
                                                            

رای انب فرم ا نه دهای هعقي قک ردمبعضیطب م مارکسيست

ين هچن دهایبشریتجامع اعیتقسيمبن اراقتصادیاجتم یک دم رهان

د ودتولي ودس ش د عتولي اترف احتياج

ی ائییعن البشریتره چنگ اعیتساوی اقتصادیاجتم ا یآنه دم هکنن ک

اعی هاجتم ک ه هعلي توارهم ده،اس اش اعیب اریاجتم هع یطبق دم باش

پانزدهم

 
 

 

 

١٧٣ 

 
  فصل 

  فرا رسيدن جامعه بدون طبقهفرا رسيدن جامعه بدون طبقه
  

 

   آرمان سوسياليستی-١
ه               ارزه هم آرمان سوسياليستی ما، جایگزین کردن جامعه بورژوائی، که براساس مب

  در آن .        از       

ر            رای کسب ث ه تقال ب اعی است و ن وت خصوصی، و در  انگيزه عمل، همبستگی اجتم

  .آن ثروت جامعه ضامن تکامل همآهنگ همه افراد است

ه سعی        مارکسيست تهم ب ا را م ه آنه ها عليرغم ادعای مخالفين نادان سوسياليسم ک

می کنند، خواستار آنند که برای نخستين بار در تاریخ بشر،          " یکسان نمودن همه  "در  

ردد    تمام حيطه بيگران امکانات فکری و عملی موجود در    ا  . هر شخص شکوفان گ ام

،    از    و  درک    

ی و                   ه تجل ضرورت مبارزه برای به دست آوردن نان روزانه اش، پيش شرط رسيدن ب

  .تعالی شخصيت انسانی می باشد که در همه افراد نهفته است

ه            بنابراین یک جامعه سوسياليستی، اقتصاد       د ک آنچنان پيشرفته ای را ایجاب می کن

اطر     در آن  ی       بخ اطر  م ایگزین  بخ ه  .  ج جامع

د                     د نمی کن ازار، تولي ول در ب ا پ ه آن ب رای مبادل دات را ب ن  . سوسياليستی دیگر تولي ای

ه اعضای      جامعه ارزش ين کلي ا ب های مصرفی توليد می کند که جهت رفع احتياجات م

  .جامعه توزیع می شوند

.   ای  را از    و    

      دادن زاده"   را   آن  از     
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رانجام ریتس هبش یب یمعن هواقع کلم دهارضاء الکنن دشخصیآم دخواه ش

صرفًا

ایتوسطدیگرشغل ادینيروه ام رایطیی هش ارجک ردخ هاست،ف ب

ری رفک خصه هش ازهب داج اخواه اللت دگيش،خ ایفزن ددوظ متع

رای مب نفه های تنکت يمکافيس ارگرانببين اتک اوق خاص وداش تموج اس

ای فه همختل هم ل همي ریب امدرگي تانج فعالي د، اختهباش دهس تنش اس

يچ سه هک مب حک ی دم کنن رای انبرداریب فرم ی ربعض دیگ ده دش ان

 
 

 ١٧٤

      . رد   "   "، و    "  

ده اتوبوس             سرشتش برای آنکه در سراسر     ا کمک رانن  عمر خود معدنچی، آسيابان، ی

  در       در    :     

            در    :    

 های تکنيکی و   در جامعه سوسياليستی، سطح عالی مهارت. شان چه می کنند فراغت

    او   داد  در     و           

انتخاب یک   . گوناگونی را در برابر خود قرار دهد، که همگی برای اجتماع مفيد هستند            

     و     از اراده    او  

ه اح     . تحميل نخواهد شد   ردی اشخاص بستگی           بلکه چنين انتخابی ب تياجات و تکامل ف

  .خواهد داشت

ود                         د ب د، نخواه رد می کوشد از آن حذر کن ه ف ی ک وغ تحميل بلکه     . کار یک ی

      آزاد  .       

