏ
1VBص ای 'BGی ﻡ1رد ،ی;! "1ا ،!qC7ﺏ'ا.
 روﺡ! و  1wX r+7ﻡZﺙ'
ﻡ'دﻡ! ) 8یً8ا از ّ 1
 M8ا ،87ﺡ"! اﺱ .:ای ه ﺏ' !Bاز Gﻡره ه;:8
دی'وز ) ٣١ژا17ی( ،ﺏ mاز  ٠.٠٠٠ﺏر از ﻡ'ا:U
ه !$[ .ﺏ'1Bردار '%دی M8ﺏ1د '7 ٣ ٠٠ ،از 7Gن
ﻡ1رد ّ'3 cXاﺡ! 'Uار  ) 8;'%از ای "8اد١ ٠٠ ،
ﻡ1رد ّ'3 cXاﺡ! [ M8oﺏ1د ،Mو "'+ی ً  ١١٠٠ﻡ1رد
 1wX JPUرا درﺏ' ﻡ!  '%اﺱ.:

)1ﺏ 1q) C7ر .ﺏ1د ) دﺱ a) :ﺏ ﺱ .1ﻡ'دم
ه !5دراز )'دG ،ن ه= زﻡ ) !7ه;1ز اﺏ'ه'% .د و
ِ fر ﺏ  .3ﻡ M87از زﻡ 'ز ،Mه;1ر ['ا);q*7 M8
 ١٢ eژا17ی 8 ،ه  '7از ﻡ'دم ه !5در
ﺏ1دِ  .
ﺡ! ) ا17B .wXادۀ 1Bد را در ﺏ{ '% cﺏ1د ،87ﺏ
ﺱ :ﻡ !Iر;$[ ) 8ن )1ﺏی! ﺏ ﻡّ8ت  ١٠ﺱل
اﺱ :در Gن اﺱ'+ار دا ا .87ار" !qاز ا'اد ﻡ'Hوح،
ﺱ !Iاز ا3د در Bﺏن ه .در  8;gﺱ،:C7 :X
ه'ج و ﻡ'ج و  !*Gﺏ' )ر ﻡ'ا :Uه!$[ .
ﺱی ا; M8ﺏ1د ،اﻡّ ا);1ن  =F7و ﺱزﻡن در ﺱ
ﺏرﺱن [ی :Cو 2gر ﺏرﺱن 'ای! )
[$ن ﻡ در Gن ﻡ1{qل ﺏ )ر ،87ﺡ'ﻡ  M8اﺱ.:

