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 یحلاص رھچونم

 بالقنا و سکرام

 
 یھاگ زا رھ ،دشاب یتسینینل -یتسیسکرام پچ شبنج راداوھ دیاب ھک یجان مان ھب یئاقآ ای و مناخ ھک تسا یلاس دنچ
 نیا زا یخرب .دنکیم لیمیا نارگید و نم یارب ،تسا ھتفای دنمشزرا !مسیسکرام لیاسم اب ھطبار رد ھک ار یئاھراتشون
 متسد ھب یورسخ لامک یاقآ زا زین ھتشون دنچ لاناک نیمھ زا و دناهدش هدیزگرب »یسایس داصتقا دقن« تیاس زا اھھتشون
 هدنھد باتزاب یورسخ یاقآ یاھراتشون درادنپیم نوچ یجان یاقآ ای و مناخ ھک دوشیم راکشآ بیترت نیا ھب .تسا هدیسر
 .دیازفایب نم نوچ یدارفا !!یتسیسکرام یھاگآدوخ شرتسگ ھب نآ شخپ اب دشوکیم ،دنتسھ مسینینل – مسیسکرام یروئت

 ار راک نیا ماجنا یگدنز یاھیراتفرگ اما ،مسیونب یدقن متشادرب زیخ راب دنچ یورسخ لامک یاقآ یاھراتشون اب ھطبار رد
 دیسر متسد ھب یجان یاقآ ای و مناخ لیمیا طسوت ناشیا زا یھاتوک ھتشون شیپ یدنچ ھک نآ ات تخاس نکممان و راوشد میارب
 و مناخ یارب ات مھد رارق یسررب دروم ار هاتوک ھتشون نیا تسین دب مدید نآ ندناوخ زا سپ .1»بالقنا هرابرد« ناونع اب
 .دراد ندز یارب فرح هزادنا ھچ ات مسیسکرام هزوح رد یورسخ یاقآ ھک دوش نشور یجان یاقآ ای

 یهدنییزدوخ ِ یهدنیازدوخ ِکیتارپ زرابت ِلکش نیرتھب و ھنومن نیرتراکشآ بالقنا« :تسا هدش زاغآ ھلمج نیا اب ھتشون نیا
  ».تسا رتسگدوخ

 یملع فرح دراد هدنسیون ھک لیلد نیا ھب ھن ،دیمھف دھاوخن یزیچ ھک تفای دھاوخرد ،دناوخب راب دنچ ار ھلمج نیا یسک رھ
 یتسیسکرام فیرعت ار بالقنا دھاوخب ھک نآ زا شیپ ھلمج نیا نتشون اب یورسخ یاقآ ھک رطاخ نیا ھب ھکلب ،دنزیم یاهدیچیپ
  .تسا سکرام »بالقنا« یروئت تشادرب زا دوخ شناد حطس نتخاس ناھنپ و یشورف لضف یپ رد ،دنک

 ھیبش ینعم رد و تسا یبرع یاهژاو »زرابت« ادخھد گنھرف رب انب .تسا هدش ھتفرگ راک ھب »زرابت« هژاو ھلمج نیا رد
 ود زا یگدنیامن ھب نت ود ینعی ،تسا »گنج یارب دوخ تعامج زا فیرح ود ندمآ نوریب« یانعم ھب و تسا هزرابم هژاو
 ینعمیب الاب ھلمج ھک مینیبیم بیترت نیا ھب .یرگید رب یکی یزوریپ فدھ اب دنگنجب مھ اب ات دنوشیم هدیزگرب تعامج
 »رتسگدوخ« و »هدنبیزدوخ« ،»هدنیاز دوخ« یگهژیو ھس اب تسا »یکیتارپ« ھک »یبالقنا« تسین مولعم اریز ،دوشیم
 و »هدنبیزدوخ« ،»هدنیازدوخ« یاھهژاو یریگراکھب اب نینچمھ هدنسیون ؟دگنجب یاهزیگنا ھچ اب و یئورین ھچ اب دھاوخیم
 دوخ ھک دنتسھ »بالقنا« هدنزارب تافص نیا ایآ اما .دزاس راکشآ نامیارب ار »بالقنا« تافص دھاوخیم »رتسگدوخ«
  ؟تسا ھنوگدنچ یاهدیدپ

 ماجنا ناسنا ھچنآ ینعی ،تسا »یناسنا تیلاعف« هدنریگرب رد »کیتارپ« دش روآدای »خابرئوف هرابرد یئاھزت« رد  سکرام
 ھشیمھ کیتارپ ھجیتن رد ،دیئزیم یدام ناھج رد ناسنا ھک اجنآ زا و دھدیم باتزاب ار یعامتجا و یدرف کیتارپ ،دھدیم
 و درف یارب طقف ھن مھنآ ،راکشآ و تسا ینوریب یتشرس یاراد و یناسنا یعامتجا و یدرف یاھدرکراک هدنھد باتزاب
 دھاوخ راکشآ و یعقاو و سوسحم زین تاعامتجا و دارفا رگید یارب ھکلب ،تسا هدز تسد )یکیتارپ( یراک ھب ھک یعامتجا
  .دوب

 ھب یژرنا ھب هدام ای و هدام ھب یژرنا لیدبت نودب دناوتیمن زیچ چیھ ھک تسا راوتسا لصا نیارب نردم شناد ھک نآ رگید
 هاگرھ سپ .تسا هدش نیودت تعیبط نوناق نیمھ رب انب زین سکرام بالقنا یروئت و تسا تعیبط نوناق نیا .دیآ دوجو
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 ینعی ،دشاب »ازدوخ« دناوتب ات دشاب یژرنا و هدام مھ نامزمھ دیاب تروص نآ رد ،دشاب »هدنیازدوخ« یاهدیدپ »بالقنا«
  .دوب دھاوخن شیب چوپ یئاعدا تیاھن رد یراوتسا یروئت ھضرع نودب یئاعدا نینچ .دشاب لوعفم مھ و لعاف مھ

 ینعم ھتسیاش و راوازس ادخھد گنھرف رب انب زاب »هدنبیز« اریز ،میزادرپیمن »هدنبیزدوخ« موھفم ھب یسررب نیا رد
 یاھتلصخ هرابرد یسک اب یئانشآ رب انب دنناوتیم ھک دنتسھ نارگید ھشیمھ ھک مینادیم لاح نیع رد .هدنزارب و دھدیم
 .دنبایب شیاتس راوازس و  هدنزارب ،ھتسیاش یناسنا شیوخ شجنس یاھراجنھ اب ار صخش نآ و دننک یرواد وا دب و بوخ
 یرواد شیوخ هرابرد دناوتیمن یبالقنا چیھ اریز ،تسا یزادرپترابع بالقنا کی ندوب »هدنبیزدوخ« یاعدا بیترت نیا ھب
 ار نآ و دننیشنب یروادھب »بالقنا« کی دب و بوخ جیاتن هرابرد دنناوتیم ھک دنتسھ مدرم نیا تلاح نیرتھب رد ھکلب و دنک
  .دنبایب »هدنبیزان« ای و »هدنبیز«

 یاهدیدپ رھ .تسا ھتفرگ هرھب نآ زا »بالقنا« اب ھطبار رد هدنسیون ھک تسا یرگید 2یزادرپترابع زین »رتسگدوخ« هژاو
 ضابقنا یورین زا هدیدپ نآ طاسبنا یورین ینعی ،دشاب وا دوس ھب اھورین بسانت ھک دھد شرتسگ ار دوخ دناوتیم ینامز ات
 طاسبنا و دروخ دھاوخ مھرب اھورین نزاوت ھک دیسر دھاوخارف ینامز زین یبالقنا رھ یارب .دشاب رتگرزب شاینوریب طیحم
 ھب ،دننامیم ماکان دوخ فادھا ھب ندیسر رد ھک یئاھبالقنا .داد دھاوخ شنیچورف ای ضابقنا ھب ار دوخ یاج شرتسگ ای
 .دنوشیم راچد یتشونرس نینچ

