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  »طرح �رام«�����ن ارا��  و 1ھ�ی دو�ت�ر�ش���� ��

 

  ��م �داو�د ��ن و �رد��

 �دا��ر روزھ�ی د�وار، ھ��م ��ن ��	� درودھ�ی ���ر و »ا	د�وال« ،ار�
	د �� ر��ق

�ر�ن آرزوھ� و ��د��ش�در 	%"ت "#�"!زارم از �
� و . ��دھ�ی 	وروزی � د�م �رم �� �

��ر�, "�ز
�ن �د%�( 	"�ت ��» �+*��ت«دو"��	( �� در #( ��%�ص ' � ت و طرد 

�ن«%رچ داده و (س.ا.ز.ا.)، �-����( ��
« ���و�5'�ت و «�ن 	"���ً طو�ل و %"

ھ��( از ��ر�, ُ#ر�راز و �دن �و���رای رو�نرا از 	ظر �ذرا	�د	د و ...» ھ� #�",

�داری«ا
� �� ��رُ�رد �*
: "ود
	د #	دا��� ا	د.  راز
�ن، آن	��ب "�	
 »�ذاری
	ت«و » 


 )	�
و�ژه در �����د، �� ھ�;!�ه �� 	دا��� و 	���د راه �� در ��
وس "��"( و "�ز


وردی �� �� ����  �ز�ز;	�ن از �=%�ر در #ردا%�ن �� #��م آن 
وا�ق 	�"�م. ھم��ر ر�

)
  %واھم. #وزش 
( دا	م،�و�5'ش را ;	دان 5روری 	

 ،�
�دون « ���
 	�اھ� ��دا�	ون �� #�روی از َرُوش #"	د�ده و ��د و �=��د %وب �
�
��� در ���� ��ارد »	�� و ھ��� ��ده«و » 
 د� ��) ،»� !� «(���در $�  #"


« �� &�ان'�(«�� �)'�( �  ./�ض ��'�#�ھ�ی �!� &�,+* و �

  

و 
'ل آن �� ھ
!�ن » 
'@ل ا	�ظ�ر«	@ری �رای ا���د  21��ر�, د��ق 	�"ت  *ــ  1


ل ا��راک �		د��ن �	��	!-
ن 
'@ل را، از �
*� ا�	��	ب آ ارذرو�ن ھ"ت، ا
� 	�م 
)
	Bور	ب �	�-� 	م. ا�	(« دا	ل ����"ت ��Dب �ود، ش در آن 	از ���ت ا�"ر �ود	» 

����( ��"ت �ن در 	و��� ھ�ی #�را
ون 
و5وع �� 	د، 
!ر از �'�5ر دا	"
 19و  17


ل -
�@�وت 	!���� �ده. لط@�ً، 	�م و ��رت 
 ��
�ن ا"م �رده 
( �ود در و �ر%( 	�
  .را ��ر"ت 	
���د �� ا"�س ھ
� 	و��� �رار ��رد »
'@ل ا	�ظ�ر«�	��	!ذاران 

��ور 
Hروف  در %�رج از%ور��دی)  1347ز
�ن (
ن آن : 1#ر"ش  �� ار���ط

�
 21 	�"ت« ن "��"( ھ	وز 	#�و"�� �ودم و در�'�Hل �ودم؛ �� �دام �ر��ن و "�ز

  . '5ور 	دا��م» 	@ری

                                                           

�ن �و�5'�ت و #�",«ــ #س از 	�ر  1 
در ...» B �و��	( در ��رۀ �ذ��: س.ا.ز.ا. ھ�ی 
'�وب
ھ� ... از طرف ھ� و #ر"شھ�، ��Hره	ظرز
�ن، در ���( �� �رای ا�راز "��ت وز�ن %را"�ن


د'
 )
�Hدی "��ت 
�%ص �ده ا"ت، دو"ت �را
ھ��( را 
طرح �رده ھ��م ��ن ��	� #ر"ش
  �ردد. ھ� � د�م 
(ھ
�ن #ر"ش�ود. ا�ن 
+رو�5 ھ
;ون ��L( �رای #�"%!و�( ��



www.goftaman.com 

2 

 

5
و	( ز�ر �	وانآ��ی 
ای از 	%"��ن �	@را	س %�طره« ظ�ورB ظ�وری در 
��ره در» س.ا.ز.ا.	
�ن«�
�رۀ دھم �ر�دۀ  �
�		د��ن آن 
'@ل �ن ا��راک 18، 	�م 2»

5
و	( ز�ر �	وان ر �رده ا"ت. �� آنرا ذ�
�و�وی ��را�د�ن ���ث �رد «�� در 

��رۀ �
�رۀ »آ ر�ن�����	
�ن«�ر�دۀ  2، �
 « :'@H)6 راف ��ل از�ون اول، #را�" ،

)
�ن د�!ر �5و �*":  �20ش "�ل!( �� و���ث] در ��"ت«[%وا	�م: آ%ر) ;	�ن 

��ن ��ت "	�Pن ا���-�
، ا
� در ل�"ت ظ�وری 	�م ���ث ...»
ؤ"س "�ز
�ن ا	 �L( ز'
�وان �@تاط
�	�ن 
( ��ذ�ر 	�ده ا"ت.   �
�ن 20«�� در Hورت '5ور ���ث در � 


( ھ�R، ��»د�!ر	 ��
�ً آ��ی ظ�وری ��  
�	د وو�� 	�م وی از �*م ظ�وری 	�	و��'

 )	�
�م �رو�)
�	��ر�ن �� � �ن  �رد!	�م ���ث را �+د از �د%�( و ��ل از 	�م %ودش درج 
)
5
ون ��د�وان �@ت �� ���ث در 
�ده آن ا�Lس ا��راک 	دا��� ا"ت و آ	;( در 

��
�ن آن 	و�سز���د"ت و ;�ره زن�*م �
�ن �Dلب �و"ط��( ��ز��ب ������دل «و�

ظ�وری �"�	( %و��%��	�  ل�"ت �ر ا"�س 
+*و
�ت ا����ه �وده ا"ت. از ،)»%را"�	(
دو �ن در ��	�دا (ظ�ورB ظ�وری و ��دال د�ر '"�	()، "� �ن در ارو#�  ھ	وز ز	ده ا	د:


ودی و ��دالوھ�ب آH@() و '

د 
"+ود '
(ا"��د �
��د  ��ن����ر(�%رالد�ن %�ن، 


د%�وری، ا	�	�ر �د��'

د ر���، "�دالز
�ن، '
 ،)���"راج %�ن ...) در '"ن ر"

)
��ن �"ر "	�Pدادی �را�+� T1357ور  7از ا�ن ا�راد، �� و�ژه #س از �ود��ی 	د. ا�ر;� 

�در�U از س.ا.ز.ا. ��H*� �ر��� ا	د، ��'��ت "�ز
�	( د�وار�رھ�ی و آ�Dز 
ر'*� �
، ا
"�زی و ھ	وز �� آن 'د "ر ��ی ���د �� ��وا		د �رای د��ق��ن ھ�یا
�د ا"ت '��ظ�


�ل ل�"ت ا��راک-�» ���م«�ز�زا	( ;ون #�*وان 	م �، ��ری ر"�		د. #��	��د 
(�		د��ن

�� ذوات ��ن ر"���( در دا%ل ��ور در ��	�دا، ا"��د 
�ر �ر�
��ه %�ن در ارو#� و '"ن

�س �!�ر	د و �را"�س 
+*و
�ت ���رم 	�
�رده '
 آھ	!( �� �-د�!ر،در ھم آ
دهد"ت�

)
��Lت �-	 �	مل�"ت وا�+( و �� �ر�ن وا�+�ت را 	���( "�ز	د. �-ر "��لوژی �� 
  ار���ط( ا
روز�ن، ا�ن ��ر و�ت ز��دی را 	%واھد �ر�ت!

  

�وای ا�ن  *ــ  2'
�ن و 

��ود 
ر'وم �د%�(، در ا�ن 	�"ت "%	را	( دا��	د،  ��@�


وده �ود	د، لط@�ً در ��ره ا	د�( ھم 	 �
"%	را	( ;� �وده و ;را �ر�"�� و �+ری را ز
ز
  .�ده رو�	( ا	داز�د

                                                           

ل دو"��ن�
�ری از از ُ'"ن ا�@�ق، دو "� 
�ه #�ش، �� ھ
ت و ھ
-�ری  ـ  2 -
، �*-"�ون 

�ن«�ر�دۀ » د�����ل(«�

	دان �رار �ر��� د"�رس �����L» ز
�ن%را"�ن«آ
�ده �ده و در "��ت » 
  ا"ت.
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�: "ر#ر"ت :   ��2 ار���ط #ر"ش �
�+��ب  �7د%�( ����ر از �V "�ل در �
	@ره و 
��ن (ج.د.خ.ا.) دھ( "�ل در �ر#��( و "�
�ن 4ـ  3آن "	�Pق ا�*% V��
+�ت د
و�را�

���ش #�دا"ز'
ت �راوان ���ده �ود. آن�ت، او �رای �*و��ری از �و	� �� از ��ددا�
�%ر�(ج.د.خ.ا.) �Lش �"��ر 
(ا	�+�ب در  �� �
ب و ��*��Pت "وء از "وی �	د ا

�ره;)

(ھ�ی وا�"�� �� ��رک ��ر
ل 
�		د "Lم '��م 
وا��  )� ��	د�ود. ھ
;	�ن و�


��Lت ����"�( ھ
راه �� �وا
@ر��( و وا�"�!( ط*�( و ھ�ی �@وق�� �"*ط �را�ش�	@وذ 

"-و ��،  ��	��ش رو �� ا	'راف و �ر��دی 	��ده و دو"��ن 	زد�-ش او را �
���: ز'	

آ��ھ�	� راه د�!ری را  ر�زد و
(» طرح 	و«�ذا��� ا	د، ا�ر;� %��L	� و �"ورا	� 
)

(�ز�	د ا
� �ر �
ا�V ر�%�	ش %وردن و '"رت�وا	"�	د د�Yل ���( �رای ا�	�� ھ


ودن �+ری«���	د. 
	ظورش از 	 �
	�ز ا��ره �� ھ
�ن 
وارد �وده ا"ت؛ » ز
ز
  %وا	ش ا�ن 
Hرع از �D Vزل ز���ی '��ظ: 

  ... ر)�ب آزارھ�  ر�ود و ��ی آ"�% �$ذا"ت

�ZZوای ... "ZZ%	را	(«از '
�ن و ZZ
 «�ZZ� ،�ZZ"*� در آن )ZZ�%د� ً�ZZ�دل�ZZل �ZZدم 'ZZ5ور، ط��+
)
� �م دا��� ���م؛ ا�ن روا�ت	"
» 	�"Zت«آن ھ� از ز��ن ا��راک �		Zد��ن �وا	م روا�ت 

�� آ	�� �� �� ا
�	تVزد�	ر و �� وا�+�ت ��+
�ر %واھZد داری ���ن �ده و ���ن �ود، ����ر 
�و��ZZ� �ZZ ��ددا�ZZت�Zود.  �ZZ� �ZZ
ھ�ZZی %ZZودش و �ر%ZZ( ا"ZZ	�د د�!ZZر "�ZZز
�	( در ا�ZZن را�ط�ZZ ا
)ZZ
و ;ZZون �ر��ZZن  ال
**ZZH )ZZ'�ت �ZZرده �ZZوددر ��ZZرۀ او�ZZ5ع دا%*ZZ( و ��ZZن�@ZZت: �ZZوان 

�*+ZZ�) و�نZZ	 VZZ��� �م ھZZ[�ZZ(د
و�راZZ"
) 	�ZZز وارد ��ZZرزار "��"ZZ� )ZZده �ZZود (
ZZن از �ZZول 
ا	ZZZدازی 	�ZZZده �ZZZود، ���ZZZد او راه» �ZZZ+*: ��و�ZZZد«ه �ZZZودم ��ZZZ ا�ZZZر �ر��ZZZن �د%�ZZZ� )ZZZ	�د

)ZZ
ھ�ZZ و �د%�ZZ( از ���ZZرب آن ھ��ZZش را �� \�'ZZH	ZZد!)��ZZ زودی 
وZZ5+!�ری�وا	"ZZت 	

ZZوع �ر��ZZن�
ZZ; )ZZ"��" ی�ZZھ �ZZ� و �ZZ��وا	
	ZZدی پ و را"ZZت آن روز��ZZر ;�زھ�ZZی آ
و%


+Z% :Zو�ش ��Z دا�Zت ��Z  ای�-ری و�ژه�� ^Z	ر�, و �رھ�Z��رده از Z"� ت%�	Z� ھ( و�Z�آ
�ZZ��ZZ����@�ZZو�( د"ZZت ����ZZ� �ZZود ��ZZ راه �ر�ز�ZZده��ZZری	

��ZZز ھ�ZZی �
اش را از د�!ZZرا ن 

)ZZZ

�ZZZً در آن 	�"ZZZت ��ZZZر�%( و�ZZZ# �ZZZ5ش"�ZZZزد. ��ر�ZZZد	ش از %ZZZط آ
ZZZده #ZZZس از او '
�ر	ZZد ;�ZZن«.خ.ا. را �و�ZZ5\ داده و ا�ZZد��لوژ�V و "��"ZZ( ج.د «�*+ZZ�)ZZ[ :ZZ��T
 �ZZ� را �ZZھ
�� ا"ZZت» �ر	ZZد 
"ZZ-و«�ر��ZZن وا�	�ZZ( در �را�ZZر ZZ"	ر دا�ZZ�	ز ز��ZZ�	 . مZZنھ�ZZ	; )ZZ� )��ZZو�

��ً ھZZZردو �ر��ZZZن �ZZZ"	دZZZ	

"ZZZ=ل: 
*ZZZ( در  ھ�ZZZی��ZZZ و�ZZZژه �ZZZ( آن روز��ZZZران را;ZZZپ  	�رو
��ن 	�ز �� ��د ا	� �د �ر��� ا"ت"	�Pد%�(  .ا���Z�ا�
Y�Zً در ;	Zد 
�Zده ھ�Zی %Zود را ا�Zن ���

 ھ�Zیدر ھ
�ن 	�"ت �ور
ول�	دی 	
وده و �� ��د��ر �ذا��� ا"Zت ��Z در وا��Z� �Z آن طZرح

ر�Zزی �Zرده ا"Zت. اش را #Z(اZHول 
را
�Z" )Zز
�ن آ�	Zده #��:ا��-�ری و �����	�، "	^
�+��ZZر وی ;	 �ZZ� �ZZ� تZZ"�	 ن��ZZ"%	 ده را از آنZZ
�	;�ZZ ظ�ZZورB ظ�ZZوری ا�ZZن 	-�ZZت �
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�( ZZ�Tت �ZZرده ا"ZZت ��ZZ ا�ر;�ZZ در » �	@ZZرا	س«ZZ"در �ZZ�»,ZZ"�# ت و�'�ZZ5و��ن ZZ
...�ZZھ «

  :آ
ده، ول(  �-رارش در ا�	�� ا�ر ا'"ن 	���د، %�ل( از ُ'"ن 	�ز 	%واھد �ود

ـ ا	د��: #��رو �Hر �دون �+Hب و ���� ��ری �*�� ا�ن �� آن �ر��ن ��Zن ال
**Z( و  1«

ورد 
ط�ل+� �رار ��رد���رب ا	 Lب ً� �
� )	�� .ھ�ی �

 .ــ اHول د�ن 
 دس ا"Lم ر���ت �ردد و �� "��ر اد��ن ا'�رام �ذا��� �ود 2


ل آ�دــ �رای ا���د 'زب وا'د "را"ری طراز 	و�ن 
�دا	� 
��رزه  3� ��. 

 .ــ آن �ده از �"�	( �� �� ج. د. خ.ا. 
 �ط+� �رده ا	د، "�ز
�ن داده �و	د 4

 .ھ�ی 'ر�وی �ر��ت �رد	دــ �� 
	ظور راه ا	دازی ��ر�وده ای ��در 5

6  )ZZ'را�	و ا )�ZZ"�	و�
�ZZ( و "�ZZ� V�ZZر �ر��	�ZZت "��"ZZ( ا#ور )��ZZل و ارز�ZZ�*'� �ZZ� ـZZـ
 Vرزۀ ا�د�ولوژ���
 �� .و "��"( Hورت ��رد��ور �*�� آ	

  .ــ در 
��رزه �*�� ر���ی "��"( از �'ش و 	�"زا�و�( �داً #رھ�ز �ود 7

8  �Z�ــ طرح �*
( و اHول( 'ل 
"=ل: 
*( در �ر	�
: 'زب "را"ری آ�	ده در 	ظZر �ر�
 �ود

ھ�ZZی ر�ZZد #رو"ZZ: ا	 ZZ�L( در ��ZZور ـZZـ در �ر��ZZن #را���ZZ� VZZر �ZZوده ای ��	و	
	ZZدی 9

+�	دی �ود�.  