m
د)' )ر1س  1"'Gﺏ ﻡ ا@Yع داد )  ُ7ﺏِ C
"1اZ" !qC7ﺱ'% 4دی M8اﺱ ) ،:ای ﻡ1K1ع ﺏر
ﻡﺙّ' 1Bاه 8ﺏ1د "'gا ) ﺡ! [ mاز ز ،$ه!5
 8Uه' 71%ﺱ'وی1X 4ﻡ! از ای 17ع ﺏ1د Mاﺱ".:
ا ه  $gﺏ ﻡ'گ و @) :در H7ﮥ زﻡ 'زM
1 !7 @Bد$[ .ن )1ﺏی! و [$ن ه5ی!
) در )1ﺏ " =Iدی M8ا17 ٢٨٠ ،87زاد را ﺏ دG 7وردM
ا ) 87از ای "8اد زاین ١٨٣ ،ﻡ1رد ﺏ ﺱ$اری
1رت  '%اﺱ:؛ ﻡ '" =2از هﮥ ای ه Gن ) در
ﺏرﺱن ه' .ای! ،هن 1Yر ) [$ن $7
"8Vی') bد' ،87ای hاﺏ8ای! ﺏ'ا .ﻡHﮥ ﺏران،
Gﻡد Mو ﻡّ2ﺱ.:
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ﺏ @Xو$[ ،Mن ﻡ در ﺡل "ه1Hم" ﺏ ﻡدی و
[ر هی! ه; ) 8ه$اران  '7از ﻡ'دم ه !5در Gن
ه ﺏ 1رت دﺱ  !3و 'qد Mز !%87ﻡ! );;.8
دی'وز"2 ،اﻥ ه ) 8وا);ﺱ1ن $) 8ّ Kاز ﺏ1د
) در اﺱدی1م "1ل [1ر"1 47'[ 1رت .:'%
ﺏر .از )1د)ن ) ،ه= ;gن '%ی ﻡ! );; ،8و "ﻡ!
) ) !7ﺏ Gن  3ر; ،8ﻡ1Vن  M8ا .87و13د یa
)رت زرد ،اH7م "$ری bرا q7ن ﻡ! داد .ﺏ ه :23
د)' '%اﺱ "8Vی') bد )  '7 ٢٠.٠٠٠از ﻡ'دم در
[1ر" 47'[ 1وا);  M8ا .87ه= G ;gن ه ﻡ1{qل
ﺱ :Bوا);! ﺱ  7%ﺏ ﻡ;1Fر ﻡ+ﺏ Iﺏ دی'،.
ﺱ' aBو ﺱ Mﺱ' ﺏ1د.87
ﺏ'اG .ن ) ﺱی' 5$3ت را  %7ره  ،=;7ﺏی8
ﺏ*1ی= ) هر .ه !$[ .در ه !5ه= ;g
ﻡ cﻡ'ا :Uه .روا ،!7و "! از روا;q7ﺱن و
روا !7$7ﻡ! 1د ) از )1ﺏ رﺱ M8ا 87و در ﺡل
Gﻡد8 Mن ﺏ'ا) .ر ﺏ )1د)ن و 13ا7ن در ) ه،
ﻡدی و [ر ه1[ .ر" 47'[ 1ه;) .8ر'%ان
ﺱ $7 !7Bﺏ ﻡ;1Fر ﺡی :از ای "ه1Hم" [،!$
در ﺡل "'ی Jرو'" 87ات [; ﻡ')3 $ﻡrCq" J
]ﺏر .ه[ ه; 4[ ) 8از و1Uع زﻡ 'زcP" M
 .8دو " از ای ﻡ'ا) 8;g !Y ،$روز Gﻡد1B Mاه.8 8
)ر'%ان 'Uار اﺱ8" " :اد ای ﻡ'ا) $را ) در ﺡل
ارا5ﮥ 8Bﻡت در اﺱن ه .ﻡ TICه !5ه; ،8ﺏ
ه :ﻡ1رد ﺏ'ﺱ8;7؛ ﺱ ﻡ') $دی*' ) ،ﺏ ﻡ'ا)!IU $
ﻡ ١٠ ً X1Hﻡ') $را " cqﻡ! ده ،8ﺏ'ا 8;g .ه ﺏ
"1ی bﻡ! ا .8ای ه روزهی! ﺏ1د Mاﺱ ) :و) TUر
$[ .M8ن ﻡ ) -ه= ;gن در 'ای hد1ار )ر.
ز !%87ﻡ! );; ،8ﺱ !Cو ری :Kرا ﺏ 1;Xان ر
1Bد [jی' ا ،87و ه'" 8س و وﺡ :qدر ﻡ Iه.
$7دی1B aد ه; -8ه' روز  uدر ﺡ! از 1Bاب
ﺏ'ﻡ! " ) 87$Bﻡ! ا'7ژ .و "1ان 1Bد را ﺏ' رو.
ﺏ12د .و ﺱ@ﻡ :دی*'ان ﻡ')') $د Mا1) .87ﺏ ،ه=
