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ر���� ��� ه���� 	�ا��� ه� �رد 	� ا����ان  
�� و �ام ��� ه� ؟؟ !ا����  
 

در ا+�ان "�وه�  *�(� و ا�)'�	�ت %$�! �� ا��#�م "��! ه�! 
 ؟ ! ا/س�-�, �(�

 
� و 78���6�ن ا4#���5 در ��34ن ا���2 در +��� 01ا%

 ! ا:����  	, 9دن ا+���ر 
 
  

   :  1س-� دوم 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   


 ا��� ��و�� �� 

   .  ��ور ��اه�
 ��د  ��� ��ح� در    ���

 ا��ان ا- ,�ا+$� �*() %�  ا�'&$%$ت در "!  ا��ح         : ١
 ه$- ا3��)�ص�  ا1س/��� '+
 و !   و �6ا�5 �ن در ���4 ا�

  8
 ��ور���$ه) %�  �'*��ت  :?+�ن ا3��)  و <=>;�+$ن ا:6$9


وش �س@ :      : ٢%   BC$;�       ��س  ؟�  ا+� �

   Eس  ا+� +$دداF  �سG و در 
E ��� H� -�=)� �+ا (�
  �Iان �% >�� $%

+
E ز8 در �ورد8 ح$د و�: و %
ون ME   ا3  - � �3ا�3 <$�& ا�L$�) را%

 8�9:$% HN:$;6 $+ �<+ات د�O� از+� �3%�د8  و P�� 5&Q:$% اول و ��O در<
(3$=E 
- �Gار �$و-  <�Lا�ا3  � %$:Q&5 +$ هU از T$ظ <$�&&%  در در<

 دار%  و %�ر3)  ر+' ه$ وز��= د و %$+
 %ص�رت ر+' ا- %$ ��<&:$O� 
ه$-  �XYر و �س�� ح��  %Pر,V�=> �+W ه$ و ح��  ه$- ا<N�$6) و�3$3) در 

و ا�=�ن  � ر+'  ه$- �$ر+Z)  . �$ور��$�  ��رد ارز+$%) �Gار �) ,��  
Lا� M�$% 5%$ در � �$�سN$ن %�+?8 ح$د[ د\�اش ��<=$+$ت ه�:=$]  در<$�&

�ل �%$د رادر> �XE ن$X=4 U8 و +$ه
E م�
اد هPاران <=$+   ا6Nحس$ب ، ا� %

 �) ! از �$ر !،  وNG) �$ر %
N3$ن�ورد+U ووNG) �$رد % ا�ZN3ان ���3

 8��a$% و 
 )وNG) ِ,�ِه�$�=� -$c�c ��=d 
N��3$�3 ا��وز  در �$ر �) ُا�
 ا3   �$ورN��, را ��ا �$�� 
+g U��ع �س$C/) را � �$ ,P+� %�<�د �) �+


اد ح$�U %� �ن �N3ر و ا$�&N3ء ��$رز8 %$ ا  �Iان در �Eق ��$� و ر+'
  و��ور-  %� �$ر+j . در %� دارد ��رد �G �Iار ده�U �3ز��� را &:$O� $%

��+�   "!   ا<N�$6)  ��$رزا�)  "!  ا��ان ا1س/���  �ص�  +*) از ا[� ,kار
  �$ V�4 از و  �3$3) در د��$ %�+?8 در �3ا�3  �$ور ��$�� 
 ��اه�U د+
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 ه�+   ، : Hس� H3$3ا  �XYر ا+� <=�V  �3$3) %� %سW �$ر+j �$ور��$�
 �$م % (6$�N>ا:  ا
9�ل و 6N3و ح9�9) « ا  (&m -$� « U�$ه$- ح '+
در ا�

�4
ا �*�د8    . %�د %� �$ور ��$�Q:@� از   E8 %�دا?+�%  Uه�$Q� �+ا »
 (6$�N>ا:  ا
 ا- %�د » !6/��G ود
و +$ +�XQ� Mم +$ +�XQ� Mم %س�$ر �

9 ا- O=� ا�) و �?اد- و�Eا ! (Nد+  و �س�ح�   ح�X+ 
%Pر,W+� اد+$�) �$�=
 %$ �ن د3  و � (Z+ود+  ه$- �$ر
%$ ا+=* اد+$ن اo) %�د�
 و:) % د:�5 �

�, 5�Cم %=) ا�3ا$�  ��+V را % +�G Mم �$ص %>�� H�
�6 ، 
+�$ن %�د�
  %Pر,W+� و +*) از �&�Oف ��*�د�
 ا�$ در ا+=>��  اوq$ع  و اح�ال %�د �

9 ��3$ و ا[� ,kار ��+�  "!    ا<N�$6)  و 3$�3)O=� (=+ه$- د  !" �% 
  ه$-  �3
  �ص��'�ر  در �$ور��$�'+
 m$ل ا:
+� ا�L$�) ، %$ اo$م از ا�
 8
�6 
 ا:*�ا��) ����
  �H �3س   �ص/ح�� و د+>�، 6E 8و %=�$د "$د  .