 ھک تسا یطیارش رد باختنا ِنایب نیرتاسر بالقنا ؛تسین »تاباختنا« بالقنا« :تسا نینچ ھتشون نیا یدعب ھلمج
  ».دنکیم نکممان ار باختنا ،»تاباختنا«

 مھ ربارب رد ،دناھناگادج هدیدپ ود ھک ار »تاباختنا« و »بالقنا« هدنسیون زاغآ رد ؟تخومآ یزیچ ناوتیم ھلمج نیا زا ایآ
 رد »یطیارش« هاگرھ تسا هدش یعدم مرتحم هدنسیون سپس .تسین لاقترپ بیس ھک تسا هدیسر ھجیتن نیا ھب و هداھن
 رد ،دننک »باختنا« ار یسک ای و یزیچ دنناوتن »تاباختنا« رد تکرش اب مدرم ات دوش ببس ھک دشاب ھتشاد دوجو یاھعماج
 تاباختنا رد ھنابلطواد مدرم کیتارکمد یاھروشک رد مینادیم ھتبلا .دوب دھاوخ »طیارش« نآ نایب »بالقنا« تروص نآ
 دوس ھب دناوتیم دوجوم تیعضو ادیدناک نآ ای و نیا ھب ،بزح نآ ای و نیا ھب نداد یأر اب دنرادنپیم اریز ،دننکیم تکرش
 رظن ھطقن زا ،دزاس »نکممان« ار »باختنا« دناوتیم »تاباختنا« ھک اعدا نیا نیاربانب .دوش نوگرگد نانآ یاھتساوخ
 ار ادیدناک و بزح نآ ای و نیا ھناھاگآ دارفا نیا اریز ،تسین شیب یچوپ فرح ،دناهدرک تکرش »تاباختنا« رد ھک یناسک
   .دناهدرک »باختنا«

 ھعسوت و دشر ریسم رد یناسنا عماوج ھک دناھتفریذپ زین اوژروب نادنمشناد ھکلب ،اھتسیسکرام طقف ھن زورما نینچمھ
 یارب ھک تفرگ دنھاوخ رارق ینارحب یطیارش رد یعامتجا ـ یداصتقا یاھجنرغب فاشکنا ھجیتن رد یدنچ زا رھ شیوخ
 ینارحب طیارش ھک یماگنھ نیاربانب .دوشیم ریذپانبانتجا یسایس تردق راتخاس ینوگرگد تیعضو نآ زا تفرنورب
 ،دندوجوم تیعضو ینوگرگد ناھاوخ ھک دبای رییغت یئاھورین دوس ھب تردق نزاوت ھک نیا بسح رب  ،دریگارف ار یاھعماج
 دنرادن »باختنا« ناکما مدرم »بالقنا« دنور رد .ددرگ راومھ دناوتیم یعامتجا ای و یسایس »بالقنا« ققحت یارب طیارش
 ھعماج هدلوم یاھورین ھک یماگنھ ینعی ،تسا افوکش داصتقا ھک ینارود رد« ،تسا هدش روآدای سکرام ھک ھنوگ نآ ھکلب و
 یعقاو یبالقنا زا ،دننکیم دشر راوهوبنا ،دشاب نکمم دناوتیم یئاوژروب تابسانم هدودحم رد ھک ھنوگ نآ ،یئاوژروب
 لاکشا و نردم هدلوم یاھورین ینعی ،لماع ود نیا ھک تسا نکمم یاهرود رد طقف یبالقنا نینچکی .تفگ ینخس ناوتیمن
 طقف مسیناکم نیا رد 3».دوشیم نکمم ون یبالقنا ون ینارحب ھجیتن رد طقف .دنریگ رارق داضت رد مھ اب یئاوژروب دیلوت
 زا یراداوھ رد اھهدوت شنکاو تلاح نیرتھب رد و دوشیم »بالقنا« یاوتحم و لکش هدننکنییعت داضتم یاھورین بسانت
 .دوب دھاوخ »یئاوژروب دیلوت لاکشا« و »نردم هدلوم یاھورین« یعقاو نزو هدنھد باتزاب بالقنا دض و بالقنا

 )ھنالدشوخ و ھنارسماخ هاگ( تایئزج نیرخآ ات شاھشقن ،اتدوک فالخرب اریز ؛تسین اتدوک ،بالقنا« :میناوخیم ھمادا رد
 ».تساتدوک راکنا ًاتیھام ،ورنیا زا ،بالقنا .تساهدشن ھتخیر ھنارگھئطوت و یناھنپ روطب شیپ زا

 زیچ نآ ای و نیا »بالقنا« دیوگب دشوکیم ،تسیچ »بالقنا« دیوگب ام ھب ھک نآ یاجھب زین اجنیا رد هدنسیون ھک مینیبیم
 ھک نآ رگید .تسین نینچ ھک مینادیم و دندوبیم فدارتم هژاو ود نیا دیاب سپ ،دوب »اتدوک« نامھ »بالقنا« رگا .تسین
 طسوت ھشیمھ اتدوک ھک نآ لاح و دنوشیم »بالقنا« ھب روبجم شیوخ هدشن هدروآرب یاھتساوخ ققحت یارب مدرم هدوت
 ھک نآ یارب مینیبیم خیرات یسررب اب اما .یسایس تردق یاھداھن رب طلست فدھ اب دباییم ققحت یماظن یاھورین زا یشخب
 رازبا زا دوشیم روبجم یتح یبالقنا هزرابم زا ینیعم ھظحل رد ،دبای تسد یسایس تردق ھب دناوتب یعامتجا ھقبط کی
 بزح یزکرم ھتیمک تسشن نیرخآ رد .دید ربتکا بالقنا رد ناوتیم ار یاھبرجت نینچ ھنومن نیرتھب .دریگ هرھب زین اتدوک
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 ھک ھشیدنا نیا حرط اب نینل ،دش لیکشت دارگورتپ رد بزح ھب ھتسباو »خرس یاھدراگ ھناحلسم مایق« زا شیپ ھک کیوشلب
 ،4»درک باسح یاهدوت نینچ یور ناوتیمن و میریگ رارق ،تسا جازم یمدمد ھک یاهدوت یناور تلاح ریثأت تحت دیابن«
 شریذپ فدھ اب داد رارق هدش ماجنا لمع ربارب رد ار ھیسور یرسارس هرگنک ناوتب ات دش »ھناحلسم مایق« راتساوخ
 تموکح هاگیاج ھک »یناتسمز خاک« لاغشا اب »خرس یاھدراگ« و دش زین نینچ .هرگنک نآ یوس زا »بالقنا« تیعورشم
 هدنار تردق زا کیتارکمد قیرط زا بزح نیا ھک نآ یارب و دندرپس اھکیوشلب ھب ار یسایس تردق ،دوب یکسنرک تقوم
 زین لیلد نیمھ ھب .درک دوبان و لیطعت ار »ناسسؤم سلجم« ھلمج نآ زا و کیتارکمد یاھداھن یمامت جیردت ھب ،دوشن
 یاھداھن طسوت ھک دناهدرک یبایزرا یتموکح ھیلع اتدوک ار بالقنا نیا زاغآ ھظحل ربتکا بالقنا ناگدنھوژپ زا یرایسب
  .دوب هدش باختنا )امود سلجم( کیتارکمد