;gن ['1B =gد را " ،زﻡ ) !7ﻡ'دم ﺏ Gن 7ز دار،87
در ه !5ﺏ'ا'ا 1B M*7اه 8دا.:
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در ه ﺉ ' [  ،از    ٩_٠٠٠ر  cدرﻡ ن <"ار
,' "2
 ﻡر"; 4ه'877س'% ،ا 7ﺏ ا!II
[1ر او [' ،47ه -!5از زﻡن زﻡ 'زۀ  ١٢ژا17ی
");1ن ،ﺏ mاز  ٩ .٠٠٠ﺏر ﺏ وﺱIﮥ [$ن
)1ﺏی! " :درﻡن 'Uار  ،'%و  ٠٠٠ﻡ1رد cX
ّ'3اﺡ! 1رت  '%اﺱ .:ه' 8;gﺏ %ﮥ )ر1س
% 1"'Gرﺱ هه; );;8ۀ ﺏ'ی*د [ ،!$ﺏ در 'F7
G '%ی;8ۀ )1qر ،ﻡ'" =2ی ) :Uر ،اﻡ'وز ﺏ ا+7ل
"$2Hات و ['ﺱ; !$[ cﺏ دو ﺏرﺱن 83ی 8در
اﺱن ه fGز ﻡ! 1د.
د)' %رﺱ " uK1داد ) ی aﺏرﺱن در ﺏ1[ mCر
ﺱ (Port Salut) 1Iو دی*' .در )1را) ،(Corail) c5
ه' دو Iﮥ Uﺏ !2ّ31" cاز [ی :CدارZ" ،87ﺱ4
1Bاه.8 8
او ا2ر دا" :) :ﻡ'ا)83 $ی 8در اﻡ);! 1Bاه 8ﺏ1د
) ﺏ د1) cد [$2H" ،a$اتG ،ب  !q) 1و
ﺏ'ق ' 8Uای hﻡ'ا :Uه !$[ .ﺏ1د Mو ه .:ای
ﻡﺱّت  2;" 7در دوران 'ای hا'PKار 4[ .از
زﻡ 'ز ،Mﺏز 1Bاه 8ﺏ1د ) ،ه=  ;gﺏ 1Yر ﻡ8اوم
ﺏ ارا5ﮥ 8Bﻡت 1Bد اداﻡ 1Bاه 8داد.
"ﺏ دو ﺏرﺱن 83ی 8و ه :ﻡ')3 $ﻡrCq" J
ﺏر .ه در ای :ه .ﻡ ،TICﻡ در ﺡل ﺏ'دا
8U C7م ﺏ ﺱ .1ﺏ12د ﺱ= ﺏ82ا! در ه!5
ه=".
ﻡ1) a$[ ١ ٣٩ ً X1Hﺏی! " =Iدی M8در ای $3ی'،M
در ﺡل ﺡ 'Kﻡ1{qل )ر در ه !5ﻡ! ﺏ;) ،8
 '7 ٣٧از 7Gن رغ ا@Vن دا8q7ۀ [!$
Gﻡ'ی "y .ه; .8ﺏ'ی*د [1) !$ﺏی! در ﺡل
ارا5ﮥ 8Bﻡت در  ١٣ﺏ mCاز  ١ ٠ﺏ mCای )1qر
ﻡ! ﺏ.8
ﺏ''%دان :د .ﻡ1Vﻡ!
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راه   Cد ه ه:ار ﻥ "Nاز داﻥ ن وﻥ:وﺉ Sدر
  از  tوز
)را)س1 ١ ،ریﮥ ٢٠١٠
د Mه ه$ار  '7از دا1Hq7ین ﺏ ﻡ;1Fر q7ن دادن
ﺡی1B :د از ['زی :78هg 1%1وز و ا@+7ب
ﺏ11ار ،.و ه= " '% q3 ;gروز 13ا7ن"
) (3در )را)س[ ،ی :Cو$7و17 JّH" ،@5د.87
ای "Fه'ات 8;g 2;" ) ،ه [ 4از ا'XاKت
G :71qBﻡ 8 $ه " از دا1Hq7ین ا[1زی1ن راﺱ:
در ﺡی :از )7ل "1Iی$ی RCTV !1VB !71رخ
داد ،ﺏ "'  .'Bرﺱ 7ه .ﺏ ا !IIﺏ8ل .8
راﺏ'ت ﺱ'ا ) 1wX ،(Robert Serraا H7دا1Hq7ی!
"دا' M*q7ق" " ::%ﻡ 'Yف ﻡ'دم ه= و 8VU
87اری= " ﺏ او*ر! ا3ز Mده= ) و$7و @5را ﺏ!
ﺙت );".8
از  C7ﺱXت  ،uه$اران دا 1Hq7و )ر'%
13ان دا'H" M*q7ﺏ! ﻡ'7 !Iوه .ﻡ(UNEFA) uّI
