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ــی  ــی دێموکراتـ ــی حیزبـ ــی دەزگای هەڵبژاردنـ ــژاردن« چاالکییەکـ ــراوەی »هەڵبـ باڵوکـ

کوردســـتانی ئێرانـــە تایبـــەت بـــە پرســـی هەڵبـــژاردن لـــە ئێرانـــدا کـــە هـــاوکات لەگـــەڵ 

ـــەڵ  ـــە گ ـــدی ل ـــە پێوەن ـــە ل ـــەو حیزب ـــۆت«ی ئ ـــتی  »بایک ـــەت و هەڵوێس ـــی سیاس ڕاگەیاندن

ــدا  ــامیی ئێرانـ ــی ئیسـ ــی رێژیمـ ــی ١٤٠٠ی هەتاویـ ــی جۆزەردانـ ــاو هەڵبژاردنەکانـ بەنـ

دەکەوێتـــە بـــەر دیـــدی ئێـــوە خوێنەرانـــی هێـــژا و خۆشەویســـت.  

ـــەو  ـــی ئ ـــە ئامادەکردن ـــە ل ـــن ک ـــتانە دەکەی ـــەو خۆشەویس ـــوو ئ ـــی هەم ـــی تایبەت سپاس

ـــوون. ـــان ب ـــاوکار و یارمەتیدەرم ـــەدا ه باڵوکراوەی





پێشکەشە بە گیانی پاکی نوێرتین 
شەهیدی گەلەکەمان کاک »لوقامن مێهفەر« و 
هەموو شەهیدانی ڕێگای رزگاریی کوردستان 
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ـــت  ـــر رهربی ـــر نظ ـــی ب ـــی مبتن ـــت تئوکراس ـــی را در خدم ـــر سیاس ـــر ام و ه
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چەمکـــی هەڵبـــژاردن بـــە مانـــا جەوهەرییەکـــەی )ئـــازاد و بێگـــەرد( بـــە 

یەکێـــک لـــە پێشـــکەوتنەکانی سیســـتمی سیاســـیی مودێـــڕن لـــە جیهانـــی 

دێموکـــرات و یاســـامەنددا دەژمێردرێـــت کـــە سەرخســـتنی ئیـــرادەی گـــەل 

و دەستاودەســـتکردنی دەســـەاڵت لـــە ڕێـــگای ڕەخســـاندنی دەرفـــەت و 

هیـــوای نوێیـــەوە گارانتـــی دەکات. خەڵکیـــش لـــەو کۆمەڵگایانـــەدا بـــە 

ئاگایـــی، وشـــیاری و حەماســـەتەوە بـــە مەبەســـتی گەشـــەپێدان،گۆڕانکاری 

ــەن و  ــدا دەکـ ــە هەڵبژاردنەکانـ ــداری لـ ــیاریەتی بەشـ ــی بەرپرسـ و هەڵگرتنـ

ــتمە  ــە سیسـ ــەاڵم لـ ــن. بـ ــەاڵت دەبەخشـ ــە دەسـ ــایی بـ ــەرعیەتی یاسـ شـ

ـــە دامەزراوەیـــی، یاســـا و ڕێســـاکانیش  ـــدا کـــە دامـــودەزگاکان ب دیکتاتۆرییەکان

ســـاخڵەم و نیشـــتامنی نیـــن، هەڵبـــژاردن تەنیـــا مێتۆدێکـــی فۆڕمالیتەیـــە 

بـــۆ شـــاردنەوەی ڕوخســـاری دیکتاتـــۆرەکان لـــە پێنـــاو ســـەقامگیرترکردنی 

فاشـــیزم و دیکتاتۆرییـــەت لـــە ژێـــر پـــەردەی دێموکراســـیدا. واتـــە »مـــارک 

ــەر  ــە، ئەگـ ــازادی نییـ ــە ئـ ــدا کـ ــە دیکتاتۆرییەکانـ ــە واڵتـ توایـــن« وتەنـــی لـ

دەستپێک

سەلیم زەنجیری
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هەڵبـــژاردن و ئاکامەکـــەی بتوانێـــت ژیانـــی خەڵـــک بـــاش و مانـــەوەی 

دەســـەاڵت بخاتـــە مەترســـییەوە، قـــەت ڕێـــگا نادرێـــت هەڵبـــژاردن بەڕێـــوە 

بچێـــت«. 

بێگومـــان واڵتـــی ئێرانیـــش لـــەم چوارچێوەیـــە بـــەدەر نییـــە، چوونکـــە 

ســـرتاکچێری سیاســـیی ئێـــران لـــە ســـەر دوو بنەمـــای »ئیســـامییەت 

– ویایەتـــی فەقیهـــی« و »کۆمـــاری« بونیـــات نـــراوە، و ئـــەو دووالیزمـــە 

ـــە  ـــاوە، چوونک ـــەم هێن ـــوون و پارادۆکســـی بەره ـــە لێڵب ـــک ل ـــییە جۆرێ سیاس

بنەمـــا بـــە نـــاو »کۆماریـ«ــــیەکەی، تەنیـــا بـــۆ ڕەواییـــدان بـــە هێژموونیـــی 

ـــی  ـــاوی ویایەت ـــر ن ـــە ژێ ـــەی ل ـــی و فاشـــیزمە مەزهەبیەک دەســـەاڵتی تێئۆکرات

فەقیهیـــدا هاتووەتـــە ئـــاراوە.

بەپێـــی ڕاڤـــە و شـــیکاریی دەســـەاڵتدارانی رێژیـــم، وەلیـــی فەقیهـــی ڕەوایـــی 

ـــە  ـــەک ل ـــووە ن ـــی« وەرگرت ـــرادەی ئیاه ـــوا و ئی ـــە »خ ـــەرەوە، وات ـــە س ـــۆی ل خ

ســـەر عـــەرز )دەنگـــی گـــەل(، هەروەهـــا خەڵـــک و نەتەوەکانیـــش »ئوممەتـ«ــــی 

ئیســـامین نەک شـــارۆمەند!، »ئوممەتـ«ــــی ئیســـامیش لـــە ڕوانگـــەی ئەوانەوە، 

ـــا  ـــەر یاس ـــە بەرانب ـــربدن ل ـــردن و کڕنۆش ـــی پێڕەویک ـــا ماف ـــە تەنی ـــە ک پێوانەیەک

ـــۆنگەیەوەیە  ـــەم س ـــا ل ـــر!. ئ ـــی ت ـــە و هیچ ـــدا هەی ـــی ئەوان ـــا دینییەکان و ڕێس

کـــە دەبینیـــن نەتـــەوە، رەگـــەز و کەمایەتییـــە دینـــی و مەزهەبیەکانـــی دەرەوەی 

ـــەوە  ـــن، بەپێچەوان ـــان ب ـــا ملکەجـــی بڕیارەکانی بازنـــەی دەســـەاڵت دەبـــێ تەنی

ـــای  ـــە یاس ـــەش ل ـــە ئەم ـــن ک ـــار دەکرێ ـــارب« و ... هەژم ـــد و موح ـــە »مولحی ب

کۆمـــاری ئیســـامیدا، ســـەرکوت و ریئاکســـیۆنی تونـــد و هۆڤانـــەی بەدواوەیـــە. 

ـــە  ـــرۆڤ دەکەوێت ـــە، م ـــەر دوو بنەماک ـــەرەتایی ه ـــەوەی س ـــی لێکدان ـــە بەپێ بۆی

ــەڵ  ــە گـ ــوا و لـ ــورگ دەخـ ــەڵ گـ ــە »لەگـ ــەی کـ ــدە کوردییـ ــەو پەنـ ــری ئـ بیـ

ـــت«. ـــین دەگێڕێ ـــڤانیش ش ش

ـــا  ـــرەدا، تەنی ـــە تۆتالیتێ ـــەو ڕێژیم ـــێبەری ئ ـــر س ـــە ژێ ـــژاردن ل ـــە هەڵب کەوات

بـــۆ خەماڵندنـــی ویرتینـــی نیـــزام و ڕووی دەرەوەی بینـــای سیاســـیی ئـــەو 

ڕێژیمەیـــە و زیاتـــر لـــە چـــوار دەیەیـــە کـــە دێموکراســـی، ئـــازادی و مافـــی 

ـــەم  ـــەوە ل ـــە گۆڕانکاریی ـــوا ب ـــە هی ـــت ب ـــار دەکرێ ـــی ناچ ـــل و خەڵک ـــرۆڤ پێش م

ـــی  ـــژاردە تێپەڕبووەکان ـــن و ب ـــدار ب ـــەدا بەش ـــی کراوان ـــە موهەندیس هەڵبژاردن
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نیـــزام لـــە پاڵوێنگـــەی وەلیـــی فەقیهـــی و شـــۆرای نیگابـــان پەســـند و لـــە نێـــوان 

ـــا  ـــە »هان ـــە ک ـــان پێناس ـــت هەم ـــرن. دروس ـــی هەڵبژێ ـــرت یەکێک ـــراپ و خراپ خ

ـــیتیەکاندا دەکات  ـــر و فاش ـــە تۆتالیتێ ـــە حکوومەت ـــژاردن ل ـــۆ هەڵب ـــت« ب ئارێن

ـــە،  ـــە خراپەک ـــان وای ـــرن، پێی ـــەڵ دەبژێ ـــە ه ـــک خراپەک ـــک خەڵ ـــت: »کاتێ و دەڵێ

ــەوە،  ــەاڵم بەپێچەوانـ ــەن، بـ ــێ بکـ ــی لـ ــێ داکۆکـ ــە و دەبـ ــان حەقیقەتـ هەمـ

ـــی  ـــۆ خراپرتبوون ـــرت ب ـــی باش ـــە دەرفەت ـــە، چونک ـــرتی بەدواوەی ـــەرکوتی پ س

ـــاختەیە،  ـــە س ـــەو پۆلێنبەندیی ـــاوی ئ ـــەرە بەرچ ـــەی ه ـــێنن«. منوون دەڕەخس

ـــاو  ـــە پێن ـــیە ل ـــی و رێفۆرمخوازیـ«ـ ـــە »توندئاژۆی ـــی، وات ـــە دووبەرەی ـــەرەدان ب پ

ــی  ــوو خولـ ــی هەمـ ــە کۆتایـ ــەاڵم لـ ــژاردن، بـ ــدووری هەڵبـ ــی تەنـ گەرمکردنـ

ـــک«  ـــە »کاربەڕێکەرێ ـــن ل ـــر، دەڵێ ـــێ درێژت ـــە پ ـــت ل ـــدا، دەس ـــاو هەڵبژاردن بەن

ـــن.  ـــرت نەبووی پ

بـــەم پێیـــە دوای چـــوار دەیـــە لـــە ئەزموونکـــردن و ناســـینی چییەتـــی 

ئـــەو ڕێژیمـــە، ناکرێـــت لـــە هەڵبژاردنەکانـــی وەکـــوو فاکتـــەری گۆڕانـــکاری، 

هاتنـــەدی هیـــوا و دادپـــەروەری و ســـەرکەوتنی ئیـــرادەی گـــەل ســـەیر بکرێـــت، 

ـــاو  ـــە پێن ـــم ل ـــۆ ڕێژی ـــت ب ـــار بێ ـــی لەب ـــس دەرفەتێک ـــت هەمدی ـــوو دەتوانێ بەڵک

خۆرێکخســـتنەوەی دووبـــارە و تاودانـــی ئەســـبی ســـەرکوت و تێرۆریزمـــی 

خـــۆی لـــەم دۆخـــە هەســـتیار و قەیراناوییـــەدا، بـــەاڵم بـــە ســـەرنجدان بـــە 

ــی  ــت خەڵکـ ــی و ...، پێناچێـ ــووری، کۆمەاڵیەتـ ــی، ئابـ ــۆکاری سیاسـ زۆر هـ

ــی  ــە تایبەتـ ــەاڵت بـ ــانیانی ڕۆژهـ ــوازان و ڕاسـ ــتی و ئازادیخـ ــران بەگشـ ئێـ

ــەرکوت  ــەت، دزی و گەندەڵـــی، سـ ــاوان، جینایـ ــی، تـ ــانییە بێامفـ ــەو ئاسـ بـ

و.... ئـــەو رێژیمـــە غەدارەیـــان لـــە بێـــر بچێـــت و بـــە بەشـــداریی خۆیـــان 

ئیعتبـــار، ڕەوایـــی و پێگـــەی بـــۆ بگەڕێننـــەوە. بەڵکـــوو دەکرێتـــە دەرفەتێـــک 

ـــرتین و  ـــە باش ـــی ک ـــی مەدەن ـــم و نافەرمانی ـــەڵ ڕێژی ـــەوە لەگ ـــۆ بەرەنگاربوون ب

ـــا«  ـــە دژی ئـــەو نیزامـــە ســـەرەڕۆیەیە و »ن کـــەم تێچووتریـــن ڕێـــگای خەبـــات ل

یەکـــی بەهێـــزی دیکەیـــە کـــە دەنگـــی لـــە هەمـــوو کات زیاتـــر لـــە ئاســـتی 

ــۆ و دەرەوەدا دەبیســـرتێت. نێوخـ
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ـــۆ باســـکردن  ـــە ب ـــە سیاســـی و فەلســـەفەییەکانی دیک ـــەی چەمک وەک زۆرب

ــارا و  ــی کەونـ ــۆ یۆنانـ ــەوە بـ ــەرەتا بگەڕێینـ ــێ سـ ــیش دەبـ ــە دێموکراسـ لـ

دەوڵـــەت شـــاری ئاتـــن. »دێموکراســـی لـــە وشـــەی دێمـــۆس demos(( بـــە 

مانـــای خەڵـــک و کراتـــس، یـــا کراســـی بـــە مانـــای دەســـەاڵت ســـەرچاوە 

ـــارە ببێتـــەوە ئـــەو ڕســـتەی  ـــە گشـــتیرتین پێناســـەدا کـــە زۆر دووب دەگرێـــت«. ل

ــی  ــت: »دێموکراسـ ــە دەڵێـ ــە کـ ــووی ئەمریکایـ ــەرکۆماری پێشـ ــن سـ لینکولـ

حکوومەتـــی خەڵـــک لـــە ڕێـــگای خەڵکـــەوە و بـــۆ خەڵکـــە«. دێموکراســـیی 

)دەوڵـــەت – شـــار(ی ئاتـــن لەگـــەڵ ئەمـــڕۆدا جیاوازیەکـــی زۆری هەیـــە، بـــە 

ـــک  ـــە خەڵ ـــرا، چونک ـــار دەک ـــتەوخۆ هەژم ـــیی ڕاس ـــە دێموکراس ـــە ب ـــک ک جۆرێ

لـــە گۆڕەپانـــی شـــاردا کـــۆ دەبوونـــەوە و بڕیـــاری پێویســـتیان دەدا، نابـــێ 

ـــییە  ـــە سیاس ـــەو چاالکیی ـــداربوون ل ـــۆ بەش ـــەدا ب ـــەو کات ـــت ل ـــان بچێ لەبیرم

ســـێ مەرجـــی »پیاوبـــوون، ئازادبـــوون )کوێلـــە نەبـــوون(، یۆنانیبـــوون« 

ـــی  ـــیی نوێنەرایەت ـــە دێموکراس ـــە ب ـــڕۆ ک ـــیی ئەم ـــوون. دێموکراس ـــت ب پێویس

دێموکراسی، حیزبی دێموکرات و دەزگای 

هەڵبژاردن

هەڵگورد ڕۆژهەاڵتی
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ــە  ــۆرم لـ ــە ڕیفـ ــازدەوە کـ ــەدەکانی شـ ــە دوای سـ ــە لـ ــت کـ ــار دەکرێـ هەژمـ

دینـــی مەســـیحییەتدا دەســـتی پێکردبـــوو، بـــۆ جارێکـــی دیکـــە تۆۆوەکـــەی 

ـــەدەی  ـــز )س ـــاس هاب ـــار، تۆم ـــدرا، »یەکەمج ـــی ڕوێن ـــەی مڕۆڤایەت ـــە کۆمەڵگ ل

ـــە  ـــی هێنای ـــی نوێنەرایەت ـــی چەمک ـــووفی بەریتان ـــی( فەیلەس ـــدەی زایین هەڤ

ئـــاراوە«.