 تابسانم رد و اھاتسور رد مدرم ٪ ٨٠ نآ رد ھک دندرک ریخست »ھناحلسم مایق« اب ار یسایس تردق یاھعماج رد اھکیوشلب
 وکسم نوچمھ یتعنص گرزب یاھرھش رد ھیروف بالقنا زا سپ دنتسناوت دنچ رھ اھکیوشلب .دنتسیزیم یرادھیامرساشیپ
 .دندوبن شیب یزیچان تیلقا زونھ یلم حطس رد اما ،دندرگ رادروخرب نازابرس و نارگراک تیرثکا ینابیتشپ زا دارگورتپ و
 ،دش رازگرب »ناسسؤم سلجم« ناگدنیامن شنیزگ اب ھطبار رد ھک کیتارکمد تاباختنا نیرخآ رد اھکیوشلب ،ھنومن یارب
  .دندروآ تسد ھب ار ارآ ٪ ٢۴ طقف

 رازبا ود نیا اب نوچ اما ،دنتسھ توافتم هدیدپ ود دنچ رھ »اتدوک« و »بالقنا« ھک میدید ،هدنسیون یاعدا فالخرب نیاربانب
 هرھب یتلود نیشام ماگنھدوز فرصت یارب اتدوک رازبا زا دنناوتیم نویبالقنا یھاگ ،درک ریخست ار یسایس تردق ناوتیم
   .دوش ھعماج کی رد یبالقنا طیارش دشر ببس دناوتیم اتدوک کی زین یھاگ و دنریگ

 هرابود و دوش ھتخورفارب ینیعم طیارش تحت ارذگ ھک تسین مھ شروش اما بالقنا« :تسا هدش یعدم هدنسیون ھمادا رد و
 ».تسا بالقنا یاھرازفا زا یکی ،زورب ِلاکشَا زا یکی ،شروش .دریگ یشوماخ

 رواب نیارب تنرآ اناھ  .دنتسین ینوگمھ فادھا یاراد ود نیا اریز ،دشاب »شروش« دناوتیمن »بالقنا« ھک تسا راکشآ
 5».تسا یدازآ یزیریپ یبالقنا رھ فدھ ھک نآ لاح ،تسا دوجوم تیعضو زا یئاھر طقف یشروش رھ فدھ« ھک تسا
 لوصا یخرب عبات ھک دنادیم »رگید رنھ ھنوگ رھ ای و گنج نوچمھ یرنھ« ار شروش سلگنا شیردیرف ھک نآ رگید
 نیاربانب .تسا یقطنم یجیاتن یاراد ،تسا مکاح شروش کی رب ھک یتابسانم و بازحا تیھام ھب انب لوصا نیا ،دنتسھ
 لماوع زا یشروش رھ ھلئسم تروص ھک نآ رگید .تفرگ مک تسد ،دناهدرک تکرش شروش کی رد ھک ار یمدرم دیابن
 ،شروش فلاخم یاھورین اریز ،دندرگ یتوافتم یاھشزرا ھضرع ببس هرمزور دنناوتیم ھک تسا هدش لیکشت یمولعمان
 شروش کی اب ھلباقم یارب یربھر و یھدنامزاس ،طابضنا زا هژیو ھب و اھزایتما یمامت زا تردق نابحاص ینعی
 نانمشد اب ھلباقم یارب دیاب ،دنزیم شروش ھب تسد دوجوم تیعضو زا یئاھر یارب ھک یئورین رھ نیاربانب .دنرادروخرب
 ریگلفاغ ،دناهدنکارپ شیاھورین ھک ینامز ات ار تنانمشد« .دوش هزرابم ھصرع دراو یمجاھت و لماک تیعطاق اب شروش
 یرترب ببس ھیلوا یاھتیقفوم ھک اجنآ زا نینچمھ ،یبای تسد کچوک رایسب دنچ رھ یتیقفوم ھب زور رھ شوکب .نک
 زا شیپ .ینک بلج دوخ یوس ھب ار لزلزتم رصانع یناوتب ات ینک ظفح ار یرترب نیا شوکب ،دوشیم نایشروش یقالخا
 دش روآدای سلگنا اھدعب 6».نک ینیشنبقع ھب روبجم ار اھنآ ،دنزاس دحتم وت ھیلع ار ناشیاھورین دنناوتب تنانمشد ھک نآ
 بوکرس یورین رب یزوریپ ،دننک بلج دوخ یوسھب ار تموکح نازابرس ای و سیلپ دنناوتن یشروش یاھورین ھک ینامز ات
 یاراد طقف تموکح رگبوکرس یاھورین ھیلع نایشروش ینابایخ تازرابم« تلاح نیا رد و تسا نکممان أبیرقت تموکح
  7.دوب دھاوخ »یماظن ھن و یقالخا یتیمھا

 شروش و ھتخیگنادوخ شروش نایم دیاب ھک مینیبیم ،دش حرط سلگنا شیردیرف و تنرآ اناھ یوس زا ھچنآ ھب ھجوت اب
 ھتفاینامزاس نوچ و داد خر ناریا رھش ١٠٠ زا شیب رد ھتخیگنادوخ شروش ١٣٩۶ هامید رد .داھن ریفوت ھتفاینامزاس
 دناوتیم هدش یزیرھمانرب و ھناھاگآ شروش اما .درک شکورف و داد تسد زا ار دوخ یبالقنا یژرنا زور دنچ زا سپ ،دوبن
 گروبزرتپ رد »یناتسمز خاک« لاغشا نینل ھک تسین لیلدیب نیا .ددرگ رجنم ھبناجھمھ یبالقنا ھب و دشاب زاستشونرس
 زاغآ ببس »مایق« نآ ھک دھد ناشن دیشوک وا .دیمان »ھناحلسم مایق« ار کیوشلب بزح ھب ھتسباو »خرس یاھدراگ« طسوت
 و لاکشا زا راشرس زین ھنیمز نیا رد هدنسیون یاھاعدا ھک مینیبیم سپ .تشگ ھیسور رد یتسیلایسوس بالقنا دنور
  .تسا ھناشیدناهداس
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 »یگنج« بالقنا .درادن ینیعم شیپ زا ِیھدنامرف ِداتس ،گنج فالخرب اریز ؛تسین گنج بالقنا« :میناوخیم ھمادا رد و
 تسا یگنج ،تسا گنج ھک اجنآ ،بالقنا .دوشیم هداز نآ اب ھک یداتس ،دزاسب دیابیم ار شایھدنامرف داتس ھک تسا
 ».رگزواجت یمیژر اب رباربان و یعفادت

 یئاھاعدا نینچ نیاربانب .دنرادن یاھطبار مھ اب مھ »بالقنا« و »گنج« ،دنتسین یکی »بالقنا« و »شروش« ھک روطنامھ
 اب طقف کنیا نینچمھ .دنراد ریفوت مھ اب ھشیمھ و دنتسین مھ ھیبش اھبالقنا ھمھ ھک نآ رگید .تسین 8یئوگهدایز زج یزیچ
 یعامتجا و یسایس یاھبالقنا رانک رد .تسا نوگانوگ یاھهرھچ یاراد بالقنا ھکلب و میرادن راک و رس بالقنا عون کی
 ققحت ناھاوخ یکستوئاک لراک زا یاھتشون ھب ھیکت اب نینل ،دناھتفرگ رارق یسررب دروم سلگنا و سکرام راثآ رد ھک
 ،دوب کیتارکمد اوژروب یبالقنا ھک ھیروف بالقنا زا سپ ھک دوب رواب نیا رب و دش ھیسور رد یرتلورپ »سردوز بالقنا«
 شیوخ یسایس تردق بسک یارب ار ھنیمز سردوز یبالقنا ققحت اب دیاب ھکلب و دھد تسد زا ار تصرف دیابن ایراتلورپ
 .درادرب ماگ مسیلایسوس ققحت تھج رد دناوتب ات دروآ مھارف )کیوشلب بزح روظنم(

