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در رابطههها بهههن بنرامقاهههنر ی هههننا یهههلاس امقرمن هامن هدهههقت  ر هههر شهههنحت  هههل  ا ههه   ا ههه   ر هههر شهههن  قهههت 

 هههه    ههههاان ا هههه  ا ار  ههههاس امقرمن هامن هدههههقنن مور ههههنن الامهدهههه  بههههه  ا لتتههههت  مههههه  یطههههر   ههههل  ا هههه  

بههها بهههننر امقرمن هامن هدهههقنن ؟ چهدههه   اپهههت را ههه م تکثههههر ههه  در رابطههها بهههن  الامهدهههقت ن ام  بهههتیاضههه  

  دفههههن  ار ی ههههلص تههههر   ایههههان م ههههن  ن یفنهههها   ن    هههه   هههه  بههههار ناحت ا هههه اپههههت را هههه م تکثهههههر هههه  

الامهدهههقنن بهههننرس بههها ین کهههه  در شهههه   ههه  ار ا هههکنن  هههرین ا دارس    دهههت دفهههن  ار  ههه  ین کهههه  ا ههه   

 تکثههههر ههه  » هههن قننس امقرمن هامن هدهههقنن   ر  ن   هههنرا  ن  هههن    یقهههانماهههر ناار   ههه در شهههه   ن ملارمهههل  

اپهههت م تکثههههر هههرین ا بههها  ههه   چههه تلهههنیت یلنفههه  را ههه  ن   در  هههن ت اههها  نفههه  ملهههت  هههاد « اپهههت را ههه م

 ددل تناهل یت ادر  ن   ن مار نتانن   را  

ان ههههه  ن هفهههه    اابهههههلن بههههر یقههههان ام  بههههت ن الامهدههههقت در تدههههن   بههههن اپههههت را هههه م تکثهههههرنههههر  هههه  ی  

  امقرمن هامن هدهههقتالامهدهههقت ن ن گدهههقری افکهههنر    دهههت تههه ی ندهههق ت من ههه  ر در ا هههن ا الامهدهههقنن ا ههه 

نر         ملت رملاپت را  م تکثهریلاس امقرمن هامن هدقت بر یقان ناد ی 

بههها یقهههامت اههها ار  مهههلارد «  اپهههت را ههه م تکثههههر ههه  » تههههرای ا دکههها بهههننرس بههها  امقرمن هامن هدهههقتیهههلاس  

بتکهها بهها ید هه  ایههتت  ل  مهها تدنههن ید هه   منههن را  هههل یههت ادههل ن  ههن امقاههنر یهلشههلترولهها یههت ادهه چهه  الامهدهه 

ادهه  »ذاههر ید هه  مهها ار ران هه  تههن    لدههلان  ههندر بهها یطن  هه  ید هه  ایههتت مههه   ههامل   لمههه   هامههل یههت دشهه

بتکههها در را هههقنس الههه  بههها  هههفنفه  گرا اهههنا م هههرس ن شلادهههه  الههه  بههها شل راحهههت شهههن ن  هههن « اوهههنر 

گههرا ر م ههرس ید هه   بهههنم ر مهها ت شل دههق ت  هن ههت بههنناگراحههت شههنس ا قلههن ت ا هه   ذاههر ید هه  شلادههه  

 مه  شد   

 ور نمههههنا الامهدههههقت ن ام  بههههت  بههههام ههههرس نههههاد  تدنههههن  نطهههها بههههن تاوهههها بهههها یههههلاس امقرمن هامن هدههههقت 

بههها  یهههت ادهههل  یهههن   ی هههننا ن وههه ناا نهههاد را ار هههنن اهههرد  نامقرمن هامن هدههه م چههه  الامهدههه ور نمهههنا 

   ن ملت ادهیی ن ا  ن و ن  اس ار نن مکرد     رین ا چ یلف   ن شه  ور نن  گرن 

نههههر  هههه  »ار  مجنحهکهههها یههههلاس امقرمن هامن هدههههقت  بههههر یقههههان نههههاد مهههه د  ا هههه  ن «  اپههههت را هههه م تکثهههههری 