دواتـــر لەڕێگـــەی زانایانـــی وەک جـــۆن الک، ژان ژاک رۆســـو، ڤۆلـــرت، 

ــزم  ــە ئایدۆلۆژیـــی لیرباڵیـ ــتوارت میـــل و زۆری دیکـ ــان ئسـ ــکیۆ، جـ مۆنتسـ

پـــەرەی پێـــدرا و دێموکراســـی وەک سیســـتمێک کـــە توانـــای باشـــرتی 

بـــۆ بەڕێوەبردنـــی کۆمەڵگـــە هەبـــوو وەک دار گەشـــەی کـــرد و لقوپـــۆی 

ــێبەری  ــر سـ ــای لەژێـ ــێکی دونیـ ــە بەشـ ــت کـ ــڕۆ گەیشـ ــە ئەمـ ــا بـ ــرد تـ کـ

خۆیـــدا حەواندووتـــەوە. دێموکراســـیش وەک زۆر ئایدیـــای دیکـــە بەرهەمـــی 

گەشـــەی بـــەردەوام و چاکســـازیی بەردەوامـــە، تەنیـــا بڕیارێکـــی سیاســـی 

یـــا تیۆرییەکـــی دوگـــم نییـــە، بەڵکـــوو بـــە گوێـــرەی دۆخ و ســـەردەم، 

هەروەهـــا کۆمەڵگـــەی جیـــاواز گۆڕانـــکاری بـــە ســـەر دا هاتـــووە. ئەمـــڕۆش 

بـــە گوێـــرەی ئـــەو پێشـــکەوتنانەی کـــە لـــە ئاســـتی جیـــاوازدا هاتوونەتـــە 

ـــەردەوام  ـــان ب ـــەی ژی ـــی دیک ـــەی الیەنەکان ـــیش وەک زۆرب ـــاراوە و دێموکراس ئ

بـــەرەوڕووی گرفـــت و تووشـــی تەنـــگ و چەڵەمـــەی نوێیـــە و هـــەوڵ دەدات 

چارەســـەری نوێـــش بدۆزێتـــەوە. لـــە باشـــییەکانی دێموکراســـی دەتوانیـــن 

ئامـــاژە بـــە دابینکردنـــی ئازادیـــی بیـــروڕا و وێکهەڵکـــردن بکەیـــن، کـــە بـــە 

ـــی  ـــن جیاوازی ـــن. گەورەتری ـــار دەکرێ ـــی هەژم ـــکەوتنی مرۆڤایەت ـــای پێش بنەم

ـــە  ـــەی ک ـــەو ئایدیایان ـــی ئ ـــە، بەتایبەت ـــی دیک ـــەڵ ئایدیاکان ـــی لەگ دێموکراس

یوتۆپیایـــەک بـــۆ مـــرۆڤ دروســـت دەکـــەن کـــە لەگـــەڵ ڕاســـتییەکانی کۆمەڵگـــە 

و جەوهـــەری مرۆڤـــدا یـــەک ناگرێتـــەوە و وزەی زۆری مرۆڤایەتـــی بـــە 

ـــە  ـــۆ گرفتەکان ـــەری ب ـــەوەی چارەس ـــی دیتن ـــەرقاڵ دەکات، دەرفەت ـــەوە س خۆی

ـــی  ـــە مرۆڤایەت ـــە ب ـــی دیک ـــەڵ ئایدیاکان ـــەراورد لەگ ـــە ب ـــرت ب ـــۆی ڕوون ـــە ئاس ک

ــێت. دەبەخشـ

بنەمـــای دێموکراســـیی پێشـــکەوتووی ئەمـــڕۆ خـــۆی لـــە حکوومەتـــی 

یاســـا، جیاوازیـــی دەســـەاڵتی یاســـادانان و جێبەجێکـــردن و دادوەری، 
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کۆنتڕۆڵکردنـــی ئـــەو دەســـەاڵتانە بەســـەر یەکـــرت، ئازادیـــی ڕادەڕبریـــن 

و میدیـــا، دروســـتکردنی دەرفەتـــی یەکســـان بـــۆ هەمـــوان، هەروەهـــا 

هەڵبژاردنـــی ئـــازاد و دێموکراتیکـــدا دەبینێتـــەوە. »گـــەر قبـــووڵ بکەیـــن کـــە 

ــی  ــی سیاسـ ــداری و کێبڕکێـ ــای بەشـ ــە مانـ ــردەوەدا بـ ــە کـ ــی لـ دێموکراسـ

ژمارەیـــەک لـــە گـــرووپ و ڕێکخـــراو بـــە مەبەســـتی وەدەســـتهێنانی هێـــز و 

بەڕێوەبردنـــی واڵت بـــە سیاســـەت و بۆچوونـــی هـــەرکام لـــەم گرووپانەیـــە، 

لـــەو حاڵـــەدا حیزبـــە سیاســـییەکان و هەڵبـــژاردن کاکڵـــە و چەقـــی ژیانـــی 

دێموکراتیـــک پێـــک دێنـــن.«

ـــی  ـــی دێموکراس ـــی ژیان ـــە کۆڵەکەکان ـــک ل ـــە یەکێ ـــە ب ـــی ک ـــی سیاس حیزب

ـــە  ـــی ل ـــە، بەتایبەت ـــە هەی ـــۆ کۆمەڵگ ـــی زۆری ب ـــت، گرینگییەک ـــار دەکرێ هەژم

ـــی  ـــازادی و ڕزگارکردن ـــی ئ ـــۆ بەدیهینان ـــات دەکات ب ـــە خەب ـــورددا ک ـــی ک دۆخ

ـــە  ـــەوە، چونک ـــات دەبێت ـــە چەندپ ـــەو گرینگیی ـــە بندەســـتی، ئ نیشـــتامنەکەی ل

ـــی  ـــە ئامانج ـــە ک ـــەرەکی نیی ـــی س ـــن ئامانج ـــە دەسەاڵتگەیش ـــا ب ـــرەدا تەنی لێ

ـــە  واڵتـــە ئـــازاد و پێشـــکەوتووەکاندا، بەڵکـــوو ڕزگارکردنـــی  هەمـــوو حیزبێکـــە ل

ـــەرەکییە،  ـــەم و س ـــی یەک ـــۆرەکان ئامانج ـــەرو  دیکتات ـــتی داگیرک ـــە دەس واڵت ل

هـــەر بۆیـــەش حیزبـــەکان و بەتایبەتـــی )حیزبـــی دێموکراتـــی کوردســـتانی 

ئێـــران( کـــە هیوایەکـــە بـــۆ بەدیهاتنـــی دێموکراســـی لـــە کوردســـتان و تەنانـــەت 

ــردوودا  ــەدەی ڕابـ ــە سـ ــێ چارەکـ ــە سـ ــان لـ ــی گرینگیـ ــدا ڕۆڵـ ــە ئێرانیشـ لـ

ـــە. ـــوودا هەی ـــەر داهات ـــە بەرانب ـــیان ل ـــیارەتییەکی قورسیش ـــووە و بەرپرس هەب

حیزبی دێموکرات

ـــەی دامەزرانـــی حیزبـــی دێموکراتـــی کوردســـتان لـــە ســـەر  لـــە بەیاننام

بنەمـــای کۆمەڵـــەی ژێـــکاف کـــە لـــە ٢5ی گەالوێـــژی ســـاڵی ١3٢٤ی 

هەتـــاوی، واتـــە بـــە ماوەیەکـــی کـــورت دوای گیرانـــی بێرلیـــن و خۆکـــۆژی 

هیتلێـــر دەرچـــوو، هاتـــووە کـــە »دونیـــــای دێموکراســـی ســــەرکەوت....... 

ئەمـڕۆ گەالنـی دنیـا لـە گـەورە و بچـووک دەیانهـەوێ لـەو ڕێگایـەی کـە بـەرەو 

ئـــــازادی خــۆش کــراوە کەڵــک وەربگــرن و لــەو بەڵێنییانــەی کــە بەهــۆی 

مەنشــــووری مێــژووی ئاتانتیکــەوە دراوە، ســــوود ببینــن و هەڵسـووڕاندنی 



15
خاکەلێوەی  ٢٧٢١

کاروبـــــاری خۆیــان بەدەســتەوە بگــرن و چارەنووســی خۆیــان بــە مەیــل 

و ویســـــتی خۆیـــــان دیـــــاری بکـــــەن.« حیزبـــی دێموکـــرات کـــە بە مەبەســـتی 

بـــە ئەنجامگەیاندنـــی خەباتـــی نەتـــەوەی کـــورد دامەزرابـــوو، دوای ماوەیەکـــی 

کـــورت ئەســـتێرەی گەشـــی مێـــژووی هاوچەرخـــی کـــورد واتـــە )کۆمـــاری 

ـــاوزەدی  ـــک ن ـــی دێموکراتی ـــاری میلل ـــە کۆم ـــەر ب ـــە زۆر نووس ـــتان(ی ک کوردس

ـــای  ـــەرەی دونی ـــە ب ـــۆی ل ـــەرەتاوە خ ـــە س ـــەر ل ـــزب ه ـــد. حی ـــەن، دامەزران دەک

پێشـــکەوتووی دێموکراســـیخوازدا زانیـــوە و تەنانـــەت لـــە بەیاننامـــەی 

دامەزراندنیـــدا ئازادیـــی گەلـــی کـــورد هـــەروەک گەالنـــی ئـــازادی دیکـــەی دنیـــا 

بـــە دوای ســـەرکەوتنی دنیـــای دێموکراســـیدا هیـــوا دەخوازێـــت. ســـەرەڕای 

دژواریـــی هەلومـــەرج و دۆخـــی کۆمەڵگـــەی ئـــەوکات، بنەمـــا گرینگەکانـــی 

ـــاواز و  ـــی جی ـــر و بۆچوون ـــە بی ـــن ل ـــە ڕێزگرت ـــای دێموکراســـی کـــە خـــۆی ل دنی

ـــان  ـــتی و پێکەوەژی ـــدن و ئاش ـــی ڕاگەیان ـــانی، ئازادی ـــی، یەکس ـــازادی سیاس ئ

ــتە  ــدا بەرجەسـ ــە پێکهاتـــەی حیزبـــی دێموکراتـ ــەوە، لـ ــددا دەبینیـ و ... هتـ

ببـــوون و بـــەو شـــێوەیە هەوڵـــی چەســـپاندنیان لـــە کۆمەڵگـــەدا دەدرا. 

ــا و  ــەوای زانـ ــێدارەدانی پێشـ ــار و لەسـ ــی کۆمـ ــی تەمەنـ ــەرەڕای کەمیـ سـ

ـــە  ـــێ چارەک ـــی س ـــەر خەبات ـــە لەس ـــی بێوێن ـــان کاریگەرییەک ـــوو، توانی لێهات

ــە  ــزب بـ ــی حیـ ــی خەباتـ ــن، بەردەوامیـ ــزب دابنێـ ــردووی حیـ ــەدەی ڕابـ سـ

ـــەو  ـــێک ل ـــە بەش ـــییەت ب ـــی و دێموکراس ـــی نەتەوەی ـــۆ پرس ـــات ب ـــی خەب مۆرک

کاریگەرییـــە هەژمـــار دەکرێـــن. 

دێموکراســـی کـــە بـــە ڕەهەندێکـــی ناســـنامەی حیـــزب دادەنرێـــت، 

و  پێشخســـن  هەوڵـــی  بـــەردەوام  زۆر،  نشـــێوی  و  هـــەوارز  ســـەرەڕای 

جێگیرترکـــردن و بـــە دامەزراوەکردنـــی دراوە. لـــە دوای پێشـــەوای نەمـــر، ڕۆڵـــی 

ـــەو  ـــری ئ ـــپاندنی زیات ـــە چەس ـــر، ل ـــملووی نەم ـــۆر قاس ـــەزن دکت ـــەری م ڕێب

دێموکراســـیەتە لـــە ئاســـتی جیـــاوازدا بەرچـــاوە، ئـــەو کاریگەرییـــە وێـــڕای 

ـــی  ـــەر بزاڤ ـــی لەس ـــوێندانەرییەکی ئەرێن ـــزب، ش ـــەر حی ـــە س ـــوێندانەری ل ش

کـــورد دانـــا تاکـــوو وەک بزاڤێکـــی ڕەوای پێشـــکەوتنخوازانە لـــە ئاســـتی نێوخـــۆ 

ـــات  ـــە خەب ـــە ســـەدە ل ـــەر دوای ســـێ چارەک ـــت. ئەگ ـــای دەرەوە بنارسێ و دونی

هـــەر جووڵەیەکـــی حیزبـــی دێموکـــرات لەنێـــو خەڵکـــدا هیـــوا دەئافرێنـــێ، 

دێموکراسیش 

وەک زۆر ئایدیای 

دیکە بەرهەمی 

گەشەی بەردەوام 

و چاکسازیی 

بەردەوامە، تەنیا 

بڕیارێکی سیاسی 

یا تیۆرییەکی 

دوگم نییە، بەڵکوو 

بە گوێرەی دۆخ و 

سەردەم، هەروەها 

کۆمەڵگەی جیاواز 

گۆڕانکاری بە 

سەر دا هاتووە
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ــە  ــر لـ ــی نەمـ ــی ڕێبەرانـ ــوێندانەریی هەوڵـ ــۆ شـ ــەوە بـ ــێکی دەگەڕێتـ بەشـ

ــەل  ــە گـ ــدا. چونکـ ــە نێوخـــۆی حیزبـ ــپاندنی دێموکراســـی لـ ــر چەسـ زیاتـ

دەبینـــێ ئارمانەکانـــی حیـــزب لەوانـــە دێموکراســـی زیاتـــر لـــە جەوهـــەری 

ـــوەی  ـــدا بەڕێ ـــو خۆی ـــۆی لەنێ ـــۆ خ ـــزب ب ـــە حی ـــوێنێکن ک ـــەز، ڕێوش ـــەر کاغ س

ـــەڵ  ـــزب لەگ ـــتگۆیی حی ـــەملاندنی ڕاس ـــۆ س ـــە ب ـــتییە بەڵگەی ـــەم ڕاس ـــات. ئ دەب

خەڵـــک و ڕێبازیـــدا.

کۆنگـــرەکان لـــە ژیانـــی سیاســـی و دێموکراتیکـــی حیزبـــی دێموکراتـــدا 

ڕۆڵـــی گرینـــگ دەگێـــڕن، هەوڵەکانـــی ڕێبـــەری نەمـــر دکتـــور قاســـملوو لـــە 

کۆنفرانســـی ســـێیەمدا بـــۆ پەســـندکردنی پەیـــڕەو ئەساســـنەمەیەکی نـــوێ 

ــی  ــڕوات، بەرێوەبردنـ ــوون بـ ــە دامەزراوەبـ ــەرەوە بـ ــزب بـ ــەوەی حیـ ــۆ ئـ بـ

ـــەاڵت و  ـــتانی ڕۆژه ـــۆی کوردس ـــە نێوخ ـــوارەم ل ـــرەی چ ـــەرکەوتوانەی کۆنگ س

ـــتی  ـــە مەبەس ـــاراوە ب ـــووە ئ ـــە هاتب ـــاوە ک ـــەم م ـــی ک ـــێبەری ئازادییەک ـــر س لەژێ

جەختکـــردن لەســـەر پرســـی نەتەوەیـــی و بەردەوامیـــی خەبـــات و بەرگریکـــردن 

لـــە بەرانبـــەر هێـــرش و فەتـــوای جیهـــادی خومینـــی، پەســـندکردنی 

سۆســـیالیزمی دێموکرتیـــک لـــە کۆنگـــرەی شەشـــدا کـــە ڕێبازێکـــی فیکـــری 

ـــتدا  ـــرەی هەش ـــە کۆنگ ـــا ل ـــرد، هەروەه ـــاری ک ـــزب دی ـــۆ حی ـــکەوتوانەی ب پێش

ـــوو،  ـــت ب ـــدا دروس ـــتمی دەنگدان ـــە سیس ـــەی ل ـــەو گۆڕانکاریی ـــرەی ئ ـــە گوێ ب

لـــە کۆنگـــرەی نۆیەمـــدا بـــە پەســـندکردنی ڕاپۆرتێکـــی کۆمیتـــەی ناوەنـــدی 

ـــە دۆســـت و  ـــەوەی ب ـــۆ ئ ـــوو ب ـــە شـــێوەی پوخـــت وەاڵمـــدەرەوەی ســـەردەم ب ب

ـــە.  ـــەر بەردەوام ـــملووش ه ـــۆر قاس ـــات دوای دکت ـــە خەب ـــەملێنێ ک ـــن بس دوژم

پەســـندکردنی دروشـــمی فیدراڵـــی لـــە کۆنگـــرەی ســـێزدە، هەروەهـــا گۆڕێنـــی 

ـــی  ـــتگەی گرینگ ـــوو وێس ـــازدەدا، هەم ـــرەی ش ـــە کۆنگ ـــڕی ل ـــەی کارگێ پێکهات

ـــرە  ـــی کۆنگ ـــە دەنگ ـــێکی زۆر ب ـــە دوای باس ـــن ک ـــی دێموکرات ـــۆی حیزب نێوخ

یەکایـــی کراونەتـــەوە. ئـــەو تابلۆیـــە نیشـــان دەدات پەنابـــردن بـــۆ دەنگـــی 

ـــرە،  ـــە کۆنگ ـــەکان ل ـــە گرینگ ـــەندکردنی بابەت ـــزب و پەس ـــو حی ـــان لەنێ ئەندام

هەروەهـــا هەڵبژاردنـــی بەردەوامـــی بەڕێوەبەرانـــی حیـــزب لـــە کۆنگرەکانـــدا 

ـــار  ـــرات هەژم ـــی دێموک ـــو حیزب ـــیەتی نێ ـــڕاوی دێموکراس ـــێکی دانەب ـــە بەش ب

ـــت.  دەکرێ

لە بەیاننامەی 

دامەزرانی حیزبی 

دێموکراتی 

کوردستان لە سەر 

بنەمای کۆمەڵەی 

ژێکاف کە لە ٢5ی 

گەالوێژی ساڵی 

١3٢4ی هەتاوی، 

واتە بە ماوەیەکی 

کورت دوای 

گیرانی بێرلین و 

خۆکۆژی هیتلێر 

دەرچوو، هاتووە 

کە »دونیــای 

دێموکراسی 

سـەرکەوت
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لـــە درێـــژەی هەوڵەکانـــی حیـــزب بـــۆ پەرەپێدانـــی دێموکراســـیەتی 

ــانی  ــرەی )ڕاسـ ــە کۆنگـ ــە بـ ــۆی کـ ــازدەی خـ ــرەی شـ ــە کۆنگـ ــی لـ نێوخۆیـ

ـــر  ـــرد و دوات ـــند ک ـــۆی پەس ـــی خ ـــەی نوێ ـــوو، پێکهات ـــاوزەد کراب ـــەاڵت( ن ڕۆژه

خســـتییە بـــواری جێبەجێکردنـــەوە. ئـــەو پێکهاتەیـــە لـــە چەنـــد ئاســـتی 

ـــە دەنگـــی ڕاســـتەوخۆی  ـــاوازی وەکـــوو هەڵبژێرانـــی لێپـــررساوی حیـــزب ب جی

هەمـــوو ئەندامانـــی کۆنگـــرە، دابەشـــکردنی دەســـەاڵت، گرینگیـــدان بـــە 

ـــن  ـــی چەندی ـــا دامەزراندن ـــپۆڕی، هەروەه ـــە پس ـــدان ب ـــاتەوەری، گرینگی یاس

ـــری و  ـــا دەزگای چاوەدێ ـــژاردن و هەروەه ـــە دەزگای هەڵب ـــوێ لەوان ـــی ن ئۆرگان

بەدواداچـــوون بـــە هەنگاوێکـــی دیکـــەی حیـــزب بـــۆ پـــەرەدان بـــە دێموکراســـیی 

ــتە،  ــر مەبەسـ ــەدا زیاتـ ــەو بابەتـ ــەوەی لـ ــت. ئـ ــار دەکرێـ ــۆی هەژمـ نێوخـ

ـــە  ـــتەوخۆی ب ـــی ڕاس ـــە پەیوەندی ـــە ک ـــەر دەزگای هەڵبژاردن ـــتنە س تیشکخس

پەرەپێدانـــی زیاتـــری دێموکراســـیی نێوخـــۆی حیـــزب هەیـــە.