 یزیرھمانرب یتسیلایرپما تردق دنچ ای کی طسوت ھک یبالقنا ینعی ،دوشیم ھتفگ نخس 9»یلمخم بالقنا« زا زین کنیا
 نیا رد راب ود نیارکوا زا ھیسور ندنار نوریب یارب مسیلایرپما .روشک کی رد یسایس تردق ینوگنرس فدھ اب دوشیم
 روشک نآ ینوناق روھمجسیئر ھیلع یماظن ھمین یاتدوک کی اب دوب ھتخیمآ یرخآ ھک تخادنا هار »یلمخم بالقنا« روشک
 زا یشخب زین »یبرع راھب« هژورپ ھک مینادیم دانسا رب انب زورما .دزیرگب ھیسور ھب تسناوت یریگتسد زا شیپ ھک
 یاھروشک »ندرک هزیتارکمد« فدھ اب دش یزیرھمانرب امابوا یروھمج تسایر نارود رد ھک دوب »یلمخم یاھبالقنا«
 هدرب مان »یرابرد بالقنا« زا زین یھاگ ھک نآ رگید .تسا ینھک یخیرات ھشیر یاراد یسایس دادبتسا اھنآ رد ھک یبرع
 روھمجسیئر ای و هاش نتخاس نوگنرس اب دشوکیم ھمکاح تئیھ زا یشخب ھکلب و دنرادن یشقن مدرم نآ رد ھک دوشیم
 زا یرایسب زین لیلد نیمھھب .دنک نیودت شیوخ عفانم دوس ھب ار تلود تسایس و دریگ دوخ لرتنک رد ار یسایس تردق
 ار مود ردناسکلآ رازت یراتشون رد ١٨۵٨ سکرام نینچمھ .دنمانیم »اتدوک« ار 10»یرابرد بالقنا« نارگشھوژپ
 درواتسد ھشیمھ بالقنا ھک مینیبیم بیترت نیا ھب .دیمان »ھیسور بالقنا رکتبم« یتیعر و بابرا تابسانم وغل رطاخھب
 ھب ھک یئاھهژورپ ندرک هدایپ اب دنناوتیم اھیئالاب زین یدراوم رد و تسین ھعماج یئالاب تاقبط ھیلع ینیئاپ تاقبط هزرابم
  .دنوش یعامتجا و یسایس تابسانم یبالقنا و لاکیدار ینوگرگد ببس ،تسا اھینیئاپ دوس

 گنج« نودب یسایس تردق »اھبالقنا« زا یخرب رد ھکلب و دناهدوبن گنج اب هارمھ اھبالقنا ھمھ ھشیمھ ھک نآ رگید
 تیطورشم نامرف هاشنیدلارفظم و دوب یزیرنوخ نودب یبالقنا زاغآ رد ھطورشم بالقنا .تسا هدش تسدھب تسد »یلخاد
 رابرد نایم داضت ریغص دادبتسا زاغآ و هاشیلعدمحم ندیسر تنطلس ھب زا سپ اما .درک حیشوت یلخاد گنج راشف نودب ار
 ھب هاشیلعدمحم زیرگ ببس بالقنا حلسم یاھورین طسوت نارھت حتف و دیشک یلخاد گنج ھب راک و تفرگ الاب مدرم و
 یفرطیب نالعا اب شترا ناربھر اریز ،دوبن »یلخاد گنج« هدروآرف زین ١٣۵٧ بالقنا نینچمھ .تشگ یرازت ھیسور
 ریخست یارب یھدنامرف داتس یاراد ربتکا بالقنا ناربھر ضوع رد .دنتخاس راومھ تردق زیمآحلص لاقتنا یارب ار طیارش
 یزوریپ زا سپ ھیسور رد »یلخاد گنج« .دندرک لاغشا ار »یناتسمز خاک« دنمفدھ و ھمانرب اب و دندوب یسایس تردق
 ار ھیسور رسارس »یلخاد گنج« و دش نینوخ اھکیوشلب طسوت تلود ریخست زا سپ بالقنا ینعی ،دش زاغآ اھکیوشلب
 میژر نینچمھ .تشادن »یعفادت« ھبنج ھجوچیھ ھب و دوب یمجاھت »یناتسمز خاک« ھب یماظن ھلمح لاح نیع رد .تفرگارف
 ھیسور یضرا تیمامت زا ناملآ یماظن زواجت ربارب رد دیشوکیم ،دوب هدش باختنا مدرم هدیزگرب سلجم طسوت ھک یکسنرک
 ،دوب ھتفرگارف ار ھیسور رسارس ھک یطحق و یگنج یاھحالس دوبمک و یلام تاناکما نتشادن رطاخھب یلو ،دنک عافد
 یاھناخ نوچمھ اھکیوشلب ھب ھتسباو »خرس یاھدراگ« یماظن مجاھت ربارب رد لیلد نیمھ ھب و دوب هدنامرد یتموکح
  .دیشاپورف مھ زا و تخیر مھرد یلاشوپ

 ای ،درادن یاھشقن چیھ بالقنا ھک درک روصت دیابن« ھک درومآیم ام ھب اما ،تسیچ »بالقنا« دیوگیمن هدنسیون ھک نآ اب
 نآ رد ھک یدارفا یھمھ ،سکعرب .دنرادن ھشقن ،تسا بالقنا شمان ھک یایعامتجا ـ یسایس شبنج رد ناگدننکتکرش
 زونھ ھک دنراد لایخ رد یروصت و ریوصت ،نارگید و شیوخ زا و دننارورپیم رس رد ییوزرآ یوحن ھب ،دننکیم تکرش
 ».تسا ھتفاین ققحت

 ھچ یاراد یرتلورپ و یرتلورپاشیپ یاھبالقنا ھک میھد ناشن ھطبار نیمھ رد و مینک فیرعت ار بالقنا میشوکیم اجنیا رد
  .دنتسھ یئاھھصیصخ
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 هدیزگرب نآ لداعم »بالقنا« هژاو یسراف نابز رد ھک 11»نویسولور« یوسنارف /ینیتال هژاو ھسنارف ریبک بالقنا زا شیپ ات
 ار نیشیپ مظن ھب تشگزاب یارب شالت ،تخیریم مھب یتنس یعامتجا مظن هاگرھ ینعی ،دوب یفنم یراب یاراد ،تسا هدش
 اب اما .تسا هدرب راکھب ینعم نیمھ رد ار بالقنا هژاو دوخ یاھراتشون رد زین یلوایکام ولوکین  .دندیمانیم »بالقنا«
 نیا ،دندرک نوگرگد داینب زا ار دوجوم یعامتجا و یسایس مظن و دنتشاد تکرش مدرم نآ رد ھک ھسنارف بالقنا یزوریپ
 بالقنا( یعامتجا و )یسایس بالقنا( یسایس تابسانم لاکیدار ینوگرگد رھ سپ نآ زا ینعی ،دش هدیمان »بالقنا« دنور
 ھب نارود نآ زا .تسا نیون یمظن ققحت یپ رد نیشیپ مظن ھب تشگزاب یاجھب ھک دش هدیمان »بالقنا« دوجوم )یعامتجا
  .تسا ینیون هدنیآ نتخاس یپ رد ھکلب و درادن ھتشذگ ھب هاگن »بالقنا« دعب

