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�ۀ ��ی�ۀ ��� در ا����د، ا��ن ��د 1970در��ل �، )�ل ��!'&%�ن، ا����د دان $#"� ا!�ی �ی� و �
�=ۀ :%; و :�ر :9: ادارۀ !7� 456"�4ت ا����دی، ی � از وظ�ی/ اش را -� ��ده ا�+، ی*(� >

�ت ا����دی). ی*(� !@ � (����ب  و �HI ��رG� از �#�ن  )،1976 – �1974*� ( ��ل 3K ن�#�
)�ی�ن ی�Q+. آ��ی ��!'&%�ن در  ��م �9 ر:�د ا����دی د<�ر $� و "��� ط�ی�" �Mم ��!�ی9 داری

46�ی� از در �7%ۀ ��*"+ ا����د دا�ن ا!�ی � ��1966ل  +R��)! 9� Sی9،  100 ھ�!���&U� :��ب �
.����" =�اQ �ری �ردوی �%(" Vرا ی W:رل !�ر�:  

  
=���9Y" ھ�ی ا����د ��رژوازی، �" Zا�ف ��ور ای�ن ازآن ز!�ن �6 -�ل �Mم ��!�ی9 داری ر:�د ھ� و �5

5�ان ھ� در ��ل ھ�ی � Zای Zی��Gده ا�+. ��ر�: 9����د :9 !"7"�ن  2008 – 2007ھ�ی )� در )� را 6\
+Q�G ار��و)�$� �Q ض��و  ھ�ی  �د دانا��� .ھ� ا!�ی �ی� را ��ون =�9 ��=+ و �Mم !�&� در !*"(

�ی U�ی`W، از ��ز: W%�اQ،�#9 ��ا ی �Mم 6\�ی� :((�. ی � از آ: ��ا$�(%9I ای  �Uدی �)":
�یa، در اوای� ��ل R�: 1983ا����دی  bدروا� W: c"ھ :+dG Z")> W"7U�9 روز�!9 ای �GردیZ <�پ ا

�ا !� <("> 9: ��� دا W: c"ھ .�9 :�ر !� :(�U> رن�� :9 ا����د !�� دا �Z ر$� ا����دی �*
 f)� از (دوم ن. ن f)�).��ه =�رده ��دG S7/ ��ھ�I! م ھ�ی�"� ! 9�U> ... S"�$را دا  

  
 �6 �Gه ا�+. ا��یۀ ��!�ی9 داری اش ��ب روز $Mدر ایZ ده ��ل gG$�9 دو��ره �م :�رل !�ر:W و 

�! f�" را W:ری، !�ر�در $ �ی9 داری دو&��!�ده" !� )(�ا$�(�، ا!�وز -�ل �9 ویhه �*� از �4�ط �
�وه ھ�ی G 9� وز��. دا@\�ی�ن در دا@�Uه ھ�ی !7�I/ آ&��ن ا!�U�9 وی �9 دی�ه ای !��dوت !� 

�، <�ن آ#� در )�#Q �! از آن ��، <"�ی :9 ا���دان $�ن :��)): 9*&�i! را W:�6 !�ر ��ه ا$ a"%�
"&�""�:��"V و  ;� !R���ا&"�م 6".��ه ا$ + 9: �R� !  V"� &را �� دی� �jری� ���ل ھ�ی !�(�!

�د. -�� در �7; �Mم ��!�ی9 داری ی*(� در درۀ �7" �ن :�&"d�ر"�،  داری �Mم ��!�ی9"G �! ه�R�$ا
�ی9 M�ا��ی �5"R� �Z" ا%�ن ھ� دی�ه !� $�د، !�ر:W و ���:� 6 (�&�ژی !*7�!�6�، :9 در آن !

!�� و  d"&�: (80�ر"� در �اری �9 ط�ل �Bay Area (در !(4iۀ �� اری ھ�یH راه )"�ا :�ده ا�+.�7":
�:+ ھ�ی 6 (�&�ژی  �40�ض $ Zی��Qو��ی دا$�9 ا�+ و !*"M �� �!�� درۀ �7" �ن ر$�7":

94 �"@�� یZ !"7"�ردر ھ�را دارد i)! Zای .�� G��G، ا)� و WQ ��ک !4� $�ن را دار)�! �6�!�7*!
 Hھ�ی ��وھ��!�ن در $#Q ن�� ً�s!ا�اد *6 .S")"� �! ن را���د!� �� =�! 9$�G�%% � در ھ

Z"&�t%! را�#�ا%% � آQ ن��  Z"�7000  �68000  .�)ده ھ� ھ�ار �� در ایZ"�I6 94i)! Z !� ز
�)): �! �U�در  ،=���ن روی ��ده ز`�:  �Q�ھ�، زی� ="�9 ھ� ی� در:(�ر ا6� ��ن ھ� !� =�ا�(�. از ط

�6�یZ درآ! �)7� 94i)! Zاھ ای�Q ژی�در 6 (�& �دم !%7 �آورده ا�+. در-�&" 9 ی�Q Vرغ  Sھ�را �9 !
 Z"� �$�*! �� :9 در  100ھ�ار �6  80ا&��5"� ر$�9 ای :�`"�6Gرو در��ل دارد، ده ھ� ھ�ار :�ر�ھ�ار ی

�:+ ھ�ی 6 (�&�ژی :�ر !� :((�، در ��ل $ Zای ای�� vQ�5! w"- 9� ھ� و ی� V)":9 ھ�، )�ر 30آ$`�=�
�، ا��زه �"%a  ھ�ار�. ای(#� ھ�9 ��ون �"�9 ای 5x� ا�ار �در ا�56دی9 ھ�ی $�ن ی�رو ھS درآ!