ين انسان     . خواهد شد ل کشمکش و ستيز ب ا ر  چنين جامعه ای می کوشد تا کليه عل ا ه

رد    د، در                        . از بين بب ه هدر می رون اق ب دام و اختن ه امروز در راه انه ی ک ابع هنگفت من

ر بکار                    رای آموزش و در خدمت هن جهت مبارزه با بيماری، برای پرورش کودکان، ب

ن              . گرفته خواهند شد   ردم، ای با از بين بردن تمام تخاصمات اجتماعی و اقتصادی بين م

د داشت     ها و کشمکش جامعه کليه علل جنگ ر خواه ان ب ز را از مي فقط  .  های قهرآمي

د                ه می توان ان است ک ضامن صلح    . استقرار یک جامعه سوسياليستی در سرتاسر جه

ده در                    . گير بشود  عالم ك موجود زن وان ی ای بشریت بعن ه بق رای ادام صلحی آه حتی ب

  .های اتمی و هسته ای، الزم است عصر سالح

  

   برای رسيدن به این آرمان برای رسيدن به این آرمان شرایط اقتصادی و اجتماعی الزم شرایط اقتصادی و اجتماعی الزم--٢٢
ان                     ر عزمم ا محدود نشده، اگ ای رویاه اگر آرزویمان برای آینده ای درخشان به دني

در مبارزه برای رسيدن به چنين آینده ای جزم شده است، بایستی دریابيم آه ساختمان               
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رای هب رادآلي اف ور اسوف اجن ه اجامع هپ ذاردمیوجودعرصهب هگ متضمنآ

اعی وین،اجتم كن رزی وردط وینبرخ ينن ودب ردمخ بتم هنس ارب طآ فق

ك اهیی آگ ق یطری اندسترس هرایگ هب اسآلي ورداجن از،م ورتني ردص بگي

د یآنن تمزداآثریت راندس هبگي تثمارآ اس رمایه هس تثمارآ ماس

د هتولي اببطرزجامع ذیریاجتن هناپ روهب یتقسيمگ د،م ینمای ییعن اقليت

آامًال
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ه طی هزاران سال در                    (یك جامعه سوسياليستی      ه عادات و رسومی را آ ه ای آ جامع

د        جوامع طبقات  ادی          )ی مستقر شده،  سرنگون می نمای رو تحوالت م ، بناچار در گ

  .عظيمی بوده و پيش از آن باید تحقق یابند

ه مالكيت خصوصی                ان دادن ب ز، مستلزم پای دستيابی به سوسياليسم پيش از هر چي

درن         . بر وسایل توليد است    ه از دست دادنشان ب        (در عصر صنایع بزرگ و فنون م ه آ

ر عمومی است       عقب  منزله رای فق ه قهق رد بشریت ب ر وسایل     ) گ مالكيت خصوصی ب

  را     دو       از  

          و  از         ی  داران     

  .می شوند

ه سوسياليستی مستلزم ا          ه جامع ری،           رسيدن ب ط دستمزد بگي ان برداشتن رواب ز مي

ولی                 بطور آلی، می باشد، یعنی مستلزم آنست آه فروش نيروی آار در ازای دستمزد پ

دیل م                 ات اقتصادی تب د، متوقف   ی معين، آه توليد آننده را به مهره ناتوانی در حي نمای

مزد بلكه  اجرت آار توليد آنندگان بایستی بطور روزافزونی، نه از راه آسب دست           . گردد

   . از               

    و        و     در       

         ای         

  .می باشد

ن حقيقت              چهيه  چنين فراوانی اجناس ب    ه ای وجه امری خيالی نيست، البته با توجه ب

آه این امر بطور تدریجی انجام گردد و نقطه شروعش عقالنی آردن فزاینده احتياجات              

روت                      رای آسب ث ت، مسابقه ب ر، معضالت رقاب مردم باشد، به مجرد آنكه انسان از فق

واره سعی در ایج                      ه هم ذاری آگهی های تجارتی آ أثير گ ك حالت     خصوصی و از ت اد ی

ون در آشورهای امپریاليستی         . نارضائی دائمی در افراد می نمایند، رهائی یابد        م اآن ه

ه ب          د هر            ه  ترقی سطح زندگی به جائی رسيده آ ه قادرن ان، هم رین مردم استثناء فقيرت

ه                       ات و گوشت را آ ی لبني وه جات و حت قدر نان، سيب زمينی، سبزیجات، بعضی از مي
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اینده، راشفرس تخ ائییكنواخ ره تر تربيش ایفبيش نگيوظ س