دەزگای هەڵبژاردن

دێموکراســـی وەک پڕۆســـەیەکی بـــەردەوام کـــە هەوڵـــی بەرەوپێشـــچوون 

و چارەســـەری گرفتـــەکان دەدات، زۆر بنەمـــای گرینگـــی هەیـــە، هەڵبـــژاردن 

یەکێـــک لـــەو بنەمـــا گرینگانەیـــە کـــە یاســـا و ڕێســـای تایبـــەت بـــە خـــۆی 

ــەاڵتی  ــە دەسـ ــە کـ ــانەی ئەوەیـ ــژاردن نیشـ ــی هەڵبـ ــە. »بەڕێوەچوونـ هەیـ

ـــە خەڵکـــەوە ســـەرچاوە دەگـــرێ و ئەوانیـــش دەپارێـــزرێ  سیاســـی هەمیشـــە ل

ـــێ  ـــەمتەداران دەب ـــە سیاس ـــن ک ـــەوە خەڵک ـــە ئ ـــە ک ـــەم بابەتەش ـــانەی ئ و نیش

ـــو  ـــەوە لەنێ ـــر زەمان ـــە دێ ـــەش ل ـــەو بنەمای ـــن.« ئ ـــدەر ب ـــدا وەاڵم ـــە بەرانبەریان ل

ـــە  ـــدا ک ـــی حیزب ـــەی نوێ ـــە پێکهات ـــدراوە، ل ـــی پێ ـــدا گرینگی ـــی دێموکرات حیزب

ـــەدا  ـــەو گرینگیپێدان ـــنایی ئ ـــر ڕۆش ـــرا، لەژێ ـــند ک ـــازدەدا پەس ـــرەی ش ـــە کۆنگ ل

ـــە مەبەســـتی بەڕێوەبردنـــی هەرچـــی باشـــرت، یاســـایی  دەزگایەکـــی تایبـــەت ب

ـــرا.  ـــاری ک ـــوارە دی ـــەو ب ـــنااڵنەتری ئ و پڕۆفیش

ئـــەم دەزگایـــە کـــە دواتـــر دامـــەزرا لـــە ڕێـــگای ئایینامـــەی تایبـــەت بـــە 

خـــۆی کـــە لـــە الیـــەن ناوەنـــدی سیاســـییەوە پەســـند کـــراوە، لـــە ئاســـتی 

جیـــاوازدا دەســـتی بـــە کارەکانـــی خـــۆی کـــردووە. هەڵبـــژاردن کـــە یەکێـــک 
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لـــە بنەمـــا گرینگەکانـــی دێموکراســـییە لـــە دنیـــای ئێســـتادا و لـــە ئاســـتی 

ـــتی  ـــۆز و وردە، پێویس ـــی ئاڵ ـــی تەکنیکی ـــە کارێک ـــەوەی ک ـــڕای ئ ـــاوازدا وێ جی

ــی  ــەو ئازادبوونـ ــە، »دادگەرانـ ــەت و دادگەرانەیـ ــای تایبـ ــا و ڕێسـ ــە یاسـ بـ

هەڵبـــژاردن بەســـرتاوەتەوە بـــە چونیەتیـــی بەڕێوەبردنـــی، بـــەو مانایـــە 

ـــە  ـــت و ل ـــوە دەچێ ـــۆن بەڕێ ـــردەوە چ ـــە ک ـــژاردن ب ـــی هەڵب ـــەر دوەرەیەک ـــە ه ک

ــتەبەرکردنی بێایەنـــی و  ــاوی دەنگـــدەران و دەسـ قوناخـــی تۆمارکردنـــی نـ

بـــە هەندگرتنـــی قانـــوون و دووری لـــە هەرچەشـــنە فڕوفێڵێـــک کـــە ڕاســـتی 

ئەنجامـــی هەڵبـــژاردن نەخاتـــە شـــک و گومانـــەوە.«

دەزگای هەڵبژاردنیـــش هـــەر لـــە ڕۆژی یەکەمـــی دەســـتبەکاربوونی لـــە 

ڕێگـــەی ئـــەو یاســـایانەی کـــە لـــە ناوەنـــدی سیاســـی چ وەک ئاییننامـــەی 

ــی  ــران، هەوڵـ ــند کـ ــژاردن پەسـ ــایی هەڵبـ ــەی یاسـ دەزگا و چ وەک ڕێکارنامـ

ــۆ  ــج بـ ــەکان وەک ئامانـ ــی هەڵبژاردنـ ــرت بەڕێوەچوونـ ــی باشـ داوە چۆنیەتیـ

خـــۆی دیـــاری بـــکات و لـــەو ڕێگەیـــەوە گرینگـــی بـــدات بـــە دابینکـــردن و 

ـــەروەری  ـــی دادپ ـــران، دابینکردن ـــدەران و دەنگوەرگ ـــی دەنگ ـــتنی مافەکان پاراس

پارســـتنی  هەڵبـــژاردن،  پرۆســـەی  بەڕێوەچوونـــی  لـــە  شـــەفافیەت  و 

ــرتی  ــی باشـ ــەکان، بەڕێوەبردنـ ــە هەڵبژاردنـ ــا لـ ــەروەریی یاسـ ــڵی سـ ئەسـ

ـــووری  ـــە کولت ـــەدان ب ـــا گەش ـــەوە، هەروەه ـــەڕووی تەکنیکیی ـــەکان ل هەڵبژاردن

ـــی  ـــە بەڕێوەبردن ـــدا ل ـــەو دەزگایەش ـــی ئ ـــن ئەزموون ـــە یەکەمی ـــی. ل دێموکراس

ــی  ــە هەرێمـ ــزب لـ ــکرای حیـ ــتنی ئاشـ ــی ڕێکخسـ ــی کۆمیتەکانـ هەڵبژاردنـ

کوردســـتان، توانیویەتـــی بەشـــی هـــەرە زۆری ئـــەو ئامانجانـــە دەســـتەبەر 

بـــکات.

ـــزب  ـــاری حی ـــوو کاروب ـــی هەم ـــی بەڕێوەبردن ـــە دامەزراوەی ـــە یاســـایی و ب ب

لەژێـــر چەتـــری دێموکراســـیدا لـــە زۆر ڕووە گرینگـــی هەیـــە، ئـــەم پرســـە وێـــڕای 

ـــە  ـــەش ل ـــەر کۆمەڵگ ـــوێندانەری لەس ـــزب، ش ـــکەوتوویی حی ـــەملاندنی پێش س

ـــووری  ـــە کولت ـــتی ب ـــی پێویس ـــەر دێموکراس ـــت. ئەگ ـــاوازدا دادەنێ ـــتی جی ئاس

یاســـاتەوەری و تولێرانـــس هەبێـــت، هەبوونـــی ئـــەو بنەمایەنـــە لەنێـــو 

ـــو کۆمەڵگەشـــدا، ئەگـــەری  ـــە لەنێ ـــەو تۆیان ـــی ئ ـــە هـــۆی چاندن ـــدا دەبێت حیزب

ـــرەوی  ـــە گ ـــتاندا ل ـــووی کوردس ـــە داهات ـــی واڵت ل ـــەرکەوتووانە بەڕێوەبردن س
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بـــە دامەزراوەیبوونـــدا بێـــت، هەبوونـــی دەزگای وەک دەزگای هەڵبـــژاردن 

و بـــەردەوام پەرەپێدانیـــان لەنێـــو حیـــزب، بـــە بناغـــەی دروســـتکردن و 

ــار  ــتاندا هەژمـ بنیاتنانـــی کولتـــووری دێموکراســـی لـــە داهاتـــووی کوردسـ

دەکرێـــت. ئەگـــەر دێموکراســـی پێویســـتی بـــە تەمریـــن و فێربوونـــی بـــەردەوام 

ـــر  ـــی زیات ـــوون و خۆپێگەیاندن ـــە ئەزم ـــێ ب ـــتا دەب ـــەی ئێس ـــەو قوناغ ـــت، ئ بێ

ـــوو. ـــۆ داهات ب

ـــت  ـــدا دروس ـــو خەڵک ـــوا لەنێ ـــەش هی ـــە و زۆری دیک ـــەو خااڵن ـــووی ئ هەم

ــە  ــەرکەوتوانە کـ ــی سـ ــە بەڕێوەچوونێکـ ــۆڕش بـ ــدی شـ ــە ناوەنـ ــەن کـ دەکـ

هەیەتـــی، داهاتوویەکـــی گـــەش بـــۆ کۆمەڵگـــە دروســـت دەکات. پێکهاتـــەی 

نـــوێ بەگشـــتی و دەزگای هەڵبـــژاردن بەتایبەتـــی، بـــە منوونـــەی ئـــەو 

بەڕێوەبردنـــە ســـەرکەوتووە هەژمـــار دەکرێـــت. لـــە هەمـــووی گرینگـــرت کـــە 

خاڵـــە ئەرێنـــی و ســـەرکەوتووەکان بـــاس دەکەیـــن، بـــەو مانەیـــە نییـــە کـــە 

ــێ  ــوو نابـ ــی، بەڵکـ ــی کۆتایـ ــە خاڵـ ــتوون بـ ــا گەیشـ ــە یـ ــووڕی نییـ کەموکـ

ــە  ــردن، بـ ــامن کـ ــە باسـ ــەی کـ ــەو بابەتانـ ــەی ئـ ــت زۆربـ ــان بچێـ لەبیرمـ

ــە  ــتیان بـ ــدوون، پێویسـ ــەردەوام و زینـ ــەی بـ ــی پڕۆسـ ــی دێموکراسـ تایبەتـ

ـــە  ـــە دەبێت ـــرتکردنە، ک ـــەردەوام و باش ـــەوەی ب ـــن و پێداچوون ـــە لەخۆگرت ڕەخن

هـــۆی ئـــەوەی کـــە ســـبەینێامن لـــە ئەمـــڕۆ باشـــرت بێـــت، بـــەاڵم ئـــەوەی 

ـــە  ـــی دێموکرات ـــزی حیزب ـــیلی بەهێ ـــتەیە، پوتانس ـــر بەرجەس ـــن زیات ـــەالی م ل

بـــۆ ئـــەوەی ئـــەو پرۆســـانە بـــەردەوام بـــەرەو پێشـــەوە ببـــات. 

ـــە  ـــڕۆ ک ـــا ئەم ـــەوە ت ـــی دامەزراندنیی ـــە ڕۆژی یەکەم ـــرات ل ـــی دێموک حیزب

ـــتەم  ـــی ئەس ـــەر زۆر قۆناغ ـــردووە، بەس ـــرۆز ک ـــۆی پی ـــاڵەی خ ـــی ٧5 س یۆبیل

ـــە  ـــێک ل ـــە و بەش ـــەوەی وەک ڕێچک ـــەاڵم ئ ـــووە، ب ـــەڕ ب ـــیودا تێپ ـــەوراز و نش و ه

ناســـنامەی حیـــزب لـــە جەوهـــەری حیزبـــدا ماوەتـــەوە و ڕەنگدانـــەوەی لەســـەر 

سیاســـەت و بڕیـــار و خەباتـــی هەبـــووە، پرســـی نەتەوایەتـــی و دێموکراســـیەتی 

نێوخۆیـــی دێموکراتـــە کـــە پێویســـن بـــۆ بـــوون بـــە چوارچێوەیـــەک کـــە 

ــز و  ــێنێتەوە، هێـ ــەردەوام بگەشـ ــە بـ ــو کۆمەڵگـ ــوای ڕزگاریـــی واڵت لەنێـ هیـ

ـــا  ـــە، ت ـــە ڕەوایان ـــەو ئامانج ـــی ئ ـــۆ بەدیهێنان ـــات ب ـــک بخ ـــە ڕێ وزەی کۆمەڵگ

خەباتی ڕەوای گەلەکەمان بە ئامانج بگات. 

دێموکراسی زیاتر 

لە جەوهەری 

سەر کاغەز، 

ڕێوشوێنێکن کە 

حیزب بۆ خۆی 

لەنێو خۆیدا 

بەڕێوەی دەبات
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بەرەبـــەرە لـــە کاتـــی بەڕێوەچوونـــی ســـێزدەیەمین دەورەی بەنـــاو 

هەڵبژاردنـــی ســـەرکۆماریی ئێـــران نێزیـــک دەبینـــەوە و یاســـا و رێســـاکان 

ــا و دەســـەاڵتن کـــە زیاتـــر لـــە چـــوار  و بەڕێوەبەرانـــی، هەمـــان یاسـ

دەیەیـــە بـــە ســـەر گەالنـــی ئێـــران و یـــەک لەوانیـــش گەلـــی کـــورددا 

ــەرەتای  ــە سـ ــران لـ ــتانی ئێـ ــی کوردسـ ــی دێموکراتـ ــەپاون. حیزبـ سـ

ـــی و  ـــینی چییەت ـــە ناس ـــتا، ب ـــا ئێس ـــەوە ت ـــەو رێژیم ـــەرکاری ئ ـــە س هاتن

نێوەڕۆکـــی رێژیمـــی ئیســـامیی ئێـــران، هەڵبژاردنەکانـــی ئـــەو رێژیمـــەی 

بـــە شـــانۆگەری وەســـف کـــردووە و بـــەردەوام بایکۆتـــی کـــردووە. لـــەم 

وتۆوێـــژەدا بەڕێـــز حەســـەن شـــەرەفی، جێگـــری یەکەمـــی لێپـــررساو 

ــی  ــرات، هۆکارەکانـ ــی دێموکـ ــیی حیزبـ ــی ناوەنـــدی سیاسـ و بەرپرسـ

ــۆ  ــی بـ ــی دێموکراتـ ــتی حیزبـ ــا هەڵوێسـ ــەتە و هەروەهـ ــەم سیاسـ ئـ

هەڵبژاردنەکانـــی ئەمجـــارەی رێژیـــم ڕون دەکاتـــەوە.   