!�� و ھ� آن در !*�ض �� :�ری ��ار دار�ار�ی را Gو  :�ر �آ&� �در )�& �ا)�ر6��ن دو �6 �9 اط�� Vای9 ی�:
�G� ھS �9 ھ��ن 6(��; �7(� ا�+.  3000ی� !�وZ6 وی� �6 9 در ای94i)! Z ی�رو ا�+. !��رف ز�= Vی

  �6 یV !"7"�ن ی�رو �"�+ دارد!
  

U� ا%�ن �9 اوج اش ر�"�ه ا��U"� د�9 از =�U> 9: S")"� �! ی9 داری�!�و از  +در �7; �Mم �
�دم �"�ه )��+، ! Zای �s:ا .��� �! a�:+ ھ� ر$ Zان ای��ان و :�ر!(Gری :�ر��sی و ا����ا��� 9>

 ��. یV :�ر !(� :9 �9 ایZ وbj و�"} ا��s��ر !� $�WQ  ا!("�� در $�:+|6"(� و ی� آ�"�ی� ا
� ��32000&�  ��ک ،�): �5x 9�"� د را�= ��ار ��$� �Gدارد و ا �"�دا&� درآ! 9� Vدی�  �از آن را ��ی

 �j�- 9: +ه ا���؟ ایZ وا�*"+ ا!�وز ای�|ت !�5): �G�9 ز�U> 9: S"��`� ��ای �"�9 �`�دازد. $�ی�
 9> Z؟ ای+%" �U�U"� د�اوج از = Zآی� ای .�%��ن !��ف :(�YQا f)� در �ا�+ !�ھ� ده !"7"�رد دا&

"�� ا�+ :9 !"7"�ن �%� � ھ!(�i و <9 ا=�ق و <9 ا�ا9�$ ��$(� و <("Z ا��s��ر $�آدم �"�9 
) !��ف �4Q یV  دا&� و&� - �!+ $�ن از <"Z )�ل ��ض :(� و !�ھ� ده !"7"�ردf(� Zرا(دراوج ای
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�ی9 ای :�رل M ��ح دھ$ ��ی9 ای :9 ایZ !%��� را �%�9 !� 6�اM 9�U؟ ی�%��ن :(�YQدر ا f)�
�Mم ��!�ی داری ا� �i)! در ��رۀ W:ر�! .+  

  
�ض ھ�ی =�درا �9 دا@�Uھ� � �ا!�وز 6*�ادی از :�ر !(�ان !%7 � :9 ��و��د !*�ش �7(�، ��&#� ��ی

�ادی از ایZ ��ا�ن !%7 � در ����+ *6 .�)�%"�=�ردار � ��، از -4�ق ا������ <(�ا�داز`�
V"6ا�� و � )Democratic Socialists of America(���"�&"%+ ھ�ی دی��:�ه ا$ a"%� و W:ر�! �

�رز :9 �9 !���4 :7"(��ن �!�دی -�ب �� ��� Zاز :�`�ی �*� .��U �! +Rs! ��ی@9 ھ�یH �9 دیا
�اد ایZ ����+2016دی��:�ات را ��=+ (*94 )، 6i(! Zه ا�+. 9�35000  در ای�� در  ��� ر�"M Vی

�M �629  18از ��ا�ن �"Z  %51 ،�2016(\� دا@�Uه ھ�روارد در ��ل  �j �� دادMم ��!�ی9 داری 
 Z"`�: .�)�#Q �! 9> "�&"�م��م �� +56 �#�. ا&9�R !*7�م "%+ :9 آو =�اھ�ن ���"�&"�م ��د

�رز �9 !���4 ھ"7�ی :7"(��ن ��ا�ن را �"�ار :�ده ا�+. �� ���  
  


ی در ��رۀ �,�م �
	�ی� داری دا*�؟,� �. ��  	�ر
  

 W:9 ھ�ی !�ر�$��ی+ ا��ن ��ده ا�+. آ��ر :�!�  –@� �U)ھ�Q اث�"! w"- 9� � %اW7U را ی�
�وژۀ ویhه ��ار ا�+ در ( V9 در ی�زاQ دو Z9 <�پ  114ای� �7� آن <�پ  55 2008ر�� :9 �6 ��ل �7�

W:ه ا�+. !�ر��<9 وی دو:��ر 9d%7Q ��د و&� در ا����د، ژور�&"�م،  $G .+ی9 ا�| �)> � d�! Vی
�ی�ت  �"��+،M�ده دا$+. ��ی(��رت �� 6�ان ���ۀ �%G ت�!�&�*! �jو ری� �*"Rم ط��6ری�، �7

 ��و!� Sدھh9 وی� :��ب ھ%�اQ در �ھ�ی دا=7 f)� ب��: �G�6ه آورد. ا�ۀ :�$� Vرا در ��&; ی W:ر�!
 W:رت !�ر�(��را &��� ��Gوا S")"� �! و �6ری� +��"� Z"� �"6 �G �"756 Vوی را ی ،S":��ب  �I�ا

 S"ی�� �! �ا���� ا d6 �&�� {i� و �)"� Vی �� ��ری�)�@�!�ی9 اش را !S"): 9*&�i وی را یV دا�
�!�ی9� ��Mم را �"�ون !� :@� و در ��&;  داری، :9 از �"Z داده ھ�ی زی�دی از �6ری� ر$ �i)!