10 ZZم ـZZ-' �ZZ� ،ن�ZZ�ـ ��ZZ در	ظردا�ZZت %Hو��ZZHت ��ZZر�%( و 
*ZZ�� )ZZور و �ZZ	�%ت �
)ZZت [ھو�ZZ"��" ،رورتZZ5دھ�ZZ+� �ZZ� رو�ZZ"�� ـZZن ـ�ZZ
�ZZ��Pر او�ZZ5ع �ZZ"��" �ZZت  �ZZ�  دمZZ�


Z"��" :Z��Tت %�Zر�( #ذ�ر��Z� �Zود. �+Zد�ل ���Zت،  م.ک.] روید	��ل� �Z�« طره�Z%) از )Z�
�ن«�ر�دۀ 	%"��ن �	@را	س س.ا.ز.ا.  از ظ�ورB ظ�وری �
�10
�رۀ »  :'@H ،6(  

ا
�Zد %و���Zورا	� ���Z� �Zد �VZ� �Z ز
�Zن ���Zل ا�Zن � �Z��	Z� :وق، 
واد ده 3
�دۀ  �� �و�� ��
�ن ��ZZھ�ZZ و 
'@ZZل"�ZZز
�ن و ��ZZ ا�ZZTر ھ
��، �ZZ	�ZZ#)ZZشZZ"و�# �ZZ� )ZZر��
ھZZم ��وا		ZZد 'ZZزب ھ�ZZی 

��د طراز 	و�ن را ا���د �		د، 	�م �
� �دا�ده از �	�ح %*ق را در ا�ن 	Z��# �� و���ت "�	
�� ادا
: �+�ل�ت �+دی �Zر ا"�Zس ھ
�Zن  �ذاری�و	� 	�م�ذا��	د. ا�ن» 
'@ل ا	�ظ�ر«�د%�( 

�ذ�ره، ا���راً '�لت 
Zؤ��( �Zودن آن 
ر'*�Z و 	�Zم را #���Z#�ش در ذھZن 
ده 
�ده و اHول 
)
���در 
� روز �Zردن آن اZHول و رھ	
ودھ�Z روز ��Z�# �Z�Zده» 
'@ل ا	�ظ�ر«. ز�را "�زد
)ZZ
�رده و �ZZزرگ 
ZZ(ر�ZZد ZZ"� ،دZZ	ود�ZZ� ی�ZZدھ����رھ� و 	%�ZZ" د�ZZ�دون ا�ZZ� د�ر�ت آنZZ
؛ 

)ZZ

-ن 
�ZZ	 )ZZ5� 
�رش�ZZردد. ا���ZZدZZ"� د وZZر� ،  �ZZدھ����رھ� و 	%�ZZ" نZZا� :ZZHدر �ر
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�( �را�	د ا"�'�ل: L�-��
'@ل ا	�ظ�ر«�-ری و  « V� ��»ز��ن��«  �Z� �Z� تZ"ا )"��"
�( ��ZZZشL�-ZZZ��� ل "��"ZZZ( و "�ZZZز
�	( آن از #�ZZZش  طZZZرح اZZZHول 
را
ZZZ( و ZZZ"
ھو�ZZZت 

)
  .���د��%ص 

3  )�L�-��"�ز
�ن 
ر'وم �د%�(، ;!و	� "�%��ری �وده  -ــ در ا�ن 
ر'*�، "�%��ر 
  .	دان رو�ن 	�"ت و �� رو�	!ری ذھن %ود 	��ز دار�م;


'@ل«: در ا�ن 
ر'*� �+�ل�ت 3#ر"ش  ار���ط�� « ً���ورات �
ZدZ"دا��ت و دZور ھZ'
�Zر 

ط��ZZق  �ZZ� تZZ"%	 در ردۀZZ� دZZ	; و )ZZ�%م �د� �ZZ"
� �م ��	�ZZ و اZZHول دهZZ"
رھ	
ودھ�ZZی 

)
�� ا"Zت�د%�( �
ل Zن دا��Zر��د 	رد�.  �Z� �Z
�و�Z5'�ت 
�Zدۀ ��*Z(ا �Z� �Z�و�  �Z�روز 

'@ل«روز  «)
��راز 	ظر �
( و ��@( ر�د %�Z" آن �Z� بZ"�	�
ھ�Zی 
Zورد 	��Zز �	د و 


� ل »"�ز
�ن«��لودۀ �V �و	� �ردد و �د�ن(ا���د "
 )
  ��رد."��"( �-ل 


'@ل («���د �دا	�م، در ;� ز
�ن، در �دام 	�"ت و �و"ط ;� �"�	(، 	�م  *ــ  4 
��ن«�� ا"م » ا	�ظ�ر"	�Pن ا���-�
���Pر 	�م داد و �� ا"�'�ل� ») "�ز
�ن ا	 �L( ز'

 ,"�# �*["
رو�ن و د��ق داده 	�ده، Yزم �� رو�	!ری 	
وده، در ھ�R ��ی �� ا�ن 
�ر 
( ���د���.    

��Zن : ھ��Zم ��Zن �را
Z(، لط@�Z� VZ� ً�Zر د�!Zر ��Z طZرح #ر"Zش ;��Zرم4#ر"Zش  ار���ط��
�ر د�ZZت �	�ZZد، %HوZZ%� ً�ZZHش اول آن: ZZ���» م�	داZZ� دZZ��� م�ZZ	 ... ،ن�ZZ

'@ZZل («در ;�ZZ ز

��ن«��Z ا"Zم » ا	�ظ�ZرZ"	�Pن ا��Z�-�
�Z��Pر 	�Zم داد...») "�Zز
�ن ا	 Z�L( ز' .« �Z	و�ن Zا�

; )Z	�Zن ذھ	�Zت، طرح 
ط*Zب �Z� دZم دھ�Z	 ل ازZ�� �Z� �Zو��ن «�Z�-�
"�Zز
�ن ا	 Z�L( ز'

��ن"	�Pن �د%�( » ا��

'@ل ا	�ظ�ر«	�م ر"
( "�ز «L� ن دروغ�
	Z( �وده ا"ت! ا�ن ھ
�ن �و�ZZ5'�ت و #�"ZZ,«اش در ا"ZZت ��ZZ در ��ZZرهZZ
 �ZZده  ...»ھZZ� ت�'ZZH )��ZZ� دازۀZZ	ا �ZZ�

 :'@ZH د؛ ازZ�	� ت
الZH )Z@':  44ا"ت. لط@�ٌ ا�ر �رHت �����د �V ��ر د�!ر ��ول ز'
�ن �و�5'�ت و #�",«��  7ال( ص  4و 	�ز از #را�راف آ%ر ص  52
�Zر د��Zق...» ھ� 

�ر 
وZZ5وع 
ZZورد �ZZدن %واھ�ZZد ���ZZت ��ZZ� �ZZ رو�ZZن	ظZZر ا	داز�ZZد، 
ط
]ZZ	م 
ط�ZZل�( را ZZ���
:�L���
د %واھ	د 
  .�ودن 

�%�ر، �	دز، 
زار و ���ل) ذ�ر �رد�ده. ا
�  یاز دا�ر �دن �	@را	"�� *ــ  5) )	�
"�ز
��ر�, د��ق �ر%( �T �� 12خ (�V "�ل 1350ت 	� �رد�ده، 
LTً �	@را	س �%�ر در از آ	

 �Tن '�د�	;
روز 
( ���د) و  ��31  30خ (1350درواز �وزای 
�ه 
( ���د) ھ

"�]*( د�!ر... ھ
;	�ن از �	@را	س �د%��ن "�ز
�ن، ��ل از �	@را	س �%�ر دا�ر �رد�ده 

�م د�!ر "�ز
�	( (�+داً 'وادث �ود، ��دی 	�ده. ا
�دوار�م، ��ر�, �	@را	س ھ
� و 'وادث 

�ه، "�ل) و �� ��دی از 
�ز��	�ن  آ	�� (روز، م �
رد) را �� �ر��ب و�وع ��ر�,را�ر %واھ�


-ن ���د، 
��، ھ
;	�ن �� ��ر"ت ا��راک �		د��ن ;�ره ھ�ی "ر�	�س �� ��ی �"�	
  . رو�	( ا	دا%�� �ود
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�ن �و�5'�ت و #�",: «5#ر"ش  ار���ط ��
 ر"�Z	د
(» �	وان«%ود �و	� �� آن...» ھ� 

 ;!و	� �-ل �����Z و 
 ZHدو�5'ت دارد، رو�ن ا"ت �� در ��ددا�ت �ر"�	دۀ آن 	�ز و 

�ر��Zب و�Zوع 	و�"( 	�وده ا"تاز آن ��ر�, ... ) )��Z�[ز�آن  �Z� .ر�, س.ا.ز.ا�Z�. 	!�رش 
 ��Z"وا% �
��ر�, ... روز، 
�ه، "�ل، ... 
�ز��	�ن ...، ��ر"ت ا��راک �		د��ن ...) �� �


Z(ا"ت ا�د، 	� ��ر 
ن  )��Z�	� �Z� نZ� VZ� �	 ن و
ا ا	��Zم دھZد. آن ر�وا	Zد و 	� در �وان 
�
Z� رZظ	ورد Z
��ً » آر��Zف«���Zد  ،�رای 	!�رش ��ر�%;: "�ز
�ن �� �ز]��Zت �Z"	  لZ
-


 V� رس�ا
�Z� �Z آن روز��Zران طZوY	Z� ... . )رار ��Zرد
وظZف » �
�"�Zون«ا"	�د در د"

*Z� �Zر "Zر 
�Z و �	
�ن 
�Z و �
��ر و آوار�( و و�را	( �� ط( ;	د�ن دھ� �ر 
ردم و ��

��ن Z"و دو �
Z�Z" ن و�

�ZZ �ز��Zذ��ت Z"راھماZ� ، ن�Z	; ردنZZ�»ف�Zت و » آر�ZZ
%Zود ز'
:*ZZHو' )ZZ

�	ZZده ���ZZد و �; �ZZ	ZZ^ آ�ZZد!�"��ZZر  )��ZZ� وریZZ%ز درZZ�; رZZ�م اZZ�در  %واھZZد، آ	

)Z
 �Z� )دود�ت'�لZ'
��دادی و ھZم ھ�Zی 
��Zرزۀ 
%@Z( در �Zرا�ط رژ�Zمدا	�Zم ھZم Z"ی ا�Zھ
 )ZZ	و و�را ^ZZ	� و )ZZ��	
��ZZر دھZZ: ا%�ZZر در  �ر�(ھ�ZZی دا%*ZZ( و %ZZو آوار�ZZ(او�ZZ5ع ا;


� �ر���Z ا"Zت و ا�Zر �!�Zن �Zس از ر�� �Zن و  :
��ور، 
��ل '@ظ ;	�ن آر��@( را از ھ
ه ا"ت، داری �ردھ� �ر%( ا"	�د �� اھ
�ت "�ز
�	( را 	!��ز�زان 
� �� ھ
: ا�ن د�واری

�ر
�ZZZ	ZZZ� )رده "ZZZزاوار �'"�ZZZن و �ZZZدردا	( �"��ZZZر� ً�ZZZ+وا� )ZZZ
. و از �ر�ZZZت ھ
�ZZZن ���ZZZد
�T	��( ا"ZZت»�!�ZZن«ZZ"ی ا�ZZس از  ھZZ# )ھ�ZZ� �ZZواھش�ZZ% راهZZ
اZZHرار و ��ZZ  ھ�ZZی 
-ZZرر ھ


�س و ��م �� د"ت 
(  �"��ر �ذر و زاریال
   آ�د!... �!�ن "	د 


� ارا]�Z ھم در 	
و	��� آنZ� �Z� )ن ھ���Z
�Zرده ا�Zد ا�Zر ��Zر�, د��Zق در د"�ر"Zم 	�Zوده، ز
 VZZزد�	ر ��ZZ"� و )ZZ	�
%��ZZ� م ازZZ� ،دادZZوع رو�ZZو�VZZ� مZZن��ZZ	; .تZZ"ده اZZ� رZZر ذ��ZZ� �ZZ;

��د �Zده ا"Zت 	ZH �Zر��ً "�Zل » %ور��دی 1350
�ه "	�*: «�ر�زاری �	@را	س �%�ر در 
1350»),ZZ"�# ت و�'�ZZ5و��ن ZZ
 ... �ZZدرواز )50ص » ھ :ZZTوع '�دZZن و��ZZ
اوا%ZZر «؛ ز

�ن («�@�ZZ� �ZZده ا"ZZت  »1354�ZZوزای ZZ
�,ZZ"�# ت و�'�ZZ5و �ZZرۀ  ).13ص ...» ھ�ZZ� در
ZZZ�%س �د	راZZZ@	��ZZZ� تZZZ"ا )ZZZ+رم �ن ط��ZZZ�'
آن ار�
	ZZZد و ھ
رز
�ZZZن  »���ZZZم«#�*ZZZوان  

�( �د%��ن ���Yت وL�-��
+*و
�Zت �"��Zر  
را�بروز��ران وی در  �Z�	
	"�ت �� 
Zن، 
�Zم و در را�ط� �� ر%داد 	د�ر
وTق
��ن د�!Zر "��Zر و�Z�Yتھ�Zی Z"دو.  �Z� ط�Z��
LTZً در ار

�ZZور و�ZZت دا��ZZر 	��ZZب�ZZدری  ھ�ZZی 
�ZZ-وک رو�ZZدادھ�ی #ZZس از "��"ZZت
B ر]�ZZس �
��ن ZZ"	�Pا��ZZ� آن و �ZZ��
( در ا�"ZZران �+��	�ZZت و ��ZZدYت �ZZظ	ل«�
ZZ� ن  »زون��ZZH� و

�رم و در �را�ر وی و �	رال دو"�م  �	رال 
و
ن'

�Zن ور��و	دو #��
دھ�ی آن، دو"��ن 
 )ZZ"و

ZZد '
 ،)	��ZZ"�	 د��ZZ"رار، اZZب ا�'�ZZHر�	�	س، ا
;�ZZ� مZZد ا�ظZZ
'
�	ZZرال �ZZH'ب 

ZZ%ن� (ن�ZZ% )ZZ"و
�ور ��ZZ ر]�ZZس ZZ�
��د '-�ZZم %�ZZن (ZZ"ف) ، اZZال �ZZ�ر (%وا�T=ZZ�و 	 ZZش و 
و�Zژه ا	�	�ر�ZH'ب ا�Zرار ��... ھ� ر�زی �ر	�
�رو	د ��رھ�، طرحدو"��ن در ا�ن �زاری 

�ر �ZZ�' �ZZث 	
��	ZZدۀ س.ا.ز.ا. در �ZZورای 	
��	ZZد��ن ا'ZZزاب و "�ZZز
�نZZ� در )ZZ"��" ی�ZZھ

زار�ر�ف، )
�� ���Z	د ھ�ی�وا		د 'رفZر را دا���+
�	Z� �Zر ھ
�Zن  .د��ق و "%ن اول و 
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 ��Zر#�Zت دار و %و��%��	� ھ	وز �دی و ��"� ر��ق "�� � �	م�-ر 
(ھ�"ت �� 5رورت

 ًL�� ���� ,"�# ن #ر"ش اولدر�Zردم از ا��Z� م�Z	،  �Z� بZ*�ری�Z-
��ن در دا%Zل و  ھZ"دو

	دی 	�ز 
( ھ�در ا�ن ز
�	� %�رج ��ورZد و ارز�Z�@
دھ	Zد. 
Zن  ا	��Zمرا �وا		د ��رھ�ی 

 ��    دارم در ا%���ر��ن %واھم �ود. و �وا	( 	@س

در د"�رس �رار دادن �ط+	�
� ھ�ی �� 	-�ت �� اھ
�ت و �ر�"�:ی ھر �V از  *ــ  6

 ���ن آ
ده) Yز
( �� 	ظر 
( ر"د �� اھ
�ت �	@را	"�
�	@را	"�� (�� �Dر آ	;� در �ر�ده 
  .�ده ��وا	ددرک 


�ره ھم ا�ن ��
ل 5#ر"ش �� : �و�5'�ت6#ر"ش  ار���ط��� )
  �ود! 

;	د طرح �ر	�
� �� �ر	�
� » 'زب آزاد��ن«"�ز
�ن 
ر'وم �د%�( �� ا"�T	��(  *ــ  7

 ����ر�, وار، ��رده و �� 'دا�ل 	 �ط �ر�" ،��
Hوب و �� %طوط �-ری و "��"( دا�
�وای آ	�� ���ل ارا�� '
�*ف "�ز
�ن درک �ده %

( ���د �� "�ر �-ری �ر�H ھ�ی 

�وا	د�.  