  ���qح ا+� ��q P�� t/Oور- ا3   �N�:ا V�=> رزا�) "!  ه$ و$�� j+ر$�
 
  د+>� "!  ه$ و ح��  ه$- X> (3$�3$ن �=�$� 
ه$- ا��ح) د+=) را ��$+

ا�
 ��رد %�دM+?� 8 �$د-  ��+�L'�  Vل ��$رز8 اW3ا�%�ا- ر�3
ن % اه
اف 
 . ارز+$%) �Gار داد 

 �3$3) ا��ان Qو �4'$ ه=>$ن �/س -�*� (�$��
 :ا1س/��� 

 U+ن ��د8 ا$�% v�G 
 %$ ���qح$�) �E$�� زمa 
+$E ��4ا��ن  ا�*$ر و ()I
�E$% NEص�  دا�  ���اران "!  ا��ان ا1س/k, د$�=% ��NسF -$ه '+
U %$ ا�

 V�=> �+اران  اk, ان و %=�$دwه$- �3$3) ره '+
� "E U=$�  ��$�) ا�

 ه�  ا+�  G/��ور+Z) �$ را +$ر-  �) ر�$3
 �$ در�3$3)  و�$=�$�   �$=E 

 ، ح��  د+>��3$3) و ا<N�$6) در <X$ن 5/6 و ا�>�8P ه$- ا�/) ا�'&$%$ت
(6$�N>ه$ در ا+� ح��   ا (Cه$ و ,�و8 ,�ا -
=% N3د P�� را  (Z+و �$ر  

 U�%$+ن %�=) . در$X>  -$د8 ه�:$E �% ص�� ���ا��ان ا1س/  !" از ا+=*
 M+ %$)� 
8 و ا3�م %E NEk, م %=�$د� ه$- د+� ا3'+
��ح�
- و ا�

"!  ��رد �I �$ +$ �$ن   <X$ن �yل ��=$-  اN3��ار رهw- �3$3) ا+
�C:�ژ- 
 �3$3)  �ن در %$رX>  8$ن ا��ان ا1س/��� �ص� را �'*�5 �Qا �/سko ، 
) ده

 ، Q3�� UX� از ��� �>�ش ا3  ، %=$%� ا+� در] و (E$� P��  و ا�س$ن
��)  ا+� �*'� 
 ه$- E$ن  �$:�'+
 روح ا�*$ر و ا�� (�$, �F ص/ح$ن و�
<=�V را % ح��  در �ورد8 ا3  % E=$�  �$ از ا+� "!  ا��ح) ��M ر3$ن 

�% 
 . د ��اه

١ : < =��   )١٢١٧ -١٨٩٧(  ��A ا���)� ه�! ��� @�ل ا��4, ا%<�
��E4 ا+�ان ا/س�-�, �(�  �	 : 

 ا,� �$ �'U�=*� zZ و �  E9$د داN6} ا��ا (�$Lا�  �+
�3
 m$ل ا: ��6
 � U�3$='�  » ا�س$ن« 
+$% (&G�� d N�$=E$� س  و از ا+� ��<�د�d 

 �;$ ���ود ؟ ه�{ 3$ز�$ن  داE  و اH3$3 ا+� |/�ق در% (oان  ا�*�% (Nهس
ز+�ا ا��$�E ا%Pار و �ص$� در . و �9' و %��$� ا- %
رد ~�ر �Fاه
 %�د 


8 و- ه��>�� �,$ه) »ا�س$ن « ح$:�* در%$ر8 ه�+  ح9�9) =C� و  
 %$W*d�� U�E+� درد- از درده$- <$�& را دوا �Fاه
 ��د NEا
ا+� ا3  . �

��6  6=�ان +M �/�س�ف �س/�$ن و �ص/ح %Pرگ  �% (�$Lا�  �+
�3
 m$ل ا: 
  »ا�س�ن «  ��� و ا+
V:� 8 را درا+� G/��و و در ه��  +M »ا�س�ن « 

� ا� «  +$ »<$�'�� « %=$م Q�/�« ف�Eن ز��=) و ا$, NE�� از 

 و در ر$3: ا- � %=$م |/�G$ت =*�� ���&�   » �:$m تa$9� «3 ل در$

 ا3  ١٨٨٢N�$3 �'N=� N*/� �XE ا-   در  در Gص� « ز+� 6=�ان �$9:
ا�س$ن ه$ را از د+� ز�$ن و % t�3 اد+$ن 3 «  :d=�� ��=>$رد » 3&$دت 