دین بب هاستترتي اآ ادرم هق راریب برق ی دم آن ه تب ننوب ئوایتای لمس تقب

ا داختنام اربران تمزدیآ تلزمدس ونیمس رایطصرفدگرگ رتش عاج توزی

ين اتهم رایامكان دماتب اعیخ داجتم وزش،مانن بهداشت،آم ه دمالحظ بيفزای

وان است یمقي ينروزافزون هب عرایگانبطورهم ود،توزی نم ممحصوالت

ه هم اهده ردمش آ م داقل ورهاح آش ه رهخان غي

 
 

 ١٧٦

د    ه                  .بخواهند، مصرف نماین ه اولي ر، آفش، اثاثي اس زی ورد لب رایش مشابهی را در م گ

رین    – و    ی ت وان    ی  – در غن ن  . ت  ای

 در         ی  را 

ه              ل جامع ل   بدون آنكه از پول استفاده شود و بدون اینكه این امر به مخارج آ  بطور قاب

         .  ای 

  .وسایل نقليه عمومی و غيره موجود است

       در   و     

ه ساختار                . اجناس نيست   ان بخشيدن ب ای پای ه معن ين ب ن امر همچن ی سلسله مراتب  ای
ام صاحب                 آارخانه  و جانشين شدن نظام دموآراسی توليد آنندگان به جای دستورات ن

ره        ( آار اه، سرآارگران و غي دیران آارگ هدف سوسياليسم،   . ، می باشد  )با همدستی م

دگی         - حكومتی در همه سطوح زندگی اجتماعی است، خود         -خود ه از زن ومتی ای آ  حك

ی   . اقتصادی شروع می شود    ا         سوسياليسم به معن ه سلسله مراتب اداری ب  تعویض آلي

ه                     دگانی است آ ا نماین م ب أموران دائ نمایندگان منتخب است، و به معنی تعویض همه م

         .       را 

  .شرایط مساوات واقعی خواهيم شد

ا   ر گرداند، فقط از   ثروت اجتماعی آه ایجاد یك نظام فراوانی را مقدو         طریق اقتصاد ب
از قبيل عدم استفاده    –برنامه ریزی اقتصادی آه از هرگونه اتالف        .  ميسر است  برنامه

دافی خالف               د در جهت اه ا استفاده از وسایل تولي وسيع از وسایل توليد یا بيكاری و ی

درن               .  اجتناب می ورزد    –منافع بشری  ون م يم فن ه انكشاف عظ ان ب ار، همچن ائی آ  ره

رژی اتمی             –وابسته است    ل استفاده سودمند از ان ی،        (از قبي داآثر ایمن تحت شرایط ح

، استفاده از مكانيسم های  )همراه با جستجو و تحقيق گسترده برای دیگر منابع انرژی      

ه بشریت      –الكترونيكی و آنترل دور آه باعث خودآار شدن آامل توليد ميشود            چيزی آ

       ن  روح  و    را  و  از    

ن            . می بخشد  ر ای ی ب ا سوسياليسم مبن  بدین ترتيب تاریخ به آن مخالفت دیرینه و خام ب
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ع هواق ارارائ فآ ًانص مطلق اهش یآ اعاتاساس ارس آ

ين ردنب ا،ب مرزه ودن ورهاب هآش خاتم ته وابس ا ی رفته پيش

ه ًابایستیآ ونعميق اشوددگرگ وانت هبت هب رابط ينتقسيمگسترش یب ارالملل آ

ریت، تلزمبش ظمس حف داآثر افح دانكش وبتولي رینمطل رایطت رایش ب

ه یچ ایآس فآاره كآثي هی تیجامع امسوسياليس دانج خواه ه آ
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، "     را در      داد؟    : "

  .پيشاپيش پاسخ می دهد

   و    در      

     )         

   ، از    و )   داد " "و  " "

ا و وحدت     . برنامه ریزی آل اقتصاد جهانی می باشد       ردن مرزه عالوه بر این، از بين ب

ين          واقعی بشریت یكی   ا وسيله از ب ه خود تنه ی سوسياليسم است، آ  از نيازهای روان

ا است             ی      . بردن نابرابری های اقتصادی و اجتماعی بين ملت ه داختن مرزهای مل بران

ن           وجه بمعنای سرآوبی هویت های فرهنگی ملت           هيچه  ب العكس، ای ه ب ا نيست بلك ه

ز براساس   امر راه را برای تجلی تمامی هویت  ال و مصالح خود    های فرهنگی و ني  آم

