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  ف، ھ�ر��د
  

 �وا�زد�� و �و�و��زم
  

�ت، ��ر�� و�����  و��ت و ���رد�� ر���� ھ� ا�ر از �آ�وز�ده را #راھم  ز���  "!ور و �و��  �د�ده ھ�ی �
��!�ً ا�رات و(�م  ا�ت %� داده  در �را�ر �� �رار�)ران %��ده ای را ��ز  #ر&ت ھ�ی ���"دود و از �وی ،�� %�د
��+�وه ھ� و طر��2 ھ�ی ��طل و آن، در (0ل .�   ،(�-� �دی �"���� و ���ش �� +ودا�ن #ر&ت ھ�   �(ر�

رواج ��دا %رده و ا����ر �� ����د و ا�ن +�وه ھ� +�وع �� ز��د و (-ق 3 را �� طر��2 ھ�ی  ای ��راه %��ده
:زم �� �ردم  و �� &ورتارز���� ���ط�9ن و �8ر �-�� ����د �� ��ز�د، %� ا�ر ا�ن +�وه ھ� و رو�� ھ� �� �و�7 

�� �رد�ده �+و� ��ر#� و +�����ده ��"� ����د، دا��  آ��ب ھ�ی آ��� (�-� و����ر از آن (واھد �ود %� "�ن ��ش 
�ود.   

 ���دل �2ر��� آن %� در :��ن ،" ا�تارز���� "�وا�زد�� +�وۀ و ���ط�9ن ا�ن +�وه ھ�ی �8ر �<�د �=� از
�B د�� (واھ�د �ود ا�� را�ط  �ز�<�وم ، �ر.� �وا�زد�� و �و�و��زم دارای ��ن ا�ت " �و�و��زم "ا&ط0ح 

  "�9ز �� ��+�درا �و!و�� 
��<�وت ارا�9 %رده ا�د، ا�� در �<�وم ا&-� او�� آن ���وان �<ت �و�و��زم �و�� ��!�ً از �و�و��زم ����� و �����ر 

و ��+�ر �� رو�ت ���ش ھ�ی ��-� و �را��B (ود  دارای ا����م �-�� و ��ظم ���+د %� ا�ت +�وه و ر#��ر
ھر از ��ھ�  . ا�ن +�وهو �ر ���  %دام ا&ل و !��ط  �-�� ��=� ���+د �(ودی و �دون �0ن و �رو�رام �د�د آ�ده

��  و ا+(�ص �� �ورد ا��<�ده �رار ��)�رد و �� ��(وا��� در ��دار ھ� و ر#��ر ھ�ی �روه ھ�ھ� وا#راد �و��-  �روه 
�ت و �� ��<� در ر#��ر ھ�ی �روه ھ� �� �� �� �ذارد�ر#� �� و �2ش (ود را �� �

���م "��رد��B ھ�" "ر%��  ل" �� �ردم �� آ�د. از �)�ه �Fر�(�، �و�و��زم ��ور�+  %-�  "�و�و��زم" از ا�م " �و�
�ردم و �� ا�ن �� و در ا�ن راه  �ددر رو��� �ر �-�� �زار�زم  در ���رزه �ود 19اوا(ر �رن در  د %��اط0ق ��)رد

، �روه ����رده �� ��ز���دھ� و ا����م %رده و �� آ��� ا�=� �� ��ود�د را�ط� �ر�راردھ���2 ��ظور�� �روه ھ�ی 
��ور �دا+��د.�-�2 �� +ددا�+��دان)  وردۀ "�(�)�ن" (رو+�<=ران وآ"ز�� %� #ر ،  

 ً�!��دو�ت ھ� �رای �+روع �+�ن دادن و "�رد�� وا��ود%ردن" (ود ��"  %�ر�رد و ا��<�دۀ �و�و��زم و��7 ا�ت؛ 
�-��Jت و �"ن �وا���� �� #ر�ب وا8وای �ردم �� �رداز�د و و� ����� ��=��د �ردم را �� د���ل  �روژه ھ�ی +�ن 

�� ا�ن &ورت ���ش ھ�ی ��0ً ����  �د�� را ����ی �8ر �رد�� داده و �-  �رد�� �ودن (ود (ود +�ن �=+���د و 
  را ���ت �� آن ���ش ھ� ��)�ن �ر �-وه دھد.