�ZZZط��ZZZ���ن �و�ZZZ5'�ت و #ر"ZZZش«: در 7#ر"ZZZش  ارZZZ
 �ZZZرۀ ...» ھ�ZZZ� د«درZZZ	;رح » یZZZط
�
��ن  »(;Zو	«در ��Zرۀ  ا�	��Z .)51ـZـ  50(ص  رو�ن آ
ده ا"ت	"��� ً "%ن ھ� �ر	�Z"%	


رامطرح «« )
 �	���	د 'رف %و��%"
  �ز	�م!�وا	�م 

�ن«در  �و	�Z� �Zھ
�نZ
 ,Z"�# ت و�'�Z5و�... �Zرح 50(ص » ھZن ط��Z"%	 �Z��Zذ��ر ��� (
(BدZZ��) ورZZ#!ر	دال'@�ظ آھZZ�� د�ZZ� دهZZ	ط زZZ"و� )ZZ

ZZدون 
را �ZZ�#ZZس از  ھ�ZZیدر اول�ZZن ھ@


"ودۀ دو
�ن طرح 
رام،  .	!���� �دود دا "ردار 1352"رط�ن  �26ود��ی »V� ل�Z"
�'ر�ر دولت '-�م ����د �ر �و"ط ز	دهو ا	دی �+د :��د�%��	 �Z	Z"%:  .)51! (ص آ
Zددرر�

  از د"ت 	داده ا�م. را د"ت 	��
ده ا"ت، ا
� ا
�د �� ھ	وز ��» دو
�ن طرح«

�ن �و�ZZ5'�ت و #�"ZZ#»,ZZس از 	�ZZر ZZ
... �ZZھ « ،)ZZ���	� در �-ZZ( دو "��ZZت ا	�ر	�%�ZZو�%
ھ
Zراه را » طرح 
Zرام«	%"��ن د"�	و�س �رده و 	"%:  #���نلطف �( ار�(دو"ت �ران

�م د�!ر 
��ن "Z#�س از وی و آرزوی ا%���رم �ذا�����ر%( ا"	�د � V� ا"ت. �� ا�راز �

ل و �� )�
L" ی دوام�	
��رش، ;Zون ا��Zزهھ
-�ریZ��� ر ھ�یZام، از ذ� �Z�اش را 	!ر�

)
  �	م.ا"م 
��ر�ش %ودداری 

�
Z� شZ"ر�ن #رZ%آ �Z� ن��ن  ،در #���ن ا�ن �'ث، #س از  #Zردا%Z
�Zذ�ره »طZرح 
Zرام«
 


� و ��ZZ�L ،راZZ� ت
#��ZZ-ش  ��ZZور"ZZدۀ ا%�ZZر 	�ZZم"��"ZZ( ھ�ZZی �ر��ZZن
	ZZدان ��ZZر�, %ZZد
)

��م.	     
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در ز	Zدان دھ
ز	�Z� ^Z ھZم » ��ZدB«و 
ر'Zوم » ���Zث«�رار ��Hره ھ�، 
ر'وم  *ــ  8

�ر%ZZورد ل@ظZZ( و �ز�-ZZ( دا�ZZ	د و از "ZZوی ھ
 ط�ZZران ز	ZZدا	��ن %ZZو�ش 
��ZZزات �ZZد	د و 
 �'ZH نZ�رھ�ری "�ز
�ن در ��رون از ز	دان �ر ��H*� ز	دا	��ن 
�	( �ر 
��زات آن دو 
�ZZد %ZZواھم +�
�ذا�ZZت، ا�ZZن 
"ZZ]*� ;!و	ZZ��� �ZZد (آ	;ZZ��� �ZZل راز ھ"ZZت، در 	!�ZZداری آن 

  .)�ود


-ن ا"ت ��ھ(: در درون ھر %�	وادۀ "��"( 8#ر"ش  ار���ط��
... رخ  ا�@�ق 	��واری 
» راز«ا�ر ;�زی �	�: آ
وز	د�( 	دا��� ���د لزو
( ھم 	دارد!  ;�ن آ	�رد�دھد. ��ز�و

در �Dر آن رازی  !���	ش ا�	�� (ا	�ر	�ت) 	�"ت �ی��ود ��  
وا�ق %واھ�د#	دا��� �ود، 
�د«�
�  و�ود 	%واھد دا�ت ��+�
ا
� در س.ا.ز.ا. %و��%��	�  �د!	�
�» در 	!�داری آن 

�م�ط��ق �-( از اHل ،از ھ
�ن آ�Dز
�( �+	( اHل  ھ�ی L�-��
��زات و «
واز�ن 
�ر �!و�م اHل 
��زات ����ر از 
-���ت را�U د��قا�ر  ؛�م و ��ش را�U �ود» 
-���ت


و�ف �ود  Rو #���ن«و ھ� Y�� «)	�
  !�ر�تا"�T	� �رار 	
( ھم "�ز

�را
( روز��ران "%ت و » دادر و ��ور« ��	�ھ��م ��ن  �V ��ر د�!ر �رایدر آ%ر 
�رم 	�ھ
وار'
�( ��ن و %�	وادۀ 
L")
��  �� 	��آ�	م. ا
�دوارم �� و ��
���( آرزو 


�ن از %@�:ر��� و �ر�ز�ده در را"��ی 	��ت ا	"�ن ��
+� و وطن در %ون' �	�ت راه 

از ا"�رت 
زدوران ر	!�ر	^ ا�	�(، از ا"�رت 
����ی  ،ا"�رت 	�دا	( و 	�داری
 �رو��ن د	��#ر"ت، از ا"�رت د�ن�وم و ���*� 
����ی�ران و رھز	�ن، از ا"�رت �Dرت

�و�ف 	-	�م، 	�ا
�د 	�و�م و ��ر 
@�دی را �� از  ��ور دار�م، در ھر �� �� ھ"��م
�و;V �� �*و �ذا��� ولو ��
( ا	��م دھ�م �� ، ا	دک	�;�ز و  ا�ر;� آ�د
�ن �ر
(د"ت

   .�م���

��ن ��ور دارم �� 	"ل �وان آ��ه اھم ا
�د و ھم 
ن "	�Pا�وام ا� �

روز ھ �
در �	�ر ھ

رد
( �� آ��ھ( ،ھم U�"� ت، از راه راه�%�( و�	L � د��ر و�ا	دازی �"ورا	: و �� 


�ن�@�)	�
�م روز و 	��ر
در آ�	دۀ ��در %واھ	د �ود ھ�ی 
د	(، ھ�ی 
*( #�را
ون 
"��ل 

�
د�ن و و ��"�-�ران �"�ط '��
�ت 
�����( ا�ن دزدان ر�زی �ده، ���ل #����	( و �ر	�

ھ�ی �"�د راه د�!ری و�ود �رای 	��ودی '��
�ت ا�ن �رTو
� !�ر;�		د�وم و ���*� را 

ا"�%��را�( و ھ�ی ��-���ن وا�"�� ��داراز ر��دار و 	-���(ھ� آنا�Tر�ت 	دارد؛ ز�را 

)�����
  ��"د	د! و  ال
�لدزد ��ت��ر، %��	تھ
� ، �وده 

��ن را �� �د 	"#ر�م!� �� ���  

  دو�"�ورگ، آل
�ن        13.04.2017
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*************************************************** 

 ��Zد '@�Zظ آھ	!ر#Zور�� �و"ط ز	Zده 
دون "�ز
�ن 
� »طرح 
رام«	%"��ن  ،
ط��ق و�ده

%ور��ZZدی "ZZردار داود  ZZ"1352رط�ن  26ھ�ZZی اول #ZZس از �ود��ZZی در ھ@�# �ZZ	���ZZری

�� �ZZده �ZZودZZ��!	،  زZZ�	 ص و�ZZ%*�
�ZZت و �"��ZZر �ز]ZZ( و �+ZZد�ل  ��ZZد�ل��ZZ ا	ZZد�( *� )ZZ%ر�
�ن 
و5وع�� �� اHل (�� �و�� �دی �� ا�ن را�U اد���ت "��"( آن روز
 وYت 
  )��Z"آ

�Zر�ن ���Zد! 	ر"د

� و ��Z�Lو �� در Hورت 	�Z�ز�ری �Z� ت

	Zدان ��Zر�, "��"Z% ( )Zد
)
��Zد 
��Zد ز	Zده��Zد �د%��Z� )Z از "Zوی ز	Zده ا"ت �� طرح ھ
�ن  .�ردد��ور #��-ش 


V� :��T "	د ��ر�%( 
ر�وط ��Z 	�ر آن �رای ارز���( و 	 د �ر"��ده �ده �ود. �*-�	(  ��
�: س.ا.ز.ا.ZZذ��، ،)��ZZدون ارز�ZZ� ً�ZZ��ZZوای آن، ZZHرف  و ��ZZHره داوری ���ل'
#�را
ZZون 

  ��رد.Hورت 
(، ��ل"�ل  44"�ز
�ن در » "�ر �-ری«ای از دادن 
ر'*��رای 	��ن


ZتL� :ذ�رZ�و  واژهو �	��	�ZZدن  ؛) �*%�Zص و 'ZZذف �*
�Z و 
ط*��Z"...)Z 	 طZ" :ZZرخ ( 
)�
ت [ ���رL� ن�	ن ;��
را از ��	Zب 
Zن  �ز]( 
ط*�Z( و �� �+د�لال@�ظ ��د�ل  ،...]در 
  د:	دھ
( �واھ(

  

 �ظر و ��ل �� در �ـورد ا�+*ب ا (�����ن«

 ھ�ی 1"ورھ� و ��0تو آزادی �ـ0ق

 (طـــرح �ــــرام)

  

��ن ��وری ا"ت 
ــر�ب از 
*�تـ 1"	�Pف �� ھــرا�*�%
�دام از %ود ��ر�,، ھـ�ی 
��ن ��-�ل 
(و ا���Hدی و روا�ط "رز
�ن"	�Pد �� ا�	دار )H�% )*
    ���د.�ــرھ	!( 
�*ف �-( #( د�!ری ا�ن 
*�تدر دوره%
ھ� �	��ر #را�	د�( ��ودال( و 5+ف "��"( ھ�ی 


�ری ا	!*�س ... در 
'دودۀ �Pرا���ی "��"( و 	ظ�
( %ود، �ر ا"�س 	 �: +�ا"
��ن ���	ده �د	د."	�Pر�, %*ق ا���ھ� �� ��ھ( �رای �را	دا%�ـن 	ظ�م ھ�ی ا�ن 
*�ت


	ظور طرد "�م �� )	�
را	دن رای ��رون�ری 
*( در دا%ل و و��( ھم �� ���ودال( و ز

�ر�ران �� %Hوص ا	!*�س+��'دأ �� #� %�"�� ا	د، ا"
ھ� و 
�'ـون از ��ــر
�	ــ(ھ� 

�"�
   ھـ� ا"ت.'
��ن از 	ظر ا���Hدی و
*�تـ 2"	�Pل �رار ھ�ی ا�
�-��*ف %

��( در 
را'ـل �ا�

ای #در��ھ(، �+5( دار	د �� �د�دأ �� ھ� �� '�لت ���*�دار	د، �+5( از ا�ن 
*�ت
�ده و ا���Hد  ھ�"ت ��ودال�زم �ر�رار�		د و در �ر%ــ( ھم 
دت
( ��ودال�ـزم �ذار

���

�ن ا���Hدیداری ر�د 
("ر��*ف "�%%

��(  -���د؛ ول( �� و�ود ا�ن 
دارج �ا�

*�ت �	�
��ن 	 ش 
"*ط دارد، ھ"	�Pا� )��
�
وع '��ت ا���Hدی ا��
ھ�، آ	;� �� در 

و ا�ن 
	�"��ت ��ودال( ط�ق ���ـدۀ �
و
( از طر�ق �ورژوازی  .
	�"��ت ��ودال( ا"ت
د"ت دارد �� �ورژوازی ا	'�Hری دا%*( �� �درت "��"( ��ور را ���
#رادور 
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)
رو ���د و از ا�ن��ورھ�ی ر	!�ر	^ ا
#ر��ل�"�( #�و	د ا���Hدی، "��"( و �رھ	!( 
�
��ن ��وری ا"ت 	�"	�Pا��

ره.��ودال( و 	�+�"
    


�ر و "�م3T��*ف ��ودال( و ���*�ـ ا"%
ا
#ر��ل�"�(، ای، "ر
��� داری 
*(، ھ�ی 
�م 
*( دا%*(، "�م  
ذھـ�(،") )*
�-( �� دو "�م ا"�"( ��ودال( و 
	ژادی و �Dره �� 

)
 )*

�م � ب
*( ا
#ر��ل�"�() ا	د، ھ
�ن �ـوا�ھــ�ی 
�	د�( و �د�%�(���د �� ا"�س 
�را	دا%�ن ا�ن دو "�م ا"ت ��  دھــ	د و در"ت ��ھ�ی ��ور را ��-�ل 
(ھ� و 
*�ت%*ق
)

ل �-� :	�
�وان ��ور را از ;	!�ل "��ه ��ودال�ــزم و ا
#ــر��لــ�زم 	�ـ�ت داد، ز


��( را �رای %*ق - 	�روھ�ی 
ولدۀ �د�د ��ور و �ر�( ا���Hدی�
*-ت ا�
ھ�ی 
   �ـــراھــم "�%ت.

در �را�ر ا	 Lب 
*( و د
و�را��V ��ور 
� �� %ود را 
ـوظف �� ا	�ـ�م دادن آن 
)

�ر ��ـن �+	(دا	�م، ا�ن +��م  وظ�@: �را	دا%�ـن ��ودالــ�زم و ا
#ر��ل�ــزم و � ���ی ا""

د.(ر�وع �	�د، �%ش الف 
�ده 
*( دا%*( و ا���د 'ـ-و
ت د
و�را��V ... �رار دار
  )12ـ1
   

  راه �ـل آن –��م  �ـودا�ــ% و ��م �ـ0%  –ا�ف 
  

��ن ��وۀ �ول�د ��ودال( 
"*ط ا"ت، و از ا�نـ 1"	�Pن، در ا��
�ول�د را ز )*Hرو و"�*: ا

�ر�رT�ود ھ� �� ا�Tرأ �� %�زرگ را ��ودال 	�روی �
ــدۀ 
ولده را دھ ـ�ن و ا"

� �م �� �ورژوازی �زرگ �رو�رات ار���ط �ورژوازی �
#رادور ا	د �� �Dر"
� �م و "

)
    دھـ	د.دار	د، ��-�ل 


	�"��ت ��ودال( از دھـ�ت و آزاد �ردن وظ�@: ا	 Lب د
و�را��V ��ل از ھ
� �را	دا%�ـن 

دۀ 	�رد  دھ �	�ن ا"ت. وا5\ ا"ت �� 
"]*: ا"�"(� :	'H ،ن�
ا�ن ا	 Lب 
"]*: ز

��ھ� و 	�روی اH*( �	�ش دھ �	�ن ا	د �� �دون �"�U "�%ـ�ن دھ �	�ن و �دون �
V رو"
ا"�س اHل �� ا�ن دھ �	�ن �� در ط( ا	 Lب ار5( �'ت رھ�ری "�ز
�ن "��"( ... �ر 

�ن (ز
ـ�ن از ��ت ��ر ا"ت) ز
�ن 
�ل-�ن [�زرگ] ار5( را از طر�ق درھم"-�
�وان از 
��رزه �*�� ��ودال�ـزم، از آزاد "�%�ن ھ� ... �Hرف 	-	د، 	
(�درت آن

دھ �	�ن، از اLH'�ت، از �ر�( و #��ر�ت ��
+� 'ـــرف زد. (ر�وع �	�د �� �%ش الف 
   ).4و �%ش ه 
�ده  12
�ده 

��-ل راه اLH'�ت ار5( داود ��
� �م دھ �	�ن، �دون "
�ن دھ �	�ن �دون ا��راک %�"
ھ� و 
	�"��ت ��ودال( در دھـ�ت و %�HL �دون در دھـ�ت و �دون طرد "*ط: ��ودال


�م رو�	�ی "��"( ��ن Hورت %واھد �ـــر�ت (
�روط �� ا�ن �� �ـــر]ت ا�ن �طرد 
���	د �� ار��ـ�ع و;�#*و"( از 
�Lــ�ن، راه �ذ�ت و زد���د)، راه  ��ر را ھم دا�

ھ� ا"ت �� ھ� و راه �*و��ری از ا	 Lب #�!ــ�ر ... �وده�رس از �	�ش �وده ��ودال(، راه
)
   )4و  �3	د ... (ر�ـوع �	�د �� �%ش ج 
�دۀ ��ودال�ــزم را از ا"�س "ر	!ون 


�ر ��ودال( �� 2T�
�ر 
*( دا%*( و  طرز %�ص ��ـ در ��ور 
� ا"��داد و ا"T��م و ا""

�ر 
*( ا
#ر��ل�"�( #�و	د 
(از ا�نT����د. و از ا�ن رو ا	 Lب طر�ق �� "�م و ا"


*�تھ�ی رھ��(��ودال( �� �	�شد
ـو�را��V 5د  )*
ھ�ی �'ت "�م و از �%ش 
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�م %*ق ا	 Lب 
*( 5دطر�ق ��ا�ن� )��	@V دارد. ھـــ�ی ��ور ار���ط Yا
#ر��ل�"
   )10، 9، 4، 3ھ�ی  (ر�وع �	�د �� �%ش الف 
�ده

��ن ��وری ا"ت ��Tرال
*� �� در آن ��ش از ��"ت 
*�ت ز	د�( 
(. 1ـ  3"	�Pد. ا�	�

'��ل '��
: ھ�، 
*�ت #��ون [�� ا�
�ل "��"ت
*�ت در ��ن ا�ن )5�+��ھ�ی ا"��دادی و 


*�تھ�ی د�!ر در ���!�ه] %ود��
: آن ��Yی ا�وام و 
*�ت )����
ھ� 
*ت '��م و 
   �ش ا	د. ا�ن "�م 
*( ;!و	� ا"ت؟"�ـم

�ونط� �ت و "�م [�# [:
ھ
ـ� اول �ر،  ھ�ی د�!ر ازھ� ��Yی 
*�ت
'��ل '��
: %ود��
�ـر�ن و ��+*ق �� 
*�ت�ر�ن ز
ــ�ن�ــزرگ"�م ا���Hدی ا"ت �� �
ھ�ی �'ت ھ� را �� 

Vم (اوز��"V����
�ت، ھ�...�ر�
ـن ھ�،ھ�، ھزارهھ�، ���
) �ود، ;( ��e در ط( 
ھ�ی اردوی ا��P	ـ( و ;( �+دأ �� Hورت ���\، 	��ل، '��م و�Dره از طر�ق ��(ل�-ر

ھ� را	د	د ھ� و د�ترا �� �وه ھ�و "��	ـ�ن و �H'��ن ا�ن ز
ـ�ن ��ر و زور ا��Pل �رد	د

P*وب و �Dره آن ،���"
ھ� را �� [�رز�ران] %ود 
�دل 	
ود	د؛ و �� �� Hورت دھ �ن، ھ

ھ�ی �'ت "�م و اD*ب �ورژوای داران "رز
�ن 
*�ت�ر�ن ز
�نو ا
ــروز �زرگ

#رادور و �رو�رات�)
�ی ھ���د. ا�ن �-( از �-�ورھ�ی �زرگ، از 
*�ت '��م #�ـ�ون 

)