ن ترولهها شههنحت ار یههلاس امقرمن هامن هدهههقت ـننا  ههـی ههبههننرس بهها  هه  امقاههنر مههلارد   هه ا  ههن قنن  ههن یلههنفتت 

 هههرین ا د هههق ن   هن هههت  چههه یلفههه   هههن ور هههنمت ار ریهههنمت  اگهههر تدنهههن داد  امهههل  نر ـلنن ا ههه   یهههن امقاهههـبههرا 

ند ااقاههههنی فکههههرس ن تههههاشی  راادههههت در ف ههههنس ن در را ههههقنس ا جهههه نههههادیدههههنف  ضههههل ام  بههههت در ونهههه  

ار یاضهه  الامهدههقت  بن ههلضههل ام  بههت   لتکههرد ط ههن ا هه   ملا هه  ادههل   یقههان یههن   ا ههلا  بهها امقاههنر هن ههت

 افان  اد  

در را هههقنس ا هههن   بهاهههقر یاضههه  امقرمن هامن هدهههقت در رابطههها بهههن  ههه  تکثههههر ماپهههت را ههه   ی هههندرا بههها 

رفههه  بارد  ههن اههرد  ا ههی اهها ایهههلنار ی   چهه  الامهدهه ترولهه  نیههه  منیهه   کههت ار چنههر  شههنس برودههق  

 بن ل دا قا « ماپت را      امقانر»بهاقربا  فنفه  الکت 
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 وصیت نامۀ آمادئو بوردیگا

شههی ار  ههاس   یههارد ا ههقفند   ههرار گهههرددر بههنرار نا  ههن ا ل نمهها     لهه  هه  دههاان  یهه  ملههت نههااشی مههن  بارد  ههن بهها

اههنر  ن  ههامل  ن یهه  یطلههم  شدههقی اهها ا هه   ن وهه   وتهه اهها  تادههنمشههی ار  ههاس اددههل ن    رضههااهها  ن را  تادههنم

 م ن هههل مههن  بارد  هههن] ادهههت اهها  هههندر بهها در، ا ههه  مهدهه   اههها چههرا مخااشهههل افقههند   هها ار یهههرن یهه  مهههه  اتفههن  قههت 

مفنلهههل  ا هه   یهه  بههن  رایههر بهها یههرن نههاد   چهه    هه  اتلهها شههی ار تلههن  یقههان ن تههنر   [یههارد ا ههقفند   ههرار گهههرد

ایههن تههرص یهه  ار ا قلههنن  تر ههی  تیهه  ار یههرن ملههفکههر یههت اههدی ن  ههرد رن   تهههل را بهها نرافههنا ناگهه ار یههت اههدی  

گرایهلا ههه  یههه  بپهههردارد  اگهههر چههها یههه  تگهههلهی گرفقههها ا  شهههه  گامههها ا ههه  ا ههه  اههها تلهههن  ودههه ر مهههندان باهههاد ن بههها 

نیهههه  منیههها اس بجهههن م ههه ار  بهههن ا ههه  نوهههاد  هههلن یهههرا یج هههار بههها در م هههر گهههرفق  تلهههنیت ا هههلاینا ا قههههن ت نر  

بهههراس وتهههاگهرس ار چدهههه  ی نرفهههنا فههها  ا  هههند  یهههت ادههههل  یههه  یهههت نهههااشی شلههها ار یقهههان ]یههه [ یجهههنمت ا هههقفند  

ا مهههن  بارد  هههن ذاهههر ماهههاد  ا ههه   ههه  یاهههک  در رابطههها بهههن  دا  ن ر ههها  بهههار نارس ن شلادهههه  اددهههل  بههها  هههر ت اههه

ر هها  الامهدههقت ا هه   اگههر شلهه   ههلن بههن م باد ههل   ههن ل یهه  م ههران ملههت  ههل   ایههن یهه  م ههن  ضهه    ههلن را  هههر 

 ملت دشی  بهدت یت ادی  ]  ن[ ی  شرگاما    تنر خت را م   یت ادی؟ نا   ا  ی  ای  اشلهقت با تنر  

 1341 بنن  25

 