�ن :�ری د$�ار ا�+ و"�#Q ی9 را�!��. :��ب �): �! 9j��  b!�� �6|�4!و S"ھ�d! Z �! � �&
.+%"�ل :����و آن را  !�ر:W آن را ��ای ��$(��Gن !�ی� (�$�9 ا�+، و&� )@+ :�ر |زم دارد. "Q

 95dx از �*�35 �. در ی9R-��! V ای 76�ی�ی��#Q ��� :Z! 9 �9 :(�ر gGا$+ و 9�dG ��د ایZ را 
�ر ا��S آ&��ن آ�!�ن =�دم $�ھ� ��دم،x ر�د دو:��ل :9 =�ت :��6 آ��ی ھ7� :+dG +$ای �6ری� دا

�ه و�*� د�Rل اش را ی97 :�ده ا�+ و S#Q اش د$�ار ��ده ا�+. ر�"95dx100  W ای �!�ی9 را =�ا�
 9�dG �): �! 9"x�6 ام :��ب را��ا%9 ا!��ی� ! �ان در ��اب �t�ا&� :9 �9 ��ا�ن :Q �7*Q ر�#��

W:ی9 ای :�رل !�ر�!�� ��ا�ن !� =�اھ(را ا�+: :��ب �Gاز ی�د ، ا !�� دی� :7� از �#�ن دا9�$ ��$(
!+%"�ان یV آدم د�+ را��� ا�+ و ���"�&"%+  ! 9: Sی�R  

  
 9�$� Zدر ای Z! S�� 6�ا Zد ای�دا$+. ��و� Sاھ�ی9 =�!�7� :��ب  63 "9 ای ا7x� را �� :��ب ��

.S): 9x�= ی9 را�!��  �6 +Q�" +x�Q W:6��م ا�+ و !�ر �9 ��!�ی9 ا��ی : Sی�U� �اول ��ی
� !d#�م !�:�ی ��!�ی9 !� )�دازم و&� در   H را ا�xح :(�.ی�ھ�ر���� )> 9�$ �9� Zدر ای Z!

�( � ")I6 ���%! و از �d%7Q و �ا����. ھ�5i� ا\)G ��  "� !� :(S :9 در ایZ <�:�ت 
  

U� ا�+. !� 6�ا"S ایd! Z#�م را �9 ا�ixح �U"� د�ی9 از=�!��:�ی 6�یd! Z#�م در �! Z! ه�Uاز 
 �4�ان :(��ول !� :(Q ن ا-%�س�%�د اQ Vی �و�� .S"ی�U� Sول ھ�ایZ ا!�وزی ازد�+ دادن :(�

�اب آور ا�+.-�&+ ijا Hای��  9� Z�=دا��+. روا �وی و روا$(��� ��&"(� ا!���ط ای! Z�j�ع )
4�ان :(��ول رو��و�+، !%97t ا������، �"��� و Q 9� +���� ع وی�� w"- 9� ن�%و&� و��� ا

 S"�ح !� :(�. و ایd! Z#�م را !� 6�اi! 9ی�!�ا����دی ا�+. ای97t%! Z ا�+ :9 !�ر:W در �
.S"ی�U� 9ی�!��دازد < "�ه ای �( �! �U�U"� د�&9 ای از=�9 !4� Wدر ر��&9 ھ�ی )�ری W:وی !�ر .

ھ(�ز از ز��ن ھ7U� ا���dده !� :(�. وی ھ(�ز در-�ل gGار از ھ�U �9 دی��Gه �یZ =�یH ا�+. در 
�دد.:��ب ��!�ی9 G �! ��!�ی9 داری �� �U� �� ��I@!ت 6�&"�U"� د�&9 ای از=�9 !4� W:ر�!  

  
 �!�M�Mم ��!�ی9 داری آ�Gھ�9 و � آ�Gه  �#�ی در ط�ل ر$�%را =�7 ��ده !�ر:! W� G�ی� !� ا

�9�Q ا�+G دش را�= V"!�)م دی�M .Sاری��ل �): �Uآن دی �� 9: Sخ ای���� !gھ; :9 �9 ��ل Q�ی)�! .
�از�  هھ�<9 ا%�ن �9 ��رت =�ا �"��Qای�، �9 ھ��ن ا"&�6 �� و �#��@"� �G9 :�ر>��. ھ): �! S: د�از=

"G �! ار��، ایZ !�(�ع اش �9 ��ر6� ا�(R� �9 !���4 اش �):.�در :��ب  �د و وی را !%5�ر !� :(
 W:ر�! ��! –ای���&�ژی آ&��)ایZ  ا! W7U� G�ی(�: =�&�4ن �7I! ���4! 9�ق =�یH زا� !� ز