 یاھبالقنا ھجیتن رد ،تسا یتاقبط هزرابم خیرات یناسنا عماوج ھمھ خیرات ھک دندوب رواب نیا رب نوچ سلگنا و سکرام
 تردق دیاب یسایس یبالقنا رھ نایاپ رد ھک دندیسر ھجیتن نیا ھب و دنتشادنپ هزرابم نیا زا یباتزاب ار یعامتجا و یسایس
 رد ھک یاھقبط یعامتجا یبالقنا رھ نایاپ رد و دبای لاقتنا ،درک یربھر ار بالقنا ھک یرگید ھقبط ھب مکاح ھقبط زا یسایس
 سکرام زین لیلد نیمھ ھب .دروآ دھاوخ دوجوھب ار دوخ دیلوت هویش دوجوم دیلوت تابسانم ینوگرگد اب ،دش زوریپ بالقنا
 خیرات ناگدنزاس دوخ اھناسنا« دش روآدای »رمورب مھدجیھ« رد سکرام نینچمھ .دیمان 12»خیرات ویتوموکول« ار اھبالقنا
 زا ھک یدوجوم لاوحا و عاضوا رد ھکلب ،دناهدرک باختنا دوخ ھک یلاوحا و عاضوا رد دوخ هاوخلد قبط ھن یلو ،دنشیوخ
 تکرش بالقنا رد ھک یناسک یھورگ و یدرف یاھوزرآ نیاربانب ».دنتسھ وربور نآ اب أمیقتسم و هدیسر ثرا ھب ھتشذگ
 نیع رد .نآ زا رتشیب ھن و دنوش هدروآرب دنناوتیم ،دناھتفھن دوجوم تیعضو رد ھک یتاناکما اب قابطنا رد طقف ،دننکیم
 ھب و دنزاسب ار هدنیآ دنھاوخیم ھتشذگ ھب هاگن اب یرتلورپاشیپ یاھبالقنا ھک داد ناشن دوخ یاھیسررب رد سکرام لاح
 زا .دروآیم راشف ناگدرم زغم رب یھوک نوچ هدرم یاھلسن مامت ننس و رئاعش« اھبالقنا زا هدر نیا دنور رد لیلد نیمھ
 ھقباسیب یلک ھب یزیچ داجیا و شیوخ فارطا طیحم و شیوخ یزاسون ھب یئوگ دارفا ھک یماگنھ تسرد ھک تساجنیا
 بالقنا رد ھک میدید و ».دنبلطیم یرایھب ار ھتشذگ نارود حاورا یبالقنا یاھنارحب راودا نینچ کی رد تسرد ،دنلوغشم

 یاھبالقنا رد ھک یمدرم اریز ،دزاسب ار دوخ هدنیآ تساوخ یمالسا رئاعش و ھتشذگ ھب هاگن اب بالقنا زین ناریا ١٣۵٧
 ار دوخ یاوتحم« دنناوتب ھک نآ یارب و دنتسھ بذاک یھاگآدوخ ای یژولوئدیا راتفرگ زونھ ،دننکیم تکرش یرتلورپاشیپ
 ناشن دوز رایسب »بالقنا« تیعقاو بیترت نیا ھب 13 ».دنرادرب ناگدرم ات دنراذگب ار ناگدرم دیاب ،دنراد هدیشوپ شیوخ رب
 دنبای ققحت دنناوتیم ،دنریگیم ھمشچرس یتاقبط ءاشنم زا ھک یبزح و یھورگ یاھوزرآ و اھتساوخ مادک ھک داد دھاوخ
 اھوزرآ ،تسا هداد تسد زا دیلوت دنور رد ار دوخ شقن ھک یاھقبط .دناھنافابلایخ و یعقاوریغ اھوزرآ و اھتساوخ مادک و
 تابسانم یاھدنب و دیق زا هدلوم یاھورین یئاھر یارب ھک یاھقبط .تشاد دنھاوخن ققحت یارب یاھنیمز زین شیاھتساوخ و
 ینیون یدیلوت تابسانم ھب ار نھک یدیلوت تابسانم رگبیرخت یورین دناوتب ات دباییم تسد یسایس تردق ھب دوجوم یدیلوت
 .دشخب ققحت ،دنراد یدام ھنیمز ھک ار شیاھتساوخ و اھوزرآ زا شخب نآ دناوتیم ،دزاس لدب

 ھنزو زا غراف ،دننکیم تکرش بالقنا رد ھک یتشرد و زیر ِیسایس یاھهورگ و بازحا یھمھ« :میناوخیم ھمادا رد زاب و
 بوتکم و نودم رگا یتح ،دنراد دوخ یارب یحرط و ھشقن نامگیب ،دنراد دننکیم لایخ ای ،دنراد تکرح نیا رد ھک یشقن و
 تکرش بالقنا رد یللملانیب یاھتسایس میقتسم تیرومأم ھب انب یتح ای و یگدنیامن ھب ھک ییاھورین و لماوع یتح .دشابن
 ار رظن دروم حانج ای روشک عفانم ھک دننارب ییوسھب ار بالقنا دنلیام و دنراد یحرط و ھشقن نامگیب ،دننکیم ھک ،دننکیم
 ».دنک ظفح رتشیب و رتھب

 گرتس نوناق راب نیتسخن سکرام« دش روآدای ،تشون »رمورب مھدجیھ« ھب سکرام گرم زا سپ ھک یراتفگشیپ رد سلگنا
 رد ای یفسلف ،یبھذم ،یسایس ھصرع رد هزرابم زا معا یخیرات یهزرابم رھ نآ بجومھب ھک درک فشک ار خیرات تکرح
 و تسین یرگید زیچ ھعماج تاقبط یهزرابم نشور شیب و مک رادومن زج رما تیعقاو رد کیژولوئدیا رگید ھصرع رھ
 دیلوت یهویش و تلصخ و یداصتقا عضو لماکت ھجرد ھب دوخ ھبون ھب زین اھنآ نایم مداصت نیاربانب و تاقبط نیا تیدوجوم
 کی رد ھک یئاھحرط و اھھشقن نیاربانب 14».دراد یگتسب )دنکیم نیعم دیلوت هویش نامھ ار نآ یگنوگچ ھک( ھلدابم و
 رب انب یبالقنا یاھورین تیعضو رگا .دنایسررب لباق یتاقبط هزرابم لصا نیمھ اب ھطبار رد ،دنوشیم ھضرع »بالقنا«
 نآ رد ،دزاس یرورض دیلوت تابسانم نتخاس نوگرگد یارب ار ھنیمز ،دنراد دیلوت دنور رد یعامتجا تاقبط ھک یشقن
 هاگرھ و دوب دھاوخ یعقاو و یدام یاھزاین اب وسمھ ھقبط نیا ھب ھتسباو یاھهورگ و بازحا یاھھمانرب و اھھشقن تروص
 نآ رد ،دشاب رادروخرب دوخ ھقبط یداصتقا و یسایس تردق ظفح تاناکما زا زونھ ،دوش هدنار تردق زا دیاب ھک یاھقبط
 یاھتلود یسوساج یاھهاگتسد و تشاد دنھاوخ ار الاب تسد اھھمانرب و اھھشقن ھضرع رد ھقبط نآ ناراداوھ تروص
  .دننک یزاب هدننکنییعت یشقن هدنامبقع یروشک رد بالقنا دنور رد تسناوت دنھاوخ یتسیلایرپما
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 یاھتلود ناسوساج و تشرد و زیر یاھهورگ یاھھمانرب و اھھشقن اب ھطبار رد هدنسیون ھچنآ و سکرام شنیب نایم مینیبیم
 .تسا نامسآ ات نیمز زا توافت ،تسا هدرک ھضرع یتسیلایرپما

 ینکفارف اب دننکیم شالت و دنراد یاھشقن لماوع و دارفا نیا یھمھ« :.دھدیم ھمادا نینچ دوخ »رکب« نانخس ھب هدنسیون 
 ِنتفای رکیپ اب و دننک لیدبت اھتساوخ نیا نابطاخم ھب ار اھنآ ،شبنج رد هدننکتکرش یاھناسنا رب دوخ یاھتساوخ
 ».دنھدب لکش بالقنا »ِیژولوئدیا« ھب ،دوشیم نایب اھنآ یاھھتساوخ و اھراعش رد ھک یتاعازتنا