*( را �� 
"]*: ز
�ن 
�دل ا"ت �� "�م ��ودال( را �� "�م 
*( #�و	د  :*["
دھـد و 
)
  �	د.
��ن D	(2ـ  3"	�Pر�ن و و"��. در ا��ھ�ی �'ت �ر�ن "�'�ت ا���Hدی را "رز
�ن 
*�ت

)
��ن �� %واه �� ��ب �ورژوازی 
*�ت "�م ��-�ل "	�Pدی ا��H�
�م �ــ��دات ا��دھد و 
ر�زد، �� طور �
ده ھ� 
(طر�ق �� دا
ـن ا	'�Hرات ا
#ر��ل�"ت... و %واه از ا�ن'ـ��م 


ـــرۀ �ــرق و د"تاز 
*�تT م و�ھ� ا"ت ... آ"��ب ھ�ی ا�ن 
*�تر	U %*قھ�ی �'ت "

*�ت )���ن از آب ھ"ــ"	�Pد ا��H�;ـــر%د. 	�ن، ل��س و ز	د�( ھ�ی �'ت "�م 
(ا�

��ن را �� طور ا"�"	�Pتا��*
 )")
روا�( "�زد ول( �ـــر
�نھــ�ی �'ت "�م �ـــراھــم 
)

*�ت... [#��ون ا�
�ل]  [:
    �	د.و "��"ت را [
'��ل '��

ر��ـ: 
	د و از 	ظر ��ر�%ــ( #�شھ�ی �'ت "�م، ا�Tر�ت Tروتدر روا�ط( �� ��ن 
*�ت
V� ن از��"	�Pت ... ['��م]ا��*
ا�*�ت � �ر و از 	ظر ��ر�%ــ( 	"�ت ��  ،طرف و 

�ر�ن �Dر��دY	� د�!ر �ر�رار ا"ت،
�	دۀ ا�ن ��ور از "ویھ�ی د�!ر � ب�"��ری 
*�ت
)

�ری 
ـو�ود +�
� ا"ت، 	�را'ت 	�و�د، ا�ر 	وع 
	�"��ت ا" :+
���د. ا�ن ' � ت ��


�ن ��ز و � ل "*�م �; �� )���ن �"( دور از �+Hب و ا'"�"�ت �وو	�""	�Pا� :+
��
را 
ط�ل+� �	د، ا�ن ' � ت �*, را %ـواھــد ���ت. ا�ن 	-�: د�!ری ا"ت �� 
��رزه �ر 

�م » 
��رزه«ھ�ی �'ت "�م را �� 5د ��ودال�زم (
��رزۀ ط� ��() در 
	�طق 
*�ت" ��*�
)
دھــد، و ار�ش 
��رزۀ 5د ��ودال( 
*( دا%*( و "�م 
*( ا
#ر��ل�"�( #�و	د 


*( را �� 
"]*: ار5( 
�دل 
(را �� ار�ش رھــ��( »دھ �	�ن« :*["
�	د و �%ش 
*( و 
  از "وی د�!ر

;ــر "رز
�ـن ھــ�ی �*فھ�، د�تھ�ی �و;ــ( �� 
	�طق و"�� �وھ"��ن. #��ون3ـ  3
و�Dــره » داود ����»«ظ�ھــر ����» «	�در ����«ھــ�ی �'ت "�م را �� اHطLح از 
*�ت

�
��ن و %ـــزان "�ل� �Lوه از ا�ن ���ل� دار	د، ھ"����� از�ن 
	�طق �رای ;	د 
�ه ���ر، 
)
داد 
ـــردم �و
ـ( را 	�ز �� از آن از �دام �����( �		د، ��ت و زرا�ت، ��یا"�@�ده 
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ا�ن 	-�: د�!ری  دھــ	د.�رداری ظ�ل
�	� �ـــرار 
(���ل� 	دار	د 
ــورد ��%ت و ��ز و ��ره
)*
 :*["
  "�زد. را �� 
"]*: ز
�ن 
�دل 
( ا"ت �� 


�م  . �ورژوازی 	وزاد 
*�ت '��م �� ا"�@�ده از �درت "��"( %ـود �Lش دارد4ـ  3� ��
ا
ــور '
ـل و 	 ل، ��ـ�رت و �ول�د ��ـور را �� د"ت %ــود ��5ـ� �	د و �ورژوازی 

د�!ر "�م  ھ�ی د�!ر را از H'	: ر���ت %ود �� طور 	�ـ��( �در "�زد، ا�ن �-ل
*�ت
   ا���Hدی 
*�ت 'ـ��
ـ� ا"ت.

� �م �درت "��"( آن 4"
 :��
ھـ� �ر%وردار ا"ت. ـ "�ـم ا���Hدی 
*�ت ... ['��م] از '

�ر و "ر�وب [از طرف] ����"�( داود �رای 
*�ت  رژ�مT�ھــ�ی �'ت "�م [	 ش] آلت ا"

�م "��"() �� طور ی (�رھ�ی 
*�ت ... ['��م] را دارد. ا�ن "�م�ورژوازی و ��ودال"
V� ده از
�وری ���
ـدزا�( و از "ویطرف �� �-ل د�-'
��دۀ ���*: "
د�!ر در و�ود 


ور�ن �ــ�ل( ر��: 	ظ�
( و 
*-( و ���

�م و ا�Tر�ت ��
ل �%Hوص ا�ن ' � ت �� 
�ــر�ن آن
	د�درت)

*�ت ���د. ...ھ� از 
*�ت ... ['��م] ا	د، ا	+-�س  Rد�!ری  ھ�

	دارد. %�	وادۀ ��"د ���*:  "ر	و�ت ا���Hدی، "��"( و �ــرھ	!( %و�ش را �� د"ت

د'
ی 
*�ت '��م �� �درت "��"( را زا�(، ا�ن "رد
داران 
��Lن �زرگ �ورژواز


= ��طور ��� �"

ده در �Hرف دار	د و �

( :ط� �ت '�� ��-��		د، در 
*�ت %ود 
. ���	دداران ��ور 	�ز 
(ژوازی �زرگ) و ز
�ن�ر�ن �ورژواھ� (�ور��ن ز
�ن �زرگ

��ن '�
��ن 
	��� ا�ن %�	واده ھ
�ن"	�Pدت "*ط: %ود �ر ا�

�م �طوری �� در 

�ر�ران در ��ور �ود	+�
رد، ا
روز 	�ز ��ور 
� را �� 	�
�ا"+�"
ه 
�دل 	
وده ا	د. 

ار���ط �وی "�م  �� ) ا�ن #�و	د د�!ری ا"ت4و  3ھ�ی ھ�ی 
�ده�%ش(ر�وع �	�د ��
)

*( (دا%*ـ() را ��ودال( را �� "�م 
*( 	��ن  :*["

�م ا�ن ار���ط�ت �دھــــد، و 

��)
�م �ل 
"��ل ا	 Lب ��ور وا5\ 
    "�زد.Hورت �ــز 
�ری "��"( و ـ ط� �ت '��م 
*�ت ... ['��م] �� �درت "��"( را �� د"ت دار	د، "�م 5


(ـ�ن و 	��ود �ردن 
*�ترا �� "ر'د 
	'ل "�% ا���Hدی �
دھــ	د و ھ�ی �'ت "�م ادا
)

�م ��ر�, و ا��%�رات �د�ن 
*'وظ "�م �ـــرھ	!( %ود را ھـــر;( ����ر ��د�د ��		د. 

�دم �ـــرده ا	د. ل"�ن، ��دات و ر"م و رواج، ال�"�، طرز ز	د�(، در ��"��	( آن	
ھ� را 

� �ــــرھ	^ 
*( آن*� V� ھ� را)*
ھ� دار	د. ��ر�, #��ـونو ز�ت ا�Lم 
( Dــ�ر


�م 
*�ت�
�م 
*�ت��ر�, �
*�ت ... ['��م]، ��ــر
�	�ن  )*
��ن، ��ر
�	�ن "	�Pھ�، ھ�ی ا�

�م 
*�ت� )*
ھ� �� زده ل"�ن و �ـــرھ	^ 
*�ت #��ون، ل"�ن و �ــــرھ	^ ر"
( و 

)
�
و ھـــر�س �� از » «
*ت ا��Pن«
��ن آ�د، 
*�ت ای از 
*�ت ���ود. ا�ر �*
��ن ا"ت، ا��Pن ا"ت"	�Pا�.«   

ھ�ی ��ور �� ھـــر�دام از %ـود ��ر�,، "رز
�ن، ل"�ن و #�و	د #��دار ا���Hدی 
*�تـ  6
'��ت �ـــرھ	!( 
*( %�ص %ود را دار	د، 'ق دار	د از 	ظر "��"(، ا���Hدی و   و

)
%ـود��ن �+��ن  ��		د) "ر	و�ت %ـود را�ــرھ	!( (;ــون ا"�"= از ا�ن "� ��ـت "�م 
ھ� 'ق دار	د �� "ـــر'ـد �ـدا�( %ود 
��رزه �		د. ھ� ا"ت. آن	
��	د؛ ا�ن 'ق ط��+( آن

)

*( در ��ور ... 	��ن  :*["
دھــد �� ا�ن راه، راه آزادی �'*�ل 
�%ص ��ر�%ـ( 
��5ــوری د�ـو1را��4  ھ� درھ� �� "ر'د �دا�( و و'ــدت آزادا	: ا�ن 
*�ت
��رزۀ 
*�ت


-ن و 
@ـ�د ���ــر�ن و �!�	، اHول( ـدرال
�!ـ( و آزادی '�ل �ـــر�ـ(، ھم� راه "�
   ).17، 16، 15ھ�ی ھــ� ا"ت. (ر�وع �	�د �%ش الف 
�ده%ـ*ق
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7 )���ن 
*�ت �� درـ و�"	�Pف �ا�*�%
Hر�= از ھ� 	��ر	د و ا�ن 
*�ت"ر 
(�ھ�ی 
و پ.) و  (خ. �وو	�"تھــ�ی "و"��ل�� ر�ور
�"تطوری، �ـــرھ	!(  	ظر

�ـو�	د، �*-� از 	ظر "��"( و ا���Hدی 	�ز �'ت "�م وا�� ھ�ی (�+*�) 
(ا#ور�و	�"ت
ھ� 'ـق دار	د از 	ظر "��"( ا���Hدی و �ـــرھ	!( "ر	و�ت %ـود �ده ا	د، #س ا�ن 
*�ت

   را �+��ن �		د.
��ن و��(ـ  8"	�Pدر ا� )*
�م " ��)��م ��ودال( #�و	د �
�ق دارد، و�" �� )*
�م " ��

)��م 
*( دا%*( ا
#ر��ل�"" ��  )

*( �دا از ا	 Lب 5د #�و	د  :*["
���د، #س 'ل 
��ن �� �V 	وع �%�ل و �� �Hف و "�ده"	�Pو 5د ��ودال( ا� )�#�روی از  ا
#ر��ل�"


�ر�ــرا	: �ورژوازی 
*�ت [#��ون] و+�... آ�-�را #رده #و�(  "��"ت �وو	�"�( و ا"

*�ت '��م و د	��ل� روی از �ورژوازی 
*�ت #��ـون، %��	ت ��  )�از "��"ت �وو	�"


*�ت
	��ـ� ھـم �
�-��ن ھ
... و "	^ ا	دازی در �را�ر ا	 Lب ] ھ��"�!( و 
��رزۀ [ز'
    ���د.ھـــ�ی ��ور 
(%*ق

9 )��م ��ودال( #�و	د دارد و ـ و�" �� )*
�م ��ودال( �� طور �
ده در "رز
ـ�ن �� "�م "

*�ت�� V��ار���ط 
"]*: ھــ�ی �'ت "�م 
طــرح ا"ت و 	�ــروی اH*( ا	 Lب د�
و�را

طور �
ده ھ
�ن دھ ـ�	�ن ز
�ن و 
	�"��ت ��ودالـ(، دھــ �	�ن ا	د و ا�ن دھ ـ�	�ن ��

*�ت)���ن �ھــ�ی �'ت "�م ا	د، و�"	�Pدی ا��H�
�م 
	��� ا��طور �
ـده در ��� 

طور �
ده، ھ"�( ھ�ی �'ـت "�م ا"ت، وا5\ ا"ت �� ا
#ر��ل�ـزم ��"ـــرز
�ن 
*�ت
�	د و "�م ا
#ر��ل�"�( در در�ــ: اول ھ�ی �'ـت "�ـم) را Dــ�رت 
(ھ� (
*�تا�ن 
*�ت


�م 
*�ت  �� ار���عھ� ا"ت. و ��ز و��(��Yی %*ق ا�ن 
*�ت�ھ� 
*�ت ['��م] �� ار���ع 
ھــ�ی �'ت "�م آب ھ� ا"ت، از اTر "رز
�ن 
*�تو "ر�ردۀ 
ـــر��+�ن ا�ن 
*�ت

)
ھ�ی �'ت ھ� ا"ت، #س "رز
�ن 
*�تھ�ی ا�ن 
*�ت%ــورد و ر��: آن در ا"�رت %*ق

�م ��5د"�م �رھ!�ه�ھ�ی ��
+� را ��-�ل داده و ��ل از 	 �ط د�!ر، "رز
�ن ھ�ی 

ھ�ی �'ت "�م ھم از �ری ��ور ا"ت. "رز
�ن 
*�تھ�ی ا	@��ش ��	ونھ�ی "�م
*�ت

��( و ھم از 	ظر �Pرا����( 
"��د�ای �ر�ن 	 �ط �رای آ�Dز ا	 Lب �وده	ظر ا�

)
��ن "	�Pا� )	Yد.طو���  
ھـ�ی �'ت "�م، ا	 Lب ـ ا	 Lب در ا�ن 
	�طق ھر �"
( �� آ�Dز ���د، ا	 Lب 
*�ت10

*�%
ھ�ی 
*�ت ['��م] و ف 
	��� �ورژوازی و ��ودال
*( ا"ت و 	��ــز�ر �� ا�-�ل 
"*ط: دولت ����"�( را در ا�ن 
	�طق از ا"�س 
ورد 5ر�� �رار داده و ا	 Lب �-ل 

5
ون ا�ن ا	 Lب 
 �

*( �� %ود 
( ��رد و ا»)*
و ھ
�ن طور #���ن و » ا	 Lب 
  ��رد.د"ت 
(ھ�ی 
*( ا"ت �� �دام ط� � �� ����ت آن 
ــر�وط �� رھ�ری ا�ن �	�ش

ھ�ی 
*( را �� د"ت ��رد، ��ر ھ�ی �'ت "�م رھ�ــری �	�ش
*�ت ـ ا�ر �ورژوازی11
 R%ــواھــد ���ت و ھ�	م ��	ا V���� �V 	�"�و	�ل�زم �	!	ظرا	� ���ده و ا	 Lب د�
و�را

�ردد. در ا�ن Hورت ا
-�ن ا�ن �� ھ�ی �ورژواری 
داوا 	
(دردی �ـز �V "*"*� درد
��ن "	�Pن �� و'دت ...ا��	ــز�� �ود ھم ;���-��ن] و �� 
	��� و [ 
�!( ز'"�
و ھ
�@( 	�"ت.
��رزۀ [آن	
  ھ�] لط
� وارد �ود 


*( و د
و�را��V] ��ھ�ی ... ـ �را�ط �د�د ��ر�%ـ( دوران ا	 Lب12]�
�-��ن]  
[ز'
)

�م �و�� %ود دھد رھ�ری �	�ش 
*( را ... �� �ورژوازی �"#�ر�م ... 
� ... ا��زه 	�

ا
ر �دارک آ�Dز، 
��T: ر"�لت ��ر�%( %ود ��ا�ن �	�ش 	
وده و ��را 
+طوف ��
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(رھــ�ری و ا	��م 	���( ا�ن �	�ش )*
...  آھ	^ "��"(��	�م. ... "�ز
�ن #�شھ�ی 
��-ل 	
وده و از طر�ق 
*�ون
ھ� دھ �ن را �� 	�روی اH*( ا�ن �	�ش 
*( ا	د �"�U و 

ھ� در �ر��ن ا	 Lب د�
و�را��V (ا	 Lب دھ �	�ن و ا�'�د 
'-م �� آن رھ�ــری ا�ن

�م ا���ر و ط� �ت د�!ر ��
+ـ� ... در را�ط� �� �ار5( 5د ��ودال() رھ�ری %ود را �� 

)
  ر"�	د ...ا	 Lب 
*( و د
و�را��V، ا	 Lب 
*( 5د ا
#ر��ل�"�( را 	�ز �� #���ن 
س اHل ز
�ن از �"( ا"ت �� روی آن ��ت ا	 Lب ار5( و � "�م ز
�ن �� ا"�

)
)*

�م 
و""�ت و Tروت�	د؛ �ھ�ی �� %H*ت ا
#ر��ل�"�( دار	د �� از �ردن 

*H% VوH( ا�ــراد %�رج ا	د و �� �� �درت�
�	� ز	د�( %*ق ��د�ل �ده ا	د؛ ادارۀ 

�+��ن �		ده ... ا���Hد دول�( رھ�ـــری �ده ... �� 
��T: ا���Hد رھ	
ون و 
"*ط �� 	 ش 
دارد؛ ا���Hد �و#را��@( دھ �	�ن و "ر
��: �و;H% VوH( ا�راد �� �	وان ا���Hد 

  "وم، ... در�� دوم و
�-��ن] 	 ش رھ�ری 
�ـــرھ	^ ��ر�%( 
*( و �وده ای �� در آن ا�دۀ �ــرھ	!( [ز'
�		ده را �� د"ت دارد، ا�ن "��"ت، ا���Hد و �ـــرھ	^ 	و�ن �� ھ
� %H*ت 5د 


�-��ن و #��fھ	^ "��"( آن] رھ�ری  #ر��ل�"�( و 5د ��ودال( دا��� وا
از ��	ب [ز'
)
�ر	�
: 'د ا�ل و ھـدف  
��T:]�ود ... ا���د ��
+: د
و�را��V 	ـو�ن [را ��

 Vژ���     دھد].در ا�ن 
ـــر'*: ا	 Lب [
د 	ظر �رار 
(ا"�را
�ورژوازی 
*( �*-� �� د"ت 	� �� د"ت  �	�ش 
"*'�	� �� رھ�ریو��(ـ 13

�-��ن] 
�!( ط� ��( [ز'"�
�م �ر�ن 
"]*� �� ھ
�-��ن] �����د، در آن Hورت 
[ز'
�*ف ا"ت '@ظ %واھد �د و ... در راه ر"�دن ... �� �ر�( و #�ش ر�ت ...  ھ�ی
*�ت%



-ن ا	��م %واھد ���ت.