8 ا3  � ه�+*) از �"$ ر�=) ا3  ر��� ، از E 5�$ص/  ح� ا9N6$د و 3



www.goftaman.com 

 

 

��
  و ���G$ت %�ا- �Gام �/5 و $4+
ار- ه��  ا<N�$6) و ا3$س �*U در �
 8
ا�U و 5C$�G و ��<�) ا3  �&$ل %�ا- د��E B و ا�س$د- � %� %$د ده=

 Fس��N �ن $96+
 . E&�ب ا3  �$, 3  ا9N6$د ا3  %� ا+=* ا�س$ن </�/
 ا- ا3  ز��=) و او3  ا�Eف |/�G$ت NE�� .  ا� دو�) +��9 ا3  % ا+=*

 +*) از %�<سN» ...... . . . او ا�Eف ا�U ا3  ��6 � (�$X�>�� �+�� 

+� و< و =d ان در
 ه$- ��د دارد و %'+
�3
 m$ل ا:
+� ا�L$�) در ا�

 و<X) ا�س$ن � 4س از ��گ �ن =d و -
&�% 
=d  ص�ZE  3ا Nر�� �4دا�

واN3=�$ط از �/9  » ا�س$ن E=$3) « ��ح�م از �3-  دا�'�=
ان  در ح�ز8 
 �Gار &:$O� ا�س$ن   ��رد  Qو�/س  ��, . �+
�3
 m$ل ا: ��6 ازا+=*

 (6$�N>ا V9� % (�$Lا�س$ن ا�  M+ 6=�ان  داE  و او را %>��  +$" (% "
و ��+�y (� Vد "  ��+'� "در �س�� ز�$ن  و <$�& و 3$ز�
8 �$ر+j و " 6/  

ا+� %�=�V �/سQ)  ��د را �ص�ل %�داE  ��ح�
- از ا3�م �) دا��س   ا+� <$ 
 %$ور �3
 ا�L$�) %�ا- ��/�ر و ��$رز ا<N�$6) ورو- ��% � ا�>�8P %�د �

�ت �3$3) و �*�- %$+
 �H��+ V�4 +�اا+� �*'� M+ د ا+;$د
 در هسN) در 3
 
E م
G .  ا� 

ا- واح� �X�� و d=$ن ح��  و <=�') را $4+ ,kار- ��د �

 
E$% (�� %Pرگ 6/�) و %=$%� ا+� :Pوم ا+;$د و %�ا8 ا�
ا�� +M "! . ا3
 %�+?8 �س/�$�$ن را و<�� ا�س$�) و �زاد&�$> �&!Nر �س$'Gن ا$��  V~ -

 
�
  �UX د+=) �س/�$�$ن ��ا�!+�� . V~ (اراد8 �,$ه  ��=d م از$oا $%
%�د � ز��= +M ح��  %Pرگ ا��ح) در �'�ر �6%) �ص� ��اهU ,�د+
 و 

 ا,�هU  ~�اه=
 د+>� 
 �$ �س/�$�$ن �'z�Z داد�� -�� % 
 ���Nا�=� �
 ا�N} ا�=�ن  ز+س��ا  Uو+$ه 
==� (�$,

 ز� � 
=E$% NE=$ن دا��اط
  ء �$ر+j  از ا�N6$ر و ارزش هو 8��E ه$ ز�
,) %$ ���Nد NEk, در � -$


 %���ردار %�د� 
�$� (G$% wN&� ا+=>�� ز+�ا . !  ��=$ن %�ا- ��'

8 ه$- �$ز8 و ه$ و ا�
+'%$ور اط��=$ن %� +
 ه$ در در+$- %�*�ا�) از 4

 ��4ا��ن  ز�
,) ا�س$ن � -��  
+
 �3از+� ��>�دد �� و �$ 4�T % �T
(� 
��E . *�C$�� ه$-  از '+
�3
 m$ل ا:
+� ا�L$�)  ا�*$ر و ا� ��6 

 � (�$, �F �C$3 8  و
�6 
��  j�E ار اش
ا�س$ن  �Q*�ات ، و E$,�د �$�
�y -$ص� و د+>� "!  ه� ���رگ ا��ان ا1س/P%  !"  -ارk, ل �"$ در $4+

 �V9  ا3$3) %$ز- ا��ح) و �زاد- ~V  �$ور ��$� و %$8���a در اGص$- �$6 

  و ا+� 8�Xd ه$- �k, ��]Hار %� "!  ه$- �زاد- ~V و ا��ح) ��د8 ا�


  داNE ا��
أ %$ور= (&Gوا (,
، �qور+$ت و  ا�س$نو �6=) � در ز�
  ا,� از ا��  �$ص و �X�) ز�
,) %'� 6���) اح�N$<$ت � 
 %���ردار ا�

 %$ ��$ز ه$ و �$+�ت �$د- اور ا � » ا�س$ن « <�ه� O%را ~ص�ص  در را
 tN*�  U�3$=E  و �$ه�  و<�د- و ��$ز ه$- P+�c- و- را � �X��U ه�,��

 %� %س  �) ر% tهk� م د+� و$=% (Nد:�5 ا3  3$ز-  ح ��� 
 و %=3 �
 ا�س$ن  و %'� در�$ر+�XY jر %  �

 %=$م �=dه� %س�$ر- از �*tN ه$ - �
 ���ر- ه$ و �*tN ه$- �3$3) و  ا<N�$6) حN) د+=) و � $% 
=E$% 8د��

 
=�$� (� U�96 (ه�k� . 8و <�ه� (,
و » ��$ز « ز+�ا �"$ ��XQم ا�/) ز�
�+
�3
 m$ل ا: �� �Gل 6% (�$Lد ا�س$�) «  ا��� Q:@� « N�$=E را �

 �$د+  و �6=�  ز�
,) و اح�N$<$ت �ن ، % (X>�� و 
هس  « ���Oر+* ا�
« 
5 و E=$�  ه$- از <$�& %'�- t�3 ا+� d=�� �6ا�. در ] � ��د8 ا�

 
�
8  � ,�د+
�6 
�� j�E ن$E 
=mد ار�,$E و (�$Lا� �+
�3
 m$ل ا: ��6
N� �<+م در و د�Q*�ان ��ا�
+V د+=)  را در ��E>$�) و �/�5 و C$3$=E) ا3


 ؛==� (��&� 9O=� ص� و� j+ت ��ا,�� در �$ر� ه�*P%  !" M+ 5رگ و �'*�
 '+
�3
 m$ل ا:
+�  ا�Q� (�$L*� و ا� �� %� ��=$- �ن  6� �+W,رP%


E 8د "$د$�=% 9O=� 6) و�3$3) در$�N>9$د و  %� �&�$ر ه$- اح��  اN6
ِ��د « و %� اN=N3$ج %� �&�$ر ه$ و��] » %$ب ا<XN$د « %$ور %� �زاد- 

 (&m (Cار %�د8 ا3  » ,�ا�N3و  ا (�$Lا� �+
�3
 m$ل ا: ��6 8
�96 %  ،
 %=�$�>kاران "!   ا��ان � (�$, �F ص�  ه$ وZE �<+8  و د
�6 
��

 
�3
 tOG « ، » س� اo!��) ح« ، » ا�$م حس� ا:�=H « ا1س/��� �ص� �$�= «
 %�د�
 ود+>�ان � » ، 6�� �/�س$�) N��, م$oن ا$E ه$ و ا�*$ر '+
از ا�



www.goftaman.com 

 

 

 � 
 �3$3) ا3�م 8��E رهw- و ه
ا+  <$�& و %� ا+� %$ور %�د�Qدر �/س 
 و ا+�$ن راه=�$C) ه$- ��د- %� $4+ ا+
�C:�ژ- '+

8 +$ �$ن ا�E 8د$" 

 �Q*� ا3��) U/6 ه
ا+  ا3  و ارزXE$ را ا+;$د و �) ا3  � ا+
 �C:�ژ- و
 
=+��� .  
 P�� v�G اE$ر8 ,�د+��$=d ا��ان (��"!  ا<N�$6) و �'*�

 Bا��> j+در �$ر  V~ -د+>� ح��  ه$- �3$3) و �زاد 
=�$� % P�� ���/ا1س
9 ء  <�Lا��$- ) از HN� (G�E[� از ه�+  �$ر+Z) و <�Lا��$و-  �$3=$�O=�  


8 %�د و ا�=�ن ��P %�د8 ا3 E (%�6 و %$4$را�P:  Wو�ko  Hا �$ور��$�
%Pر,W+� و $4+ دار��+� ح��  ه$-   ه$-  �t�3 ه$ و �6ا�5 �93ط و �Pول 


 ا�
از8 ,��- ��د ، و%$+
 %$ دG  د+
 در <X$ن %�+?8 + $%  و �$ور ��$�
��<d  %!$6   ��دم 3$�� $- ���9 و %) ��د8 ه��رد ارز+$%) �Gار داد �

%�ا%� �'*�ت اNGص$د-  �'   در ,�+�$ن ا�
  در �'�ق ز��� و �$ور��$� در 
�ن �   ا<N�$6) ، روان N�$=E) و �3$3)  �$�) و%$+
 ا�>�8P ه$-؟ 

�$3  � در �Eا�C ا�'&$%$ت   ه$- �'*���) را ��P از ��� دور�+P� و 

8 ا3  �ص� 1س/��� �$�) �$ر+Z) و <�Lا��$و- <=�V ا��ان اE ر �ن$dد� .