�رھ��  «آن ا&ط0ح  %رد، ، �<=�B آن%� �ر�ب �� %-�  "�وا�زد��" ا�ت، از  را :زم ا�ت �B ا&ط0ح د�)ر
���	
ھ�ر ھ�، ��Jت، ا&ط0"�ت، ا+��ر، دا���ن ھ�  ی"�و ا�ت %� �+�ول ھ�ر، اد���ت  ا&�ل �ردم ��)ردد و »��

 �+(�ص (ود �رای +��(ت و ���رد�� آن ��وع و %� �-� ا�ر8م�� ��+د �ری و��ط<� �رد�� ���ر �د�ده ھ�ی ھ و
�ران ��(ش ��ده و ا���� �روت ھ�ی #رھ�)� �ردم را �+=�ل �� دھ%�  "�9ز �واز�ن و �وا�د ���ن �� ��+�د���د  

     ا�ن ا&ط0ح ا(�ر ھ�.)و�� را�ط� و ��-�2 �� آ�.� %� �� �وا�زد�� �� ����م، �دارد. 
 �� (&��ل ��!� از �را�ش ھ�ی ������ را �ر��م ��=�د %� در �-�رو ����ت "�و�و��زم" ����ی ا�د�و�وژی و  

��رض ا�����ت ��(&&�ن، دا�+��دان و  �روه ھ� و �� دو�ت ھ�ی %� در ���� را �ر �-�� "�(�)�ن" �رار �� دھد،
ا&ط0"�ً "�(�)�ن" �رار ��)�ر�د، از ر#��ر �و�و����� �ردم �ر�-�� ھ��ن �روه ھ� ا��<�ده %رده و +��ر ھ�، 

آ�را �� (ورد ���� ��  ا��د:ل ھ�، طرح ھ� و اھداف �و�و����� %� ��م #�م و �ط"� ا�د و ر�+� و ����دی �دار�د،
آ��ن و ��� �� %��د �� ���� را از دا�+واران و �-�� �� دور �)�دار�د و ��داز�د �� � ��ن �(�)�ن � دھ�د �� ���� را

  ، را "�� �ر �-�� ا�ن �(�)�ن �� +ور آور�د
��ط7 ھر�و�� ��!ت �ردم �دار  %� �(ت "�%��ت �"ور �ود، در �"ت ��م �و�و��زم، �� د�د ا#راط� و"��%��و�-�" 

  را رد ��=رد. 
�و�و��زم را �� (ود �ردم (�وده ھ� و���  �ردم) ���ت ��دھ�د �� �� ا�ن &ورت ھر �ر(� از ����0ت،   ��ھ�

��������د، در "���=� �و�و��زم �B �وع ر#��ر و +�وۀ ارز���� و ��ل ا�ت %� ��!�ً ا��!ت �رد�� را ��(و ����
�روز آن (وش ��وری و�ط"� �)ری �+(�ص �� �ردد،  ����  

ھ�Fت ����ل �ردم �را���� ��ز ���رز ��=�د %� در ���ش ھ�ی �ر���ری �دون  �و�و��زم ��!�ً در از ���ب د�)ر
د و �� ا�ن �رھ�ری "ز�� و ��ز���� �"رک �� ����د و (ود، (وا��� ھ� و ��2&د ��و�� را +��ر (ود �رار ��دھ

  دھ�د. �� (وا��� ھ�ی ���� �ن در�در���دان ��)�ر�د �� �ر��ب "=و��ت را �"ت #+�ر 
�� طور   ،�����و�و��زم را �� آن +�وه و ر#��ر �� �وان اط0ق ��ود %� �روھ� �� دو��� �� &ورت �وا#ر�

 ���ر�ری، �ط"� و �� ر�+� &رف �رای �-ب �وام و �(ط9  �روه ھ�ی ر��ب، �� �"ن ���� و ز��ن ����، 
����د ��   (ود �رار �دھد، در "���=� +=-� %� ���ث ا8<�ل و #ر�ب �ردم �ردد، ���� را در ���ر �ورد ��0

  .� �� +ده و از ا�ن ا�دام %دام �<�� �� �ردم �&�ب �)ردداھداف �����"2ق  
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��ت  ،�و�و��زم +�وۀ �ورد ا��<�دۀ #�+��ت ھ� و ��ز��ت ھ� در ��O ����� دوم ��ز �وده ا�ت، �روه ھ�ی ا#راط�
�وع ���ول ا�رای د�و%را��  ؛ �و�و���ت ھ����درت �� ورز�د �"2ق اھداف ا�+�ن ���و:ً �� ا��<�ده از �و�و��زم 

را �� %�#� دا���� و (واھ�ن د�و%را�� ����2م �رد�� �� �رد�د ا�� ��د از �د�ت آوردن �درت �و�� �در��داری 
  �ط-ق ا����ن �� ��ز�د. و �=رو را ��+� %رده و �ظ�م (و�ش را 

ھ��ن "�: در %�����ن ھ�ی ا��(���ت %+ور ھ�ی ��+ر#�� �و�و��زم ا�زار ��م �رد و ��(ت ���ح ھ�ی در��ر در آن  
ر���ت ھ��ت. و�� ��+�ر�ن %�ر�رد �و�و��زم �زد ����و�����ت ھ�ی ا#راط�، ���ر�را ھ�، ا�دو�وژ��ت ھ�ی �(�-ف، 

�� ا��س �� ا��<�ده از ھ�����ت  �<� ھ�ی �� ���� و�=��ر��ت ھ�( �� +�ول �را�ش ھ�ی ��ط2وی) ا�ت %� �� �و
�0ش �� ورز�د �� ھر  ھ�ی ا������، ���� را �� د���ل ���ت (و�ش �� %+���د و وا���)� ھ�ی #رھ�)� �روه

�+�  ،��ھ�ت �و��، �روھ�، �� ا&ط0ح �-� و... �دھ�د �� ���� �� ا����ر آن ،طر"�  (ود ��(�  (و�ش را
�� ھ��ن ��ت ا�ت %� �و�و��زم را �8���ً �B �ر��ن و ر#��ر ��ذ�ر�د��+���دی �روه را  .�)را �� ار����� ��ر#� �2

  ، �و�و��زم وا���ً ھم در �2ش ھ�ی ا(�ری %� �ذ%ر داده +د �� ھ�Q &ور�� ��ھ�ت ��ر�� �دارد.��=��د
د ����� آ��ھ� ھ� و +��(ت و ا�� �وا�زد��: ا�ن ا&ط0ح �� +�وه و ر#��ری اط0ق (واھد +د %� �روه ھ� و ا#را

ھ�ی ��ظر �ر راه "ل ھ�ی �����، ا������، #رھ�)� و... را �� (ورد �ردم �دھد %� ھ�.)و�� ����د �-��، 
 و �� %�ب ���2 ���� �ذب ا#راد �� �B �+� ���ن ، �-ب و��-=�، �"�2�2 �دا+�� و &رف �� (�طر %�ب +�رت

ھ�ی �وا�<ر����� و �� ��ر�ت �ر#�ن از "وادث روز�ره  و �و����ت در ا�ن راه �� ���رت �رون  داده �� +ود. 
�� �د�ل ��(�ن �2ط� �ظر ھ�ی (و�ش �� �رداز�د. ،(ود ��(��  