�ت ار5( و ��ــز�� �دن  �زر��ر�ن %د
ت �
� :*["
 �
و ا
	�Pت ['��م]، ا��*
�-��ن] 
��ن، وا�"�� �� ا�ن ا
ـر ا"ت �� %*ق و �� %Hوص [ز'"


�ن �دالت و �را�ریھم=�
V و د��ع از ا
ــر [� ،)	����
*( %ود را �� #�� )!�و  �"
ھ� ا�راز %واھد �رد �� 	� ...؛ �رای 
� ] ا�ن 
*�ت
��T: %وا"ت �ر'قر�� ��+�ض ��


�م �
*( و در  :*["

��( د�!ر، ھم
+��ر در ��-��ن] 
"��ل ا�
�!( ط� ��( [ز'"�
�*ف، دو"�( و روح �را�ری ھ�ی
*�ت%
�ر�( 
��رزۀ  ھ�، #��ر�ت وو �رادری ��ن آن  

�رک]آن�
]�*["

*� در 'ل 
"=ل: 
*( از ا�ن 	 ط�    ھ� ... ا"ت. 
� در ا�ن �	
و 
)
  �	�م ...'ــر�ت 

ھ�ی د�!ر آب 
*�ت] #��ون از ا"�رت 
*�تر��: ار���ع [
'��ل '��
: %ود��
: ـ 14
)
�� �
ھ� ا"ت. آزادی ھ�ی ا�ن 
*�تد"ت %*ق%ورد و 
ــر�ز ا�ن ار���ع 	�ز ��ل از ھ

ھ�ی �'ت "�م ا"ت. %*ق #��ون �رای ا�ن �� ھ�ی 
*�ت%*ق #��ون وا�"�� �� آزادی %*ق
ھ�ی �'ـت "�م �� 
*�ت ار���ع %ود را "ر	!ون 	
وده و %ود را آزاد �	د ���د %و���ن را

�ر�ن طرزی ھ� �� �دی"ر	و�ت دا	"�� و در ا	 Lب 
*( و د�
و�را��V ا�ن 
*�تھم

*( %ود را �� آن��ری �ر"�	د و ھم� )!��: و"�� ا	 �L( در �"�� V� ورتH �� ھ�

��ن �ر�رار "	�P5د ��ودال( ا� )�
 ��س "را"ری ��ور �رای ا	��م ا	 Lب 5د ا
#ر��ل�"
  �	د.

	ظور ا�'�د آزادا	� و وا�+( %*ق15 �� )*
 :*["
ھ� �� 
	ظور #��ر�ت ـ در �"
ت 'ل 


��( ��ور، 
� طر�دار ا��ـ�د  -ھ� و �� %�طر �ر�( ا���Hدیو �ر�( 
��رزۀ �وده�ا�
ھ�ی ھ�ی 
*�تھ"��م �� در آن %*ق ��5وری  درال�� "6ل  ... دو�ت د��و1را��4
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ھ�ی ھـــزاره، �ر�
ن، 	ور"��	(، �*وچ و �Dــره در 
ــرز��ور 
�		د ����V، #�ـ�ون، 
�ور�ت
��ر�%ــ( %ود، � )*
%ود را �� ا"�@�ده از 'ق �+��ن "ر	و�ت ��  ھــ�ی �ــزء

)
�وری �ــزء 
ذ�ور �ذا��� �ده و %*قو�ود 
ھ�ی آور	د و 	�م %*ق ا�Tر�ت �� �
��ر ز	د�( %واھ	د �رد. ا�*�ت آن "�': 
*( �� Hورت 
"�و��	�، �رادرا	� و %ود%
  

 ،Vاز� V���وری د�
و�را
�ر�
ن، ا�*�ت �ــرب در � V���وری د�
و�را

eT در �
 ،)*
�ون ا�*�ت ... و ا
�Tل آن �� '@ظ ' ـوق �# V���وری د�
و�را
ا�*�ت #��ون در �

��ری %واھــد �ود.%
   �ـــرھ	^ 
*( دارای ��-�Lت 
'*( ا	�%��ـ( و %ود 

*�ت ��5وری د��و1را��4 ا�+*�%  درالا�ن ـ 16 �
ھ�ی ��رون از "ر'دات در ��رۀ ھ


و�ود ��ور و �� دولت )
�ر�( آنر"
ھ� �� �ر��ب در ��رۀ روا�ط ا	"�	( %و�ش ھ�ی 
ھ� "ر 
��رزه ھ�ی ار����( آنطر�� "ر'د �� 
وا� � %واھد ر"�د و �� دولت �� ا�وام دو


*�تھم %ـواھ( 
*(دا��� و �	�ش آزادی)
 V
  �	د.ھ� را ����د و �

*�ت ـ 17 Rر�%ــ( �وده و �� ھ����وری د�
و�را��V� V 	�م �Pرا����( 
	�م ا�ن �


= 	"�ت 	دا��� ���د.� �"
    
��ن ���د ��  - 18"	�Pا� )*
 :*["
�رای رو�ن "�%�ـن ��ز ھم ����ر 	ظر %ود در 
ـورد 


�ت �#رداز�م �� �� �	ون���
� زده ا	د.�� رد �V "*"*� ا    
)
�م �

� را )
��ن را ��ــز�� "	�Pا� �
ط*ب ھ"��د، ا�ن 
� �	�د و ��ــز���		د �� �

)
��ن را ��ــز�� "	�Pم �� ا���%Hوص ط� : '��
: آن ا"ت  �	�م، ا�ن 
*�ت '��م ��	�"

*�ت] )*
"�زد �� �دا�( ھ� را 
��ور 
(آن ھ�ی �'ت "�م را #�
�ل �رده]�� ' ـوق 


*�ت ['��م] و "�م%ود را ا�Lن �		د ...،  [:
�ری ��
ل ��ــز�� [
'��ل '��
: %ود��

*( ا"ت.    

19 - )
�م �
ا���	�د. ... ھ�ی ��ور �%م 	@�ق و #را�	د�( 
(�		د �� �
� ��ن %*ق
� را 
��م"�	 �
�ورژوازی 
*�ت ھ� �ده ا�م ...؛ �*-� �"�!( %*ق�� 
�	+( در راه ھم ا�ن 
از  #و�(ھ�ی "و"��ل �وو	�"ت آن �� #رده�ری 
*( %ود و �و;V ا�دال['��م] �� "�م

#��	د ھ� 
(ھ�ی ا�ن 
*�ت�ری ا	د �� �ذر 	@�ق، ��ن، د�
	( و �د��	( را ��ن %*قا�ن "�م
�!( ط� ��( آنو �زرگ"�
�ر�ن Hد
�ت را �� ھ)
"�ز	د. 
� �� ا���ی ھ� وارد 

)�	�
���دن �+�ر 'ق �+��ن "ر	و�ت 
*ل �� ا�ن � ا�ن "��"ت ار����( و �� #�شر'
)

-ن 
(	@�ق دا
ن 	
%ـواھ�م آن را از 
��ن �ردار�م، ز	�م، �*-� از ا�ن �!�	� راه 

�*ف ھ�ی 
*�ت	� ا���ری و #وچ را ��ن %*ق �"�!( آزادا	� و وا�+(و'دت و ھم%
ھــ�ی 

�ن 	
���م. ا�ن "��"ت "�م=� ���ری 
*( �ورژوازی 
*�ت [#��ون] و �=��د ز�ر ل@��� و '

*ت، ھ�ی ر	!�ر	^ ا�ن 
*�ت، %*ق و #ر;م، ا��Pن�وو	�"تآ�-�ر آن از ��	ب "و"��ل

)��-ش] ��ھ�... ا"ت �� "�ب �ده [
"�وا

"��ل �دی 
��رزۀ  ��ی ا�نط� �ت ز' �� ��

( %ود )*��"
�رک ا"ت. ا�ن   ] وھ�#ردازد �� �رای [آن�#ردازد، �� �
�ورژوازی 

ھ� و �� %Hوص ھ�ی 
*�تھ� ا"ت �� 
و���ت ��Hد
�ت �و	��ون را ��ن %*ق"��"ت آن
ھ�ی �'ت "�م از �V طرف و 
*�ت ['��م] ... از "وی د�!ر، �� 	@� ��ن 
*�ت


ـــر��+ــ�ن �ــراھم آورده ا"ت.    
�ر�ن 
�	� ھم�ری 
*(، �زرگ"��"ت "�م )!�"� :*["
�-��ن] و %طر	�ک �ر�ن 
[ز'
    ھ� ا"ت.
��رزۀ %*ق
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20 - )
�م �

� در ا	 Lب �		د �� �
� 	�"�و	�ل�"ت ھ"��د. �*( از ا�ن
� را  ��

 ��س  ھ�ی �'ت "�م ��ور و ;� درد�
و�را��V، ا	 Lب 
*( (;� در 
 ��س 
*�ت

)
��ن) [ا��راک "	�Pم] ط��+( ا"ت �� "را"ر ا��	� �
	�"�و	�ل�"ت ا�م، ول( از ا�ن �� 
)
رو �ورژوازی 
*( %ودی، 
�دل �ده ھ� �� د	��ل��وو	�"ت%واھ�م 
�		د "و"��ل... 	
)
�-��ن] در %واھ�م رھ�ری ا	 Lب را �� د"ت ��ر�م، ھم�*-� 
�!( ��ن ال
**( [ز'"�

���( ا
ر ا	 Lب ��ــ�	ـ( و #�روزی	  ���	

��(] و �
��رزه را ... 
+��ر [�دالت ا�
)
�ر از ھر ا
ری Yوا ... ���� 	�"�و	�ل�"ت �*-� �رای ھر 	�"�و	�ل�"�( دا	"	�دا	�م 	� 

	�"�و	�ل�زم 
� در %د
ت ا	�ر	�"�و	�ل�زم 
� �رار دارد. ا�ن  ا	�ر	�"�و	�ل�"ت 	�ز ھ"��م.
*ت ھ�ی د�!ر ا	د �� �� "ط\ ��
*�ن �ورژوازی 
�وو	�"ت%*ق و #ر;م و "و"��ل

    ['��م] از �V طرف و ��
*�ن رو�ز�و	�زم ��ن ال
**( از طرف د�!ر " وط �رده ا	د.
21 - ��)
 �
)

ت �
�ل را " ��	� �
%واھ�د ("-��ر�"ت ھ"��د). ا�ن ا��را �و�	د �� �

�ر�ن در روان آن ا"ت. ... ا�ن رذ�L	�و دروغ د�!ر �ورژوازی 
*�ت #��ون و د	��ل�
V'5
��م "و"��ل �وو	�"ت�ر���ن ز
�ن �ھــ�ی ھ�ی %*ق و #ر;م و ا#ور�و	�"تن ا

 ��-�د�!ر ��Yی 
� ا"ت. 
� ا�ر در �+�ل�ت �
*( %ود ��Yی "
ت �
�ل و 
	�طق د�!ر 
)
طور �� د�د�م (ر�وع �	�د �� �%ش الف �	�م، �� %�طر ا�ن ا"ت �� ا�ن 
	�طق ھ
�ن


�م ��5دھ�ی  9، 4، 3،  2
�ده �
�، 5+�ف �ر�ن '* : دولت و ) �رھ!�ه  :+
��
5
ون ا	 Lب ��ور (ز
�ن)
	�روی    
"��د�ر�ن 	 �ط �رای �روع ا	 Lب ��ور �وده، 

ھ�) �� طور �
ده در ھ�ی �'ت "�م و �� %Hوص دھ �	�ن ا�ن 
*�تاH*( ا	 Lب (
*�ت
    ا�ن �� ا	د.
)

� ا�ر �دارک و آ
�د�( �!�ر�م، %ــواھــ�م در ا�ن 	 �ط ا	 Lب �وده ای طوY	( را 

)
%ـواھ�م اول ا�ن 
	�طق را � ط �� 
	ظور ا
-�	�ت و �را�ط %وب آن ا"ت. 
� ا�ر 
ای طوY	( ��ور از آن �� آزاد ... �	�م، � ط �� ا�ن 
	ظور ا"ت �� در ا	 Lب �وده

�	�م. ا	 Lب ��ور �� 	�
ـوزون ر�د ھ�ی ا"�را��ژ�V ... ا"�@�ده 
(�	ـوان #��!�ه
)
�	د، 	��ز�ر "�ب %واھد �د �� ا��دا Hرف �+5( 
	�طق ��ور �� 
"��د �� '�ل 

 Rد. ول( ھ�	دا �و� =�ا	 Lب ا	د �� �Hرف ا	 ��Lون درآ�	د و از 
�� ( ��ور 
و�
ھ�ی ��	( ر�د ا	 Lب ��ور ;	�ن ا"ت، �-ر 	%واھد 
	دیا'
ـ ( در Hور�( �� ��	ون


 �*"*" V� در �

دۀ � ��-��ردن 	�طق و ا	 Lب 
� از �V �� ;	د 	 ط� و �دا�رد �� 

��ل �ا�ن 	 �ط �رای 
دت �و��ھ( �� �	وان 
	�طق #��!�ه ... از 
�� ( ��ور، از 

)*'
��ر�"�( و -")
 �
�� �V "*"*�   ��رد. ا�ر 
� اول �V 	 ط� و�ری 
� "ر;�
)

	�طق را )
��ن را "	�Pم ا��
�از طرف د�!ر 
� ا�ر %واھ�م و %واھ�م �رای ا"ت �� 

)
 ��-��	�م، ا�ن 	�ز �� 
+	( آن 	%ـواھد ��Yی ;	د 	 ط� و "
ت �	��ر �را�ط 
"��د آن 
)
��ن �ود �� 
� در ھ�R 	 ط� و "
ت د�!ر ��ر 	"	�Pدر "را"ر ا� �
�	�م. ر� �ی 

)�L 	ل�ت ا�+� )
�		د. ا�ن وظ�@: 
� ا"ت ول( در ��ر %ود ��ی �
ده و �Dر�
ده را 
	)

���م. (ر�وع �	�د �� �%ش ب)�ز ر���ت 	   

22 - )
 �
 �� �

*�ت #��ون �� طور ا�م "ر د�
	( و 
��رزه را دار�د.  �� �
�و�	د �� �
)
�	�م؛ ا�ن ھم دروغ �ورژوازی 
*�ت #��ون و ��*��Pت �*�� %*ق #��ون 
��رزه 	

�� �درت "��"( را در روان ا"ت. 
� �*�� �ورژوازی و ط� �ت '��
� ا�ن 
*�ت د	��ل�

ـــر��+��ن 
*�ت �� ���ر�= در ��ر ��ور �� د"ت �ر��
ھ�ی د�!ر زد و �	د 	
وده و 
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�ر و "ر�وب %*قT��	�م. 
��رزه �� 5د ھ�ی �'ت "�م ا	د، 
��رزه 
(ھ� و 
*�تا"
�*زم طرد "*ط: "��"( و ا���Hدی �ورژوازی 
*�ت » %ودی«ھ�ی 
*ت ��ودال"


و   دول�( در ھم �-"�ن 
���ن 
	�طق ا"ت �� از طر�ق ا	 Lب ار5( و['��م] در ا�ن 
)
� ل Hورت "
��رد. (ھ
�ن طوری �� 
��رزۀ %*ق 
*�ت ا���د 
	�طق #��!�ھــ( 

�*زم �
V و #�����	( �دی از �	�ش رھــ��("
�%ش #��ون �*�� ط� �ت '��
: )%ودی( 
ھ� �دارک و ا	 Lب ا�ن 
*�ت �"�!( ��ھ�ی �'ت "�م از �V طرف و در ��ن ھم
*�ت


*ت %ود در دا%ل و �� د"ت  :
آ
�د�( �رای ا	 Lب و "ر	!ون �ردن ط� �ت '��
)
 �
�*@� �� ھ�ی 
*�ت%واھ�م �� %*ق�ر��ـن �درت "��") از "وی د�!ر ا"ت( %
ھ�ی 

ھ�ی �'ت "�م و �روع ا	 Lب �%ش 
*�تھ�ی رھ��(ا
-�ن آن در ��ور از طر�ق �	�ش
�( از ا�ن  ا�ر �� ھر��هاز ا�ن 
	�طق و�ود دارد، آزاد �و	د. 
%*ق 
*�ت ['��م] و �� �"