ســـەرەتا بەڕێزیـــان هـــۆکاری بەشـــداریکردنی حیـــزب لـــە هەڵبژاردنـــی 

ڕیفۆرمخوازان هەر ناویان ڕیفۆرمخواز بوو و 

هیچ نێوەڕۆکێکی ئیسالحاتیی واقعییان نەبوو

 حەسەن شەرەفی:

هەڵبژاردن
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ســـەرەتای شۆڕشـــی )دوای ڕووخانـــی ڕێژیمـــی پاشـــایەتی( بـــەم 

شـــێوەیە ڕوون کـــردەوە:

دوای ڕووخانـــی ڕێژیمـــی پاشـــایەتی لـــە ئێـــران لـــە کاتێکـــدا کـــە 

هێشـــتا ڕێژیمـــی نـــوێ بـــە تـــەواوی جێگیـــر نەببـــوو و کـــەش و هەوایەکـــی 

ــە  ــایەتییەکان لـ ــزب و کەسـ ــداریی حیـ ــۆ بەشـ ــار بـ ــەک لەبـ ــا ڕادەیـ تـ

ـــان  ـــی ئازادانەی ـــک دەرەتانـــی دەنگدان ـــدا ڕەخســـابوو، خەڵ هەڵبژاردنەکان

ـــزب و  ـــەر حی ـــا ه ـــوو ت ـــک ب ـــەوەش دەرفەتێ ـــوو، ئ ـــت نەکراب ـــی بەربەس لێ

ڕێکخـــراو و کەســـایەتییەک لـــەو هەڵبژاردنـــەدا بەشـــدار بـــن و ســـەنگ 

و قەبـــارەی خۆیـــان لـــە کۆمەڵـــگادا بخەنـــە بـــەر تاقیکارییـــەوە. بۆیـــە 

حیزبیـــش لـــەو هەڵبژاردنانـــەدا بەشـــداریی کـــرد و ئاکامەکـــەی ئـــەوە 

بـــوو کـــە دوکتـــور قاســـملوو وەک کاندیـــدی حیـــزب بـــۆ مەجلیســـی 

خوبـــرەگان لـــە پارێـــزگای ئۆرمیـــە هەڵبژێـــردرا و کاندیداکانـــی حیزبیـــش 

ــی  ــان دەنگـ ــتان توانییـ ــارەکانی کوردسـ ــەرە زۆری شـ ــەی هـ ــە زۆربـ لـ

ــن.  ــن و هەڵبژێردرێـ ــت بێنـ ــۆ مەجلیـــس وەدەسـ ــک بـ متامنـــەی خەڵـ

بـــەاڵم بەداخـــەوە خومەینـــی بـــە هەڕەشـــە و بەربەســـت دروســـتکردن بـــۆ 

ـــت  ـــی بەربەس ـــداریی لێ ـــگای بەش ـــملوو، ڕێ ـــور قاس ـــی دوکت ئامادەبوون

ـــدرا  ـــاوە ڕاگەیەن ـــیش هەڵوەش ـــی مەجلس ـــتی هەڵبژاردنەکان ـــرد و بەگش ک

ـــە ئامادەبوونـــی کاندیداتـــۆرە هەڵبژێـــردراوەکان نـــەدرا. و ڕێگـــە ب

ـــوەڕۆک و  ـــا نێ ـــد ت ـــدی خایان ـــە، چەن ـــیارەی ک ـــەو پرس ـــی ئ ـــە واڵم ل

چییەتیـــی ئـــەو ڕێژیمـــە بـــۆ حیـــزب ڕوون ببێـــت و بڕیـــاری بایکۆتـــی 

بـــدات، بەڕێزیـــان وەهـــای واڵم دایـــەوە کـــە، »ئەگـــەر مەبەســـت 

ـــەوە  ـــە، ئ ـــتانی ئێران ـــی کوردس ـــی دێموکرات ـــتان و حیزب ـــی کوردس خەڵک

دەبـــێ بڵێیـــن هـــەر لـــە ســـەرەتاوە بۆیـــان ڕوون بـــوو کـــە ڕێژیمێکـــی 

ئیدئۆلۆژیکـــی ئایینزایـــی نـــە دەتوانێـــت دێمۆکراســـی دابیـــن بـــکات و نـــە 

ـــکات،  ـــن ب ـــە دابی ـــی دیک ـــورد و نەتەوەکان ـــەوەی ک ـــی نەت ـــت ماف دەتوانێ

نـــەک هـــەر دابیـــن نـــاکات بەڵکـــوو لـــە دژیـــان دەوەســـتێتەوە. هـــەر 

ـــتان  ـــی کوردس ـــران و خەڵک ـــتانی ئێ ـــی کوردس ـــی دێموکرات ـــە حیزب بۆی

ـــی  ـــۆ جێگیربوون ـــتێنی ب ـــە بەس ـــوون ک ـــدار نەب ـــەدا بەش ـــەو ڕیفراندۆم ل
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ـــا. بـــەاڵم ئەگـــەر مەبەســـت خەڵکـــی  ـــەو بابەتـــە پێـــک دەهێن ڕێژیمێکـــی ل

ئێرانـــە بـــە گشـــتی چەنـــد ســـاڵی کێشـــا تـــا بەشـــێک لـــە حیـــزب و 

ــە  ــەو ڕێژیمـ ــی ئـ ــە نێوەرۆکـ ــران لـ ــایەتییەکانی ئێـ ــراو و کەسـ ڕێکخـ

ـــران زۆربـــەی  ـــە ئێ ـــە تێبگـــەن. کۆمەاڵنـــی خەڵکیـــش ل بەمجـــۆرە کـــە هەی

ــدەری  ــران و تێکـ ــەری ئێـ ــە وێرانکـ ــزارن و بـ ــە بێـ ــەو ڕێژیمـ ــتا لـ ئێسـ

ئارامیـــی ناوچـــە و شـــپرزەکردنی ژیـــان و گوزەرانـــی خەڵکـــی ئێرانـــی 

ـــر  ـــێک زووت ـــەک، بەش ـــەر الی ـــەوەی ه ـــی لێکدان ـــی بەپێ ـــە کورت ـــن. ب دەزان

و بەشـــێک  بـــە مەوداتـــر لەوانـــی دیکـــە، نێوەڕۆکـــی زاڵامنـــەی ئـــەو 

ـــە  ـــم ب ـــە ڕێژی ـــەر ب ـــان بەرانب ـــتا ڕوانگەی ـــەوت و ئێس ـــۆ دەرک ـــان ب ڕێژیمەی

جۆرێکـــی دیکەیـــە«.

ـــەرەتا  ـــەکان س ـــە کوردیی ـــی الیەن ـــە تایبەت ـــتا و ب ـــیۆنی ئێس ئۆپۆزیس

چەنـــدە لەگـــەڵ هەڵوێســـت و دیـــدی حیـــزب بەنیســـبەت ڕێژیـــم 

ـــەو  ـــی ل ـــان ناکۆک ـــوو ی ـــێوەیان هەب ـــتی هاوش ـــان هەڵوێس ـــویی« ی »همس

ـــەم  ـــوو کـــە واڵمەکـــەی ب ـــە ب ـــوو، پرســـیارێکی دیک ـــدە ب ـــەدا چەن پێوەندیی

شـــێوەیە بـــوو: الیەنـــە کوردییـــەکان هـــەر لـــە ســـەرەتاوە بۆچوونیـــان 

ـــزب  ـــەاڵم حی ـــوو، ب ـــزب نەب ـــی حی ـــەڵ بۆچوون ـــی زۆری لەگ جیاوازییەک

و ڕێکخراوەکانـــی ئۆپۆزیســـیۆنی ئێـــران ئـــەوکات بـــە کەمـــی لەگـــەڵ 

ـــەت  ـــێک تەنان ـــوون و بەش ـــاوڕا ب ـــزب ه ـــەی حی ـــتی واقیعبینان هەڵوێس

ــەڕی، پـــرت  ــان تێپـ ــی کات و زەمـ ــەاڵم هەرچـ ــرد، بـ ــیان دەکـ دژایەتیشـ

ــە هەڵوێســـتی واقیعبینانـــەی حیـــزب ئاشـــنا بـــوون و تەنانـــەت  بـ

بەشـــێکی بەرچاویشـــیان دواتـــر بوونـــە هـــاوڕا، بـــە جۆرێـــک ئێســـتا 

دان بـــە هەڵـــەی ئەوکاتـــی خۆیـــان و دروســـتیی هەڵوێســـتی حیزبـــی 

دێموکراتـــی کوردســـتانی ئێـــران دادەنێـــن.

کاک حەســـەن شـــەرەفی لـــە واڵمـــی ئـــەو پرســـیارەی کـــە ئایـــا کایـــەی 

ــەکان و  ــە کوردییـ ــدی الیەنـ ــە دیـ ــولگەرایی لـ ــاڵحتەڵەبی - ئوسـ ئیسـ

ـــی  ـــەوە: حیزب ـــی دای ـــا واڵم ـــووە، وەه ـــی پێهات ـــتان کۆتای ـــی کوردس خەڵک

دێموکراتـــی کوردســـتانی ئێـــران هـــەر لـــە ســـەرەتاوە بـــاوەڕی بـــەوە 

نەبـــووە کـــە ڕێژیمـــی کۆمـــاری ئیســـامیی ئێـــران ئاڵوگـــۆڕ هەڵگـــرە، 

ڕێژیمێکی 

ئیدئۆلۆژیکی 

ئایینزایی 

نە دەتوانێت 

دێموکراسی 

دابین بکات و نە 

دەتوانێت مافی 

نەتەوەی کورد و 

نەتەوەکانی دیکە 

دابین بکات، نەک 

هەر دابین ناکات 

بەڵکوو لە دژیان 

دەوەستێتەوە.
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ــوو و  ــواز بـ ــان ڕیفۆرمخـ ــەر ناویـ ــش هـ ــەوەش ڕیفۆرمخوازانیـ ــا لـ جیـ

ـــەت  ـــە ق ـــەر بۆی ـــوو، ه ـــان نەب ـــاحاتیی واقعیی ـــی ئیس ـــچ نێوەڕۆکێک هی

ـــک  ـــن و چ ئاڵۆگۆڕێ ـــامی ناڕازی ـــاری ئیس ـــی کۆم ـــە چی ـــە ل ـــووە ک نەیانوت

ـــان  ـــە هەوڵدامن ـــوت ک ـــەوی دەی ـــێن مووس ـــا میرحوس ـــن. تەنی ـــک دێن پێ

بـــۆ گەڕانـــەوە بـــۆ ســـەردەمی زێڕینـــی خومێنییـــە کـــە ئـــەوەش نـــەک 

ـــە  ـــەوەی ڕێژیم ـــوو نیشـــانەی قەتیـــس مان ـــادات، بەڵک ـــۆڕ ن ـــای ئاڵوگ مان

ـــەش  ـــەو حاڵ ـــەکان. ب ـــە مرۆڤیی ـــی و ماف ـــازادی، نەتەوەی ـــاوەڕە دژە ئ ـــە ب ل

ــان  ــەو کۆمەڵەیـ ــوی ئـ ــتانیش فریـ ــە کوردسـ ــەم لـ ــی زۆر کـ ژمارەیەکـ

خـــوارد کـــە بـــە کـــردەوە بـــۆ دوورکەوتنـــەوە لـــە خەباتێکـــی جیـــددی 

دژی ڕێژیـــم ئەوەیـــان کـــردە بیانـــوو.

ـــۆت  ـــەتی بایک ـــی سیاس ـــۆکاری پەیڕەوکردنـــی بەردەوام ـــەر ه ـــە س ل

ـــی  ـــەوە: »حیزب ـــان دای ـــان واڵمی ـــەوە، بەڕێزی ـــەن حیزبـــی دێموکرات ـــە الی ل

ــدا  ــە ئێرانـ ــە لـ ــد بـــوو کـ ــتانی ئێـــران ئارەزوومەنـ دێموکراتـــی کوردسـ

ـــە  ـــی بوای ـــە دێمۆکراس ـــد ب ـــە باوەڕمەن ـــە ک ـــەر کار بوای ـــەاڵتێک لەس دەس

ـــازاد بوایـــەن،  ـــەکان ئ ـــا و هەڵبژاردن و مافـــی نەتەوەکانـــی لەبەرچـــاو گرتب

ئـــەوکات هیـــچ الیەنێـــک بایکۆتـــی نەدەکـــرد، بەڵکـــوو بـــە خۆشـــییەوە 

ــاری  ـــی کۆمـ ــر حاکمییەت ــەاڵم لەژێـ ــوون، بـ ــوازییەوە دەچـ ـــە پێشـ ب

ـــی  ـــە ناوەرۆک ـــە و ل ـــەی هەی ـــەر قاڵبەک ـــژاردن ه ـــدا هەڵب ـــامیی ئێران ئیس

ـــی  ـــەرت و مەرج ـــۆرەکان ش ـــۆ کاندیدات ـــراوە. ب ـــاڵ ک ـــۆی بەت ـــی خ واقیعی

جۆراوجـــۆر دانـــراوە و لـــەوەش زیاتـــر هەموویـــان لـــە بێژینگـــی دەزگا 

ــە  ــێک لـ ــە کەسـ ــاری وا هەیـ ــەت جـ ــن، تەنانـ ــەکان دەدرێـ ئەمنییەتییـ

ـــە دەورەی  ـــت و ل ـــد دەکرێ ـــیاوبوونی تەئی ـــەاڵحییەتی و ش ـــەک س دەورەی

دواتـــردا ڕەت دەکرێتـــەوە و بەپێچەوانـــەش، لـــەو ماوەیـــەدا چ ئاڵوگۆڕێـــک 

ــەت وا  ــت. تەنانـ ــم دەزانێـ ــەر ڕێژیـ ــووە هـ ــۆردا هاتـ ــەر کاندیداتـ بەسـ

ـــەوە،  ـــووە کەســـانی وەک ڕەفســـەنجانیش ســـەاڵحیەتیان ڕەت کراوەت هەب

ـــراون.  ـــۆش ک ـــە گ ـــەو ڕێژیم ـــی ئ ـــە ئیدئۆلۆژی ـــە ب ـــە ک ـــانی دیک ـــان کەس ی

باشـــە لـــە دۆخێکـــی وەهـــادا بێجگـــە لـــە بایکۆتکـــردن چ ڕێگایەکـــی 

ـــدا  ـــاوی هەڵبژاردن ـــر ن ـــە لەژێ ـــانۆگەرییە ک ـــەو ش ـــن ب ـــۆ »نا«وت ـــە ب دیک

لەژێر حاکمییەتی 

کۆماری 

ئیسالمیی ئێراندا 

هەڵبژاردن هەر 

قاڵبەکەی هەیە 

و لە ناوەرۆکی 

واقیعیی خۆی 

بەتاڵ کراوە
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بەڕێـــوە دەچێـــت، دەمێنێتـــەوە. هـــەر بۆیـــەش لـــە ڕابـــردوودا حیزبـــی 

دێموکراتـــی کوردســـتانی ئێـــران، بـــە قەولـــی ئێـــوە بـــەردەوام سیاســـەتی 

ـــردووە. ـــڕەو ک ـــی پەی بایکۆت

ـــییەی  ـــەوازە سیاس ـــەم بانگ ـــتان ب ـــی کوردس ـــی خەڵک ـــا واڵم ـــەاڵم ب ب

ـــان:  ـــە فەرمووی ـــتین ک ـــەوە ببیس ـــە زاری بەڕێزیان ـــرات ل ـــی دێموک حیزب

ــدی  ــە پەیوەنـ ــتا لـ ــا ئێسـ ــە تـ ــەی کـ ــەم بانگەوازانـ ــک بـ ــی خەڵـ واڵمـ

ــوو  ــەم هەمـ ــی ئـ ــە لەبەرچاوگرتنـ ــراون، بـ ــدا کـ ــەڵ هەڵبژاردنەکانـ لەگـ

فشـــارە کـــە لـــە ســـەریان بـــووە و هەیـــە، جێـــگای ڕەزامەنـــدی بـــووە.