�ل R! Zی��ای� = 9� .�!7I�ق ا%�ن ھ� ھ��ن ��!�ی9 ا�+ :9 -�| �� 6��م �@�ی+ - �!+ !� :(
�ه ا�+. از")6 S9 اش درھ R$ ن ھ�را در�%�!�ی9 <"�ی ا�+ :G  9� 9@�9 ا�+ و ا� ،W:ه !�ر�U

�!�ی9 داران �w"- 9 ا%�ن ھ� � W:ر !�ر�M)! .+%" ��%اراده و ��4 =�یH !\#� ا�+ و&� ا
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�ارد،  �6�d�اد ��!�ی9 دار Q9 !���4 ا� W:ر�! .�): �! �Q��دۀ ��!�ی9 !*� Sرا ھ�#�، وی آ)�%"
� :9 ا%�ن =�7 :�ده ا�+.�دۀ �M!� ا� Sھ �#"%+،  آ ��I$ W:ای !�ر�!d#�م ��!�ی9 �

 W:ای !�ر��!�ی9 �� .��وی ا�+ :�i)! �� 9 ویhه اراده و روا@(��� آدم ھ�را �#+ !� دھ" 9 7�
 +:��!(� از )�ل "%+، �7 9 ز!�� )�ل ��!�ی9 !� $�د :9 !�5�ک $�د و �Mم ا����دی را �9 -=

ی*(� ر$� در !(�i اش #9�d ا�+. و��� از ر$� آورد �� =�x"+ وِیhه اش :9 ا�Qودن �9 =�د ا�+. 
"�!� :9 !�ر:W ��د�+ 6��م در �7� ��م ��!�ی9 $�ح داده ا�+. از � ! ،��و!� )�$Q م�M ���ز !�

�ی ا�� !� gGارد. ��ی��ت ا����دی Uروی دی Vی �� ھ)�%"�ا � Sا����د و �"��+ از ھ W:ه !�ر�U
� و ��� !� )gی"��6 ���"� bاز و��ی .W ��  9\"� 9� �Gۀ :�رiدو |ی9 ا�+. اول در را� �U�U"� د�از=

� اش !� $�د و �� وی �9i7 دارد و را�iا�+ ای :�ر اش j �� 9�U"� �6ر�اش را �� �#�ن  9:9 �
� �9 وی 6*�7 Gر�: +"&�*Q �)*در :� ا�+، ی ��. دوم را�9i اش �9 )�و�9 ای 6�&"): �! Z""*6 رج�=

�U"� ارد و از وی� �� در ھ)� �w"- 9 !���د آزاد "%+ �� ظ�Q"+ ھ�ی :9 !� 6�اU9 ا�+. وی دی
 ��ی :�ر :(Uای دی�� ��، �R$ 9 7"9 -"�ا� !� $�د :9 ��ای Z"!�6 !*�ش اش ��ی�$ �Q� $ +#�

.�� یV درازG�ش :9 ��ر !� :@)�!  
  
  Zع ا�+. ای� w"- 9� ن�%�Kۀ :7� !�ر:W رھ�ی� و آزادی اK9د�G  آزادی 6(#� در ��!*9 ای

W:د. ��!*9 ای را :9 !�ر�$ �! Z �! ��%"!� G�ی� ھ"c ار�R6ط� �9 �Mم ھ�ی $�روی  :��
 Zدن آن. ای�: �7! 9�ار ا������ :�دن ا����د ��د Q��ارد. !�ر:W ط�ه "K وز و�Z"> ،9�$gG ا!

�- Vری ی�از دی ��6 W:ر�! .��ق دارQ S�6 آ���ن از ھ Z"!&9 ز�او از :7�9 دو!4 �Gد. ا�: ���� د�Qع 
 Sرا ھ W"7Uای دی ��6�ری )�و&��ی� !� G�ی�، و��� !� ! 9> S"�#Q� G�ی� :9 وی )�ر&��ن ا

 Vی �9 ای �"��i7� م�#d! 9� W:ای !�ر��. :7�9 ای دی ��6�ری �"!�دی ��6�ری ��رژوازی !� 
�ان -4Uو �9 دی �"U� م ��ن و�#d! 9� ری�9 دی ��6� را !�(�ع :("S و ط94R ا�+، Uا-�اب دی ،S"ھ� �

�ه. "Kوز و�� <"Z ا!�وز، $�روی ����، :���ی ا!)�! Sازی���� و|ی+ 4Q"9 راه ا�Gا W:از :7�9  !�ر
�د �#�� ��د و : ��� 56+ �9 آ��� ���w ای دی ��6�ری ا���dده s:وز ا��، و&� ا!$ �� ��#Q �7K
� ھS ��ی� رو$Z $�د.  �ا�� !� $�د.�م !�ر:%"�م ھ��ن دی ��6�ری یV -�ب 6U97 ای دیt%! Vی

 :+dG �! �)�dG �! +%"%":د را !�ر�9 =: ��ده ا�+. وی ��ای :%� !�ر:W ای���&�ژی را =�7 
� |ی9 )> � d�! Vی W:ر�! !S�%"!�ر:W از �Uه !Z ا�+. ایZ را !� داZ! 9: S !�ر:%"%+ 

�ب ا�+ :9 !K #�ن� �ا����� � d�! Zی��Gر�� �ف !�d$ ده ا�+ :9 !%��� زی�دی را��&� ارا�9 :
 bدر وا� �� :%� ایZ �6�ر را دا9�$ ��$Gا .�� و&� �9 ھ�9 ای )��H ھ�ی !� ��اب �� دھ):