رو "��"ت ط� �ت '��
: %*ق �ــر�ب ��*��Pت �وو	�"�( �ورژوازی (%ودی)، و �� د	��ل�
�وری 	ظ�م ����"�( داود 
�دل �ود و �� آزادی%ود، �� د	��ل���ھ�ی 
*�ت رو رژ�م د�-

)

�	د، �'ت "�م، ��ال	���� �� آزادی %ود 
%�ل@ت 	
��د، د�!ر از %*ق �ودن او ;�زی 	
)
%*ق  ا�"�د، ... 
� �� ازو در آن Hورت ... ا�ن %*ق 
", �ده در "	!ر 5د ا	 Lب 

)

��رزه 	%ــواھ�م �رد. ا�ن �ورژوازی و ��ودال	
��	د�(  ) *% Rم، �*�� ھ��	ھ� �� �
�وری ����"�( داود �� طور ا%ص ا"ت �� �*�� %*قطور ا��ھ� �م و ا�ن رژ�م د�-

)
���ق �ود را �� �0ق �رادر �"�ون ا�*م �� �4 ��ر د�$ر ھم�	د. 
��رزه  %$���
�ر�و"�ـ�م، ا�ــر آزادی �� �� ھم ��و�د ������8% ھ� ھم�� و آن  دار�م و ��7+د�م %��1

   .�وا��م"ده ��% دارد و �6% �دون 4�1 د�$ری آزاد
23 - )

*( را 
طرح 	-	�م. اوه را"�( �V �پ د�!ر! ;(  :*["
ُ�م اش �و، «�ود �� 

ا�ن ھم اظ��رات �+5( �"�	( ا"ت �� �� از روی "��"ت �وو	�"�( »! ا�ن را �!ذار�م
)
�ری 
*( را �ر'ق �*وه داده، آن را #رده #و�( �		د و �� از روی '
��ت %واھ	د "�م

)
��ن 
� ��%�را	د���	� ...، �-ر "	�Pرا در ا� )*
 :*["
و�ود آورده ا�م. وا�+�ت �		د �� 
� ل از اراده و �+ــور 
و�ود 	�"ت و ھر��ه"

��( آن �� �	وان #د�دۀ ��	( �
�  ا�


و�ود 	%ــواھــد �ود! �+
    	!و��م "�م 
*( در ��
;طور!؟ �!ذار�م �+د از ا�ن �� ا	 Lب %وب ا�ر ا
ــروز ا�ن 
"]*� را 
طرح 	-	�م  - 24


� �"��ری � ل :+
ھ�ی ھم ا	د �� ��%��#�روز �د %ود �� %ود 'ل %واھد �د! در ��
�ر و روان �ورژوازی 
*�ت "�م�'ت ���Tرات ��*��Pت �وو	�"�( %*ق و #ر;م، ا�ن د	��ل�

ھ� �		د. آن(ھ�ی 
�ل�%ــول���( را "ر 
ھ�ی د�!ر ر���، ;	�ن ز
ــز
�ا#ور�و	�"ت
)

*( را در ��ور 
� �� %Hو�Hت و�ژۀ آن 	 :*["
ھ� ' � ت #�و	د ��		د؛ آنوا�+�ت 

�م 
*( را �� "�م ��ودال( در ��ور و ا�ن را �� 
��رزه [�*��] ��ودال�زم (
��رزۀ "
)

*( �ــزء ھ� �-ر 	
(��		د؛ آنط� ��() ـ 
��رزۀ 
*( 	�ز ھ"ت 	 :*["
�		د �� 

��ن ا"ت و �دا از 
"��ل �
و
( ا	 Lب ��ور 	
(ا	@-�ک "	�Pب ا�L 	#ذ�ر ا�	د 	وا�

*( را ). آن 10،  9، 4، 3، 2
طرح �ود. (ر�وع �	�د �� �%ش الف 
�ده  :*["
ھ� 
)
 )��
�
� و �دا از 
"��ل ا� :+
��		د �� �دون طرح #�ش از ھ� 	
(دا		د. آن�دا از ��


*( و 'ق �+��ن " :*["
ر	و�ت %و�ش (
*ل) و 
��رزه در راه [�را�ری ' وق] #�ش 

*�ت)
�*ف را در ا	 Lب 5د ا
#ر��ل�"�( و 5د ھ�ی 
*�ت�وان و'دت %*قھ�، 	%
ھ�ی 


ـ�ن 	
ـود و ال,.=���ن �� �رط ا"�"( #�روزی ا"ت "	�Pودال( ا���   
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+	( �ـــرا
وش �ردن و �� �م ارز - 25 �� )*
ش دادن �� و ��Y%ره آ�� طرح 
��رزۀ 
 )*
 :*["
 �� )�
"]*: ط� � �

��رزۀ ط� ��( ا"ت؟ 	�؛ ھ
�ن طوری �� د�د�م در ��ور 
�م ��ودال( �� "�م 
*() #�و	دھ�ی �
�ق و ھ
� ��	�� دارد؛ �	��ر�ن �Hور 
��رزۀ ")
ط� ��( �دا از 
��رزۀ 
*( (ھ
�ن طور 
��رزۀ 
*( �دا از 
��رزۀ ط� ��() �-ر ��طل و 

�	� 

*(ا"ت. د�!ر ای ا' :*["
 �
�!(، ا�'ـ�د �رادری و روح را ... از د�د��ه ھم "�

�ت ط� ��( و ا	 Lب %*ق�
H و )�و  ھ� 
طرح �رده ا�م و از ا�ن رو در طرحدو"

 �
�'*�ل )�ت. �دون طرح و ��ول ا"�س �ـــرار �ــر��� ا" 
"]*: ط� �ت و 
��رزۀ ط� �
�� )*
 :*["
�*ف ��ور ... %*قا�ن �-ل، ... ا�'�د %
%Hوص از (��ھ�ی 
*ل 

�+دد ��Tت �رده ا"ت، رو���( ��ش  "�م و 
*�ت ھ�ی �'ت
*�ت
'��م) طوری �� ���رب 

ول+

*( را �� ا�ن طول و �@�Hل �Dر :*["
در %ط 
�(  	�"ت. و 
� ھم 
��ور �د�م 

��ن ��"]*: 
*( در ا	 Lب ادا��ن 
�*ت '��Tت �رھـ(%و�ش �	و�"�م، � ط ��"	�P� ت*�
�وم-
ھ� و دولت ����"�( �وو	�"ت�دن ا�ن 
"]*� از ��	ب "و"��ل[دا��ن] و �'ــر�ف

آ
�ز در ��ن ا	 ��Lون در ا�ن 
ورد، ��Y%ره �� و �� �*ت و�ود 	ظر��ت و � ��د ا����ه
ھ� از ��ری %ود در ا�ن ز
�	� ا"ت �� ر� �ی 
� "�ل�*ت رو�ن "�%�ن � ��د و 
و�5

��ن و "و"��ل"	�Pع ا����ھ�ی %*ق و #ر;ـم و ھ� و رو�ز�و	�"ت�وو	�"ت��	ب ار
اHطLح ("�م 
*() �و��ده 	�م ��ھ� ��ھ�ی 
ر�د د�!ر و از ��	ب ا#ور�و	�"ت����"ت

�وری ����"�( آور 
رگ را ���ده و "�م 
*( ا
ــروز لرزۀ و'�ت��#�-ـر رژ�م د�-

ـــرگ %ود را در �
ل و 	ظر آنا���د �رده و ار���ع ھم در"ت � :*H� ھ� د�ده و

�وری ����"�(، آن;	ــ�ن ا"ت �� ��ھم���ـوری د�-
ھ� و �	وان %طر	���ــر�ن د�
	�ن �
�'د�ن و ھـواداران
  ��ن را 
ــورد #�!ـــرد و �+ �ب و'���	� �رار داده ا"ت.

    

  ا�+*ب ا (�����ن و وظ��ف ��ـ0% �� –ب 

�م ���رب "��"( و 	ظ�
( ... [�	�ش
� در ا	 Lب  - 1�ھ�ی ا	 �L(] ��ن ��ور %ود از 

)
�	�م، ھ�R 'ـدود و 
ــرزی را �� دا	ش ا	 �L( و ���رب 	ظ�
( ... ال
**( ا"�@�ده 
)
�-ش] در آن 'د �و�ف �رده ���	د، 	

�م ا	 Lب[ط� �ت ز'�ھ�ی ��ـ�ن �	�"�م. 
� از 

ھــ� 
Hروف #�-�ر ا	 �L( ا	د +Lً در "	!ر%Hوص از آن ا	 ��Lو	( �� �و ��
)
�L �دن �� ھ�R و�ـ� ا�ن آ
ـوزش 
� �� 	ـو�ــ( �	�رهآ
ـوز�م، ول( ���
��ری از 


�م ا	 Lب���"م ا"ت، 
و�ب آن 	%ــواھـد �د �� آن ' ��ق �
و
( ... را �� در �
ھ� د�

ـره و 	�
�ھ�ی 	�
�ھ�ی ��ور%Hوص ا	 Lب��+�"

ل �رده  �ـ�	ون ال( �� 
��T:��ود�

   �� ر�وز�زم Dـــرق �ـو�م.  ا"ت، [	��	�م] و
ھ�ی 
*( و 
	دی �
و
( ا	 Lبا	 Lب 
*( و د�
و�را��V ��ور 
� از ��	ون  -2

)
ا"�س ا�ن ' ��ق ��م و �� ��	ون �
ـو
( �	د. �� در	ظردا�ت ا�ند�
و�را��V #�روی 
)

�%ص �� ا	 Lب 
�%ص ��ور %ود د"ت  V��ز	�م و �� �*@�ق ا�ن ' ��ق ��م �� #را

��ن را ��ف 	
وده و از آن �رای ھدا��ت "	�Pب ا�L 	ن %�ص ا�	ب ��ور %ود، �ـواL 	ا
)
    �	�م.
ـو� �ت آ
�ز ا�ن 
��رزۀ ا	 �L( ا"�@�ده 


ل 	�
وزون از 	ظر  - 3�-�داری، در (در ��رھ� 
	�"��ت "ر
��� ا���Hدیر�د و 
	
��ن از 	ظر �"��ت ��ودال( و 
���ل ��ودال() "�ب 
(دھــ�ت "	�Pب ا�L 	ود �� ا�

ھ�ی "��"( 	�ز 	�
ـوزون ر�د �	د؛ �� ا�ن 
+	( �� ا	 Lب ا��دا در 
	�ط ( �� �رھ!�ه
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�م ��5د�5
ون ا"�"( 
ھ�ی ��
+� ا"ت، 	�روھ�ی اH*( ا	 Lب ��ور )دھـ �	�ن( 
�ی 5+�ف دولت را ��-�ل داده و از 	ظر ھا	 Lب (ز
ـ�ن) در آن ��"ت و '* �

�Pرا����( 
"��د �� �	^ #�ر��زا	( ا	د، #�روز �ده و ا�ن 
	�طق �� �Hرف ا	 ��Lون 
). ا�ن 
	�طق #��!�ھـــ( �� در 21 - 9ھ�ی آ�	د. (ر�وع �ود �� �%ش الف 
�ده
(در
��-ل �ده، ا	 Lب ارH )5ورت �ر���، "�ز
�نآن
ای و ھ�ی �وده�� دھ ــ�	�ن �"�U و 

�� )*'
 \*"
ھ�ی 'ــز�( ا���د ���� و �درت "��"( و�ود آ
ده، "�ز
�ن	�روھ�ی 
�وده ��-�� ر �ده ا"ت، �زر��ر�ن دژ "��"( و 	ظ�
( ا	د �� 	�روی 
"*\ %*ق �� "
ھ� 
ھ� '
Lت ا"�را��ژ�V %ود را �� �Hد �Hرف ��رھ� �� �-ل 
و�ــ(، ط�ق �د�ن

�وده�ـوا	�ن 	ظ�
( ر�د �	 ^)
 �
دھ	د. ا	 Lب ا��دا در �V "*"*� ای طوY	( ادا
)

�م 	 �ط #�روز �و �� ا�ن �-ل ا	 Lب 	�
ـوزون ر�د �ردد 
	�طق و "#س در 

)
    �	د.
4 - )
�وا	�م �� 	�ردھ�ی ��ط� از ا�ن �� د�
ن �"��ر �وی ا"ت و 
� %�*( 5+�ف، 	

��ط� %Hم را 	��ود �	�م؛ �	��ر�ن Yزم ا"�را��ژ�V �ر%�"�� و در ط( �V �� ;	د 	�رد 
�ر�ن �-ل ا	+ط�فا"ت ��ل( Uدر��#ذ�ر 
��رزه را �ر�ز�ده �� در �ر��ن آن ��وا	�م �� 

ھ� و 	وا�ص را ر�� �رده و از 5+�ف �� �وی ��د�ل �ـو�م و �درت 
 ��*� و �
�ود
( ا"ت �� در ا�ن �-ل 
��زره �	^ #�ر��زا	�+ــرض ا"�را��ژ�V را �� د�
ـن �����م. 


(;�ر;وب ا"�را��ژی �	^ 
 �و
ت �و��	: طو�ل �
    ���د.ال
دت ادا
5 - ����ن و �� طور �
ده در رو""	�Pرزه ا"ت، �� در ا���
 )*Hا :	'H �� ھ�ی آن

�وری ��
��( ظ�ل
�	: ��ودال(، 
���ل ��ودال( و ا"� رار رژ�م د�-��*ت و�ود 
	�"��ت ا�
آ
�ز ��	و	( و �*	( 
��رزات ا���Hدی و "��"( 
"�ل
ت ����"�( ھ�R 	وع ا
-�	�ت


"]*:  "ر	!ون �� (V���ردن 
�ل-�ن ار5( و در 	���: آن (
��رزات د�
و�را
�ن 	�روی دول�( را 
طرح 	-		د 
و�ود 	�"ت و ا�ر ھ"ت �"��ر ا"�T	��( و  ھمدر"-�

)
�و�ف �د و در 	���� از ھ
�ن
'دود �� 	
� ��ودال�زم و رژ�م 'دی � �وان در آن �� 
)
 )��وری ����"��   %واھد �را�ر[ر�ت].د�-

��ن 
دت"	�Pرھ� ا"ت �� �� �(%*ق ا�
Tت
آ
�ز و ��	و	( #( �رده و �ودن 
��رزات 
"�ل

��ل و ا
�دی �� ا�ن �-ل 
��رزه 	دارد. �رای دھـ �	�ن زور��ودن دا��ن، �درتھ�R 	وع 

^	@�آھ	^ ا	 �L( �� 	�روی 
"*\ 	دا��� ���د، �شدا��ن 
طـرح ا"ت. در ��ور #و 
�وری �درت 	�"ت. ;	�ن #�ش��آھ	^ �� �وان 
 ��*� �� د�
ن %*ق (��ودال�زم و رژ�م د�-

)
ھ� ���د. آھ	^ 
��رزۀ �وده�وا	د #�ش����"�() و د��ع از 
	��� %*ق را 	دا��� ���د، 	

�د 	داردا"*'� و �(آھ	^ �(�� #�ش��م و  	�رو، %*ق ا�
و �� "%	�	ش ھر�در ھم 

)
  دھــد.��ر�ن ���د، �"( 	� ��ور دارد و 	� �وش 
 6 -  Rده دارد. ھ�

�م ا�-�ل د�!ر 
��رزۀ 
� 	 ش 
ــر�زی و ��
��رزۀ 
"*'�	� در ��ن 

ھ�ی ا�د�ولوژ�V 	وع 
��رزات �*	( ��	و	(، "��"( و ا���Hدی و ھ�R 	وع �+�ل�ت
)
	 �
 )�L�-���وم و ارزش #�دا �	د. "��"( و @
�وا	د �L ار���ط �� ا�ن �-ل 
��رزه 


��رزۀ 
"*'�	� آ�Dز �*�� �Lش �� )�ھ� و 
��رزات 
� ��ل از 
��رزۀ 
"*'�	� ا"ت. و�
� �م در %د
ت آن �رار 
(���ت، ھ
� �+�ل�ت"
� �م و �Dر"
��رد. ز�را ھ� و 
��رزات 

�وان 
��رزات "��"( و ا���Hدی دھ �	�ن 
( �� طور �
ده �� دا��ن 	�روی 
"*\ ا"ت��
ھ� 
	�� ال��م و ا
�د �ودهای ا���د �رد؛ ��ھ�ی 'ــز�( و �ودهرا رھــ�ری �رد؛ "�ز
�ن
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د"ت  "��"( ھـدف��د�ل �د؛ ��ودال�زم و 	�روھ�ی دول�( را درھم �-"ت و ��Y%ره ��
آھ	^ 
"*\ رز
	دۀ �ـ	وان #�ش	�روی 
"*\ (��	ون #�ر��زا	() ���	��ر�ن ��-�ل ���ت. 
    در 
ـــر�ز �ــو�ـ� 
� �ـــرار دارد.%*ق 

7-   )

%@( و �Dر��	و	( را �-ل �
دۀ 
��رزه ��ول  :	�'*"

��رزات  �� �
�	�م، از 
ا�-�ل د�!ر 
��رزه و 
��رزۀ ��ری #�رل
�	(، ��	و	(، �*	(، 
"�ل
ت آ
�ز... ;� ��ل از 

�دارک و  آ�Dز �	^ �رای ^	� �� V
آ
�د�( �� �	^ و ;� �+د از �	^ �� %�طر �
)

�م ا�-�ل آن.�	�م. 	�ز ا"�@�ده �
��رزۀ 
"*'�	� �V �-ل 
��رزۀ 
�"ت 	�     


%@( و ('�(  ای
� در #�*وی ��-�ل 	�روی 
"*\ و 
��رزۀ 
"*'�	�، ��ر �وده - 8
)