  .نمایدی گيرتر از امروز، هموار م ها، به بيانی بسيار چشم آن هویت

ه                    ارگری و آلي ارگران، اقتصاد توسط شوراهای آ برای اینكه آارخانه ها به دست آ

ادی بخصوصی                  دوایر زندگی اجتماعی توسط جماعات مربوطه اداره شوند، شرایط م

  :الزم است

 در     روزی  -    در روز  *

ضروری است تا توليد آنندگان برای اداره آارخانه ها و محالت خود وقت آافی داشته                

  .باشند و بتوان از ظهور قشر جدیدی از مجریان اداری حرفه ای جلوگيری آرد

ات تحصيل   " و تغيير نسب     -تعميم آموزش عالی    * ار   "ه  ب " اوق ات آ در طول   " اوق

دی               -زندگانی مردان و زنان بالغ     ار ی ين آ ا ب  برای ناپدید شدن تدریجی جدائی موجود م

  .و آار فكری، حياتی است

های  تساوی اآيد در اجرت، حق انتخاب نمایندگان و برخورداری از آسب مهارت    *
رد و               جدید ابين م  زن، پس از     ، به منظور تضمين از بين رفتن نابرابری های موجود م

  .ناپدید شدن نابرابری های طبقات اجتماعی، ضروری است
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زَحمات

ومی رعم دب عتولي روت،توزی يعترینث اتوس ومیمباحث رعم رب هس ائلآلي مس

اتدستسياسی اآمطبق ح االتر ه،ب دضروریهم ودخواه هب امآ درتتم ق

ات رزاخالقي ریط هتفك لآ زارانحاص اله تثمار،س تماس رایطس اعیش اجتم

ادات، ع ای ه

هدفهدف

برایبرای
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 شرایط سياسی، ایدئولوژیكی، روانی و فرهنگی  نيل به  شرایط سياسی، ایدئولوژیكی، روانی و فرهنگی  نيل به --٣٣

  این این 
افی                         ی آ ر چه امری است الزم، ول ه اگ ه بی طبق شرایط مادی برای رسيدن به جامع

د           . نيست ين    سوسياليسم و آمونيسم محصول خودبخودی انكشاف نيروهای مول ه، از ب

ارت      اء سطح مه ر، و ارتق تن فق ی و فكری بشر نيستند     رف ونی   .  فن دگرگ

 و         و        

  .هستند و خواست ثروت اندوزی شخصی را تقویت می آند، نيز الزم است

 از     از         

وگيری شود                    ان جل درت توسط آن ه شدن ق ردن    . خارج شود و از باز پس گرفت مسلح آ

دریجی           ردن ت ابود آ همگانی آارگران، آه جانشين ارتش های دائم می شود، و سپس ن

ن سالح      تمام سالح  د ای راری مجدد       ها، غيرممكن نمودن تولي داران برق ا توسط طرف ه

  .ستی ما را قادر به رسيدن به این هدف نمایدمی بای سلطه اقليت،

رل              دموآراسی شوراهای آارگری، اعمال تمام قدرت سياسی توسط این شوراها، آنت

   و             

ه وسائل اصالعاتی             ارگران ب ه آ مربوط به تصميمات سياسی و اقتصادی، دستيابی هم

رای هميشه ضامن عدم         مام ارگان و ت  ار و ب های افكار عمومی، همه اینها بایستی یكب

  .امكان بازگشت به یك رژیم ستم و استثمار دیگری باشند

و پس از آن موضوع به ایجاد شرایط مناسبی خالصه می شود آه در آن آارگران به 

بازده مشخص   شان با محك     امنيت نوین زندگانی خود، خوبگيرند و از سنجش         

ه                 . و معيين باز بایستند    ه تجرب رد آ وقعی صورت می گي این چنين انقالب روانی فقط م

ه                    ؤثر آلي واره ضامن ارضای م د هم به مردم بيآموزد آه جامعه سوسياليستی می توان

رد را      حوائج اوليه اشان باشد، بدون آنكه نياز به ترازوئی باشد آه رفع احتياجات هر ف

رار داده، مقایسه          در یك آفه و سهم پ      ه دیگر آن ق اعی در آف روت اجتم رداختی او از ث

  .آند و به تعادل برساند
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ادی اعیاقتص اناجتم یمردم اطقیعن بمن اده،عق هافت ان اجتنه همحت ب دگی زن