�ل را زی� �t�ال ��ده ا�+.! +"�7�  
  

�ن، �5�ان !�&�، $ ��#� :S"): �! ه�� ھ�ی �*�ی �Mم را �9 وj�ع !@�ھدر :��ب ��!�ی9 !� رو
�:� و�6  �i)! ی9 داری در�!��ی �Mم �G �!�M�!�یf)� ،9 ھ�ی ا!`�ی�&"%��، =@�+ و � S:ا�6
M Z، داده ھ�ی ��رگ و �ای���ش !�(�وز ھ�+م #9�d ا�+. در ��� ا!��U�  ا�U"� د�از = ���

 Z �! 9: +ا� .Sی�ا�9 $�! �U�U"� د�اوج از = �ول ی*(�4�ان :�!� :(�Q 9� Vدی�در آی(�ه ای 
� و :S�%9 ھ�ی� �"� ی� ا!�وز ��=�9 $�ه ا، ی*(� �"%�S ھ�ی� :9 !\#� در -�ل )�ن و 6�&"� ا

 .S"): +ده وار اط���� و !� ھ�ای�ت $�ن را �)): /"6 7 Z""*6 �! ای�� �)� !� 6�ا�9 ھ�ش !�(��� ا
��ا"S آ#�را =�!�ش ��ی"S. ایZ �"(�ری� از ��97 ای ا! ��ت 6 (�&�ژی ��- � !*7�!�6� ا�+. $�ی

 �Gک را ا�� WQ �s! و +��، !���9 !� $�یS :9 ایZ 6 (�&�ژی :�ر��ان اش را $�dف !�sل �"�وریSا
 ��، از داده ھ�ی $�ن ا���dده و ��ء ا���dده !� :(� و ��ای ��!�ی9 داران WQ ��ک )�ل 6�&"): �!

Sری��U&9 ا� �&��): Zی��ون ای( 9 :�ر��ان WQ ��ک :�< �� �): �! .�!�  ھ�ی ایR$ Z 9 دا9�$ ��$(
 9� Vدی��یa ا�&�6" � از داده ھ�ی R�: +:�$ 9�U> 9: Sدی�� �� ا!�ی �ی�  90$�ھs:ن :9 ا�7""!

6�!�، ایZ =�د$"9�d ای hاد )��+ زن ��"�  �7bd دا 9� �� و دروUK�ی �� -"�، ��دا���dده :�د
� و ا��د �#\! �!��".!"7"�ن ھ�را �� دروغ ھ�ی 6  ����Iت را "��د

  
�ل !� :(�، ا!�وز �): Z"$�! ت و و�+ اش را�:�9 ��ده ای !�$"Z ا�+ و -� :�ر=�Gری 9 :�ر�iھ��

�. ایZ"$�! Z -�� روا�� ا������ !��#� Z"$�! ،+ا� Z"$�! Zی��Gر�� +���ل !� :(�.  ار ا�):
 ً�s! ��$ 9� S�%"� .��"G �! �! ای�� :S"!��6 9 را ا&U�ری�S ھ� �I� و ی� آن را |�: Zای :�!� G�ی

 ً�s! .�)): �)"� H"( �)�! ا&U�ری�S ھ� !� 6�ا��9 ای �#��ی دا$�9 ا\6 |�: Z، �� ای�6 �)�د!� !�!
6� $�� !� Z ا�+ �U� ��$ 9�ی� �9 را�+ �`"c :9 ا-���ل ��6�! �ف :��� ا�+. !� �9 د:�`"�6

�د. ی� ا&U�ری�S یS�%"� V زوج ی��� !� Z ا�+ �9 )"�وی =�اھھ� ا-���ل ��ی از ایZ )"@(#�د : S"
�یS) ��| ا�+. "U� +d� w"- 9� S"اھ�= �را :9 ! �ع آدم (:%� Zا-���ل ط�ق �� ای �$�� �U�ی

�%: !�$�� �Uدی �%: � Q 9� +ا� ��#� 9: �6� اش �U�ی�9 :�`"� S"��6 Z! ،��-ا Sری��U&و ا�� :
�م 6� <9 :%� ھ%�� :"G �! دم�د؟ را =�� �   Z""*6 Z! 9� 9 6 7"/ !� :(� :� =�اھ
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U� !�ر:W را ا���ان !"�اروس (�U"� د�ی9 ای از =�M)، Q"7%�ف !�ر:%"%+ در  :��ب 1930 - 2017

�ا �ده ا�+ :9 آ: 9x�= ب�داری =��U� !�ر:W در �U"� د�ی9 ای از =�M�%"�ر !#S اش �9 �م : 
  ا���Rس !� :(S و در ذی� !� آورم.

  
9 ا�+: دی�& �" �  از�Uه !�ر:W را�9i ای ا%�ن، طR"*+ و x(*+ یV را�9i ای�G 9�  

  
  
  
  
  

ط�ری 9 در $ � ��| دی�ه !� $�د را�9i ھ� �� 6"� ھ�ی دو ��ه @�ن داده $�ه  ا�+. ھ��i�ر :9 
 ��. x(*+ وا�9i ای ا%�ن و ا%�ن روی طR"*+ ا�� !� gGارد، طR"*+ ھS ا%�ن را !���): �!