-�ن)�*	( 	�ز Yا :	'H) در دھــ�ت �
رو	د. 
��رزه) 
(  اH*(�	�م. ا�Tر�ت ر� �ی 

دھ	د، �%ش ھ� �� �� Hورت ��	ون #�ر��زا	( 
��رزات 
"*'�	� را ا	��م 
(�%�( از آن
�ر�ن دھ ـ�	�ن ده ا�ن �-ل 
��رزه �� طور 
%@( �� #��روآھ	!( ��ا�ظم د�!ر در ھم

)

(��ر	د؛ �� آنار���ط  )�L�-��ھ� آندھ	د. از طرف �� از طر�ق ھ� �ر��ت "��"( و 
)
ھ�ی طوY	( در ا�ن �-ل �� 'ـوH*� "�ل�		د. ���� 
�� ( اھــ�ل( ار���ط �ر�رار 

)

�		د؛ �
� = در درون �ودهدھــ�ت )
دوا		د؛ #�����	( و �
V اھــ�ل( را ھ� ر��� 
ھـ� در ز
�	: %وار و ��ر، ا
ور '
ل و 	 ل، و"��ل 	@رات، 
%@( 	"�ت �� #�ر��ـزان

دھـ	د) ھ� 	�ز آن را ا	��م 
(�		د (��ری �� %ود #�ر��زان�	ظ�م 
( �ت �*ب و��*�P ھ�،��ه
طور �� 
'�ط �		د و ھ
�ن�"�!( را در دھــ�ت 	"�ت �� ا	 ��Lون ا���د 
(و 
'�ط ھم


ـ��ــ(، 
	�"��ت %�ص ا���Hدی�
��(، "	ن و ��ــر���ت، 
��رزات ا%�L(،  -ا��ا�
ھ�ی 
�ـــرم و 
�%ص ھ�، 
�-Lت و 	��ز
	دیر��ت �ودهھ� و 	ظر"وم، ��دات، �ـرا�ش

ھ� (...) 
	ط � �*د ھ� و �وره راهاھــ�ل( و ... �Pرا���ی �وه و دره و د�ت، �	!ل، راه
)

�م 
و""�ت و را�ط: "��"(، ا���Hدی و 	ظ�
( �"-ری، #*�س ژا	دارم، ��و	د. از 

�( #�دا و"�� و 	 ��دولت و ط� �ت و ا�ـــراد 5د ا	 �L(، اط��Lت ��*
ھ�ی د��ق �
)
�وده :	�'*"

��رزات  ������		د و �� �	^ �� در ھ� را �دارک 
(�		د و در 	

)
 V

��	د.�ـــر��ن ا"ت �	    

	ظور ��ر �وده��ر در�� اول 
� در دھــ�ت �� -  9)

'دود  �	�'*"
�ود ای و 
��رزۀ 

ای 
��ن دھ �	�ن ای و 
��رزۀ �ودهار���ط �� ��ر �ـودهھ� در و ��ر در�� دوم، 
� در ��ر
�( ��ن ��ر�ران و رو�نL�-���رھ� 	�ز رو"���( �� ��ر "��"( و � )�L 	ران ا-�

)
طوری �� در را�ط� �� �
*��ت ;ــر�-( رو"���(، د"ت �� �
*��ت #رداز�م. ھ
�ن
)
ا"ت از �*ب �	�Hر 
*(  ز	�م و در در�ـ: "وم، ��ر 
� ���رت;ــر�-( ��ری 	�ز 


*�تV���ـر�( و ھ�، رو�نھ�، 	�"�و	�ل�"تھــ�ی �'ت "�م، 
�		د د
و�را
�-ران 
�	@ذ�ن رو�ن
.()*
  ��ن و رو'ـ�	�ـون وطـن #ر"ت (�� %�طر 
��رزۀ 

    

  �ظــر �� در �ــورد ا�ـ�ـ�د �ــــزب و ��5ـ� -ج
  

1 - )
 ،)�L 	ل ا-�� ... V� �� ن ا"ت-

�وده ار���ط �ر�رار �	�م، �وان و  �� ...

��رزۀ 
"*'�	� را �دارک ���	�م و ��ر ا	 �L( را �� ھر �-ل �� Yزم ���د آ�Dز �	�م. 

)
�وا	د 
��رزۀ 
"*'�	� را "�ز
�ن دھــد و در �ـــر��ن 
��رزه، ���: ا�ن ��-ل ... 
�'د 
*( را �� و�ود
	ظر ا#ور�و	�"�( �+*: �� ���د آورده و آن را رھــ�ری �	د. در ا�ن 
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ای و 
��رزۀ و�ود آورد و �+د ��ر �وده��و�د را 
�	( �ر ا�ن �� اول ���د 'ــزب ��

"*'�	� را آ�Dز �رد، 
ــردود دا	"ت و �ر�-س ا�ن 	ظر H'�\ را �� اول ���د 

ای و 
��رزۀ 
"*'�	� آDـ�ز �		د و در ھ�ی ... [ا	 �L(] �� ��ر �ودهھ� و ��-ل�روپ
��ن �+�ل�ت ا	 �L(، 'ــزب ا	 �L( را �رای #�روزی 	�ـ��( ا	 Lب �� و�ود آور	د �ــر

��-�Lت ا	 �L( ارزش دارد، 	� 	�م آن  V� ـ*( و ��@�ت
��ول �رد. �رای 
� �درت �
)
	 �

= 'ــزب ���د. ��وا	�م �� ز
�ن #�دا�ش ;	�ن 'ــز�( آرام 	�"�� و �� 	ظ�رۀ �� '

ھ�ی �	�ش �� ـزب را ���د از طر�ق �
ل ا	 �L( در درون �و��ن'ـوادث �#رداز�م. 'ـ
و�ود آورد 	� در 
'�ط آرام و رو�	@-ران ��ـری. 'ــزب از آ"
�ن �ـــرود 	
( آ�د. 

    )1(ر�ـوع �ود �� �%ش... 
�دۀ 

�م ��ـوY	� را در 
ـورد ��-�ل ھ�Rدار 'ـزب ھ"��م ول( ��
� طرف -  2�H�و�ـ� 


��ل ذھـ	( �رو�را��V و �ـور
�ل�"�( رو�	@-ران ُ#ر�و "ر;�
� 'ــزب �� ��ش��ر از 
)

�لV ��رد، ��ول 	%واھ�م �رد. از ���رب 	�م
��رۀ ھـ	د و %�ور
��	� (ا�ران، �ر���، 

�� ا�ن 	���� ر"�د�م �� ��-�ل  1352 -�1342ــر�() و ���رب دھـ: ا%ـ�ر ��ور 
�� �
ا�ن �ر��ب 
*( و �@�وت "ط\ ر�د �ول�د  'ــزب وا'ـد �V�"L ... در ��ور 


�ھ�ی 
*( از ���*�وا'د�	 ��
�ری، ا
ــری ا"ت �� ��e "ر
��� داری و 	�
�وی +�ا"
)
%ـورد. و ا�ر ل�ـو��	� �ـــروھ( ا�ن 	�م ('ــزب وا'د) را �� %ـود �Dر�
*( �� 	ظر 

)

ــر�زی و ا'��	= �ردن �	!ره و دا��ن �وا	د دل %ود را �� دا�ر��%�د، � ط  ���
�
اHطLح ا'ـــزاب �رادر %وش �	د. 
� ��ل از ا�ن �� از ھ�ی 
�ور�( ���	@را	سر��ن ��

ھ�ی �'ت "�م ھ� و 
*�ت�%ش %*قا���د 'ــزب طر�داری �	�م از ا���د ���: رھــ��(
)
 )	����     �	�م.#�

  
�'ـــد رھـــ��( ــ 
� طـــر�ـدار ا�ـ�ـ�د 3
ھــ�ی �'ــت "�ـم ھ� و 
*�ت%*ق �%ـش���ـ: 

  ھ"ـ�ـ�م
5
ون  ھـ�:��ـش �ـ0ق��5ـ� رھــ��% - ا�ف

ر�وط �روه رھ�ــری و  )�ا�ن ���: ط� �


*�ت �
ھ�ی ��ور و ز'
ت ���ن �Hر '�5ر ���� ا"ت �+	( ���� �رای رھــ��( ھ

�ر و "�م ط� ��( (���*�آنT�وی، ��ودال(، ھ� (ط� : ��ر�ر و ط� : دھـ �ن) �� �*�� ا"

���

��رزه 
("ر ()�
� ا�Tر�ت را دھ���ن داری و ا
#ر��ل�" :+
�		د؛ ;ـون در ��
)
��ودال�ـزم در 
ــر�ز �و�ـ� �ـــرار دھـ	د، لذا 
"]*: ار5( و 
��رزه �*�� ��-�ل 

)

��رزۀ 5د ��ودال( ) �*["
ط� ��() در �
�ل، 
ر�ز، �	وب، �رق و  –��رد. ا�ن 
*

�وا	د، ز�را ا	-��ف و "ط\ [ر�د] "�ن و �V ر	^ �وده 	
(-ت �DVـــرب 

�@�وت �وده و آن
*�ت

�ن ا���Hدی و ھ�ی 
	�طق 
ذ�ور ��*ف "�%%
ھ� در 
ــرا'ل 

��( ;ـون ���*��داری �رار دار	د و ��ودال( و 	�
� "ر
�����ودال(، 	�
�وی 
���لا�


��رزۀ %*قV��-�                    .��رد�ــژۀ %ود Hورت 
(ھ�ی وھ�ی ا�ن 
	�طق �� 
                                                 

�'د�ن 	�"�و	�ل�"ت و د�!ر  ا�ن ���: ھ�ی ��ت ��م:��ش ��0ت���5 رھــ��% -ب
 )*

5
ون �Hر '�

�ر �%ش 
*( 5د5ر �+	( �	�ش رھــ��(+�
�ر �د�م، ا"+� � ���ی ا"

 	و�ن و ا
#ر��ل�زم ا"ت. 
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ھ�، ، 	ور"��	(...ھ�، ھ�ی �'ـت "�م ��ور 
�		د ھـــزاره�%ـش 
*�ت���ـ: رھــ��ـ(
���(، ھ	ـدو در �	وب و 
ـــر�ز و اوھ� و د�!ر ا�*�ت�*وچP; ،V����ھ�، ز��Vھ�ی 

�ــر�
نV����ھ� در و "�"��	( ...ھ�، ھ�، DــوریDــ�ره در �
�ل و ;�را�
�قھ� وھ�، 
)
�م ا���Hدی، "��"(، �ــرھ	!() 
��رزه ") )*
�		د. ;ــون در Dـــرب �� �*�� "�م 


� ا�Tر�ت را ا�ن 
*�ت :+
��)
دھــ	د، لذا 
"]*: 'ق �+��ن ھ�ی �'ت "�م ��-�ل 
 ط*�(
��رزه �*�� �وو	�ــزم (�ظ
ت 
*( و '��
�ت ر	و�ت و ا��راک در"

���زو

دزا�( وت 'ـ��م ��%واھ() 
*ا'
زادۀ 	"ل �رو�رات "رد
داری ���*: 

'ـــراق دوم ا�ن ��5وی  
��رزه ا"ت.دار 
ــر�ز�ت وا'ــد، طرف 	��ن، و 
ر�ز   

 

 �ـ�����ـت دا�ــ0% -د

ھ�ی %ــود%واھـ( ا"�س �ـ ده���ون �+*�، %*ق و #ــر;ـم �� ��
� �� ا	�+ –1
ا"�س اHول و ا	د��: %د
ت �*-� آ��ھـ�	� و �ر �-را	� و 
"��ل �%ــH( 	�،رو�ن

�		د، �ـــرو�( 	
(��زی و �5ل�و�	د، "��"تا	د، دروغ 	
( %*ق ا	�+�ب �رده��

م �� 
��رزه �*�� رژ�م �-را	� 	
(ط*�( ��ذب و ھ��ھــوی رو�ن��رتH
%ـواھ	د و 

�وری 	ظ�م��� �م و ;� ا ����ری �
*( ر����"�( داود ا	د، '�5ر�م �� ھم د�-"
Hورت 
 :�
Pز آندر ;�ر;وب �� �� )	�
�'د �ر�رار �	�م. ول( �� ز
ھ� از � ���ی ا#ور�و	�زم، 


�م 
"��ل و ����مرو�ز�و	�"م و�Dره ا	'ــرا��ت ... #�ک 	�ود و در 
�ر�ن %Hوص در 
�( را ��L�-��� د 	�ده ا	د، و'دت +
 �
 �� e
زب �� Hورت 'ــ
"��ل ا	 Lب ��ور �


%�لف ھر��ن %وا"��ر 	�"��م. در و'دت "�ز
�ن ... ھ
راه �
 ،)�L�-�� ھ�ی�و	� ا�'�د


�ت رو�ن
�-�	�-( و �( V� ب	��ق از ���-ران ا"�س ھ"��م �� ھ
� در ز�ر " ف ا
�� ���	( و�ود 
(�5ل �ـــروش و 	��	�%�
آ�د و �ر�-س %واھ�ن آ	�م �� ا�'�د ���د ... 

��رد �� در �ـــر��ن 
��رزات �
*(  ... Hورت���د و از ��	ب ا	 ��Lون �
ل  �ر
�� ا�ن د�!ر را �	�%�� و �� 	���U وا'ــد در 
"]*: ا	 Lب ��ور ر"�ده ا	د. 
� در '�ل(ھم

�را�ط �ــ	وان ا	 �L() را ��ھ�یا	 �L( از ا�ــراد �روه	-�� (ا�'�د در �ـــر��ن �
ـل

ل ل 
(��و ��	( و'ــدت�-��	�م، از �Lش ذھـ	( %ود �رای و'دت، 
وازی �� ر�د و 

ا�ن 
ـورد از ���رب د
و�را��V %*ق و �+*�  ا�ن �را�ط ��ـ	( در�ـh 	%ـواھ�ـم �رد. در

ـوز�م.��� 


�م ا�ـــراد و �ــروه - 2� �� �
 �HL%����ر از داود ھ� (�� ا"�T	�ی ا%ـوان �� 
ـــر
�وری ����"�( ھ�ی ����(از �پ	ظر ا"ت، ...) Hرف��
م ا	د �*�� رژ�م د�-H
��ن �� 

 ��ری ھ"��م.داود 
��رزه �		د، '�5ر �� ھم

�	ـوان ... [ا��دی] ا
#ــر��لــ�زم ... و 	
��	دۀ �� ... [در �را�ر] ا%ــوان ��
� در '�ل( - 3
#ر"ت و 
��رز "��"( ��ودالـ�زم [
و5+!�ری] دار�م، '�5ر�م �� �� رو'ــ�	ـ�ون وطن
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��رزه �رده و در ا	 Lب �� �را�ت )�
	دا	� �*�� رژ�م ����")
ورز	د، 
*( ا��راک 
 ��ری 	
���م. ھم


�م �	�Hــر طور طــرف
� ھ
�ن -  4�ھ�، 
*( و د
و�را��V، 	�"�و	�ل�"تدار آ	�م �� �� 
�	@ذ�ن رو�ن
�ـر�( 
ــر�وط 
*�ت��ن و رو�ن
م �� ا
-�ن ھ�ی �'ـت "��-ـران 


ـو�ـود �وده و ا�ن ا
-ـ�ن را رژ�م ����"�( داود ھ� در ا	 Lبا��راک آن )*

�'د �و�م. ... (ر�وع �	�د �� ا�ـــزون
 ،)*
�'د 
�: و"�� �� V� ر �رده ا"ت، در�

 )9و �%ش ب 
�دۀ  �3%ش ج 
�دۀ 

  روا�ط 
� �� ;	د �ــروپ 
%@( ا	 �L( د�!ر از روا�ط %�ص 
�"ت!  -  5

 

 ھــ�ی �ـؤ�د آن�� در ��رۀ 1ـود��ی داود و �ــ�ز�ـ�ن�ظــر -ھـ 

�زلزل �ــرد�د. "*ط	ت در آز
��ش د
و�را"( %ود 
ـو�ق 	�د و #��� - 1
ھ�ی آن 
�ر�( "ر ��Y �رده و �����رو�ن
�ــر�( �"ط ھ�ی آن�-ران 
را #	�� "�%�	د. 	�5ت 

ا	 راض �ــرار �ر�ت. 	ظر �� ���رب Hد "�ل� ا��P	( در 
+رض ���ت، و دولت "�
Vدزا�( #�ش�
'
د"�( �رد و �	�ح ;پ آن د"ت �� Hدو#	��ه "�ل: ا%�ر %ود، %�	دان 

 �� )��ود��ی �"-ری زد؛ �	�: ا	 �L( ا�ن �ود�� ھ
�	� در ���Pر �-ل دولت از "*ط	
�وری �ود. #ر;
ـ(
ری آن �ــھ�ی رو�ز�و	�"ت و ر�ور
�"ت �� 
��ط�ھـ� و %ـ* ـ(�

�ــر�( و �( �ر%�"�	د. 
ـــرام د
و�را��V %ـ*ق
��ـــر�� را را ... �� زد	د و 
ردم 

�ھ�ت دولت ھم�ــر�@�	د و 
ـؤ��= %وش �
;	�ن ار��ـ��ـ( و ا"��دادی ��ن "�%�	د و ا

�وری �%H( و '-و
ت #ول�"(، ز	دان و �5ط ا'واYت و ���(��
�	د و '�� �� آن د�-

�م 
���ـن��ـن '@ظ و در '�ل #%��دو� )���ری ا"ت؛ ... و دولت �� د"ت 
ــرد
�ن ل
�ذل و �(�
 ھ� دوام دارد. ��ریھ� "#رده �ده و ا�ن ��
+*و
�ت '�� اراذ�ل و او��ش

�ور �� �
��L� Vد و �رط و در �ــرو��ر	دۀ �وروی - 2 ��ھ� ���د �%ص د�-
�( ا�ــدام �	د �� ھ
� �رای � �ی د"ت �!�ــرد و �� اLH'�ت ر�ھ��( روی#ــروژه"�
ور

ھ� در روی ��Dــذ از ا"ت، ا
� ��ز ھم �� ا�ن �ر	�
� در ا�ن ��ر» Hد "�ل�"�«ا�ن دولت 
)

ـ�ر�( و رود و در �
ل از ر���5ه (!) ز�را آن�و�و #�ش 	 :
ھ� ھم �ر	�

�ر�( ھ�ی 
ـــردم �ـــر�ب دار	د ول( ھ�H%� R( و �� "�ز
�ن 
ــ�ر�(��ری��

�ھ� و 	
�� و '�� 'ـــزب �ـوا
( و �وده. ا
� ا�ن #ر;ـم و %ـ*ق 	�آن@!	 )�L 	ـر�( و ا�
��را 	� 

ھ�ی %HوH( #ــردا%�	د، �*-� �� #ول�س و ��"وس دولت �� آرا�ش و #�را�ش و 
�وره
�ــر�( ���ن �(
	ظ�ر ا"ت و �ود�� 	�ز ��د�ل �د	د و ا�ن در ��ر�, ا'ــزاب "��"( و 


� دولت �ود��:ا 

 ».Hد "�ل�"�«ـ �ود���( ا"ت از طرف �	�ح ;پ دولت 

�وری �ــردی #ول�"( ا"ت �رای ھ
� %ـ*ق�� ھــ�ی ��ـور.ـ دولت د�-

�وری ����"�( ا"ت �رای 
*�ت�� ھ�ی �'ت "�ـم ��ور.ـ دولت د�-
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ر"�دن �درتـ ��Y%ـــره دولت �ـــردی #ول�"( ا"ت �رای �*و��ــری از ا	 Lب و ��
  ا	 ��Lون وا�+( و از 	!�ه "��"ت %�ر�ــ( #�روزی ... رو�ز�و	�"م ا"ت در 
	ط �.