 لماوع و دارفا ھمھ »یاھھشقن« ھک میباییمرد و دوشیم ادیوھ »یژولوئدیا« ھلک و رس ناھگان یسررب نیا رد بیترت نیا ھب
 دنھاوخیم ،دناهدرک تکرش بالقنا رد ھک یلماوع و اھورگ و تسین بالقنا »یژولوئدیا«  ھب »نداد لکش« زج یزیچ
 راداوھ یاھورین طقف ھن یبالقنا رھ رد ھک تسا هداد ناشن خیرات اما .دنزاس لدب »بالقنا یژولوئدیا« ھب ار دوخ »ھشقن«
 تردق بسانت ھب طونم یبالقنا شبنج تسکش و یزوریپ و دنامیھس یتاقبط هزرابم رد زین بالقنا دض یاھورین ھکلب ،بالقنا
 هدرک کرد ار یدیلوت تابسانم یدوبان ترورض هدلوم یاھورین ھعسوت و دشر یارب ھک یتاقبط رگا .تسا ورین ود نیا
 دنھاوخ تسد یزوریپ ھب و تشاد دنھاوخ ار الاب تسد بالقنا رد ،دشاب هدامآ زین یدیلوت تابسانم یدام طیارش و دنشاب
 تسرد ار سکرام یسررب رگا و .دنام دھاوخ یقاب دوجوم تابسانم و دش دھاوخ هدنرب بالقنادض ،دشابن نینچ رگا و تفای
 کی رد ار یرادھیامرساشیپ یعامتجا تابسانم دنھاوخیم و دننزیم بالقنا ھب تسد ھک یتاقبط تروص نآ رد ،مینادب
 یخیرات یاھهرھچ و اھدادخر اب ار دوجوم تیعقاو دنشوکیم ،دنراد ھتشذگ ھب هاگن نوچ ،دنزاس نوگرگد هدنام سپاو ھعماج
 ھعماج زا یورارف یپ رد رگراک ھقبط رگا اما .دننکیم ھضرع ھنوراو یریوصت تیعقاو زا ھجیتن رد و دنھد حیضوت ھتشذگ
 ھمانرب و ھشقن مادک دنادیم و تسا هدیناھر »یژولوئدیا« دنب و دیق زا ار دوخ ،دراد هدنیآ ھب هاگن نوچ ،دشاب یرادھیامرس
   .دیجنس تاقبط شقن اب ھطبار رد دیاب ار »یژولوئدیا« شقن نیاربانب .درک هدایپ دیاب ار

 ترورض و شقن راکنا و یسایس ِیگدزناجیھ یارب یاھیجوت نامگیب ،بالقنا »ِیگھشقنیب« اما« :.میناوخیم ھمادا رد و
 یھجو نیرتراکشآ ھب بالقنا .تسین ،تسا هاگآ دوخ ِندوب کیژولوئدیا ھب ھک یایھاگآ ،یداقتنا ِیھاگآ هژیوھب و یھاگآ
 نادب ھک یئاھریوصت ھک ارچ .درادن ینشور ریوصت زونھ و ،اموزل دھاوخیم ھچنآ زا اما ؛دھاوخیمن ار زیچ ھچ دنادیم
 ».تسا ھتخاسن زونھ ،تخاس دھاوخ و دزاسب دناوتیم دوخ ھک ار ییاھریوصت و ؛دنانشوران ،دنوشیم ھضرع
 نیا ».تسا هاگآ دوخ ندوب کیژولوئدیا ھب« ھک تسا »یایھاگآ ،یداقتنا یھاگآ« تسا هدش اعدا ھلمج نیا رد ھک نآ تسخن
 ،یعقاو یھاگآ اب ھجیتن رد و تسا بذاک یھاگآ یژولوئدیا سلگنا و سکرام رواب رب انب اریز ،تسین شیب یچوپ فرح اعدا
 ناسنا تروصنآ رد ،مینادب یژولوئدیا ار شناد هاگرھ سپ .دراد یساسا یتوافت شناد یاھدرواتسد رب یکتم یھاگآ ینعی
 یژولوئدیا اب بیترت نیا ھب .تسا یندشان ھک درب یپ تعیبط یاھیدنمنوناق ھب شیوخ بذاک یھاگآ رب ھیکت اب تسا هدش رداق
 ار سلگنا و سکرام و تسناد بذاک یھاگآ یعون ینعی ،یژولوئدیا یعون زین ار »یملع مسیلایسوس« دیاب شناد نتشادنپ
 ام یاعدا رپ هدنسیون ھک دھدیم ناشن ھمھ نیا .تسا هدیمان »یملع مسیلایسوس« ار دوخ ھک تسناد یبذاک یھاگآ نیجورم
  .تسا هدیمھفن مھ ار سکرام یاھھشیدنا یابفلا

 ھک یلاح رد ،دنتسھ »یژولوئدیا« راتفرگ یتسیلایسوساشیپ یاھبالقنا ھک میدید دوخ یاھیسررب رد ھک نآ رگید
 ار دوخ تکرح یپ رد یپ ،دننکیم داقتنا رگیدکی زا مادم سکع رب مھدزون هدس یاھبالقنا ینعی ،یرتلورپ یاھبالقنا«
 دنبمین تلصخ ،دنریگب رس زا ار نآ رگید راب ات دندرگیم زاب ،دسریم رظنھب ھتفای ماجنا ھک ھچنآ ھب و دنزاسیم فقوتم
 رب نآ یارب طقف یئوگ ار دوخ نمشد ،دنریگیم ءازھتسا دابھب ھنامحریب ار دوخ یھیلوا یاھشالت رقف و فعض بناوج و
 یاھفدھ مھبم یالویھ ربارب رد ،دزارفارب دق اھنآ ھیلع اسآلوغ رگید راب و دریگب هزات یورین نیمز زا ھک دنبوکیم نیمز
 راکشآ بیترت نیا ھب 15».دنک عطق ار اھنآ تشگزاب هار ھنوگ رھ ھک دیآ شیپ یعضو ماجنارس ات دننیشنیم سپ ردقنآ شیوخ
 کی ققحت یارب یشالت رھ ھکلب و تسین شبنج نآ یگدز یژولوئدیا یانعمھب یشبنج نینچ »مھبم یاھفدھ« ھک دوشیم
 ھب یبایتسد ببس دنناوتیم ھک یلماوع تخانش و شھوژپ ھنماد ھب ھچ رھ و تسا ماھبا زا راشرس زاغآ رد ھشیمھ فدھ
 رد  یتح یدنور نینچ .ددرگیم لدب یعقاو یدوجوم ھب جیردت ھب »اھفدھ مھبم یالویھ« ،ددرگ رتشیب ،دنوش فدھ نآ
 ھخاش زا بیس ارچ ھک دھد خساپ شسرپ نیا ھب دیشوک راب نیتسخن یارب نوتوین ھک یماگنھ .تسا مکاح زین ملع یاھهزوح
 ،تخادرپ شھوژپ ھب شسرپ نیا هرابرد رتشیب ھچ رھ اما .دوب دولآمھو و مھبم شیارب زیچ ھمھ ،دتفایم نیمز رب تخرد
 اھر شیوخ »فدھ مھبم یالویھ« هربنچ زا ار دوخ یھاگآ و دنک فشک ار مارجا ھبذاج هوق نوناق زار تسناوت ماجنارس
 کیناکم کیزیف نیناوق  ھک داد ناشن دنچ رھ تیبسن نوناق فشک اب نتشینا ھک تسا یرورض زین ھتکن نیا یروآدای .دزاس
 نانچمھ ،تسا نیمز هرک رب دودحم ھک کیناکم کیزیف رد زین زونھ نیناوق نآ اما ،دنتسین یفاک ناشکھک مھف یارب نوتوین
 ،دنھاوخیم ھچ دننادیم ام یوگھفازگ هدنسیون یاعدا فالخرب یرتلورپ یاھبالقنا ھک نآ هدیکچ .دنرادروخرب رابتعا زا