:�): �! �""Y6 دار �9 $ � ذی��� Zی9 داری ای�!�  طR"*+ ا�+. در �Mم )"@�9�Q ای �
  

�: ا%�ن (�ار ا� Zی�� Z"��( دار���وف ذی� در -M� د�از= +*)x ،(") 9�UAI 9�U"� د�از= +*"Rط ،(
)AN) ��I$ +" &�! ،(P) وی :�ر�"  ). L) و 
 
 
  
 
 
 
 
  

�ی Uی9 و دی�!�� V&�! � ه ا�+. ی�$ S"%46 HI� ن �9 دو�%در$ � ��| !� �"("S :9 اول ا
�وی :�ر. را�Z"� 9i :�ر و ��!�ی9 �� 6"� در$+ @�ن داده $�ه ا�+ و" V&�! دو Zار  ای�� S���4 ھ!

! +*)x و +*"Rن، ط�%�. را�9i ای او&"9 ای !����4 ا�9�Q اG ی9 و�!�� Z"� 9iه ا�+ �9 را���ل $R
.9�U"� د�از= +*"Rو ط +*)x  د�از = +*"Rو ط +*)x 9� +ه ا���ل $R! Z")¡�9 ای :�ر ھiرا�

�د !� �9 روا�� از "G �! رت�x 9ی�!�� ر���+ :�ر و ��> �9. ��وه �� ایZ <�ن ھ�9 ای !�اودات زی�U"�
!�� 9iرا� :Sری�= �! �� Sھ �U9 ای دی�U"� د�ی9 و =�!�� Z")¡�9 و ھ�U"� د�از = +*)x ی9 �� :�ر و�

�9�Q ا�+، G ن را�%9 ��!�ی9 و :�ر ��ی ا: ���Q 9 ھ�یiرا� Z9. در ای�U"� د�از = +*"Rر �� ط�:
�ل !� $�د. در ��ی�ن ایZ وا�9i ھ�ی ���ی (:�ر و R! ا��ت��"+ �9 ا�%!�dھ"S ا%�ن و ا

�ون !� $"� 5(9x ن از�%�د. )�ل و !�Rد&9 ھS ��ء وا�9i ھ�ی ���ی ا�+. �"\9 اش ��!�ی9) ا
�وی ""+ اش �"�ون !� $�د و �9 "�%$ �ف در ھ�9 ای �i�ع را�9i ا%�ن ا�+ و ا%�ن از ا

�ل !� $�دR! "د :�ر���! �Uیو دی  �-��� Q*7"+ و :(H آزاد "%+. ا����د ��رژوازی $
� w"- 9� �4Q یV ا��ار Gی9 �9 :�ر�!�� .���+ !� دھ� ��Q"@"%�� و <"�واره از روا �� وا�*� 6�&"

9 ��!�ی9 و :�ر را �9 ا%�ن، !���دی �� G�$+ و )��+ وظ�Q"+ ھ�ی : +%"�د و ��در U!�دی !� 
�dG 9� .�� -�زه ای ���� $ ��Qی� ار�R6ط دھ): �! +R5x ن�%9 ای !�ر:W و��� آدام ��"+ از ا

�R! ف ا=��"�ت�7%"Q 9و� �!� $�د! ای(\��+ :! 9� �S")" :9 �7�م ھ�  لا����د را 6�ک !� G�ی
�د و ا%�ن و روا�� اش ا��ا�� !� $�د و در �ر :�<V �7�م !�(�ع UیV �� !*"�ر =�د �9 ا%�ن !� 

H): ن و�%��6�. ای! Z�j�ع  �ر :7� روی ا ���)اش s �! ھ�ی +"!Z در !�4&9 56+ را  (��4
�ح :�ده  –، �Uھ� روا@(�=�� س�(�ان: ��4، ��ط9d و ا-%�i! ن���dG +ی�� Z"�در ھ �d%7Q

.�� �9 آن ر��ع :(� ���9 دارد !� 6�اGه ا�)� d%7Q�). =�ا�R! HI�) ام  
  

�ی9 ارزش ا�M� :��ب ��!�ی9 Uدی S#! م�#d! .+ ق�Q |�: Vارزش و �"�+ ی Z"�  W:ای !�ر��
�وری ا������ در j ار :�ر�!���د ا�+. ارزش !4�&9 ای ا������ و �"(� ا�+ و ا��س اش !4

 {i� ����! .+د ا����ا����د ! Vم ی�#d! ای��� روا@(�=�� وذھ(� دارد. �4Q در $�)� +�"�
�. �"�+ در ��ی�ن در :� �� ھS ھ� و �"�+ ھ� ا����د :�!�ً ر�����، ارزش "K |د و�� �!%�وی =�اھ

�ی� R6 9ی�!��9j و Z""*6 �j�46 !� $�د و ارزش در )�و�9 ای 6�&"�. !@ � !�ر:W در �7� ��م ��
 .�): �- 9�%و&� ا!�وز ارزش ھ� �9 �"�+ ھ��+ :9 وی ایZ !@ � را �9 $ � :�!� ��ا

4�ار I6(" � و )"¡"�ه !�ر:%"%+ ھ� روای�� !(%\S از ای97t%! Z �9 د�+ !! V9 ی: �� دھ(
  ا�+.