دگی اآنينزن ورهایس رفتهآش نعتیپيش ورهایص بآش دهعق دهمان تش اس

ی والتییعن هتح ودهآ ردمت رفم دگانمص لآنن همنفع دب دگانتولي الآنن فع

اتوری ادیكت دپرولتاری اآیعقای دب داشتنخواه ا ریی ههن دخف ردنخواه آ
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وقتی دو یا سه نسل بتوانند غذا و پوشاك اوليه، خدمات عمومی، بهداشت، آموزش     

ل خواهيم شد، از آن                       ين هدفی نائ ه چن و خدمات فرهنگی مجانی را تجربه نمایند، ما ب

ه مثاب          ردن ب رای       پس است آه آار آ رار معاش   "ه وسيله ای ب د شد،    " ام تلقی نخواه

ه                ی  بلكه تبدیل به فعاليتی خالق م      اه و پيشرفت هم ه رف گردد آه از طریق آن هر آس ب

  . مساعدت می نماید

ان زده و            دارس خفق تحوالت ژرف در نهادهای ستم، از قبيل خانواده پدر ساالری، م

   ت اجتماعی و سياسی به پيش      دوشادوش این تحوال  " فرهنگ"مصرف منفعل عقاید و     

  .می روند

ی، فرهنگی              دیكتاتوری پرولتاریا هيچ عقيده و هيچ روند علمی، فلسفی، مذهبی، ادب

.   از    . و   را   

دان معناس    . زیرا به برتری عقاید آمونيستی خود اطمينان آامل دارد     ه ب ن ن ه در  ای ت آ

ام شرایط مناسب را       ی  گيرد، ب ی  جدال ایدئولوژیكی آه در م     ه تم ود، بلك د ب طرف خواه

رین دستاوردهای فرهنگ                 ا بهت ا پرولتاری د ت راهم می آن ای آزاد شده ف برای پرولتاری

ی را                   آهن را جذب آند و بطور روزافزونی عناصر فرهنگ آمونيستی واحد بشریت آت

  .بنا نماید

ل از                 انقالب فرهنگی آه   د، قب ره ساختمان آمونيسم نقش می زن  مهر خود را بر چه

هر چيز بمعنای انقالب در شرایطی است آه در آن بشریت فرهنگ خود را می سازد،                    

     را از               

  .آندی فرهنگی تبدیل م

ان          بزرگترین مانعی آه بر سر راه ایجاد ج        هان آمونيستی موجود است بایستی از مي

 و سطح   سرانهبرداشته شود، عبارت از شكاف عميقی است آه باعث جدائی بين توليد             

.      و       

د          ر را، رد می آن ه فق شكوفائی  . مارآسيسم قاطعانه تخيالت ارتجاعی آمونيسم زاهدان

   و                
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الفبای مارکسيسم                فصل پانزدهم: فرا رسيدن  بدون طبقهجامعه

ر اآسه هبن ائيش،ب توان ه اآ قب افتنتحق لی اصلآام ه آمونيسممرحل

ه وایالبت ایس ارض خص ش يكن هل تیمرحل اداشسوسياليس رپ ه ی دم باش

دن االئیاقتصادش ولی،آ دپ دنناپدی تش روزیدول ينپي یب هالملل وینجامع        ن

ای رمایهبق ورهایس م،آش ودمه ایوج دبقای االئیتولي ادآ ولی،اقتص پ
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ع مجدد و          برنامه ریزی سوسياليستی اقتصاد جهانی است، بلكه هم        رو توزی چنين در گ

  .عميق منابع مادی به نفع این مردمان می باشد

ه                  ورژوائی آ ه و خرده ب فقط از طریق دگرگونی طرز تفكر خودخواهانه، آوته نظران

های مهمی از آارگران غربی وجود دارد است آه ما قادر خواهيم         نوز در ميان بخش   ه

ه          . بود به این هدف دست یابيم      ا خوگرفتن ب آموزش انترناسيوناليستی ناگریز بایستی ب

دون منجر                 د ب ع مجددی می توان وفور، آه خود بيانگر این حقيقت است آه چنين توزی

  .ب صورت پذیرد، همگام شودشدن به آاهش سطح زندگی توده های غر

  

   مراحل جامعه بدون طبقه مراحل جامعه بدون طبقه--٤٤
ی                     ائی، یعن رن انقالب پرولتاری ك ق براساس تجارت غنی موجود آه حاصل بيش از ی