 7 

 نشور فدھ .تسا یتسینومک /یتسیلایسوس ھعماج ققحت و یرادھیامرس دیلوت هویش زا یورارف یرتلورپ یاھبالقنا فدھ
 لماوع نیا زا ناوتیمن نونکا مھ زا ھک درک دنھاوخ نییعت یعامتجا یدام یاھهداد ار نآ ققحت ھنیمز دنچ رھ ،تسا
 .تشاد یعقاو یریوصت

 ھتخاسن زونھ ،تخاس دھاوخ و دزاسب دناوتیم دوخ ھک ار یئاھریوصت« بالقنا ھک تسا هدش اعدا مھ ھلمج نیا نایاپ رد
 یاھهدیدپ دناوتب ناسنا ھک نیا یارب .دنکیم لابند ار یفدھ ھچ »ریوصت« هژاو یریگراکھب اب هدنسیون مینادیمن ھتبلا ».تسا
 هدنھد باتزاب ار نیتسخن ھک دھدیم خر دنور ود ناسنا ھشیدنا رد ،ددرگ هاگآ اھنآ ھب و دسانشب ار دوخ نوماریپ
 ریثأت ام ساسحا رب تسخن ینوماریپ یاھهدیدپ رگید ترابعھب .دنمانیم 17»یناگدرخ« ار یمود و 16»یناگسح«تیعقاو
 اھریوصت .دبای تسد هدیدپ نآ زا یاھنایارگدرخ کرد ھب دناوتیم شیوخ یناگسح تشادرب رب انب ام درخ سپس و دنھنیم
 ینامز ات .دنراد رارق ام ساسحا رب تیعقاو باتزاب اب میقتسم ھطبار رد زین دنیآیم دوجوھب ناسنا نھذ رد ھک »اھهدیا« ای و
 و فافشان »اھهدیا« ای و ریواصت ھجیتن رد ،تسا ھتفاین لاقتنا »یئارگدرخ« هزوح ھب »یناگسح« هزوح زا ریثأت نیا ھک
 دنھاوخ لدب شناد ھب ،دنبای لاقتنا »یئارگدرخ« هزوح ھب هزادنا رھ و دوب دنھاوخ »کیژولوئدیا« ینعی ،دوب دنھاوخ مھبم
 دیدپ ناسنا زغم رد ھک دنشاب »اھهدیا« نامھ اھریوصت رگا ھک نآ ماجنارس .تسا هداھن رس تشپ ار »یژولوئدیا« ھک دش
 یاھطرششیپ ھک دنک تابثا دیاب هدیا نآ هدنراد ینعی ،دبای ققحت دناوتیم ینیعم طیارش تحت طقف ،هدام ھب هدیا لیدبت ،دنیآیم
 .ددرگ لدب هدام ھب دناوتیم یاهدیا یطرششیپ نینچ ساسأ رب طقف .تسا مھارف هدیا نآ ققحت یدام

 هدرخ ھک »یمامتان« یھشقن اب بالقنا .تسا رتسگدوخ ِیهدنییز دوخ ِیهدنیازدوخ ِکیتارپ ،بالقنا« :میناوخیم ھمادا رد
 نیا ققحت هار رد و دیآیم نادیم ھب اھدامن نیا ِییآشیپ اب ،دننکیم ھضرع نادب یخیرات و یسایس یھبرجت یاھکیئازوم
 ».تسا یروئت یارب یاهزات تمیزع یھطقن ھک یکیتارپ .دنیرفآیم ینیون کیتارپ ،ریواصت

 هدوھیب ،نتخادرپ »ھنارعاش« میھافم نیا ھب هرابود و میتشون شیپ رد »رتسگدوخ یهدنبیزدوخ یهدنیازدوخ کیتارپ« هرابرد
 روتوم .داھن ریفوت یرتلورپ یاھبالقنا و یرتلورپاشیپ یاھبالقنا نایم دیاب ھک میرارکت ھب روبجم زاب اجنیا رد .تسا
 یاھبالقنا هدنزیگنارب یورین ھک نآ لاح ،تسا ھتشذگ ھب هاگن و بذاک یھاگآدوخ ینعی ،یژولوئدیا یرتلورپاشیپ یاھبالقنا
 دیاش ای و دنیبیمن ار ریفوت نیا هدنسیون ھک اجنآ زا اما .یعقاو یھاگآ ینعی ،تسا هدنیآ ھب هاگن و یملع یھاگآدوخ یرتلورپ
 هرابود تسا هدش روبجم و ھتخیمآ مھ ھب ،دنانوگانوگ یاھتفاب یاراد ھک ار یئاھبالقنا ھجیتن رد ،دنادیمن یزیچ نآ زا

 دوجو نویبالقنا ھلک رد ھک »یریواصت ... ققحت هار رد« بالقنا ھک تسا نیا ترپ نانخس نیا زا یکی .دیارسب »رعش«
 یارب یاهزات تمیزع ھطقن« ھب  »یبالقنا کیتارپ« ھک تسا نآ رگید طبریب فرح و ».دنیرفآیم ینیون کیتارپ« ،دنراد
 ای و ھقبط کی ،رشق کی ،هورگ کی ،درف کی ھک یرگید راک رھ نوچمھ بالقنا ھک تسا نشور .ددرگیم لدب »یروئت
 و میاهدرکن تابثا ار یزیچ چیھ زونھ نخس نیا اب نیاربانب و تسا یعامتجا و یدرف یکیتارپ ،دھدیم ماجنا ھعماج کی
 ھک نآ رگید .تسا هدوب قابطنا رد یعامتجا تاییعقاو اب هزادنا ھچ ات بالقنا نآ ای و نیا لکش و یوتحم مینادیمن یتح
 یاهزات تمیزع یھطقن« ھب دناوتیمن أترورض ،دھدیم ماجنا )یعامتجا ھچ و یدرف ھچ( ناسنا ھک یئاھراک زا یرایسب
 رد »تیعقاو« زا ھک یریوصت ای و »تیعقاو« حیضوت یارب تسا یملع یشالت یروئت .ددرگ لدب »یروئت )مادک( یارب
 و یزیچ تابثا ھب روبجم ات دنزب صخشمان و یلک یاھفرح تسا هدرک تداع هدنسیون یئوگ .دراد دوجو ملع هزوح
    .دشابن یاھیرظن

 ،میراد ھطلس زا اھر و دازآ یھعماج کی زا ھک یریوصت ِندرکرتنشور ھچرھ یارب شالت« :.میناوخیم یدعب دنب رد و
 اھنت ،دنکیم راکنا ار شالت نیا تیمھا ھک یسک .ھناروبص و میظع تسا یشالت ،میرادن و میھاوخیم ھک یزیچ ریوصت
 زورما ھک یریوصت اب دنکیم رکف ھک یسک ،لباقم رد .دنکیم ھیصوت ار نارگید ریواصت یھناھاگآان ًالمع و ینطب شریذپ
 ھب وگمانشد ،دش دھاوخ لدبم تمایب »یربمایپ« ھب دوز ای رید ،تسا ھتسشن »بالقنا یربھر داتس« رد ،دراد تسد رد
 ».دناھتفریذپن ار شاھنامیکح دنپ ھک یناساپسان »لیخ«

  .دنک ھمجرت نم نوچ یشنادمک دارفا مھف یارب ار یورسخ یاقآ ھتشون زا دنب نیا دناوتب ھک دوب مھاوخ یسک راذگساپس