  ط	��ت        ا���ن

 ���ت    

 P   AN 

M 

 L   AI 
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��� �"Z ارزش Q د�$ �! Wری�درا����د "�:��"V، دا@� :9 ا!�وز در 6��م دا@�Uه ھ�ی �#�ن 6

�ارد. �"�+ یV ا!�ی ذھ(� ا�+ و !���ط �9 روا$(��� !�اوده :((� �Gن و �"�+ و��د 
�وی :�ری روی5)!) H(� �� �d6و6�)ا�+" c"9 ھ: S"): ا�� !� �9 ا�� ��6دف یV ا&���� را )"Gا .

�اداد و طR"*� ا�+، در ا����د "�:��"V ایZ ا&��س �� ارزش ا�+ و&� در = �4Q ه و�@ا\�م 
 W:درا����د !�ر .�� �"�+ �GاQ� دا9�$ ��$�ارد، ��و��دی 9 !� 6�اا����د !�ر:W ھ"c ارز$� 

�<9 در :� �� ارزش ���� ا��ا%�ن و :�ر G 9: 9 �"�+ :�| ھ�ا%�ن ا��س ھ�9 ای ارزش ھ��+ 
¡"( �iر�) +ط ا�����ی� ارزش ھ� �9 �"�+ ھ��ه"ھ� !R6 97 ایt%! ، .(  

  
!�ر:W ا����دی $�ن روان ا%�ن را ھU@"( S�ی� :�ده ا�+. -�اس و =�د آ�Gھ� !� از 6�&"� از 

9 !���� !� $�د. 9�dG ای !*�U"� د�9 =� �): �! Z""*6 !�ر ا �ھ�Gآ �د ا������9: و�: W:وف !�ر�
ھ�"97t%! Z ا$�ره دارد. ی*(� !�4م ا����دی !� در �6�ر !� از =�د H4 ��زی !� :(� و ا-%�س 

M�ات ""Y6 ل�ھ�"@9 در ط �ھ�Gآ Zوای �"%+. ا!�وز !�  و ���+م !�5�ل ا�+ �!�را $ � !� دھ
�ی !� �"("U�6 �#�ن را �9 <@��ن دی S100 9� را �ۀ =�:�: Zای �! .H"( ل�� �$ .Sداده ای �""Y6 ت

� و&� )���"V ھ�ی !� در آ#� $(�ور ا�+. ���و��دی 9 ا!�وز ھ(�ز ��U) 9 ھ� و ا�"��س ھ� !���د ا
 Zد. ای�و=�9 $�Q 9: +ه ا��$ �"&�6 �ھ�<"�ی :9 رو��و !� $�یS $ � :�| را دارد ی*(� ز!�

�حi! W:را !�ر H���G� !� S"): �6 :�ر :S")؟ (�G� S"): ی� ز�: آی� :�ر !� :("S �6 ز): �!  
  

�ح ا�+ !4�&9 ای �Q"@"�م i! 9ی�!��ی :9 در �Uم دی�#d!  �وی :�|ی�ا�+. ایd! Z#�م از ��Rی� �
 �#�ی�4 !� آی� :9 در آQم ا�M�. در )): �! H����ا )�ی را !� 6�ا$(� و آUب ی� <"� دی�از < ��� Vی

!��د. �"G �! را +� Vای !� $ � ی� �ی9 داری :�| آ�Kز را�9i ای �Q"@%�� ا�+. 6�&"� :�|ی� �
 Sن ھ� ھ�%�. روا�� ا�ه ���� !� =�اھ� زGا �): ��Mم ��!�یR\! 9�ر و ! 7/ ا�+ 6 |�: �6�&"

�د."G �! د�I� �7  $ � :�| راi! +ی�s:97 ای اR� �"&د Z"�ل :�|ی :�| ھ��+ و �9 ھ�ن ھ� )�%ا
"+ =�یH را از د�+ !� دھ(� و !*R�دی =�د �%�ی�ن ا� Zو در ای ��ه ا�+. ھ�9 د�Rل )�ل ا$

 Z"در -�ل از� �@� ���%! �G����د !� $�د و ز!"(9 ای ز +*"Rط ،�)): �! H�����=�9 را )
��ی رZ�Q ا�+. ��وھ�ی !�&�ه را ر$"� داده �Mم ��!�ی9 داری �M!� �%"�ر دی(�!"V ا�+ و 

W:دی(�!"�م را !�ر Zا�+. ای-  Z"�ھ .�اW7U در !�"d"%+ -�ب :��"%+ =�ب $�ح !� دھ(
  دی(�!"�م ��ی ��ن �Mم ھS !� $�د.