کەواتـــە هـــۆکاری بەشـــداریی بەشـــێکی بەرچـــاو لـــە خەڵـــک لـــەو 

ـــەن  ـــە الی ـــەم شـــێوەیە ل ـــەوە، ب ـــۆ چـــی دەگەڕێنن ـــەدا ب ـــاو هەڵبژاردنان بەن

کاک حەســـەن شـــەرەفی یـــەوە واڵم درایـــەوە، »هەلومەرجـــی ژیـــان 

لەژێـــر حاکمییەتـــی ڕێژیمـــە دیکتاتـــۆر و ســـەرکوتکەرەکاندا، هێنـــدێ 

ـــرادەی  ـــل و ئی ـــەی مەی ـــار دەکات بەپێچەوان ـــەس ناچ ـــک ک ـــار، هەندێ ج

خۆیـــان کارێـــک بکـــەن کـــە بـــە دروســـتی نازانـــن، بـــەاڵم هەرچـــی زەمـــان 

ـــەوە و ڕەوتـــی  ـــەڕ دەبێـــت، ژمـــارەی ئەمجـــۆرە کەســـانەش کـــەم دەبێت تێپ

ـــەوە. ـــرت دەبێت ـــردن بەرین بایکۆتک

ــا چ  ــە بایکـــۆت تـ ــیارەی کـ ــەو پرسـ ــەر ئـ ــە سـ ــەرەفی لـ ــز شـ بەڕێـ

ڕادەیـــەک ســـەرکەوتوو بـــووە و بووەتـــە گوتـــاری هاوبـــەش، گشـــتگیر 

ــی  ــەوە: بایکۆتـ ــی دایـ ــا واڵمـ ــەکان، وەهـ ــوو الیەنـ ــەری هەمـ و کاریگـ

هەڵبژاردنـــەکان ئەگـــەر پێشـــرت گوتـــاری گشـــتگیر و بـــە تـــەواوی 

کاریگـــەر نەبووبێـــت کـــە تـــا ڕادەیـــەک بـــووە، بـــەاڵم لـــە هەلومەرجـــی 

ـــە  ـــم، خەریک ـــی ڕێژی ـــەر ماهییەت ـــر لەس ـــیاوی زیات ـــاش ناس ـــتا و پ ئێس

ـــن  ـــتا دەبین ـــێ. ئێس ـــتگیر دەب ـــتێنێ و گش ـــەرە دەس ـــوو پ ـــە پێش ـــرت ل پ

زۆربـــەی رێکخـــراوە سیاســـییەکانی ئۆپۆزیســـیۆن و تەنانـــەت لـــە 

ـــە  ـــداری ل ـــی بەش ـــک بوون ـــێ کەڵ ـــە ب ـــاس ل ـــش ب ـــو ڕێژیمی ـــانی نێ کەس

ــەن. ــدا دەکـ هەلبژاردنـ

پرســـیاری کۆتایـــی ئێمـــە لـــە ســـەر هەڵوێســـت و سیاســـەتی 

ـــەی  ـــەم خول ـــبەت ئ ـــە نیس ـــران ب ـــتانی ئێ ـــی کوردس ـــی دێموکرات حیزب
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شـــانۆگەریی ڕێژیـــم لـــە ســـاڵی ١٤٠٠ دا بـــوو کـــە ناوبـــراو بـــەم 

ـــدا  ـــامیی ئێران ـــاری ئیس ـــە کۆم ـــژاردن ل ـــەوە: »هەڵب ـــی دای ـــێوەیە واڵم ش

ـــراوە،  ـــاڵ ک ـــی بەت ـــی واقیعی ـــی هەڵبژاردن ـــە نێوەڕۆک ـــە و ل ـــا ڕواڵەتیی تەنی

ـــردوودا  ـــە ڕاب ـــران ل ـــتانی ئێ ـــی کوردس ـــی دێموکرات ـــەش حیزب ـــەر بۆی ه

ئـــەم شانۆســـازیانەی بایکـــۆت کـــردووە. بـــە لەبەرچاوگرتنـــی ئـــەوەی 

کـــە هیـــچ شـــتێک لـــە وەزعەکـــە نەگـــۆڕاوە، مـــن پێموایـــە هەڵوێســـتی 

ئەمجـــارەی حیزبیـــش هـــەر بایکـــۆت بێـــت و بێگومـــان هەڵوێســـتی 

حیـــزب لـــەو پێوەندییـــەدا بـــە زوویـــی ڕادەگەیەندرێـــت«.
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ـــە  ـــامی ن ـــاری ئیس ـــە کۆم ـــژاردن ل ـــە هەڵب ـــاوەڕەدام ک ـــەو ب ـــەواوی ل ـــە ت ب

ـــی  ـــن ماف ـــەوەی چکۆلەتری ـــۆ ئ ـــییە ب ـــی سیاس ـــە دەرفەتێک ـــە و ن دێمۆکراتیک

تاکـــی کـــورد لـــە ڕۆژهـــەاڵت دابیـــن بکرێـــت، بـــەاڵم هەڵبـــژاردن لـــە ئێـــران 

ــی  ــەملاندنی ڕەوایـ ــۆ سـ ــەوڵ دەدات بـ ــم هـ ــییە و ڕێژیـ ــی سیاسـ کایەیەکـ

ـــش  ـــی ڕێژیم ـــکات و باڵەکان ـــندووقەکان ب ـــەر س ـــی س ـــک پەلکێش ـــۆی، خەڵ خ

ـــا  ـــەوە، هەت ـــۆ بکات ـــۆی ک ـــۆ خ ـــر ب ـــی زیات ـــەی دەنگ ـــە هەرکام ـــەوڵ دەدەن ک ه

ـــدا  ـــە ئێران ـــژاردن ل ـــی هەڵب ـــە کورت ـــەربکەوێت؛ ب ـــدا س ـــی نێوانیان ـــە ملمانێ ل

ـــه  ـــەی ک ـــەو مانای ـــە، ب ـــی ڕێژیم ـــو باڵەکان ـــیی نێ ـــی سیاس ـــک ڕێککەوتن جۆڕێ

باڵەکانـــی ڕێژیـــم لەگـــەڵ یـــەک وا ڕێـــک کەوتـــن کـــە بـــۆ ئـــەوەی هیچیـــان 

ـــا  ـــە تەنی ـــەن ک ـــک بخ ـــک ڕێ ـــن، هەڵبژاردنێ ـــەش نەب ـــز بێب ـــەاڵت و هێ ـــە دەس ل

ـــە ڕاســـتیدا  ـــە ل ـــەو هەڵبژاردن ـــە و ئ ـــدا هەی ـــان مافـــی بەشـــداریکردنیان تێ خۆی

ـــژەی  ـــەوەی ڕێ ـــان و کەمـــرت کردن ـــاو دەســـتەبەرکردنی دەســـەاڵتی خۆی ـــە پێن ل

ـــەی  ـــەی دەرەوەی بازن ـــە ئێم ـــە. کەوای ـــۆی ڕێژیم ـــی نێوخ ـــاری ملمانێ خەس

هەڵبژاردن لە کۆماری ئیسالمیدا

ئاگری ئیسامعیل نژاد
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ڕێژیـــم تەنانـــەت ئەگـــەر یاســـای هەڵبژاردنـــی ئەوانیـــش قەبـــووڵ بکەیـــن، 

ـــەوەی  ـــون ئ ـــن چ ـــداری بکەی ـــەدا بەش ـــەو هەڵبژاردن ـــە ل ـــان نیی ـــی ئەوەم ماف

ـــک دێمۆکراســـی  ـــە ڕاســـتیدا جۆرێ ـــاری ئیســـامی ل ـــن کۆم ـــاوی دەنێ ـــەوان ن ئ

پەیامنییـــە کـــه لـــەو دێمۆکراســـییەدا دوو بـــەرەی بنەماڵـــەی خامنەیـــی و 

خومەینـــی بوونیـــان هەیـــە و هـــەر کامـــەی هـــەوڵ دەدات بـــە ڕاکێشـــانی 

خەڵـــک بـــۆالی خـــۆی، کورســـیی دەســـەاڵت زیاتـــر لـــەوی تریـــان داگیـــر 

بـــکات. هـــۆکاری توناوتـــوون بوونـــی ئـــەو یارییـــە دەگەڕێتـــەوە بـــۆ ئـــەوەی 

بنەمـــای کۆمـــاری ئیســـامی لەســـەر دوو سیســـتەمی هەڵبـــژاردن و دانـــان 

دامـــەزراوە و هـــاوکات لـــە بەشـــی هەڵبـــژاردن، دێمۆکراســـیی پەیامنـــی 

پیـــادە دەکـــەن. بۆیـــە ئەگـــەر بـــەوردی لـــەو پێکهاتەیـــە نەڕوانیـــن ڕەنگـــە 

ـــان  ـــە، بۆم ـــدا نیی ـــە گۆڕێ ـــییەک ل ـــچ دێمۆکراس ـــن هی ـــە بزانی ـــەوەی ک ـــەڵ ئ لەگ

ـــە. ـــدا نیی ـــە گۆڕێ ـــییەک ل ـــچ دێمۆکراس ـــۆ هی ـــه ب ـــەک ک ـــەر ی ـــەوە س نەچێت

 ســـەرەڕای ئـــەو باســـە دەبـــێ بڵێیـــن کـــه بێگومـــان ئـــەو کایەیـــە 

کارتێکەریـــی ڕاســـتەوخۆی لەســـەر کۆمەڵـــگا هەیـــە، بـــە دوو مانـــا: 

ــەتی  ــه سیاسـ ــژاردن کـ ــۆ هەڵبـ ــک بـ ــانی خەڵـ ــای ڕاکێشـ ــەم: بنەمـ یەکـ

ـــی  ـــەی ڕەوای ـــدا وەک بەڵگ ـــی و دەرەکی ـــتی نێوخۆی ـــە ئاس ـــە و ل ـــتیی ڕێژیم گش

خـــۆی دەستنیشـــانی دەکات، لەســـەر پێداویســـتی، خواســـت و شوناســـی 

ـــەو  ـــەت ئ ـــە خزم ـــش ل ـــی هەڵبژاردنی ـــا ئاکام ـــەزراوە، ب ـــران دام ـــاوەری ئێ جەم

ـــت. ـــەدا نەبێ بابەتان

دووەم: کاتێـــک بنەمـــای پڕوپاگەنـــدای ڕێژیـــم لـــە هەڵبژاردنـــدا لەســـەر 

ــێ  ــژاردن )بەبـ ــەی هەڵبـ ــە پرۆسـ ــە، کەوایـ ــتیی خەڵکـ ــت و پێداویسـ خواسـ

ئـــەوەی ئاکامەکەیـــامن لەبەرچـــاو بێـــت( ڕاســـتەوخۆ کارتێکـــەری لەســـەر 

ـــت  ـــه دەتوانێ ـــە ک ـــەو مانای ـــت، ب ـــەکان دەبێ ـــەرە کۆمەاڵیەتیی ـــگا و ئەکت کۆمەڵ

ـــر  ـــاردەی ت ـــکات و زۆر دی ـــادار ب ـــەکان مان ـــەوە، جیاوازیی ـــەکان زەق بکات قەیران

ـــن. ـــەر دەکەی ـــی لەس ـــوارەوە باس ـــە خ ـــا ل ـــی توان ـــه بەپێ ک

کەوایـــە ئێمـــە دەبـــێ بـــاس لەســـەر هەڵبـــژاردن لەنێـــو کۆمـــاری ئیســـامیدا 

ـــان وەک  ـــن ی ـــی ببینی ـــی سیاس ـــەوەی وەک دەرفەت ـــۆ ئ ـــەک ب ـــەاڵم ن ـــن، ب بکەی

یارییەکـــی دێمۆکراتیـــک یـــان نادێمۆکراتیـــک لێکدانـــەوەی لەســـەر بکەیـــن، 
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ــێ  ــە دەبـ ــگا هەیـ ــەر کۆمەڵـ ــەری لەسـ ــە کارتێکـ ــەک کـ ــوو وەک کایەیـ بەڵکـ

شـــێوازی کارتێکەرییەکـــەی و خەســـارەکانی بدۆزینـــەوە و بەرپەرچیـــان 

بدەینـــەوە.

لـــەو چوارچێوەیـــەدا کۆمەڵێـــک بابـــەت تاوتـــوێ دەکەیـــن هەتـــا زیاتـــر 

بۆمـــان ڕوون ببێتـــەوە کـــە کایـــەی هەڵبـــژاردن چ کارتێکەرییەکـــی لەســـەر 

کۆمەڵـــگا هەیـــە:

قەیران یان شەڕەدرۆزنە

ـــە ناکۆکیـــی  ـــدی ب ـــە پەیوەن ـــەک ل ـــەم بابـــەت وا باشـــە ڕوونکردنەوەی یەک

ــوان دوو  ــی نێـ ــی ناکۆکیـ ــەر بابەتـ ــن، لەسـ ــاس بکەیـ ــم بـ ــی ڕێژیـ نێوخۆیـ

باڵـــی نێـــو ڕێژیـــم زۆر جـــار کۆمەڵـــگای سیاســـیی ڕۆژهەاڵتـــی کوردســـتان 

ـــم  ـــی ڕێژی ـــوان باڵەکان ـــەڕەدندووکەیەی نێ ـــەم ش ـــە ئ ـــە ک ـــان ئەوەی لێکدانەوەی

ــەر  ــەت ئەگـ ــە، هەڵبـ ــی نییـ ــگای دڵخۆشـ ــچ جێـ ــە و هیـ ــەڕە درۆزنە«یـ »شـ

ــان نەبوونـــی دێمۆکراســـی، مافـــی مـــرۆڤ، مافـــی  ــە ڕوانگـــەی بـــوون یـ لـ

ـــم  نەتـــەوەکان و دەستاودەســـتکردنی دەســـەاڵت ســـەیری ملمانێـــی نێـــو ڕێژی

بکەیـــن، بێگومـــان کێشـــەی ئـــەو دوو باڵـــە شـــەڕە درۆزنەیـــە و هیچـــی بـــۆ 

ئـــەو بوارانـــە لێـــی شـــین نابێتـــەوە.

هـــاوکات لـــە کۆمەڵـــگای سیاســـیی ڕۆژهەاڵتـــدا، بابەتێکـــی تریـــش کـــە 

ـــە  ـــم ل ـــی ڕێژی ـــت باڵەکان ـــە دەوترێ ـــەیە ک ـــەو باس ـــاراوە، ئ ـــە ئ ـــاران دێت زۆر ج

ـــەوەی  ـــە و ئ ـــان نیی ـــی کۆمەاڵیەتیی ـــچ پێگەیەک ـــم هی ـــەی ڕێژی دەرەوەی پێکهات

ئەمـــڕۆ ئەوانـــی کردووەتـــە الیەنـــی ســـەرەکیی سیاســـیی نێـــو ئێـــران، هەبوونـــی 

ـــێ  ـــدا دەب ـــەو باسەش ـــدی ب ـــە پەیوەن ـــامییە. ل ـــاری ئیس ـــی کۆم دیکتاتۆرییەت

ـــە  ـــم ل ـــی ڕێژی ـــە باڵەکان ـــکام ل ـــی هیچ ـــەی کۆمەاڵیەتی ـــان پێگ ـــت بێگوم بوترێ

دەســـەاڵتێکی دێمۆکراتیکـــدا، لـــە ئاســـتێکدا نییـــە کـــە بتوانـــن هاوشـــێوەی 

ـــەوەش  ـــەرەڕای ئ ـــت و س ـــەاڵتدا هەبێ ـــو دەس ـــەرەکییان لەنێ ـــی س ـــتا ڕۆڵ ئێس

دامەزرانـــی کۆمـــاری ئیســـامی لەســـەر مێژووییەکـــی پـــڕ لـــە جینایـــەت و 

ــو  ــی نێـ ــەر دوو باڵـ ــی هـ ــان و بڕیاردەرانـ ــەدی و بەرپرسـ ــدا هاتووەتـ خوێنـ

ڕێژیـــم، بـــێ  جیـــاوازی دەســـتیان لـــە خولقانـــی ئـــەو مێـــژووەدا هەبـــووە 
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و ئـــەوەش بووەتـــە مەترســـییەک بـــۆ داهاتـــووی سیاســـییان لـــە دەرەوەی 

چوارچێـــوەی کۆمـــاری ئیســـامیدا و ئـــەو داهاتـــووە الیـــان هیـــچ ڕوون نییـــە و 

ئـــەوەش وای کـــردەوە کـــه ئـــەو بااڵنـــەی ڕێژیـــم مانـــەوەی پێکهاتـــەی ئێســـتای 

ـــی  ـــەش ملمانێ ـــن و بۆی ـــان بزان ـــەوەی خۆی ـــۆ مان ـــگا ب ـــا ڕێ ـــە تەنی ـــم ب ڕێژی

نێوخـــۆی ڕێژیـــم هەیـــە، بـــەاڵم هەتـــا ئـــەو جێگایـــە دڕێـــژەی هەیـــە کـــه 

پێکهاتـــە گشـــتییەکە تووشـــی مەترســـیی تێکڕووخـــان نـــەکات.

ـــی  ـــە کەڵەوەکێش ـــت ک ـــەوە بکەی ـــی ل ـــت نکۆڵ ـــە ناکرێ ـــکرایە ک ـــە ئاش کەوای

ـــە  ـــاو دێمۆکراســـی و مافـــی خەڵکـــدا نیی ـــە پێن ـــم هـــەم ل ـــی ڕێژی ـــوان باڵەکان نێ

ـــاری  ـــوەی کۆم ـــە چوارچێ ـــە ل ـــە ک ـــان گرینگ ـــەر دوو الیەنی ـــۆ ه ـــش ب و هەمی

ـــاگاداری مەترســـییەکانی  ـــە باشـــی ئ ـــەن، چـــون زۆر ب ـــی بک ئیســـامیدا چاالک

ـــەن. ـــان ه ـــەر خۆی ـــۆ س ـــامی ب ـــاری ئیس ـــی کۆم ـــان نەمان ـــوون ی الوازب

بـــەاڵم پـــاش ئـــەو پێشـــەکییەش پرســـیارێک دێتـــە گـــۆڕێ، ئایـــا 

شـــەڕەدرۆزنەیە؟ ڕێژیـــم  باڵەکانـــی  نێـــو  کەڵەوەکێشـــی 

بـــۆ واڵمـــی ئـــەو پرســـیارە دەگەڕێینـــەوە بـــۆ ڕۆژی ١٢ی ڕێبەندانـــی ١39٤ 

کاتێـــک کـــە هاشـــمی لـــە پەیوەنـــدی بـــە ڕەتکردنـــەوەی »حەســـەن خومەینـــی« 

ـــیاویی  ـــە ش ـــی: »دان ب ـــورایە، وت ـــەو ش ـــەوە ڕوو ب ـــورای نیگەهبان ـــەن ش لەالی

ــی  ــوە ڕەوایـ ــۆ ئێـ ــە، بـ ــامم خومەینییـ ــەوەی ئیـ ــە نـ ــن کـ ــێکدا ناهێنـ کەسـ

خۆتـــان لـــە کـــێ وەرگرتـــووە؟!، کـــێ ئیزنـــی بـــە ئێـــوە داوە کـــە دانیشـــن و 

ـــەن؟!«.١ ـــاری بک ـــر دی ـــوێنەکانی ت ـــەت و ش ـــس، حکووم ـــی مەجلی چارەنووس

ـــوە داوە  ـــە ئێ ـــی ب ـــێ ئیزن ـــی: »ک ـــەیەیدا وت ـــەو قس ـــژەی ئ ـــە دڕێ ـــمی ل هاش

ـــوو،  ـــامم خومەینـــی نەب ـــت؟! ئەگـــەر ئی ـــوە بێ ـــۆن هـــی ئێ کـــە چـــەک و تریب

ـــان  ـــە گوناحت ـــودا ل ـــوو... خ ـــدا نەدەب ـــە گۆڕێ ـــتانە ل ـــەو ش ـــکام ل ـــتا هیچ ئێس

ـــت«٢. ـــۆش بێ خ

هاشـــمی ڕەفســـنجانی هـــەر لـــەو کۆبوونەوەیـــەدا، باســـی لـــە ئـــاژاوەی 

نێوخۆیـــان کـــرد و باســـی ئـــەوەی هێنـــا گـــۆڕێ کـــە هێندێـــکک مـــەال کـــە 

ـــدا  ـــە ئاژاوەگێڕی ـــتیان ل ـــتا دەس ـــووە ئێس ـــۆڕش«دا نەب ـــە »ش ـــتیان ل ـــچ دەس هی

ـــە. هەی

ئەگـــەر مـــەودای  پـــاش ئـــەو لێدوانـــەی هاشـــمی بکەینـــەوە جەغزێـــک 
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ـــوێ  ـــەدا تاوت ـــەو ماوەی ـــە ئ ـــم ل ـــی ڕێژی ـــو باڵەکان ـــوکەوتی نێ ـــۆ کات و هەڵس ب

ـــووە: ـــێوەیە ب ـــەو ش ـــوکەوتیان ب ـــن، هەڵس بکەی

ـــی هەڵســـوکەوتیان  ـــای دوو باڵ ـــەوان لەســـەر بنەم ـــتێک ئ ـــوو ش پێـــش هەم

ــاواز  ــووی جیـ ــە بیانـ ــان داوە بـ ــەردەوام هەوڵیـ ــردووە و بـ ــەک کـ ــەڵ یـ لەگـ

ــاوازی و  ــی، جیـ ــە ناکۆکـ ــاس لـ ــەوە و بـ ــات بکەنـ ــی دووپـ ــی دووباڵـ بابەتـ

تەنانـــەت کەڵەوەکێشـــی نێـــوان ئـــەو دوو باڵـــە بکـــەن.