ه را          ه سه مرحل از زمان آمون پاریس تاآنون می باشد، در ساختمان جامعه بدون طبق

  :می توان تميز داد

ه سوسياليزم          * ا،     ، یمرحله گذار از سرمایه داری ب اتوری پرولتاری ه دیكت ی مرحل عن

  داری در       و      

طبقات و اقشار اجتماعی مختلف در آشورهای در حال گذار، و بنابراین ضرورت بقای         

  .دولت جهت حفظ منافع آارگران عليه طرفداران بازگشت به سلطه سرمایه

     ، آه ساختمان آن با محو طبقات اجتماعی تكميل شده، مشخص           يزممرحله سوسيال  *

چنين بمعنای ناپدپد    ، هم ")به قول لنين، سوسياليزم جامعه بدون طبقه است       (می گردد   

   و     و     

     (   در        .   

ذارد،             )رایگان احتياجات اوليه   ، همچنان بوسيله مقدار آاری آه در اختيار جامعه می گ

  .اندازه گيری می شود

از      "،          *

ين ب    "بهرآس بنابه احتياجش   ردد، همچن تن ت   ه ، مشخص می گ ين رف ای از ب قسيم  معن
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ا ت ًا زرگتقریب ضربهب

ی ریرعيت د،رهب انآردن ونقهرمان آم گ ایجن انیه هدهق امعلي ابنظ ارب

دگان ائیرزمن ار،ره پارتاآوسآ راس امرهب انقي هبردگ اگرفت ائیت هآنه آ

رین دانبهت ی،فرزن اآدم هامتب رینش رینت ارمتفك ين،اعص جاعپيش رینش ت

دن ااستش عورب خاوتش س ه اختننتيج ينس لب ارم،المل هچه یب همطمعن

داآردن دگیف رایزن قب م،تحق آمونيس ابشریت انب هدستآن انب استگریب

ن ينای تچن اناس تیآرم ا،آمونيس نم اای لتنه ائلح ادیمس تح هاس آ

فورًا

ات اعی،طبق ت،اجتم يمدول اعیتقس ار،اجتم دهایآ ریرون هفك اآ دمَحصلم ع

ا انآنه لبي دریجیشدنزای والتت االئی،مق ول،آ پ دی اعیتولي داجتم ودخواه ب

ای انیه تناگه تجه حرآ ؤثر د،دستم اجیدارن هاحتي اتب چرخشانقالب

دامناشی ادلانه يطتع انزیستمح ام اخته ودنوس هخ هآ دهرگون تهدی

دگانمصرف دآنن ت،خواه هیاف ادرآ هق ودب خ اتی داجتماع دگانتولي آنن

كل ش ریت ودبش بخ اعی ار،اجتم دائیآ ينج هرب تاش یروس دم باش

 
 

 

 

١٨١ 

 ه   را .   و    و    

           اداره – از   

در حاليكه با محيط طبيعی    . می باشد و نيازی بر هيچ ارآان مجزائی جهت اینكار ندارد          

ات  از     در       از   

  .است، همگون گردیده است

درت                 ك ق ه قشر بوروآراتي ارگران و ن ه آ د سرمایه داری آ ا بع ه م ك جامع ولی در ی

         را در      و  

ه بعدی نيست            ه مرحل ه ب را     . از یك مرحل ن تغيي ه ای ط         بلك دریجی رواب ت نتيجه تكامل ت

         .  و   

      و         

ه       . تساوی و مبارزات اجتماعی در گذشته بوده اند، خواهند بود          مسئله مهم این است آ

ه نسل      آغاز فرآیند زایل شدن را       این  ا را ب ه آنه ه آنك ود و ن ذار      نم ده واگ های آین

  .آرد

      و   راه           

     و در  .        

راز     و            

               

    از     روم          

    از   –   را   

ه       ميليسيانوهان ارتش سرخ، از     پاریس تا قهرمانا   ه در ژوئي ا       ١٩٣٦ آ ه فاشيست ه  ب

امی شهرهای  صنعتی اسپانيا         د و  تم د   زدر بارسلون، مادری دن

ا را      قهرمانان ویتنام آه طی جنگ سی ساله، امپریاليست        ن، فرانسه و آمریك های ژاپ

  .شكست دادند
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