 
 و�Z3 (NG از �kهt و ا3�م % ��$ن �) �+� 

ار�=4 (� ��=d -ز+�ا%س�$ر
 د+� � 
=+$��Q��  وت$!G   و +*;$���a�;6 ص�رت%  (/� H� �+W�

ون ا�%
 Uن ��زد8 ه�G Q3� �&��ب  �Zو ��د و �3$3  �$ر- ��س  و �س U/6 $% را

 %�د NQ, 
 » د+� ا���ن �/  ه$ ا3   « �
 را �&% 
�$ ��د8 ه$ %=$م ا��
د+� « ! از��گ ��و��  و %
~N) ه$- E$ن را در ا+� د��$ ��5 �==
 ؛ �ر-  

 ه� ��� واBG » ا���ن �/  ه$ ا3  � 
E$% NE9$د %� ا+� داN6دم ا�� $�
�ش و ��VE %�ا- ���د وBq ��د� م |$:Q  ��'�د در د3  �
او�
 ا3  و ه�,��

�3ال و V3�4 ا�/) ا- � %�<�د �) �+
 ا+� ! . %$ اراد8 �4ورد,$ر ا3  
 و د+=) ا3  � %$ <�ه� د+�  ح9�9) ! ا3   � ا+� �
ام د+� ا3  ؟ %/) 


ارد و ��� د+� �E] ا3  � (�W'�  ا+� د+� �E] . ��ح�
- ��W*d+�  و<d
 ، د+� �6س) در <$�&  %=$م ه$- د+� ��ح�
 ، د+� ا%�اه��) ، د+� ��3)


 +$ حN) %=$م ه$- �9
�d (3ن E$% NEو<�د دا » (����  ا3� ! « ، »  ���
، ��د8 ه$و �6ام �$�a&$م  %) 4=$8 را ,�و8 ، ,�و8 !و8��c  » !اه5 %�   

 G�> ، G�> و $%��< 

8 در <$� ��ح�E 8
�$��4 �<� 8
E jس�  tهk�  
 
 <$:t و E .Q<E  Z3*$ر ��*==N3ا�'&$%$ت و د Uc�:6/) ا   ا�>�P ا3  �

 هس�� ، +�ا %=
- ه$- ,��$,��) � %� ��=$-  �Q$ؤت ه$- �*�- �س�  %

8 ا�
 ا�س�ن+?8 �%E ص� ا+;$د� ���ا��ان ا1س/ V�=> j+در ط�ل و �6ض �$ر 

ر�3%$ت ��6)  �&$�� ه=�ز هU در G!$وت ه$- %��) از 4?وه'>�ان و �@ر�$ن 
 ('+
   �ص�  C�G   ح$�U %�ا��ان ا1س/��� ز��=  درو �;� �*�- از <Pم ا�

 (=E4$راد��س  رو M+ 6) �3$3) ا��ان$�N>و ه�+  "!  ا  �$=E 8در ح�ز

 ؛ �$ ��$ �   ا1س/��� =8 ���3
 �'$ه% (Cو �;�,�ا ('+
%��$ر+) <Pم ا�

 6/   و<�د  ، ��ا�$ت و �?ا�
+') ه$- ,��$,�ن �*�- و 3$�3) % �E -$ه * 
 ه$- ���  رژ+U ��اوان =� �% $X=� <$3�3) و ��ا�$���3ه$- %�� ا1//)  �


اد- ا[� �N3و ا  (N=O/3 -$ح��  ه$- �3$3) و �) ه �+W,رP% */% 
=NEاk,
 P�� 6) را$�N>ا  V~ -در را8 ا�$م ر3$:   ا�س$�) و �زاد � 
=NEاk<�

+�� V
ا+� د+
 ,$8  �&��ب  �/�5  � در    ,$م ه$- ا�N3ار- را %�دار�
H!G از � (�$3$=Eا-- روز,$ر ,�ان  و �$ر  را ��P  !رو*H7$�!  از  <$�

 
 ا3=$د و �
ار] [9 و  �*� 4س=
   ��9 %$ %� �� ��د8 ا��Cون ارا
%
 ا�(� E$ن - ا�*$ %  ه�$ه�-  6=&=�-  و N=3) ا�c$ر �$ا�ص$ف و �Nح;��

�ت  "!   دارا ا�
 درد �=$�B  اN3&�$ر-  ا- را �*'� �% U�$ن ح$�NQ,
 �&��) » ط$:�$�) ه�+  ,�أ+)  و  �'�� « ا��ان ا1س/��� �ص� را از<=س 


 ه� ح��  د+>� 3$�3) =�$� P�� ص�� ���ا��ان ا1س/  !"  
 در ح$:�*==*��
و ا<N�$6) زاد�E 8ا�C �$ص �$ر+Z) ، �3$3) ، ��ه=>) %�+?�L> 8ا��$و-  