  
�ح !� i! ان را��ی5� 9M W:ی9 داری ا�+، !�ر�!�در�7� ��م ��!�ی9 :9 �Uھ� :7� �9 ا����د �

 .�ی ھS در �"Z ا����د دا�ن ��رژوازی دارد. ایZ ھs5� S� �%"�ر )"¡"�ه ا�+ و !�d&�Iن زی�د:(
 Sھ �ھ�G و �U)& �! �ھ�G ،��Qا �9 !Q�� ��G 9 7ھ� �9 �): �� ��!�ی9 داری !(%\S ر$�

�د، !4�ار زی�دی ��!�ی9 ���د !� $�د.  :�!� �9 ز!"Z !� =�رد."G �! ار�و��� �Mم در �5�ان �
�ن 6��ی� ��" W:ان !�ر��ی9 ای �5M�خ:�ھH ا��س   ،��خ ��د )��"Z آ!��د" ا�+. و��� 

�. ا!�وز 6��م :�$H ھ� ��ای ): ���!�یgG 9اری � ��ی را !� ی��� و در 6�&"Uی9 راه ھ�ی دی�!��
5�ان � w��� 9: �&�! ت�!�= ��ی� در 6�&"G راه ھ�ی Z�Q97 ا$�ره  2008ی�t%! Z"�د�"�4ً �9 ھ �$

�!�ت !�&� را !�ر:W در �7� �� دارد.= 9�G Zی9 !\�زی"ای�!��. م ��!�ی9 "�!� �!  
  

�ه :9 ��!�ی9 دارا� )�ل =�یH (!"7"�ر$ w��� د�خ �� Hھ�: Zای �ھ�ی را ھ�)  د-� �ز!"( �در زی
 Wی�ه ھ�ی ��: �4�ان �9� � $ 9 $ � Uھ��!�ن دی .�))  �"&�6 9=�)�رک ��ی(� و دا=� <

����G��ون ای( 9 :%� در آ#� ز� ��= �! 9�ع � :(�. در&(�ن ا!�وزی ھ�اران م آوری =� Zاز ای
9 ھ� و��د دار�=� :�ر ھ�ی ھ(�ی �9 آ#� دی�ه !� $�د، ی� !�6� ھ�)�! 9: � 9�= Zای .V"�ھ� ی ا

� ای( 9  Q 9� ی9 داران�!�� Zای !�): �! +Rا��! �#درھ�ی $�ن �%�9 ا�+ و �4Q یvQ�5! V از آ
�ع  Zرود ای �ه ��| !��!�یgG 9اران =�ر�� �"�+ ھ� در آی(� Sوزی ھ��. در آ&��ن ا!)): �! ���

�!�یgG 9اری ا�+ ��ون ای( 9 �9 :%� �9 :�ای9 داده  ن=�9 و ا)�ر6��� ��� �4Q 9: ��ھ� را !� =
�. ھ��!�ن ا!�وز در $#� ھ�ی آ&��ن !@ � =�9 و��د دارد و :�ای9 ھ� در :� ��| ر9�Q ا�+ و $�

�دم زی�دی د�Rل ا)�ر6��!!�  ن �� �"�+ !(��; ا
  

�ع �9�d ��زی آ�Gه ��د. Zاز ای W:در ارو)� در ��ل   !�ر �ب !�&�R- Z"&ا-� �ر ا�+. او ��� Zای
1700 �!��. در ا!%��دام ھ�&(� آ":��وش !� $�. �6 ای( 9 �"�+  ن6Q و �� �#�م =�ی)�! 9&| �G ز�"(

� و !�ر:W از ا-� �ر :((�ه �Gن و ":�6 9�R&ب ا�R� Zاری را دا$+! ای�ا�� � Vز |&9 ارزش ی�"( Vی
.�9 �"@�� 9�d� S"7%6 ��زان !�  �9�d ��زان :�Q� �ZI !� ز>�او !� G�ی� :9 دو&+ ھ� ھ

.��ب در  $�K وز ا����د� و - �!+ ھ�ی ایZ :@�ر ھ� د�+ �9�d ��زان، ��V ھ� و �"�9 ھ��+ا!
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�!�ی9 ای ��رG� در �5�ان ��$� دو&+ � ���� و ھوظ"9d ای ا\�م =�!�ت را ��ای ��!�ی9 ��وش دار
�)): �! V�: �#ی*(� ��د ��!�ی9 �9 ��!�ی9 دار !� ر�� و���  ،ھ� از )�ل !�&"�ت !�دم �9 آ

�دم ایZ ا����د :�ر :(� و&� و��! ��G#�ن ا������ !� $�د و��ی � @! +Q�G ار�� در $ %+ �
 !��ان :((R� م را�M  :@�ر ھ� �5�ان 

  
� و �9 ))  W:9 در ��رۀ !�ردر )�ی�ن 6�Z! 9"x �9 ھ�9 �9 ویhه ��ا�ن ایZ ا�+ :9 داوری �\�|

� !� Z ا�+ Gرا ا W:و !�ر �))  9" 6 9�I9 ھ�ی $ %�9 ری���اد�"�ت و �$�9 ھ�ی د�+ دوم و 6
 9���6 9 �Gو ا �7xا Z�! بدر�=  .�)�رت از !��ن d%7Q� و �7�� �9 6���9 ھ�ی �Qر�� �I�ا

.��، -�� �*�� او��ت ���Q �7K w#�� ھ�ی ��رگ $�ه ا�!�ی9 ای !�ر:W  =�ب ا� W:�را ھ
�ی " d�! و وی را �� در��ره ای وی �9 داوری �(@"(�� 6�ا ��ه ��$"�#d  �%( "���Q �ری �ردوی

9|�t%! Zای .�): +R5x 97 ھ�G وی از��د و از 97G ھ� و )""G ه�I� 9� و ی� وی را �!�)� .+%"  
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