ــەن  ــەش، حەسـ ــەوەی دوو باڵیشـ ــەو بەرهەمهێنانـ ــاو ئـ ــە پێنـ ــەر لـ  هـ

ـــی  ـــتی ڕووحان ـــۆڕێ، مەبەس ـــە گ ـــی دوو« دێنێت ـــی »بەرجام ـــی بابەت ڕووحان

لـــە زاراوەی »بەرجامـــی دوو« وەالنانـــی ناکۆکییـــەکان و ئاشـــتبوونەوەی 

ـــەو دوو  ـــو ئ ـــەاڵت لەنێ ـــکردنی دەس ـــتی دابەش ـــە مەبەس ـــە، ب ـــی ڕێژیم باڵەکان

ـــرد،  ـــی دوو« ک ـــە »بەرجام ـــی ل ـــەم نەه ـــی ه ـــە ڕوون ـــی ب ـــوو؛ خامنەی ـــەدا ب باڵ

ـــەردەوام  ـــون ب ـــەک«، چ ـــی ی ـــەرەکیی  »بەرجام ـــری س ـــە ڕەخنەگ ـــوو ب ـــەم ب و ه

باڵـــی ڕێفۆرمخـــواز بەرجامیـــان بـــە دەســـتکەوتی خۆیـــان دەزانـــی.

ــۆ  ــی: »بـ ــی وتـ ــدا خامنەیـ ــی یەکیشـ ــەڵ بەرجامـ ــدی لەگـ ــە پەیوەنـ  لـ

ــی و  ــەن ڕووحانـ ــەدا حەسـ ــەو نێوانـ ــرا«، لـ ــە کـ ــام پەلـ ــتی بەرجـ گرێبەسـ

محەمـــەد جـــواد زەریـــف بـــە ڕاشـــکاوی بـــاس لـــەوە دەکـــەن کـــە ئـــەوان 

لـــە بابەتـــی »بەرجـــام«دا هیـــچ هەنگاوێکیـــان بـــێ ڕەزامەندیـــی خامنەیـــی 

هەڵنەهێناوەتـــەوە3. 

هـــەر لـــە دڕێـــژەی بابەتـــی دووپاتکردنـــەوەی دووباڵـــی، علـــی ئەکبـــەر 

ـــەک  ـــە کۆبوونەوەی ـــوەری ١395 ل ـــنجانی، ڕۆژی ١3ی خەزەڵ ـــمی ڕەفس هاش

لەگـــەڵ خوێنـــدکاران لـــە ورددانـــەوەی بیرەوەرییەکانیـــدا دەڵێـــت: »لـــە 

ـــە  ـــات ب ـــری ئیتاع ـــاڵی ١39٢دا، وەزی ـــە س ـــرەکان ل ـــی بەربژێ ـــی پاڵێوران کات

ـــەدا  ـــەو ماوەی ـــە ل ـــەی ک ـــەو بەخت ـــووە، ئ ـــی وت ـــورای نیگەهبان ـــی ش ئەندامان

ـــێ  ـــاڵەمان ل ـــی دە س ـــون، ڕیس ـــەو بپاڵێ ـــەر ئ ـــمی، ئەگ ـــە هاش ڕووی کردووەت

دەکاتـــەوە خـــوری«.

وەزیـــری ئیتاعاتـــی ئەوکاتـــی کۆمـــاری ئیســـامی، »حەیـــدەر موســـلحی« 

ـــە  ـــوو ک ـــێ هەب ـــاوەڕی پ ـــدە ب ـــی هێن ـــاگادارن خامنەی ـــوو ئ ـــە وەک هەم ـــوو ک ب

ـــژاد  ـــوود ئەحمەدی ن ـــات، مەحم ـــی ئیتاع ـــە وەزارەت ـــەو ل ـــەوەی ئ ـــەر مان لەس
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ـــوان  ـــی نێ ـــەوەی ناکۆکی ـــۆی ئ ـــووە ه ـــەو ڕووداوە ب ـــەوە و ئ ـــووە ماڵ ١٠ ڕۆژ چ

ئەحمەدی نـــژاد و خامنەیـــی ئاشـــکرا بێـــت.

هاشـــمی ڕەفســـنجانی ڕۆژی ١9ی بەفرانبـــاری ١395 مـــرد، هەرچەنـــد 

بابەتـــی مردنـــی هاشـــمی دەنگۆیەکـــی زۆری نایـــەوە و لـــە ئاســـتێکی 

ـــە  ـــی ک ـــەد خاتەم ـــەاڵم محەم ـــۆڕێ، ب ـــە گ ـــەو هات ـــی ئ ـــی کوژران ـــدا باس بەرین

ـــی  ـــاش مردن ـــە پ ـــارساوە، ل ـــوازی ن ـــەردەمی ڕیفۆرمخ ـــەرۆککۆماری س ـــە س ب

هاشـــمی داوای »ئاشـــتەوایی نەتەوەیـــی« کـــرد، واتـــە دیســـان دووپاتکردنـــەوەی 

ـــاژاوە  ـــی و ئ ـــەدا ناکۆک ـــەو دووباڵ ـــوان ئ ـــە لەنێ ـــەوەی ک ـــان ب ـــی و دانن دووباڵ

ـــی«  ـــتەوای نەتەوەی ـــی »ئاش ـــی باس ـــەوەی خاتەم ـــی ئ ـــد ڕۆژ دوای ـــە، چەن هەی

ــردەوە،  ــتەوایی ڕەت کـ ــی ئاشـ ــان بابەتـ ــی هەمدیسـ ــی خامنەیـ ــرد، عەلـ کـ

باســـی لـــەوە کـــرد کـــە ئـــەوان لەگـــەڵ کەســـانی دژی کۆمـــاری ئیســـامی 

ئاشـــت نابنـــەوە، خامنەیـــی باســـی لـــەوە کـــرد کـــە ئـــەوان لـــە کەســـانێک 

ـــاوکات  ـــن«، ه ـــۆش ناب ـــەوە خ ـــیجییەکانیان ڕووت کردووەت ـــوون »بەس ـــە هات ک

ـــەر  ـــش لەس ـــەاڵتی دادوەری ـــەرۆکی دەس ـــی، س ـــادق الریجان ـــەوە س ـــەڵ ئ لەگ

ـــاری  ـــەڵ کۆم ـــک لەگ ـــی: »خەڵ ـــی وت ـــی« خاتەم ـــتەوایی نەتەوەی ـــی »ئاش باس

ئیســـامی ئاشـــتە و پێویســـت نـــاکات«٤.

هـــاوکات لەگـــەڵ ئـــەوە لـــە هەڵبژاردنـــی خولـــی ١3ی ســـەرۆککۆماریدا، 

ـــۆڕێ  ـــە گ ـــی« هێناوەت ـــزب الله ـــوان ح ـــت ج ـــی »دول ـــی بابەت ـــی خامنەی عەل

ـــی  ـــزی خۆی ـــر جەغ ـــی ت ـــت جارێک ـــە دەیەوێ ـــەو چەمک ـــەو ب ـــتیدا ئ ـــە ڕاس و ل

ـــکات. ـــاری ب ـــدا دی ـــی خۆی ـــم و باڵ ـــو ڕێژی لەنێ

ـــەوی  ـــەد مووس ـــە زاری محەم ـــوازەکان ل ـــەردا ڕیفۆرمخ ـــە بەرانب ـــەت ل هەڵب

ـــاری  ـــی پێـــش دەم کۆم ـــه هێـــامی قەیرانەکان ـــرد ب ـــان ک خوینی هـــاوە خامنەیی

ـــەری کـــرد.5 ـــێ بێب ـــان ل ئیســـامی و خۆی

ــۆ  ــم کـ ــی ڕێژیـ ــوان باڵەکانـ ــەی نێـ ــەو ناکۆکییانـ ــت ئـ ــەر مبانەوێـ ئەگـ

بکەینـــەوە دەبـــێ بڵێیـــن الیەنێـــک پێداگـــرە لەســـەر ناکۆکـــی و جیـــاوازی و 

خوازیـــاری بەشـــداری لـــە دەســـەاڵتە و الیەنەکـــەی تریـــش ئـــەوان بـــە خائیـــن 

و کەســـی نەشـــیاو دادەنێـــت و ئامـــادە نییـــە دەســـەاڵتیان لەگـــەڵ دابـــەش 

بـــکات. کەوایـــە ئاڵـــۆزی و ناکۆکـــی لەســـەر ڕێـــژە و ئاســـتی بەشـــداری لـــە 
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دەســـەاڵتدا لەنێـــو باڵەکانـــی کۆمـــاری ئیســـامیدا هەیـــە.

لـــە دڕێـــژەی ناکۆکییەکانـــی نێـــوان باڵەکانـــی ڕێژیـــم پێویســـتە ئامـــاژە 

ـــتی  ـــەری ئاس ـــتی دەرخ ـــۆ ڕای گش ـــە ب ـــن ک ـــری بکەی ـــی ت ـــک خاڵ ـــە هێندێ ب

ناکۆکییەکەیـــە.

ـــە دەســـتپێکی فەرمیـــی بانگەشـــەکانی هەڵبژاردنـــی ســـەرۆککۆماری  ـــەر ل ب

ـــۆڕێ  ـــا گ ـــەوەی هێن ـــی ئ ـــی بابەت ـــتا، خامنەی ـــا ئێس ـــی دوازدەدا هەت ـــە خول ل

ـــە دەرەوەی  ـــێ چـــاو ببڕدرێت ـــووری ناب ـــی ئاب ـــەرکردنی قەیران ـــۆ چارەس ـــە »ب ک

ســـنوورەکان«، گرینگیـــی ئـــەو قســـەیە لەوەدایـــە کـــە بـــەرەی ڕیفۆرمخـــواز، 

ــرن،  ــووری پێداگـ ــەی ئابـ ــی هەنووکـ ــووری و قەیرانـ ــی ئابـ ــەر الوازیـ لەسـ

لەســـەر ئـــەوەی کـــە هـــۆکاری الوازیـــی ئابـــووری هەبوونـــی قەیرانـــی 

ــە  ــدار لـ ــزی چەکـ ــی هێـ ــی و چاالکیـ ــەتی نێودەوڵەتـ ــە سیاسـ ــی لـ سیاسـ

ئابووریـــی واڵتدایـــە.

لەگـــەڵ  چاوپێکەوتـــن  لـــە   ،١396 بانەمـــەڕی   ١٠ ڕۆژی  خامنەیـــی 

ـــەوە  ـــەر ئ ـــاس لەس ـــەن ب ـــک الی ـــە هێندێ ـــرد ک ـــەوەی ک ـــی ئ ـــدا، باس کرێکاران

ـــردووە،  ـــران ال ب ـــەر ئێ ـــەڕیان لەس ـــێبەری ش ـــە س ـــن ک ـــە »ئەوان ـــەن، گوای دەک

ـــی  ـــە »البردن ـــە ک ـــردووە«، ڕوون ـــەو کارەی ک ـــک ئ ـــوو خەڵ ـــن بەڵک ـــەوان نی ـــا ئ ن

ـــوازە  ـــەرەی ڕیفۆرمخ ـــی و ب ـــەرەکیی ڕووحان ـــمی س ـــەڕ« درووش ـــێبەری ش س

و لێـــرەدا خامنەیـــی ڕاســـتەوخۆ هێرشـــی کردووەتـــە ســـەر کۆڵەکـــەی 

ــواز. ــەرەی ڕیفۆرمخـ ــیی بـ دیپلۆماسـ

لـــە پـــاش ئـــەو لێداوانـــەی خامنەیـــی بەرەبـــەرە ئاســـتی هێرشـــکردنی 

بـــەرەی ڕیفۆرمخـــواز بـــۆ ســـەر بـــەرەی بناژۆخـــواز بەگشـــتی و بـــۆ ســـەر 

بەتایبەتـــی  ژێـــر دەســـەاڵتی خامنەیـــی  دامەزراوەکانـــی  و  سیاســـەت 

ــیان  ــا هێرشـ ــی تەنیـ ــی ڕووحانـ ــوازەکان بەتایبەتـ ــرد و ڕیفۆرمخـ ــادی کـ زیـ

ـــیان  ـــوو هێرش ـــوازکان، بەڵک ـــە بناژۆخ ـــەر ب ـــی س ـــەر پاڵێوراوەکان ـــردە س نەدەک

ـــپای  ـــی و س ـــی خامنەی ـــەاڵتی عەل ـــر دەس ـــی ژێ ـــەر دامەزراوەکان ـــردە س دەک

پاســـدارانیش. ڕووحانـــی ناڕاســـتەوخۆ باســـی ئێعدامەکانـــی ســـاڵی ١36٧ی 

کـــرد و ڕەخنـــەی تونـــدی لـــە دەســـەاڵتی دادوەری گـــرت کـــە ســـەرۆکەکەی 

ڕاســـتەوخۆ لەالیـــەن کۆمـــاری ئیســـامییەوە هەڵدەبژێردرێـــت. 
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عەلـــی خامنەیـــی لـــە زانکـــۆی ئیـــامم حوســـێن ڕۆژی ٢٠ی بانەمـــەڕی 

١396 هێرشـــێکی تونـــدی کـــردە ســـەر ڕووحانـــی و بـــەرەی ڕێفۆرمخـــواز و 

ـــێ  ـــە خـــۆی ب ـــاگای ل ـــە ئ ـــن ک ـــەوەی هەڕەشـــەی لێکـــردن، پێشـــی وت ـــڕای ئ وێ

ـــان«6. ـــەی دوژمن ـــەری نەخش ـــە تەواوک و »نەبێت

ڕوونـــە کـــە هەبوونـــی هەڕەشـــەی دووالیەنـــە وای کـــردووە کـــە ئاســـتی 

ناکۆکیـــی نێـــو باڵەکانـــی ڕێژیـــم زیـــاد بـــکات و ســـنوور و کەوشـــەنە 

ــکات. ــەڕ بـ ــامی تێپـ ــاری ئیسـ ــو کۆمـ ــییەکانی نێـ سیاسـ

لـــە  کۆبونـــەوەی الیەنگرانـــی ڕووحانـــی لـــە ڕۆژی ٢3ی بانەمـــەڕی ١396 

کـــە لـــە تـــاران و لـــە هۆڵێکـــی یاریگـــەی ئـــازادی بەڕێـــوە چـــوو، لەگـــەڵ ئـــەوەی 

ـــەدا،  ـــدی ن ـــاری تون ـــووتری وت ـــەوەی پێش ـــد کۆبوون ـــی وەک چەن ـــە ڕووحان ک

ـــە  ـــە ل ـــکاند ک ـــامیی ش ـــاری ئیس ـــو کۆم ـــایی نێ ـــنووری یاس ـــد س ـــەاڵم چەن ب

ـــەد خاتەمیـ«ــــی هێنـــا،  هەموویـــان گرینگـــرت ئـــەوە بـــوو کـــە نـــاوی »محەم

لـــە کاتێـــدا کـــە لـــە ســـاڵی ١393وە، ناوهێنـــان لـــە خاتەمـــی قەدەغەیـــە و  

ـــوو،  ـــارام بن ـــمی ئ ـــی: »هاش ـــەوی وتیش ـــەڕەزا پەهل ـــی حەم ـــە داب ـــی ب ڕووحان

ـــە »هەڤپەیڤینـــی  ڕێگاکـــەت دڕێـــژە دەدەیـــن«؛ ئـــەو هـــەر لـــەو وتـــارەدا باســـی ل

نەتەوەیـــی« کـــرد، هەڤپەیڤینـــی نەتەوەیـــی لـــە کاتێکـــدا دێتـــە گـــۆڕێ کـــە  

ـــەوە. ـــنیارەی رەت کردووەت ـــەو پێش ـــار ئ ـــدی دوو ج ـــی زۆر بەتون خامنەی

ئەگـــەر بـــە وردی بچینـــە نێـــو نێوئاخنـــی ئـــەو لێـــدوان و وتـــارەی کـــە 

لـــە پـــاش هەڵبژاردنـــی خولـــی ١٠ی مەجلیســـەوە بـــەرەی ڕیفۆرمخـــواز و 

بناژۆخـــواز لـــە دژی یـــەک داویانـــە، بـــە ڕوونـــی دەردەکەوێـــت: 

ــاوازی  ــی و جیـ ــە ناکۆکـ ــم لـ ــی ڕێژیـ ــوان باڵەکانـ ــی نێـ ــەم: ناکۆکیـ یەکـ

تـــرازاوە و بووەتـــە بەشـــخوازی و بەشـــخوراوی و ئـــەوەش قەیرانـــی ناوەتـــەوە.