  
8 ~$ط� +�q  Mورت  ح�$�)%�د8 ا3  �=C� -$3$ن و ا,� �س5 ه$=Eر$� � 
 ,$ن <$�& احس$س ��د8 و  aزم �F-$ه   ر+'� 
و �س��   ا�/) %�==

 (Z+ر$�  
 �Gار ا+� ح��  %Pرگ  و +$ ه� "!  د+>�-  %$+&:$O� رد�� 
 دور از %  و �س5 �$ را �@�Y ��س$زد �&�$> �*Q=Eه��@رخ و رو  
ده=
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 �N3$ن 4از �3- �&$�
ان و tE ص�$ت  و+?8 و �ص=�6) ا- �  ,$8 ,$ه) �&
 ��'�د �Pل ز��&g ح��  ه$- %ص�رت (G�9ص�  ح9�9) و حZE  (Z+ر$� NEk,

  ، 
�>� %$ در+� و ��3H �*�- و �3$3) را ��رد �/�5 وارز+$%) �Gار ده=
 ا+� ح��  %Pرگ  �زاد- ~V  ، �3$3) و ا از ��$- ��اوان � P�� (6$�N>

9O=� ن و$X> اد- د+>�- در
�N3ا 
q ر- و$�&N3ا 
q V�=> ه� 
 از  �$�=
 ه$- ا�ZN3$را�) *�E ذ�Q� 
�P, ه$-  در  ز�
,) %�+?8 در ح�ز8 �   ر,

   Cا�G ن$�NQ, ه�)  در ز6$�  ا+� ح��  وk� -ص@ن �'��  ,�ا� 
�$� �
 ,)  در ��� %�داE  ه$- �'��  ,�أ t�3 %س�$ر- از ا�'&وN3د 
=d ت  و$%$


 �/�5 ,� و N�$3$ر �'*���)  ا+� ح��   %Pرگ در �$ور��$� ,�د+�E 5س� 
 � - �<E$��4 8 ,) از �س5 <�ان و
=C$� % ��$&� j+س  در �$ر$=Eر$� �E

9�ل و �زاد- در ��
ان �زاد- +$ �$ن  حص�ل %�ا-N3ح�+� «  اN:3$%� » ا 
 

ه=�� +
 "!  ا+� ح��  %Pرگ ا<N�$6) ���ا$وت در %$ر8 ح�� G!��ن را ه

 ه$- �*�- +a % PXg ح;� وN� ، ن وا4س ,�أ$�NQ, و   C�G   $% (=+د 
 
 �$ از +*س�  %�Nا�=
 "!N) �زاد- ~') � �3ا�3 !ط$:�$�) ��
ا�=

  ه$- �kه�) %$ N�  C�Gح;�ا�'+
 اUX/�  3 از ا�N��, را ��ا �$ور��$�

 ح�9ق %'q و N3د+>� %ص�رت �$ ��ا t�$> واز 
� و ��دم a$3ر- �&��) �==

  �UX د+>� ا+=*N*� و 
و ��ه�م  %� 6�� د+*N$��ره$- ح$�P� $% Uا+=
 روQ=E*�ا��E و ��<% t>ت  �/�5 ,�ان   ��اa@� 5 ح�ادث و�/�  � (

 
 %Pر,W+� �$ور��$� را ز+� ذر�G  ��% 8ار ��
ه=: Hن ��+و � �س$+$ �
 و ح�� ا�'&$%$تN��, 8
 در "!  �$ر+Z) ا��ان ا1س/��� �ص� را �$�v �$د+

 P�� ا��� V+�� -$ه ��, 5�/� �Cارا  $%  3$ن ح��  ه$ و"!  ه$-  �%
 ه$-c
c8 ه$- �$د- و دP�<رت و  [�وت «  ا�
G « و  (Z+د+>��$ر �Cا�E در


8 ا�
 واز و <�Lا��$و- �� �� % &�$> �O% روز,$ر ���3 ���  از - H!G

8 ا�
 ا�=�ن �$د- ,�وه) از درس ��ا�
8 ه$-  E N��, (3و%�ر �I % &�$>

 �g%) از Zح�� �س 
 �&��ب در%$ر8 <�ا�B د+>�- را %=d5 ه$- ه��/�  P��
 و <X$ن  %�=)  %Pر,W+� ا�'&$%$�) � ر+' در �/�5 ه$ �س�ب ��*==
 ؛ و


ن �'+

 و   � ص�  ه$-  از ZE%��)��ع ا�=NEار دا�G V�=> �+ا (+wدر ره 
 ا[� %� ,NQ�$ن �% 
 ه$- ا�=�N) '��  ,�اk�  (Cه�)  PXg %�د�*�E ذ�Q�  

 �=��ر ¡� ه�Pم �wد در %�ا%� �����Pم و و ا�ZN3$را�) �'�ر ه$- %Pرگ % 
«  و »ا:��Q*N و اo;�8 « �4�$ن وارH3 ر¢H %=$م ,�و8 ه$- ا�$د+ �'�ره$- 
 د+>�- » <X$د ا3��) �ص� N3د �+
=d و 
و ا+�  رو�
 t�3 . ا�'&$ب ��د�

 �Gل %  ا3ح$ق ��3¤ اTس�£,�د+
 �$ ا��ان ا1س/��� �ص� از اه
ا�) �
 ��+س=
P% 8رگ �ص�-  از Fس��N  ر3$:  اش�  +    و %'� در �G$ل <$�&

 
=NEول ��ددا
ر- ه$ در �$ر+j ا+�   و ا+� ا�� ��د %س�$ر- از �$ ه=;6$
 
 :  و �ن ا��ل �6$رت %�د�
 از "!  t�3 ,�د+

 +Q� Mس¥ د��G از ��Gن و د�$ع از �ن در          :6/�¤ -١Cارا
  .%�ا%� �Qس¥ه$ي �$درس

٢-      I�-5:                                        د�6ت 

 �V9 و �+
  .$[¥ 6��� �ن�ص� و دول ا3��¤ %� ا3$س ا��ل ���G¤ و �

  ,سWش و حY$Q  از [�وت                            :ا�1(�دي - ٣
   ا<N�$6) �/¤، ار�9$ء O3ح ز�
,¤ و ��9 6
ا: ه$- 

�- ��                                     :اI5�-�8 و +K+�اه�
،5X> $% 8)  ����9ا�$ت و ��$رز���6.  

�- Iا��" I�� و Lدو� ,M��:                      5�� 8زاد3$زي در�
  .و �/� �'�ره$ي �6ب و در "$+  � د��$ي ا3�م

	- I��M8 و I���و+¨ �/ح <�E78:                         ¤�$X ا�س�

 �$دي و �&=�ي ا3�م+
   .و �
ن ا�س$�¤ %� %=�$ده$ي <
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 <X$د  %P وا�G&  ه��*س) � ���Nا�
 از ا+� � 
رگ �$ر+Z) ا�*$ر �=
 �O6 در �$ر+j  ��دم دم �س/�$ن ا�L$�سN$ن ا,� از +*س���O9�

 
  %س�$ر-  8�Xd ه$- از <$�t د+>� �4د8 ازا�L$�سN$ن % y$ر �) �+

   دو3  �$ ، ر+$�$ران �&$�ِ'+
 د5c %$ز ، %�+?8 در ح�ز8 6�5 و ا�
9�ل %� �� 3$�  را N3م ��$رزان را8 �زاد- و ا��و %�ا-  . %� و- 6 
NسF% ه$-  �*�- و �'��  ,�ا-�� %$ر +a (��  ا-  از <�ا�$ن �6ب�%  �

  و از � �X�W %�ا- �سj ارزXE$- �'��   <=© و ,�م �>$ه
ا�E  �=�ر 
 ه$- ا�ZN3$را�)   د��5 در ا��   � �X> (:$&N$د*�E  -�3 از v�G

 و ,و��
 <X$د �9
س ا�L$�سN$ن  �'$�) G�> ، G�> ، 
�و8 ,�د+
8 %�د�
 E=$ ��ن و در در+$- از  » <X$د �����   �س�N«  ,�و8 در ، %  

 
=Nد . �4دا�$X> �=N| و  Nدر �$ن ��� �3%س  �UX د+>� ا+=*N*�
��دم ا�L$�سN$ن  در %�ا%� اLE$:>�ان رو3) � %ص�رت ط��&) و N=3) از 
د+� % د+=س� حN) از �$ن دوران  ا��ªاط�ر-  �Pار-  ،�'�ر �$ 

Lن ا�$Nس�$  (N�=ر+� ه$- ا��Nه$- ذات ا:��=) و د�  %$Gر P��� ح�� % 
 
رت ه$- %Pرگ %�+?8 ا�>/سN$ن و �'�ر ه$- �c%) از +*س� و رو�3G

  Eار دا�G �<+د t�$> ار- ازP� . (,رP%  ب�%� %$ ا+� ����t وNG) ا�9
 Uه$- �$ر �س�س '+
 دار+)  � در �Eا�C  6���) ��=$- ا�+$��3

  �$رل  �$�
ار �1$�) ���3$ن) +*) از �/�+- �=&N) ارو4$ از ��3'�ره$
 ه$و از ح$��$ن   �Karl Heinrich Marx$ر�س '+

ر+M اش و ه�اداران ا�+�� 
ا�>/س NE$<� (N&=� -$4رژواز- ارو�%   و ��+P %�ا- ا�9�ب در <$�&


8 %�د در 3$ل E د-١٩١٩���  aو -wه�% د+��� ���3  حPب %/'�+M  رو�3
 >�- و �Eا�C د+>��3$3) و ��ه=>)  در +�L> Mا��$- د+ ا+/�{ :=��% 