�ر از '-م 
ـو�ف ط� ��( %ود ��شـ داود 	
��	دۀ "��"( �ورژوازی �زرگ ا"ت؛ ��3
%واھد ��ر را از راه ر�ورم، 
�Hل'� و "�زش ھ� و'�ت دارد و 
(ھ
� از �	�ش �وده

V� ت	د. ا�ن ��"ر��ودال�زم و "*ط	ر�(ه ��
ای (!) �� �ورژوازی �زرگ اHطLح راه 
�ـ	وان 	
��	دۀ �ورژوازی در #�ش �ــر���، ار����ـ( و آز
	دا	� ا"ت. �ــرس داود ��

�ود �� �� ��زی د
و�را��"م �#ردازد، دروغ �و�د و و�ده ھ�، "�ب 
(�ــزرگ از �وده
�وع�ر از دھــد، 
ـــردم را ا
�دوار "�زد. و ��ش���*��Pت #وچ و  �� �
آور در ��رۀ ھ


ردم ) و �Dــره �#ردازد. ) ،()��
� (اLH'�ت)، (�ر�( ا�


�م �زلزل و 	�#�!�ری او از �رس �H@�: دروغ��و�( و و�ده و و��د و ُ#ر�و�( و 
ھ� #�و	د 
	��� دارد و از ھ� و �ورژوازی �
#رادور �� �� آناش �� ��ودال'"�ب �دی
��ب� �� %طر	�کھ�	�ش �وده
%Hوص �ر�ن �L �رای �ورژوازی و ���ر�ن و 

)
 �

��( آن�ورژوازی �زرگ ا"ت، "ر;��طور را ����رد. رژ�م ����"�( �� #��: ا�
)
دھد، ھــر�ز 
ـو�ق 	�وده و �
ده �ورژوازی �
#رادور 
*�ت ['��م] ... ��-�ل 

�ر از ھ
� �� آن و'دت 
	��� �� ��ش ای	%ــواھــد �ود �� �*�� ��ودال�زم �+	( �*�� ط� �

�ر ��ودال( ��-�ل 
(ھ�ی '���( آندارد و #���T�دھــد، �� را ھ
�ن دھـ�ت و ھ
�ن ا"

��ر، ... و �دی �#ردازد و از ھ
�ن ��"ت �� 	�ھ	��ر�ر�ن ��*��Pت را 
��رزۀ �ط+(، #(
ھ
: ا�ن ��*��Pت "را#� راه ا	دا%�� ا"ت. ار5( وDـــ�ره ��در ��رۀ ر�@ورم اLH'�ت

�� �� روح ;�#*و"( و "�زش از 
��Lن � ���ی "*ط	�( و دروغ و '�*��Dری ا"ت؛ آ�
�ر ھ� ا"ت. ا�ن �ورژوازی ل��رال، �ورژوازی �م��ودال�زم و �رس از ا	 Lب %*ق

�ــر�(، �ورژوازی 
ــر��� �� �� ��ودال�زم، "*ط	ت و 
و""�ت �د�
( "ر "�زش و 


(�ش
�Hل'� را #	 ،���وا	د �وا	د %ود را از ز�ر �وغ ا
#ر��ل�زم %Lص �	د؛ 	
(�ر�

Y�� ورت ��زارH ن را از��"	�Pواد %�م �رای ا�
 ���	
 ،)�ھ�ی دول ا
#ر��ل�"
�ــروش ��ن وطنھ� آزاد "�زد. "ــردار �ــرا	-وی 
� 	�ز 
�		د �ذ���ا	'�Hرات آن

ھ� �ـــردن 	��ده ا"ت و ��*��Pت او در 
ـورد ل�"ت%ـود، %�د
ـ�ن �وش �� �ـــر
�ن ا
#ر��

�ت ار5(، ا"� Lل 
*(، ��5وت آزاد و�Dره #وچ و �( 
+	( ا"ت. ا�ن رژ�م �
�

)
 �	��	
�وری 	ظ�
( �� در �را�ر ��ودال�زم و ا
#ر��ل�زم �ـــر	ش 
ــزدور���	د و د�-
�وا	د ھم 
�دلھ� 
�دل �ده ا"ت (و 	
(و��ی آن�� 	و�ر ��  )
	�ود ز�را ط�ق ���دۀ �
و


�	دۀ ��ـ�ن "ـوم #��!�ه ا
#ر��ل�زم و '* : وا"ط ھ�ی � ب�ورژوازی �
#رادور در ��ور
)
�و	� ا
�دواری و #�����	( ���د. %*ق و �وا	د ���ل ھ���Rودال�زم و ا
#ر��ل�زم ا"ت) 	

)
و %ود وظ�@: د��ع از ��ری �� رژ�م د�ــوت �		د %واھـ	د 
ـــردم را �� ھم#ر;ــم �� 
�V رد�ف ا	د؛ ��  آن را #ذ�ر��� ا	د، �� داود درد"�( �� رژ�م، ;�#*و"(، ��"و"( و ھم
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��	�م و �V 	ظر 
(ھ� ;	�ن ا	د، 
� ھ
ـ� ��ن (داود، �ــره �(، ��رک) را ��و��( �� آن
 �	�م. "�ن 
��رزه 
(ھ� �� 	وع ���V 5د ھ
: آن

دھـ	د، ا�ن دھ ـ�	�ن ���د از طور �
ـده، دھ ـ�	�ن ا	�ـ�م 
(زم را ��
��رزه �*�� ��ودال� -  4
��-ل �و	د و در �'ت رھ�ـــری ... [آن] ا	 Lب 
��	ب "�ز
�ن "��"( ... �"�U و 

� ر 	
��	د،  ھ�ی %ـود را �� و�ود آور	د و �درت "��"( %*قار5ــ( �		د، "�ز
�ن"
را 

-ن ا"ت. ��ـــر�: ا	 Lبراھ( �� در ��ور 
� از راه �	^ �وده
 )	Yھــ�ی ای طو

)
Hورت ... �وان �����ن "ـوم ��Tت 
( �	د �� � ط �� ا�ن �-ل و ا�ن راه ا"ت �� 
  ...طــر�ق �*�� ا
#ر��ل�ــزم �ر%�"ت ��ط� و #�!�ر �� #�-�ر �*�� ��ودال�زم و از ا�ن

�� اول %ـود �� �*و د، �� دل�ل ا�نداود ��در 	�"ت از راه ا	 �L( �� 	�رد ��ودال�زم �ر%�ز
�� ا�ن در 
ــرداب ��ودال�زم Dـــرق ا"ت و �� آن از ر��� #�و	د 
	��� دارد و دوم ا�ن

ھ� �ده و 	��ـز�ر ھ� و �!و���( �+�ل�ت و ��-ل آنراھ( ا"ت �� 
	�ر �� ��داری �وده

*�و	( �� �*�� ��ودال�زم �ر%�"ــر	�زۀ �ـوده \*"
��-ل و 
�� ا	د، روزیھ�ی "  ...

�ـو�ـ� داود [%واھد �د] ... و از 
رو �ورژوازی �زرگ داود 
��ور ا"ت از ھ
�ن ا�ن
       .ا��دای ��ر راه ا	 �L( را 	� �*-� راه ر�@ورم را در #�ش ��رد.

ا"ت �� �ر ا"�س �ر�ن وظ�@: 
� در �ــرH: ... ا�د�ولوژ�V ا�ن�-( از �زرگ – 5

�م 
�ھ�ت و 	����از �ود��ی داود، از �V  آ
دهد"ت���رب ���ھ�ی �
*( طرف 

"ر
��� داری، ھ�ی %*ق و #ــر;ـم و ( راه ر�د �Dر	ظر��ت ��ور�V ر�@ور
�"ت

��رزات 
"�ل
ت آ
�ـز  د
و�را"( ،����ر�زم و �ود	�
�Hرف �درت از ��Y و #�رل ،)*



��( آنو ...) را �� %*ق ��ور 	��ن دھ�ـم و از "وی د�!ر #���ھ� را �� 	
��	د��ن : ا�
ن روان �ورژوازی �زرگ 
*ت '��م و�ــرو"-��ر، د	��ل�"��"( �ورژوازی 
*ت "�م

�	د ا��� �	�م. 
��رزۀ 
� ��Hورداود ا	د ��"
5د ر�ور
�"م و رو�ز�و	�ـ"م %ـ*ق و ت 
 #ــر;ـم �ــرط #�روزی 
� در 
��رزه �*�� داود ا"ت.


�م رو�	�ی "*ط	ت "وار �د و #�Yن آنداود �� "ر %ر  - 6��وری زد و 
را ر	^ �
�ن، ... را د"ت 	%ــورده ���( �ذا�ت .... �ود�� 	��ن داد �� ... [�� '@ظ] � )"��"

)
�ـن ھـ�R 'ــر�( 	� )�
ــردم و �� ا	� �ل �� �وا	د از ا	 Lب، از %د
ت
���ن دول
� د ا"ت از راه ھ� در 
��ن ���د... در ا�ن ��وده�ـدرت ��+
� ���د آن �Hور D*ط را �� 

� ل �ود، 
ـــردود و �%ــ�*( دا	"ـت. �ود�� و د�!ر �وط]�	
 ھ�ی "��"(، �درت �� �وده 

 ����ت �ـ�ر�ــ% �ـ� -و

��ن را %*ق - 1"	�Pب ا�L 	د�م �� ا �+
 �
 )
��ن "	�Pورا��� �� �
ھ�، �	د و ار���ط 
�وا	د ��ی ا	 Lب %*ق 
� را �!�رد. ھ�R و�� 	
(%�رج ��ھ�ی ا	 �L( ا'ــزاب و �روه


V و '�ل( ا	 Lب %*ق ��-�ل داده، درا"�س �'ـول ��ور را ��-ل 	�روی� ��
�ــر��ب] 
�  ا�نھ�ی د�!ر از 
� �رط #�روزی 
�"ت. ��#�����	( ا'ــزاب و ��ور]

���� �-��	ـوان �ــرع �
ل د�!ران ���	وان اHل و ا�-� ��	�روی %ود ��"��"ت ا
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)
�	�م. 
� از "��"ت �+*�، %*ـق و #ــر;ـم �� ز	د�( را ��
e و�ف د��ع از ;ـ�ن و 
��ن را �ــرا
وش �رده و �� آزادی %ـ*ق "	�Pب ا�L 	ن و ا��"	�Pد، %ـ*ق ا�	وروی �رده ا�

ز رو�ز�و	�"م �� ادھـ	د، ��زار�م. 
� در '�ل(د"ت د�!ران 
( طور �
ده ��
� را ��
�	�م، در 
ـورد روا�ط و ال
**( ا����ری �رده و �*�� آن 
��زره 
("و�: 
*( و ��ن��

��ری %ـود �� دو �ــر�	د ;�ن و �وروی از "��"ت اHولـ( ر� �ی �ـو���(، 
ـو�5
)

( و �*"ط�	( #�ــروی �	� �	ـ�م. و�

� د�م �� ز
�	( �� ا
#ر��ل�ــزم و�ود دارد، ر� - 2+
 �
��ر�"م ا
ــر  ��ت�*
�"*�'ـ��ـ( 
 	��ز�ر �وده و %طر �	^ ��ـ�	ـ( 	�ز 
و�ـود %ـواھـد �ود. ... 

%�طر 'ق �+��ن ھ�ی �*وچ و #��ـون �� ���"�!( %ود را �� %ـ*ق�� ھم
� در '�ل( - 3 
)
دار�م، 
%�ل@ت %ـود را 	�ز �� ا�ن ا
ــر �� �		د ا�Lم 
("ر	و�ت %ود 
��رزه 

�-��ن] ا�ن ھ�ی 
*( در �را�ط �د�د ��ن ال
**( 	� ��ا�ن �	�شرھ�ــری 
د"ت ... [ز'
اُ��د ا�راز ھ�ی 	ظ�ر %�ن ول( و �Dره 
(ھ� �*-� �� د"ت �ورژوازی و ا�راف
*�ت

)
 دار�م. ...

طرف �� رھ�ــری و ای، ... از ھر ھ�ی 
	ط �از ا
	�ت �
+( آ"�� و د�!ر �وط]� - 4
)
 ���
'��ھــ�ی �ر�( و Dــر�( را �� �	�م و ا�ن ;	�ن د"�� �	دیر ا	ز��ر 
(�ود اظ

(	@� %*ق	 �	��
 دا	�م. ... ھ�ی آ"�� و %�ور

��ر�"�( و ا
#ر��ل�"�( ا"ت. #�ش- 5�*
 ،)���د �V دولت دولت �+*( ا"را��ل ����"	
ی و ھــ�ی �ـــرب، ��ـودد
و�را��V را �� از طرف ا	 ��Lـون �*"ط�ن �ده و %ـ*ق

)
�ر�( و 
ـواز�ن ��ردو"�( و ' ــوق ��ر �Dره را ��
ل 
�ردد، 
ط��ق اHول 
)
 دا	ـ�م.


(دولت - 6 ��� �	�"�م.ھــ�ی �+T( �ــر�( را 
ــ�ر�( 	دا	"�� و "�دات را �%ص 
ــر

�ر�( �	وب
��رزات ��دY	: ا	 ��Lون و دولت - 7
�رق آ"�� را �=��د �رده، آن را ھ�ی 
���وان)، اHطLح ;ـ�ن�	�"�م. دولت ��ھ�ی [5د] ا
#ر��ل�زم 
ؤTر 
(�رای 	�5ت) )*


ر'
�	� �ود��ی ����"�( ��*( ا	ز��ر ���د 
�		د �رو"V �	�ر �ذا��� �ود. از ����ر �(
)
��ن �� 
��رزۀ ط� ��( و 
*( را �
�ق Y ر�-�ی

���م و �ر�-س �� ھ
� ا	 ��Lون ا	

)
�وأ
�ً #�ش )
ا	!�ز "��ھــ�ن ��ـ�ن، �ـــر"��م و در "ر	و�ت Dــم�ر	د درود 
دا	�م و "��"ت ��+�ض 	ــژادی ا�ـــر� �ی درد 
(%HوH= ا��زو	( %ود را �ــر�V و ھم

)
 \�� � �	�م. �	ـو�( و Dــ�ره را 


ل ھـــزاران ھــزار 
�-Lت و  - 8'�
� �� در ا�ن �ـو�: ��ر�V و � ب 
�	دۀ �ـ��ن �� 

H���	�م، %ـ*ق %ـود را �دارک 
(�م ��طـ� �� 
ـــرگ �� #�ــروزی، ر"��%ـ�ز 
��Hب �� 

ط*��ن %واھ�ن و �دالتد"ت �و;ـ-( از ار�ش ��ن ال
**( ... [آزادی%ـو��ـ�ن را ھم
��ن]� )

*(رو ھمدا	ــ�م و از ا�ن� )!�
�م رز
	د��ن �� در �وه�"�ھ�، در 
�ن را �� 
#�-�ر %ــو	ـ�ن و �ـ�دY	ـ� �*ـ�� %�طــر 	�ـ�ت ��ــر�ت ��ھ�، ��ـرھ� ... ���	!ـل
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%Hــوص �� ر� ـ�ی ا	 �Lـ( �*"طـ�ن، ا�ــران، ار��ـ�ع و ا
ـ#ر��لــ�زم 
�Pـول	د و ��
   »دار�م.د�ش ا�ـLم 
ـ(�ــر�ـ��، ھـ	د، #��"��ن، و �	!*�

  
 