دووەم: ئاســـت و ســـنووری ئـــەو قەیرانـــەی کـــە لەنێـــوان باڵەکانـــی 

ـــەن. ـــەری بک ـــن چارەس ـــانی ناتوان ـــە ئاس ـــەرەوەیە و ب ـــە س ـــە ل ـــدا هەی ڕێژیم

ســـێهەم: هـــەر دوو الیەنـــی نێـــو ڕێژیـــم لەســـەر خواســـت و ویســـتی 

ــرن. ــوورن و پێداگـ ــان سـ خۆیـ

ـــە دژی بناژۆخـــواز هەمـــوو  ـــان ل ـــە ڕەخنەکانی چـــوارەم: ڕیفۆرمخـــوازەکان ل

ــەو  ــە ئامانـــج و ئـ ــاری ئیســـامییان کردووەتـ بنیاتـــی دەســـەاڵتداریی کۆمـ

بەپێی پێنج مادەی 

دەستووریی 

کۆماری ئیسالمی 

کەسانی باوەڕمەند 

بە ئایینی سوننە 

لە چوارچێوەی 

کۆماری ئیسالمیدا 

هیچ کات ناتوانن 5 

جومگەی گرینگی 

دەسەاڵتداری 

بەدەستەوە بگرن، 

ئەوە سەرەڕای 

ئەوەیە کە مەزهەبی 

سوننە مەزهەبی 

فەرمیی ئێران  نییە، 

بەڵکوو مەزهەبی 

ڕێگەپێدراوە لە 

ئێراندا
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جـــۆرە ڕەخنەیـــش بـــە مانـــای ڕەخنەگرتـــن لـــە عەلـــی خامنەیـــی و وەلـــی 

فەقێیـــە، هـــەر بۆیـــەش عەلـــی خامنەیـــی لـــە ئێســـتادا ناتوانێـــت ڕۆڵـــی 

ـــت،  ـــم هەبێ ـــو ڕێژی ـــەکانی نێ ـــە کێش ـــەرەکی ل ـــاردەری س ـــەر و بڕی کۆتاییهێن

ـــتەی  ـــت و ئاڕاس ـــەیری دەکرێ ـــەکان س ـــەری کێش ـــۆی وەک خوڵقێن ـــوو خ بەڵک

ڕەخنـــە و قەیرانەکـــە ڕووی لـــەوە. 

ـــک  ـــردراوەکان بەجۆرێ ـــە هەڵبژێ ـــە پل ـــوو ک ـــە پێشـــوودا وا دەرکەوتب ـــج: ل پێن

بـــۆ ڕیفۆرمخـــوازەکان بـــوو و پلـــە دانـــدراوەکان بـــۆ بناژۆخـــوازەکان و 

ــە  ــە پلـ ــان بڕیوەتـ ــوازەکان چاویـ ــە ڕیفۆرمخـ ــووە کـ ــتادا دەرکەوتـ ــە ئێسـ لـ

ــت. ــیان دەوێـ ــدا بەشـ ــش و لەوێشـ داندراوەکانیـ

ـــی  ـــوان باڵەکان ـــتا لەنێ ـــەی ئێس ـــەو ناکۆکیی ـــە، ئ ـــد خاڵ ـــەو چەن ـــی ئ بەپێ

ڕێژیمـــدا لـــە گۆڕێیـــە، شـــەڕەدرۆزنە نییـــە، بەڵکـــوو شـــەڕی مـــان و نەمانـــە 

ـــەکان  ـــتی ناکۆکیی ـــنوور و ئاس ـــە س ـــە ک ـــەن و ئاشکراش ـــەک دەیک ـــەڵ ی ـــە لەگ ک

بـــە هیـــچ شـــێوەیەک کۆنتڕۆڵکـــراو نییـــە و النیکەمـــی هیـــچ الیەنێـــک هەتـــا 

ـــتی  ـــەر خواس ـــر و  لەس ـــەی  ت ـــەر الیەنەک ـــە بەرانب ـــووە، ل ـــادە نەب ـــتا ئام ئێس

ـــرا،  ـــووتر دەک ـــۆی وەک پێش ـــەی خ ـــە پاشەکش ـــەوە و ب ـــی بیبڕێت ـــۆی کورت خ

ـــە  ـــت ل ـــە دەکرێ ـــەوە، کەوای ـــە هەڵێنێت ـــەرکردنی ناکۆکیئەک ـــۆ چارەس ـــگاو ب هەن

جیاتـــی ناکۆکـــی، بڵێیـــن لـــە ئێســـتا لەنێـــوان باڵەکانـــی ڕێژیـــم »قەیـــران« 

ـــە. هەی

هەڵســـوکەوتی ئـــەم چەنـــد ســـاڵەی دوایـــی زیاتـــر لـــە هەمـــوو شـــتێک 

ــم  ــی ڕێژیـ ــو باڵەکانـ ــی نێـ ــنوورەکانی قەیرانـ ــە سـ ــە کـ ــەری ئەوەیـ دەرخـ

ڕووی لـــە زیـــادی کـــردووە و لـــەو قۆناغـــە تێپەڕیـــوە کـــە بتوانـــن لـــە ژوورە 

ــەن. ــەری بکـ ــووک چارەسـ ــەودایەکی بچـ ــە ساتوسـ ــراوەکان و بـ داخـ

سەرۆککۆماری لە ئێران و  هەشت قەیران_بەرژەوەندی

ـــتەی  ـــی ئاڕاس ـــۆ گۆڕین ـــێ ب ـــە ملمان ـــم ل ـــی ڕێژی ـــو باڵەکان ـــی نێ ملمانێ

سیاســـییەوە، گـــۆڕدراوە بـــۆ شـــەڕی مـــان و نەمـــان، باڵـــی بناژۆخـــواز 

لـــە ٢٠ ســـاڵی ڕابـــردوودا، هەرچـــی لـــە دەســـتی هاتـــووە، لـــە دژی باڵـــی 

ــز  ــەاڵت پەراوێـ ــە دەسـ ــەواوی لـ ــە تـ ــی بـ ــردووە و ئەوانـ ــوازی کـ ڕیفۆرمخـ
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ـــاوەڕەی  ـــەو ب ـــەر ئ ـــە س ـــەواوی هاتوونەت ـــە ت ـــش ب ـــتووە و ڕیفۆرمخوازی خس

کـــە ئەگـــەر ئـــەو ڕەوتـــی نەرمینواندنـــە دڕێـــژە بـــدەن، تەنیـــا دۆڕاوی گۆڕەپانـــی 

ــی  ــی خولـ ــە هەڵبژاردنـ ــن. بۆیـ ــامی دەبـ ــاری ئیسـ ــو کۆمـ ــیی نێـ سیاسـ

ــان  ــان و نەمـ ــەڕی مـ ــوازەکان شـ ــۆ ڕیفۆرمخـ ــەرکۆماری بـ ــێزدەهەمی سـ سـ

لەنێـــو دەســـەاڵتدایە.

ــی  ــا گەندەڵییەکـ ــتیدا تەنیـ ــی، لەڕاسـ ــت گەندەڵـ ــی دەوترێـ ــەوەی پێـ  ئـ

پێهکاتەمەنـــدی نێـــو پێکهاتـــەی کۆمـــاری ئیســـامی نییـــە، بەڵکـــوو زاتـــی 

پێهکاتـــەی کۆمـــاری ئیســـامی لەســـەر ئـــەو گەندەڵییـــە دامـــەزراوە و بـــەو 

ـــو  ـــی نێ ـــی تایبەت ـــەاڵتداری بازنەیەک ـــامی دەس ـــاری ئیس ـــە کۆم ـــە ک مانایەی

ـــت  ـــان دەزانێ ـــی خۆی ـــە ه ـــەاڵت ب ـــا دەس ـــەش نەتەنی ـــەو بازنەی ـــە و ئ کۆمەڵگای

و بەڵکـــوو لـــە بازنـــەی ئـــەو دەســـەاڵتەدا باوەڕیـــان بـــە ئـــەوە هەیـــە کـــە 

ــتیدا  ــە ڕاسـ ــە لـ ــان دەبـــێ هەبێـــت، بۆیـ مافـــی وەرگرتنـــی پوانـــی تایبەتیـ

ـــچ  ـــەرزاوە و هی ـــی دام ـــەر گەندەڵ ـــامی لەس ـــاری ئیس ـــەی کۆم ـــی پێکهات زات

ــەدا  ــەو ڕێژیمـ ــو ئـ ــی نێـ ــە گەندەڵیـ ــامی لـ ــاری ئیسـ ــو کۆمـ ــی نێـ الیەنێکـ

بێبـــەری نییـــە.

ســـەرەڕای ئـــەو دوو گرفتـــە پێکهاتەیـــی نێوخۆیـــی کۆمـــاری ئیســـامی، 

ڕێژیـــم هەشـــت قەیرانـــی گـــەورەی لەســـەر ڕێیـــە، بـــەاڵم بـــەر لـــەوەی کـــە 

ـــەر  ـــگ لەس ـــەرە گرین ـــی ه ـــم خاڵ ـــێ بڵێ ـــەم، دەب ـــە بک ـــت قەیرانەک ـــی هەش باس

ـــم  ـــەاڵتداریی ڕێژی ـــەی دەس ـــو بازن ـــژاردەی نێ ـــە ب ـــە ک ـــە، ئەوەی ـــەو  قەیرانان ئ

نـــەک ڕوانگەیـــان لەســـەر چییەتـــی و چۆنێتیـــی قەیرانـــەکان یـــەک نییـــە، 

ــەک  ــە یـ ــەو قەیرانانـ ــەرکردنی ئـ ــەر چارسـ ــیان لەسـ ــوو بەرژەوەندیشـ بەڵکـ

ناگرێتـــەوە، ئـــەوەش وای کـــردووە کـــە ئـــەو قەیرانانـــە نـــاو بنێـــم »قەیـــران- 

بەرژەوەنـــدی«.

ــەی  ــە پێکهاتـ ــژاردن لـ ــە هەڵبـ ــردووە کـ ــدی وای کـ ــران- بەرژەوەنـ  قەیـ

ڕێژیمـــدا هەمـــوو جارێـــک ئاڕاســـتەیەکی دوو جەمســـەری بەخۆیـــەوە بگرێـــت:
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ــم  ــەردەم ڕێژیـ ــەی بـ ــدی گرینگەکـ ــران- بەرژەوەنـ ــت قەیـ هەشـ

بریتیـــن لـــە: 

جومگـــە  بەڕێوەبەرانـــی  تەمەنـــی  ســـەرەوەی  چوونـــە   -١

ئیســـالمی کۆمـــاری  نێـــو  دەســـەاڵتی  گرینگەکانـــی 

ـــری  ـــە کۆمـــاری ئیســـامیدا، بناغەیەکـــی توتالیتێ ـــەی دەســـەاڵت ل  پێکهات

ـــەاڵم  ـــووک ب ـــی بچ ـــو بازنەیەک ـــەوە، لەنێ ـــەرەتای دامەزراندی ـــە س ـــە ل ـــە ک هەی

ـــی  ـــەرەی یەکەم ـــی  ب ـــی هاوبەش ـــووتر خاڵ ـــەوە، پێش ـــراودا خوالوەت باوەڕپێک

ــی  ــان پێـــش دامەزرانـ ــە هەموویـ ــوو کـ ــەوەدا بـ ــە لـ ــەو بازنیـ ــی ئـ ئەندامانـ

ــەدا،  ــەو ڕێژیمـ ــەقامگیریی ئـ ــەردەمی سـ ــە سـ ــان لـ ــامی یـ ــاری ئیسـ کۆمـ

ـــتادا  ـــە ئێس ـــوو، ل ـــم داب ـــەوەی ڕێژی ـــەزران و مان ـــۆ دام ـــیان ب ـــووی قورس تێچ

ـــە  ـــەو بەرەی ـــامیی ئ ـــاری ئیس ـــەاڵتی کۆم ـــو دەس ـــە نێ ـــەرەی دووەم هاتووەت ب

کـــە نـــەک هیـــچ تێچوویەکـــی بـــۆ ئـــەو ڕێژیمـــە نـــەداوە، بەڵکـــوو هەرچـــی 

هەیەتـــی لـــەو ڕێژیمـــەی وەرگرتـــووە، ئـــەوەش ملمانێـــی بـــەرەی دووەمـــی 

نێـــو بازنـــەی دەســـەاڵتی قـــووڵ کردووەتـــەوە، هـــاوکات لەگـــەڵ ئـــەوە 

ـــۆی  ـــۆی و ناوخ ـــەی خ ـــار بازن ـــان ج ـــەاڵتداری دەی ـــاوەی دەس ـــە م ـــم ل ڕێژی

ــان  ــۆی دەستنیشـ ــەی خـ ــە بازنـ ــک کـ ــەر جارێـ ــەوە و هـ ــە کردووەتـ پێناسـ

کـــراوە، کەســـانێکی گرینـــگ کەوتوونەتـــە دەرەوەی ئـــەو بازنەیـــە و بـــە 

ـــەوەی  ـــەم ئ ـــراون و ه ـــز خ ـــەاڵت پەراوێ ـــە دەس ـــەم ل ـــۆر ه ـــێوەی جۆراوج ش

ــتەیی هاتـــوون،  ــان تەنانـــەت مەرگـــی جەسـ تووشـــی مەرگـــی سیاســـی یـ

ـــەاڵتی  ـــو دەس ـــژاردەی نێ ـــەی ب ـــە بازن ـــە ل ـــردووە ک ـــەش وای ک ـــەو فەرهەنگ ئ

ـــۆی  ـــت. ک ـــی نەبێ ـــدا بوون ـــەک لەنێوانیان ـــچ متامنەی ـــامیدا، هی ـــاری ئیس کۆم

ـــاوی  ـــە ن ـــۆ کۆمـــاری ئیســـامی ســـاز کـــردووە ب ـــە قەیرانێکـــی ب ـــەو دوو بابەت ئ

»قەیرانـــی جێگـــرەوە« واتـــە کاتێـــک مەالیەکـــی دەستڕۆیشـــتوو دەمرێـــت، 

لەســـەر جێگـــرەوەی ئـــەو مەالیـــە بـــەردەوام ملمانـــێ و پەراوێزخســـن و 

مـــەرگ دێتـــە گـــۆڕێ، لێـــرەدا مەرگـــی دوو مـــەال بـــە منوونـــە بـــاس دەکـــەم: 
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یەکەم: عەباسی واعزی تەبەسی

ــی  ــیاریەتیی گرینگـ ــێ بەرپرسـ ــدا سـ ــەردەمی ژیانیـ ــە سـ ــی لـ  تەبەسـ

ــوو: هەبـ

 ئا: سەرۆکی ئاستان قودسی ڕەزەوی بوو

 بێ: نوێنەری وەلی فەقێ لە پارێزگای مەشهەد بوو

 سێ: سەرۆکی قوتابخانەی دینیی مەشهەد بوو

 بەاڵم پاش مردنی، ئەو سێ پۆستە لەنێوان سێ کەسدا بەش کرا.