�ره!"، (�ره ای %� ھر�ز روی �)ران %��ده ا�ن و!7 ھم   )" B� ن "ار+�دا��!" از آدرس��. ً�!��ا�ت %� 
�"&و:��   ده �� +ود  �وا�زد�� �� ا�ن ����ر �� ���م�"&�ل �(&&� ھ��ن ر+�� را �د�ده ا�ت، �� ��ل آور

�� ا����د  ��-=� و �-�� و %� ر�O و روی �وام را �ر آن ��ز��د، و�� �"&ول ��ذ%ره �� "�&ل #�م و درک ��
طرز ا��د:ل و �"-�ل �(&&�� �B ر+�� و +ق را  �� ���ود و �� ��+د و�وا�د %دام ر+�� ای از �-وم  ا&ول و
  رد و �� ھم د���ورد �B %�ر�"��2�2 د��ق و ژرف ������� �� ��+د.�� (ود دا

و ز��د ���ل  �وده  �ط"� و طرز ���ن ��ده، (و+��ورا�����ز �� ا�ن د��� از �ؤ�<� ھ�ی �وا�زده �� �-ت ا��=� 
��+د، زود در ���ن �ردم �� ��ز �� %�د و ���ل �ذب آ��ن �� ��+د. �=� از ا���ب و#رت #�م ��ل  ����%� 

�� +�وۀ �-�س ھوا(واھ�ن ا#راط� ھ� در ���ن �ردم ھ��ن ��&ر ��د�� و �ط"� �ودن ��-��Jت �روه ھ�ی 
در "���=� در ��ل �"2ق اھداف �وا�زده ھ� ���و:ً و ��ط�2ً �رای �وام #���� ��ر �وده ا�ت،  �وا�زده (واھد �ود.

در ز��ن %�و�� %� ھ�� ز���� ھ�  ،آب �ر �� آ�داز د�روز ھ� ا�ر �روی �&�دف %دام طر"� از �وا�زد�� در�ت 
.��س �رای ��ش ���� ھ�ی �ط"�  �ر ا&ول و ���د:ت �-�� و #�� ���ر �� ��+�د، �وا�زد�� ��� �وا�د "د ا�ل

   .و �� ر�+� اش را دا+�� ��+د
#=ر �� %�د ��  ودر ا&ول �ط��ق �� ر���ت ""ق آزادی ��2ده و ���ن" ھر ا���ن "ق دارد آ�.� را %� �� ا�د�+د 

��ت در�  اھ��ت �����ت و �ظرات ��� ارا�9 +ده، ���ن ���ورد، و�� ا�ری %� در ا�ن ز���� �طرح �� +ود، �
در�ظردا+ت %�<�ت آن ا�ت %� .2در ���� و ا��س �-�� و �(&&� دارد و ����  �ظر "�9ز &0"�ت :زم �-�� و 

ر���ت ھ��ن ���ود (واھد �ود %� �ظرات (�ره و����ر را �(&&� در ��ب �و!وع �طرو"� ا�ت و �� ��؟ در�ت 
از �ظرات %��0ً +(&� و ا�����ط�ت آ#��� �<=�B (واھد ��ود. ا�ن روش �� ���� در ���9ل ر#��ر ھ�ی �وا�زده 

�ر و �"B دا���� �� +ود. ،�-=� در ����ری �ر&� ھ����  
  ا�ت %� �ردم را در �را�ر ��-��Jت و �����ت �وا�زده �� ��ر#� �وا�زد�� �رای �ردم از ا�ن ��ت �<�د  +������دن و 

 "دودی �&ون �� ��زد و ا�ر �ذ�ری ا#راد را در �را�ر ھ�.و ��-��Jت �وا�<ر����� %م ��(�� �2-�ل �� �(+د، +�وع 
 ��� ، ��ط2وی و... ا�ر از �B �و �"&ول ��#�� ھ�ی ���وع ا��&�دی و #��د ا�ت، �و�روھ� ا��وه  ����0ت �و��، 