 اب ار یجنرغب ھشیدنا تسا ھتساوخ زاب ایوگ .تسیچ نارگید ریواصت »ینطب شریذپ« زا هدنسیون روظنم مینادیمن ام ھتبلا
 هدیدپ نآ ھک تسین ینعم نیا ھب رس رد هدیدپ کی زا یریوصت نتشاد ،ھتشذگ نآ زا .میزجاع نآ مھف زا ھک دراذگ نایم رد ام
 نینچمھ .تسا هدامآ  ینھذ ریوصت نآ ققحت یارب ینیع طیارش ھک نآ ای و دشاب ھتشاد دوجو مھ تیعقاو رد نمتح دناوتیم
 ،تسا دنمشزرا دنچ رھ ،دشاب ھتشادن دوجو نآ ققحت یارب یدام ھنیمز هاگرھ ،میراد رس رد ھک یریوصت ققحت یارب شالت
 یاھنیمز ینونک طیارش رد دننادیم دوخ یاھشھوژپ و اھیسررب ھجیتن رد ھک یناسک نیاربانب و تسا لصاحیب یشالت اما
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 یبالقنا ھب ندز تسد یارب شالت زا دیاب ،دنھد بیرف ار اھهدوت دنھاوخیمن رگا ،درادن دوجو ریواصت نآ ققحت یارب
 .دنبای ققحت دنناوتیم ھک دنراد رس رد یریواصت یخرب نینچمھ .دننک یریگولج ،دش دھاوخ وربور تسکش اب ھک سردوز
 یناسک سکع رب .دنوش زوریپ هزرابم رد دنناوتب ات دننک جیسب ار )دوخ ھقبط( اھهدوت ریواصت نآ ققحت یارب دیاب دارفا نیا
 رد سلگنا ھک ھنوگ نآ تیاھن رد ،تسین مھارف زونھ اھنآ ققحت یدام ھنیمز ھک دناهدنارورپ یلایخ ریواصت رس رد ھک
 ھعماج تساوخیم ناناقھد جیسب اب ھک دش دنھاوخ راتفرگ 18رستنوم ساموت تشونرس ھب ،تشون »ناملآ یناقھد گنج«
 نانچ ققحت یارب زونھ هدلوم یاھورین دشر ینعی ،یدام طیارش ھک دزاس ققحتم ینامز رد ار حیسم یسیع یتسیلایسوس
  .تسا هدوبن مھارف یاھعماج

 .تسا شزرایب نآ یسررب ھک تسا یملع شزرا ھنوگرھ دقاف ھک تسا هدش ھتفگ ینانخس مھ دنب نیا ھلمج نیرخآ هرابرد

 ار مشخ تسا راوشد و ؛تسا خلت و درس ،بالقنا کی یهرابرد نتشون« :.تسا ھتشون ام یاعدم رپ هدنسیون نایاپ رد و
 و اجنیا رد روضح نوچمھ ،تسین یسامح و زیگناروش و مرگ .نداد یلاجم ار درخ و ندروخورف ار ضغب و ندز ماجل
 ،درخ و ؛دوشیم یراج گوس و قوش یاھکشا رد یزارفارس اب ضغب و دیآیم دایرف ھب مشخ ھکاجنآ ،نابایخ ِنونکا
 ».دیآیم لابندھب ناِشکیاپ ،نانُک دنلورغ و ناگنل ناگنل

 »بالقنا« هرابرد یزیچ یشھوژپ و یسایس یاوتحم ھنوگ رھ زا یلاخ و »ھنوگرعش« دنب نیا ندناوخ اب درادنپب یسک رھ
  .تسا »یتخبشوخ« ناسنا ،تسا ھتخومآ

 سکرام ھک دسیونب تسا هدرک شومارف ھتشون نیا رد ،تسا سکرام یاھھشیدنا یئاشگزار یعدم ھک یاهدنسیون ھک نآ هدیکچ
 داد دھاوخ خر ینامز طقف یعامتجا بالقنا هژیو ھب و بالقنا ھک تسا رواب نیا رب و ھتسناد یتاقبط هزرابم  جوا ار بالقنا
 یاھورین هدنریگربرد ھک یاھقبط و دراد دوخ رایتخا رد ار دیلوت تابسانم ھک یاھقبط نایم یتاقبط داضت وسکی زا ھک
 یدام طئارش رگید یوس زا و ددرگ ادیوھ نآ یریذپانیتشآ و یتسینوگاتنآ تلصخ و دسر دوخ جوا ھب ،تسا یعامتجا هدلوم
 ھعسوت« رگید ترابعھب .ددرگ دیلوت ھعسوت و هدلوم یاھورین یگدنلاب ببس ھک دشاب هدش هدامآ ینیون دیلوت هویش ققحت یارب
 تابسانم ھجیتن رد ،دناهدمآ دوجوھب ھک یاهدوارم رازبا و هدلوم یاھورین نآ رد ھک دسریم یاھلحرم ھب هدلوم یاھورین
 رد و ...دندرگیم لدب رگناریو یورین ھب ،دنشاب هدلوم یورین ھک نآ یاجھب ینعی ،تشگ دنھاوخ تکالف ببس طقف دوجوم
 شود رب ار ھعماج راب یمامت ،نآ تازایتما زا یرادروخرب نودب ھک دمآ دھاوخ دوجوھب یاھقبط تیعضو نآ اب طابترا
 نیا ھک ؛تسا ھتسباو یداصتقا ھعسوت یخیرات یاھطرششیپ ھب یاهزادنا ات لاکیدار یعامتجا بالقنا کی .تفرگ دھاوخ
 یرادھیامرس دیلوت اب وسمھ یتعنص یایراتلورپ ھک تسا نکمم یماگنھ طقف بالقنا نیاربانب .تسا بالقنا طرششیپ یرخآ
 19».دشاب رادروخرب یاھجوت لباق تیعقوم زا لقادح قلخ هدوت نایم رد

 یاھھشیدنا راداوھ ار دوخ ھک یسک یارب اما ،تشون »بالقنا« زا سکرام تشادرب هرابرد رتشیب رایسب ناوتیم ھچرگ
 .تسا یفاک هزادنا نیمھ ،دریگیم هدیدان ار سکرام »بالقنا« یداینب لوصا شاھتشون رد و دنزیم اج سکرام

   ٢٠١٨ لیروآ ،گروبماھ
msalehi@t-online.de 

www.manouchehr-salehi.de 
 

 :اھتشوناپ

1 https://www.facebook.com/naghd.site/?hc_ref=ARR2gRr183fXjzA2VDGyUrszgGQEd2VwZPMlYUHbboz0_nYPMse_6WMdP1aqsL2n8jk 
2 Phrasierung/ phrasing 
3 Marx, Karl: „Klassenkämpfe in Frankreich“, MEW Band 7, Seite 98. 
4 Koenen, Gerd: „Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus“, Beck Verlag, München 2017, Seite 752. 
5 Arendt, Hannah: „Über die Revolution“, New York 1963. Piper, München 1994, Seite 184. 
6 Engels, Friedrich: „Revolution und Konterrevolution in Deutschland“, MEW Band 8, Seite 95. 
7 Engels, Friedrich: MEW Band 22, Seiten 509–527. 
8 Tautology 
9 Samte Revolution/ Velvet revolution 
10 Palastrevolution/ Palace revolution 
11 Revolution 
12 Marx-Engels Werke, Band 7, Seite 85. 

 .۲۳ هحفص ،۱۳۴۷ ،نازمرهروپ دمحم همجرت ،»ترا�انب ~{ول رمورب مهدجtه« :لراp ،سکرام  13
 .۲۱ هحفص ،اجنامه  14
  .۲۶ هحفص ،اجنامه  15
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16 Sinnlichkeit/ sensibility 
17 Rationalität/ rationality 
18 Thomas Müntzer 
19 Marx-Engels Werke, Band 18, Seite 633. 