 878 J3و راهی! 1Bد را ﺏ 1Xر از ﻡ; bYﺡ1ﻡ
ا .ﺙ'و"; 8و "';) :ل ا[1زی1ن وا JUدر 'ق
)را)س ،ﺏ ﺱ .1دا M*q7ﺏ11ارfG .ز 17د .87در
ای G ،3ن ه ﺏ ه$اران  '7دی*' از دا1Hq7ین و
ّ رو ﺏ رو .878
دا1Hq7ین ﺏ 8ا .ﻡ1ﺱ !+و "'ا 7هg" .وز ﺏ'ا.
ﻡ87ن ای 3ﺱ ":و "ﺱ eIﻡّ ،:ﻡVدر ،Mاﺏ$ار
" 81ﺏ'ا .ﻡ'دم" ،ﻡ! ر 878VUو در 1Yل ﻡ' ١٠
)1Iﻡ' .ﺏ راهی! ['دا ،8;Bﺏ 1Yر ) .ﺡ1ا!
ﺏ 8از  '2ﺏ )خ ریﺱ123 :ر.
ﺱ:X
ﻡ'ا1Iرس ،ﻡg ) !7وز ﺏ ﺱ';Cا !7ﺏ'ا .ﻡ'دم
['دا ،:Bرﺱ.878
ر123 45ر ﺏ ﺏن ای ) Gی;8ۀ ا@+7ب و )1qر ﺏ
13ا7ن ﺏ*! دارد ،از 7Gن 1Bاﺱ .8I) !q+7 " :را
ﺏ'ا1B .د .871 c5U
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ﺏ 1VBصg ،وز ﺏ ﺏن ای ) ﺏ1رو)'اﺱ! ،ﺏ$رگ
"'ی "82ی 8ﺏ'ا .ا@+7ب اﺱ :و q7 'YBن ﺱ Bﻡ]ل
اP7ط ﺏ1رو)'ا" aا@+7ب روﺱPB ،ب ﺏ 13ا7ن
 ) :%ا+7د .ﺏ; 8و ﺏ ﺏ1رو)'اﺱ! ﺏ'1Bرد 7ی;.8
ه= g ;gوز از ایHد "دوی ﺱ*'د 23ﮥ
13ا7ن" 83ی ) ،8روز 1 ٢ری ﺏ'ا .ا"د "ﻡ!
ﺱزﻡن ه13 .ان ﺡﻡ! ا@+7ب در ﺱ'اﺱ' )1qر ،ﻡ
13 ،JPSUV I3ا7ن ﺡ$ب ) :71و Bﮥ 13ا7ن
"و Yﺏ'ا .ﺡ$ﺏ! ﺱ'اﺱ' ،(PPT) ".و ه= ;g
 m;3ه و '3ی7ت )13 '" ag1ا7ن ،اﺱ+ل )'د.
gوز ،ﺏ ار Mﺏ ا'XاKت ا 'Bدا1Hq7ین
ا[1زی1ن ،ا@Xم )'د ) Gن ه از ﺱ*C7 .1ن ﻡ!I
و ایyت ﻡ M8ﺏ'ا .ایHد "ا@+7ب ر "!*7و "c
]['وژۀ[ "{' رژی= در و$7و @5ﻡ1رد اﺱد'U Mار ﻡ!
.87'%
" =+ﺏ;8 .8ی !"+Y 8در و$7و1B ،@5د را  m;3ه.
رUﺏ! ا[1زی1ن و دا1Hq7ین ا@+7ﺏ! در .w
ﺱﺱ! دو 1q) !PUر ،ﻡ;') 4د Mاﺱ.:
از ی aﺱ ،1ا)]'یّ :دا M*q7ه .ﻡ c+و !1VB
 C7در و$7و'+" ) ،@5ی ً  ٣٠٠.٠٠٠دا 1Hq7دارد،
"'% hّI" :و Mه .ا[1زی1ن دا1Hq7ی! راﺱ :و
ﻡ1رد ﺡیG :ﻡ'ی ً f ) ،از +Yت ﺏ yو ﻡ!7
ه;'U ،8ار دارد.
در ﺡ! ) دا M*q7ه'H" .ﺏ! ،دا M*q7ه .ﺏ11ار.
و ﻡ1ن ه .ا ) -!X3رو .ه= ر ﺡ8ود
 ٧٠٠.٠٠٠دا 1Hq7را ) 1Xﻡ ً از اqUر  '+و +Yﮥ
)ر '%ه; 8در 1Bد  .3داد Mاﺱ1U -:یّ ً ﺡﻡ! gوز و
ا@+7ب ﺏ11ار .ﻡ! ﺏ;.8
ﺏ''%دان ) :دﺱ :ه از و$7و) M"1) @5ﺏmC
ای'ان(.
http://www.venezuelanalysis.com/news/5138
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:2ارﺵ  از @ّ   /ﺵ9ﮥ ه'  ر"2ان ا"ان
:2ارﺵ از  ر"2ان  ر2
ر