  ��رت +M �$4)   %=$م د+*N$��ر+) �4و:N$ر+$ در رو�3 �Pار- %
 (N�=ر+� ا��Nا��?-  و د�W3ن ا$=�� 
 %�'� %�  �Pار+X$ ��4وز- ر�3�

�- �'�ره$- q&�� و <X$ن 3@�) ا�N3ار %�د ��رد 6�5 �N3ا
اران ز�$�

 ���G Pار ,��  +
> . %$)� و �رام ، �رام  از �3ز��� ا�L$�سN$ن  %


رت ه$ و �'�ره$- G�%ا (�$��  -$XE P�� N«  8د$QN3و  ا  9O=� $ع�ط 
 
�� 5�&% (*�N�:�4 ��> -ه$- از �3/) �رام و .ا ا�$ ا+� %$ر ���ن ر,


8 ا- را=Eن ��و$'Q'�� و ��<�X3 ن$��� � (N�$3 ه�أ$Y V+�� $ق�در ا6 
در ��د ��و %�د8 %�د %$ Y$ه� %س�$ر ��< و %$ در] و �'z�Z روا�)  

 و ح��  �زاد- ��اه$� ��دم �س/�$ن ا�L$�سN$ن  در �'*��ت ��c ر¢) 
 »�5ب ه�! ا%<�ن «  %=$م  P�  (���6د ��دم �$ف ا�
+V ا�L$�سN$ن 

 
�

 <$¬$ ,�د+�
E (� 8
 د:�5 و%س�$ر- از  ���وه$- .  �$��% �
 (��
ان �'*�E�� اران  روح) وk<�$�=% ات�*Q� ه$و '+
�ف %$ ا�Nا�
ا��ان ا1س/��� �ص�  د3  % ا�'&$%$ت زد8 زد8 %�د�
 %�ا- ,�م 

 وار %س�- �>$ه
ا�E �=�ر ��$رز8  �س/ح$� %$ �����Pم و اT$د  dر��

 و �رام ، �رام در دا���
 ه$- واد- <X$د ا�L$�سN$ن �3از+� ,�د+*�E 

<$3�3) �'�ره$- ا3��) %�+?8 3$ز�$ن اط�6$ت ��$�) 4$�سN$ن و 3$ز�$ن 
 ه$- ا�ZN3$را�) %Pر,) �dن *�E $% ن 3&�د- در ار��$ط$Nا�=�  �6%س

 ه$- �C.I.A ( [$��O( 3$ز�$ن  اط�6$ت ���P- ا��+*$ +&=) *�E و
 
  ا�=�)MI6  ( (N ا�ZN3$را�( ا�>/�س  �$�=*�E و )MI5 (� 
� ��*�د�

 
�
�$ %$8��a و �  ��� �"$ % �$م ��$رز� $% 8����Pم و اT$د ��;=>�
در  ١٣�٧%$ �93ط  رژ+U د��Nر ��t  ا�  ���+� %$ز�$�
8  ��د�$- [�ر

 
د- �g ا�  L�� ح!�ت (+wه�% �+
ا�L$�سN$ن و ��4وز+) ح*��  �@g  G$ه
 �BQ �ص$دف %$ %س�$ر- ����Lات و �@aت % O3ح% (�$X>  اردو,$8 ��$م

  (N�93ط اردو,$8 �3�3$:�س $% (%�c -$8 %�د و �'�ره
E  -دار +$��3
 
9 ���Hر+  ��+V را �$� �/9) ��د8 %�د�O=� ع در��gن و در$Nس�$Lا�

9 وا,kار O=� t/ط  �$ع و ���ره$-  ط�'� 9 <=�ب �cب ��3$ را %O=�
 
 ......... . . . ��د�
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 ادا� دارد 

 4س از �ص�+t ح�� ���E ا+� +$دداP,w�  Eار- � 
ه$- <X$ن  ا6�م ��د�
  ~$ط� د�$ع از ��دم %) د�$ع �  
 ا- �Eرا- ا�=�  3$ز�$ن �/N� 5ح�$=&OG
 در %�ا%� رژ+U �&�� ا:k9ا�) ��$رز8 ��*==
ح�+U  ه�اC) :���$ را � $���:
�4واز ¯=�ع ا6�م ��د�
 و |$:Q$ن رژ+U �&��ا:k9ا�) در c �% �XE$ز- 3=>� 

% N��, U+رژ �% :���$ و �د�
 ه�ا�4�$ ه$- <=>) �'�ره$- �$�� %�ا-  °/

ون ME %س�$ر- از �&$دaت �93ط �&��kGا�) وارد 6�/�$ت <=>) % ، 

8 ا�E 
9 و <X$ن را ����L ��اه=
 داد O=� . P�� د در �ن ��رد�% (G$%  ��� �,ا �

  ��, Uس ��اه$� . 

 

 