��طق ��ل و �� ز��ن ذر��  ��� ��=�د �� "�ل آن �� ا�زار ھ�ی �وا�زده �� ��ل آورده �� +ود، +�وۀ �وا�زده 
���� ����ش را �� �ردم �+روع و ��ط�2 �-وه �دھد، آ�.� را �رای (ود �!ر ��دا�د، �� �وا�زد�� د+�ن ��ر#� %�د 

  .دھد �+(�ص �بو آ�.� را %� �رای (ود �<�د ��دا�د، (وا���� و ���
��ور +�وه ھ�ی �وا�زده ��+���د، ھ������ %� �� �وا�زد�� �ردم را ا8وا %رده ا�د، در ا(�ر %�ر  ��ا�ر �ردم وا���ً 

  د�ت �-�د (واھ�د دا+ت و �� ��ی ���#7 ��و�� �� د���ل ��<�ت ھ�ی �روھ� و +(&� (ود (واھ�د ر#ت.
(واھد دا+ت �رم +دن ��زار "را#�ن ��ھر در ��-�V ز��ن ���� و +�وع آن �� د���ل  آ��ب د�)ری %� �وا�زد�� و

ا��د::ت ��ده �و"��� و �ط"� آ��ن (واھد �ود، ا�ن ���ش ھم در "وزۀ �ؤ�<� ھ�ی �و+��ری و ��ز در "وزۀ 
   "!ور (واھ�د ��#ت و &�"ب +�رت و ��ز��� (واھ�د +د. ھ������ت +<�

=�ر و ا�����ط�ت +(&� و  #��د �"����ت و ارز���� ھ�ی �-�� رواج �وا�زد�� ���ل آ�را ����د �� ��زد �� ا#
��دا %��د، �ظرات و �و����ت �وا�زده و �� ���� و (ود �ردا(�� #ر&ت "!ور ��#�� و �ردم �� آن ����د �رد�د و 

�� ارا9  .��ن طرح ھ�ی ھ���د، .��ن و!���� ا�ورو %�ر ھ� را در W��& دار�د %� ��در و����B ا��ر+�  ���ًء ھ�� 
��ری از �ط��ق آن ا�ده ھ�ی �وا�زده �� د�ت ��  Qرار (واھد داد %� ھ�� ����� ��ا�ده ھ�ی ���ور �8ر ��-� و 

  (واھد آ�د.
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ا�ن  د�ت و �� (واھ�د %رد، و ����ر +دن  یآھ��� آھ��� �رای (ود ا����ر�وا�زده #���� آ��ز ا��=� "طرح!" ھ�ی 
راه ھ�ی �وا�زد�� �ر�ردان و��:ن واھ�د %+���د و �(-وق (دا در %Y اه ھ� ("ار+�دات!" (-ق 3 را �� %Y ر

  (واھ�د +د.
 -#���  د�)ری %� +�وع �وا�زد�� �� (ود (واھد آورد، �� ا����ر ��زی و �� ارزش �ردا�� �"&و:ت �-��

�(&&� ا�ت، �ردم ���ن (واھ�د %رد %� �ر�7 ا&-� در��#ت راه "ل ھ� �� �-�� و ��(&&�ن �-=�، ھ������ 
��� (واھد �ود  .�ق زده ا�د و (ود �ر���ت دا�ش و دا�+��د را�وا�زدۀ (واھ�د �ود %� �� د��ل ا��د::ت �&� �.

��ر د�)ر �رای  B� را��ت ���دد #رو ر#�� ا�ت"��-م و ����� ای %� �� ا�ر #2دان %�#� �-م و ��ر#ت در ��د:ق 
   �� %�د..��ن  ج و�ددا�ش ��ر�ط0ن �(ورد %� (دا

  
�	�ن  

  

��ذ:  

1- Le dictionnaire de politique 
2- Etymologie du latin 
3-  Oا�د�+  �و#رھ� 
 #رھ�O (�ص ا&ط0"�ت -4
 و ��ددا+ت ھ�ی �را��ده -5
 