ﺵ@" ارﺱ  "ا ﻥ"
زﻥ  ،2ﻥ  tر

  #ﺵ    
ای ) ﺏ g7ر،

در ای )ر) '7 ١٨ ،M%ر '%زن ﻡ1{qل ﺏ )ر ه;8؛
ﺱ ٥ " u ٨ :Xﺏ8از  ،'2ﺱXت )ر .ﺙﺏ :ای
)ر M%اﺱy .:زم ﺏ ذ)' اﺱ81" ) :ات ای )ر،M%
)  ً "8Xس ه .ﺏ 7*ّoاﺱ ،:ﺏ'ا' .وش روا7ﮥ
ﺏزار '2ه$U .وی و زH7ن و ﺱ;;8ج ﻡ! 1د و
ﻡZﺱّ) 7ر'ﻡ ﺏ'ا' .ار از ﻡت ،ه  M%از
ﺏ' egﺏ' رو .س ه اﺱد 8;) !7 Mو "; 2از ای
'Yی ،bﺱ! ﺏ ﺏ'  ١٠٠ﻡ1Iن "1ﻡن ﺱ1د ﻡ! );. 8
)ر'%ان زن در ای )ر ً "8X ) ،M%ز7ن ﺱ' ['ﺱ:
17Bار ه; 2;" ،8ﺏ ﺡ1+ق ﻡه ١٧٠ 7ه$ار "1ﻡن
اﻡ'ار ﻡش ﻡ! );;.8

 -ﺏ g7ر-

ﮥ ه*! )ر ١٠ ،.'%ﺏ.٨٨ 2

ادا !C1B .را در ﺏور.

:2ارﺵ از و  ّ @Vر"2ان ﺵ" ﺹ  ,ا  /زﻥ ن
)ر7Bﮥ ا" ،Iواﺏ ﺏ ') 7 :دو! ;ی Jا"I
زH7ن ) در )1Iﻡ' ّ 3 ٢٥دۀ زH7ن$U -وی واJU
اﺱ ،:ی! از ﺱ1دGور "'ی )ر 7Bه1 81" .ﮥ
qر  .1Uو ا"yVت [ !Iا" Iدر 'fب )1qر ﻡ1ب
ﻡ! 1د؛ )ر'%ان ای واﺡ ،8ﺏ اﺡب را%8;7ن و
ﺏرﺏ'ان روز ﻡ$د '7 ٨٧ ،ه; ) 8در ﺏ'"8ی 'ایh
@ 1Gد Mﺏ ﻡ1ا ّد ی! و ﺏ8ون اﺱدM
و در ﻡ) !Pﻡ ً
از ﻡﺱ aو 1ازم ﻡ1رد 7ز )ر ﻡ! );;.8

هﮥ PUر را "$Xی$م" PBب );!
) دﺱل هی :رو .دﺱ877 :
و )1د)1) 2;" ،:د):
ه'87 $%ا'g ) 87ا هﮥ د ،7ﺏ'ای:
از او $Xی.87'"$
ای )  8;Cﺏ ،!7$ه' روز

و ";:
ﺏ .1وا %ه B .و "ری aرا ﺏ*'د
از 'ط  e !*Bه
ﺏ! Gن )  bqXﺏز.
از ه1ش ﺏ'و.
در ﺏ' .زﻡ.!7
!7
داﺱن :7 !HX

yزم ﺏ ذ)' اﺱ ) :ﺏ و13د Gن ) ای )ر 7Bﻡ$2H
ﺏ "ﻡ! "$2Hات ﺏرﺏ' .و ﺡ cو  c+7ﺏ c
ﻡ M$7اﺱ ،:و! ﺏ 1رت "ّ .8ای  cXﺏ
1رت  7ا"1ﻡ" aو ﺏ'اq .ر ﺏ '" mﺏ'
)ر'%ان اH7م ﻡ! 1د) .ر'%ان در ای واﺡ!; 8
 h+ﻡه! ٢٦٢ه$ار "1ﻡن ﺡ1+ق ﻡ! 87'%؛ ﺏ8ون ه
 71%ﻡ$ای .دی*'G ،ن ه= ﺏ 1رت ه' دو ﻡ Mیa
ﺏر !;% .اﺱ ) :در ای ')) :ر'%ان واﺡ 8ا"I
ﺏ ٣ .yای; ﺏ 1رت ) !IVر ﻡ! );; 8و در اواc5
[ cVی' " $وردی ﻡ Mﺏر ﻡ! .871

) در  '2ﺱ'ﺱم Gور Gه ودود
هﮥ 'Xت را زی ِ' زﻡ
; !8ه را "PB "=7Bب );!
و )ﺏ1س  eه1) .د):
دﺱل ه 7B$G .ﺏ8
) هﮥ ز !%87اش را در 1Bد [ M8oاﺱ:
و زن هی! )  .3او،
ه را "$Xی$م" PBب ﻡ! );!.

ّ ﮥ ه*! )ر ١٠ ،.'%ﺏ.٨٨ 2
ن  -ه ا
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