دووەم: عەلی مشکینی

عەلی مشکینی سەرۆکی مەجلیسی »خوبرەگانی ڕەهبەری« بوو  

ــا  ــاڵی ١386 هەتـ ــە سـ ــکینی لـ ــی مشـ ــی عەلـ ــاش مردنـ ــە پـ ــان لـ  یـ

ــدا دوو  ــە کاتێکـ ــۆڕدراوە و لـ ــە گـ ــەو مەجلیسـ ــەرۆکی ئـ ــار سـ ١395،  5 جـ

جـــار هەڵبـــژاردن بـــۆ ئـــەو مەجلیســـە کـــراوە، هـــەر گۆڕینێکـــی ســـەرۆکی 

ئـــەو مەجلیســـەش لەگـــەڵ خـــۆی قەیرانێکـــی ناوەتـــەوە یـــان پیشـــاندەری 

ـــەرۆکایەتیی  ـــی س ـــی  باس ـــەوەی قەیران ـــۆ ئ ـــووە، ب ـــم ب ـــو ڕێژی ـــی نێ قەیرانێک

مەجلیســـی »خوبـــرەگان« دەرکەوێـــت، دەبـــێ بڵێیـــن: عەلـــی مشـــکینی لـــە 

ســـاڵی ١36٢وە هەتـــا ســـاڵی ١386 واتـــە کاتـــی مردنـــی ســـەرۆکی ئـــەو 

مەجلیســـە بـــوو.

٢- قەیرانی ڕادەستکردنی دەسەاڵت بۆ بنەماڵەی خامنەیی

ـــەوە  ـــم، ســـەرچاوەکەی دەگەڕێت ـــەردەم ڕێژی ـــەورەی ب ـــی گ ـــن قەیران دووەمی

ـــدا،  ـــەاڵتی ڕێژیم ـــو دەس ـــژاردەی نێ ـــەی ب ـــو بازن ـــاوەڕی لەنێ ـــی بێب ـــۆ قەیران ب

عەلـــی خامنەیـــی کـــە باوەڕپێکـــراوی بنەماڵـــەی خومەینـــی بـــوو، نەتەنیـــا 

ــوو  ــا دەرەوە، بەڵکـ ــی هێنـ ــەی خومەینـ ــی کوڕەکـ ــر چۆکـ ــەاڵتی لەژێـ دەسـ

ـــۆ  ـــە ب ـــەو ئەزموون ـــە هەمـــوو شـــتێک خســـت، ئ کوشتیشـــی و بنەماڵەکەشـــی ل

ـــە  ـــان وای ـــەوان پێی ـــییە، ئ ـــی سیاس ـــن ئەزموون ـــی گرینگرتی ـــەی خامنەی بنەماڵ

ـــی  ـــاش عەل ـــە پ ـــە ک ـــدا ئەوەی ـــەاڵتی ئێران ـــە دەس ـــان ل ـــگای مانەوەی ـــا ڕێ تەنی

خامنەیـــی دەســـەاڵت ڕادەســـتی کوڕەکانـــی بکرێـــت و بۆیـــەش ڕادەســـتکردنی 

ــو  ــەورەی نێـ ــی گـ ــن قەیرانـ ــی دووەمیـ ــەی خامنەیـ ــۆ بنەماڵـ ــەاڵت بـ دەسـ

ـــامییە. ـــاری ئیس کۆم
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3- ئابووریی بەرتیلکاری 

 ئابووریـــی کۆمـــاری ئیســـامی لەســـەر بنەمـــای بەرتیلـــکاری تایبـــەت 

ـــەاڵتی  ـــری دەس ـــای ڕاگ ـــەکان، وەک بنەم ـــدە ئایینیی ـــەال و ناوەن ـــی م ـــۆ چین ب

ئایینیـــی کۆمـــاری ئیســـامی و چینـــی چەکـــداری ڕێژیـــم وەک باڵـــی 

پارێـــزەری مـــەالکان و هەروەهـــا باڵـــی بەڕێوەبەریـــی بڕیـــارە ئایینییـــەکان 

ــەزراوە. دامـ

ـــی تووشـــی قەیرانێکـــی  ـــی ئێران ـــەت، ئابووری ـــی تایب ـــی بەرتیلکاری ئابووری

قـــووڵ کـــردووە و تەنیـــا ڕێـــگای دەرچـــوون لـــەو قەیرانـــە، البردنـــی 

ـــۆ  ـــامی ب ـــاری ئیس ـــە کۆم ـــای ئەوەی ـــە مان ـــەوەش ب ـــە و ئ ـــی تایبەت بەرتیلکاری

ـــۆی الواز  ـــەوەی خ ـــەی مان ـــارە دوو کۆلەک ـــران ناچ ـــی ئێ ـــی ئابووری ڕزگارکردن

و تەنانـــەت لـــە پەراوێـــز بخـــات.

4- قەیرانی نەتەوەکان و کەمینە ئایینییەکان 

ـــە،  ـــەوە و فـــرە ئایین ـــران پێکهاتەیەکـــی فرەنەت  پێکهاتـــەی کۆمەاڵیەتیـــی ئێ

ـــی  ـــوان فارس ـــی نێ ـــردوودا، پەیوەندی ـــاڵی ڕاب ـــە ١٠٠ س ـــتیدا ل ـــە ڕاس ـــەاڵم ل ب

شـــێعە لەگـــەڵ نەتەوەکانـــی تـــر و لەگـــەڵ ئایینەکانـــی تـــر، پەیوەندییەکـــی 

داگیرکارانـــە بـــووە و بـــەردەوام هـــەوڵ دراوە فەرهەنـــگ، زمـــان، مێـــژوو، 

ـــارس و  ـــاوی ف ـــە ن ـــران ب ـــی ئێ ـــی و ئابووری ـــی، کۆمەاڵیەت ـــەاڵتی سیاس دەس

لـــە پێنـــاو فـــارس مۆنۆپـــۆل بکرێـــت و ئـــەوەش وای کـــردووە کـــە لـــە پێکهاتـــەی 

ـــت  ـــی دروس ـــی و سیاس ـــی کۆمەاڵیەت ـــی زۆر قووڵ ـــران کەلێن ـــی ئێ کۆمەاڵیەتی

ـــی و  ـــەی ئایین ـــە ڕووی کەمین ـــن ل ـــت بڵێی ـــە دەکرێ ـــێوەیەک ک ـــە ش ـــت و ب بێ

ـــی  ـــی  قەیرانێک ـــران تووش ـــە ئێ ـــی ل ـــەاڵتی سیاس ـــەوە، دەس ـــی نەتەوەکان ماف

ـــووە. ـــی هات ـــی- سیاس ـــی تەناه قووڵ

5- قەیرانی هەژاری

 بە هـــۆی ئابووریـــی بەرتیلکارانـــە و بە هـــۆی ئـــەوەی کـــە بـــەردەوام 

دەســـەاڵت ئاڕاســـتەی ئابـــووری بـــە قازانجـــی نەتـــەوەی فـــارس و ناوچـــەی 

ـــاوی »چینـــی  ـــە ن ـــراوان ب ـــران چینێکـــی بەرف ـــە ئێ فارسنشـــین شـــکاندووەتەوە، ل

پەراوێزخـــراوەکان« ســـاز بـــووە و ڕێـــژەی ئـــەو چینـــە، لـــە ڕووی ژمـــارەوە زۆر 

لەســـەرەوەیە و بەپێـــی ئامـــاری خۆیـــان، تەنیـــا لـــە تـــاران چـــوار ملیـــۆن کەســـن.
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قەیرانـــی  ڕێژیـــم،  بـــەردەم  گـــەورەی  قەیرانـــی  پێنجەمیـــن   

»پەراویزخراوەکانـــە« کـــە خۆیـــان »حاشیەنشـــین« یـــان »مستضعفینـ«ــــی 

پـــێ دەڵێـــن و دوو خۆپیشـــاندانی بەفرانبـــاری 96 و خەزەڵـــوەری 98 

ــی  ــە خاڵـ ــە، ڕەنگـ ــەو قەیرانـ ــی ئـ ــتی بەرینـ ــۆ ئاسـ ــەن بـ ــرتین بەڵگـ باشـ

ـــی  ـــییەکان گەاڵڵەیەک ـــە سیاس ـــه الیەن ـــت ک ـــەوە بێ ـــە ئ ـــەو قەیران ـــی ئ گرینگ

ـــی زۆری داوە  ـــەردا ســـپای پاســـداران هەوڵ ـــە بەرانب ـــە و ل ـــان بـــۆی نیی تایبەتی

ــت٧. ــتەوە بگرێـ ــە بەدەسـ ــی ناڕازییـ ــەو چینـ ــەرکردایەتیی ئـ ــه  سـ کـ

٦- قەیرانی لێککشانەوە سیاسەتی ناوچەیی

شۆڕشـــی  »هەناردەکردنـــی  ســـێبەری  لەژێـــر  ئیســـامی  کۆمـــاری   

ئیســـامی« دەســـتی کـــرد بـــە دەســـتتێوەردان لـــە واڵتانـــی ناوچەکـــەدا و 

لـــە ئێســـتادا لـــە دەیـــان ئـــاژاوەی ناوچەکەیـــدا، ڕۆڵـــی ســـەرەکیی هەیـــە، 

ـــاری  ـــە کۆم ـــە ک ـــتتێوەردانە ئەوەی ـــەو دەس ـــاژەی ئ ـــگای ئام ـــی جێ ـــەاڵم خاڵ ب

ئیســـامی لـــە ناوچەکـــەدا توانیویەتـــی ئـــاژاوە ســـاز بـــکات. بـــەاڵم نەیتوانیـــوە 

ـــاری  ـــەوەی کۆم ـــی ئ ـــە بات ـــە ل ـــردووە ک ـــەوەش وای ک ـــکات و ئ دەســـەاڵتداری ب

ـــە ناوچـــەی ڕۆژهەاڵتـــی نێوەڕاســـت خاوەنـــی پێگـــە و دەســـەاڵتی  ئیســـامی ل

ـــە  ـــە ک ـــەو مانای ـــووە، ب ـــی هات ـــانەوەی سیاس ـــی لێککش ـــت، تووش ـــی بێ سیاس

ئـــەو نـــە دەتوانێـــت لـــە ناوچەکـــەدا بەســـەر دوژمنانیـــدا زاڵ بێـــت، نـــە توانایـــی 

ــۆی  ــاوکات بە هـ ــکات و هـ ــە بـ ــەدا پاشەکشـ ــە ئاژاوەکـ ــە لـ ــی هەیـ ئەوەشـ

ـــت  ـــە دەکرێ ـــە، بۆی ـــی ئاژاوەکانیشـــی نیی ـــای دڕێژەدان ـــووری توان ـــی ئاب قەیران

ـــی  ـــەتی ناوچەی ـــە سیاس ـــانەوە ل ـــی لێککش ـــامی تووش ـــاری ئیس ـــن کۆم بڵێی

ــی  ــنە کردەوەیەکـ ــچ چەشـ ــی هیـ ــی توانایـ ــەتی ناوچەیـ ــووە و سیاسـ هاتـ

نەمـــاوە و هـــاوکات لەگـــەڵ ئـــەوەش چەندیـــن دوژمنایەتیـــی قووڵیشـــی لـــە 

ـــووە. ـــووش هات ـــەدا ت ناوچەک

٧- قەیرانی ژینگە و ئاو

 کۆمـــاری ئیســـامی هـــەم لـــە قەیرانـــی کەمیـــی »ئاو«دایـــە و هـــەم لـــە 

قەیرانـــی ژینگەیـــی وەک خۆڵباریـــن و وشـــکبوونی تـــااڵو و زیادبوونـــی 

ــاوان و...  بیـ

ــۆ  ــت بـ ــووی زۆری دەوێـ ــە تێچـ ــەوەی کـ ــەرەڕای ئـ ــە سـ ــەو قەیرانانـ ئـ
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دەربازبوونـــی و ئـــەو تێچـــووە لـــە تاقەتـــی ئابووریـــی بەرتیلکارانـــەی 

ـــە  ـــە ڕووی دەســـەاڵتی سیاســـییەوە بەشـــێکی ل ـــەدەرە، ل کۆمـــاری ئیســـامی ب

چوارچێـــوەی دەســـەاڵتی کۆمـــاری ئیســـامیدا نییـــە و قەیرانێکـــی ناوچەییـــە 

و بەپێـــی ئـــەوەی کـــە سیاســـەتی ناوچەیـــی کۆمـــاری ئیســـامی تووشـــی 

ـــەرکردنی  ـــای چارەس ـــامی توان ـــاری ئیس ـــان کۆم ـــووە، بێگوم ـــانەوە هات لێکش

قەیرانـــی ئـــاو و ژینگـــەی نییـــە.

٨- قەیرانی سیاسەتی نێوەدەوڵەتی

ڕێژیـــم لەالیـــەک ئاڕاســـتەی سیاســـەتی ڕوو لـــە ڕۆژهەاڵتـــی دونیـــا 

بەڕوونـــی چیـــن و ڕووســـیە کردووەتـــەوە و لەالیـــەک ڕاســـتەوخۆ دژایەتیـــی 

بەرژەوەندییەکانـــی ڕۆژئـــاوا دەکات، ئـــەوە وای کـــردووە کـــە سیاســـەتی 

نێودەوڵەتیـــی ڕێژیـــم لـــە قەیرانێکـــی الســـەنگدا بێـــت، ئـــەو نـــە دەتوانێـــت 

ـــۆی  ـــا خ ـــت بەتەنی ـــە دەتوانێ ـــیەوە دا و ن ـــن و ڕووس ـــە چی ـــاڵ ب ـــەواوی پ بەت

ـــاوا  ـــەڵ ڕۆژئ ـــی لەگ ـــەت پەیوەندییەکان ـــان تەنان ـــکات ی ـــاز ب ـــەرێک س جەمس

و بەڕوونـــی ئامریـــکا ئاســـایی بکاتـــەوە. ئێـــران لـــە ئاســـتی نێودەوڵەتیـــدا 

تووشـــی ســـێ قەیرانـــی زۆر گـــەورە هاتـــووە کـــه بریتیـــن لـــه: »دۆســـیەی 

ـــامی  ـــی ئیس ـــی شۆڕش ـــی هەناردەکردن ـــەکی و پرس ـــیەی مووش ـــی، دۆس ناوک

و کۆمەڵـــگای جیهانـــی بـــەدەر لـــە جەمســـەربەندیی نێودەوڵەتـــی، خوازیـــاری 

سیاســـەتی  لـــە  واڵتێـــک  هیـــچ  و  قەیرانانەیـــە  ئـــەو  چارەســـەرکردنی 

ــەش  ــە، بۆیـ ــران نییـ ــتیوانی ئێـ ــانە پشـ ــەو پرسـ ــەر ئـ ــدا لەسـ نێودەوڵەتیـ

ـــی  ـــە 8 قەیران ـــک ل ـــی یەکێ ـــەتی نێوەدەوڵەت ـــی سیاس ـــن قەیران ـــن بڵێی دەتوانی

گـــەورەی بـــەردەم ڕێژیمـــە.

دوو جەمســـەری نێـــو هەڵبژاردنـــی کۆمـــاری ئیســـامی لەســـەر هەمـــوو 

ئـــەو قەیرانانـــە هـــەم وەک چەندایەتـــی و چۆنایەتـــی و هـــەم وەک چارەســـەری 

ـــردووە  ـــەوەش وای ک ـــە، ئ ـــان هەی ـــدی ناکۆکیی ـــتەی بەرژەوەن ـــەت ئاڕاس و تەنان

ــران  ــەم قەیـ ــاوکات هـ ــم هـ ــی ڕێژیـ ــۆ باڵەکانـ ــەکان بـ ــە قەیرانـ ــەر کام لـ هـ

بـــن هـــەم بەرژەوەنـــدی و لێـــرەدا دیـــاردەی »قەیـــران- بەرژەوەنـــدی« ســـەر 

هەڵبـــدات.

ـــک  ـــە قەیرانێ ـــەوەی ک ـــەڵ ئ ـــە لەگ ـــە ک ـــەو مانایەی ـــدی ب ـــران- بەرژەوەن قەی

ئێران لە ئاستی 

نێودەوڵەتیدا تووشی 

سێ قەیرانی زۆر 

گەورە هاتووە که 

بریتین له: »دۆسیەی 

ناوکی، دۆسیەی 

مووشەکی و پرسی 

هەناردەکردنی 

شۆڕشی ئیسالمی
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ـــش  ـــی تایبەتی ـــردووە بەرژەوەندییەک ـــە وای ک ـــەو قەیران ـــەاڵم ئ ـــە، ب ـــە گۆڕێدای ل

ــە  ــەو بەرژەوەندییـ ــت، ئـ ــاز بێـ ــاردەر سـ ــتوو و بڕیـ ــی دەستڕۆیشـ ــۆ چینـ بـ

لەســـەر چۆنیەتیـــی چارەســـەرکردنی قەیرانەکـــە و تەنانـــەت پێناســـەکردنی 

قەیرانەکـــە کارتێکـــەری و بڕیـــاردەر دەبێـــت.

ــتەی  ــدی ئاڕاسـ ــران- بەرژەوەنـ ــت قەیـ ــن هەشـ ــت بڵێیـ ــرەدا  دەکرێـ  لێـ

ـــامی  ـــاری ئیس ـــی کۆم ـــەاڵتداریی هەڵبژاردن ـــەی دەس ـــو پێکهات ـــی نێ ملمانێ

دیـــاری دەکات، گرینـــگ نییـــە کـــێ لـــە ســـندووقی دەنگدانـــی ڕێژیـــم دێتـــە 

ــر  ــامی لەژێـ ــاری ئیسـ ــووی کۆمـ ــە داهاتـ ــگ ئەوەیـ ــوو گرینـ دەرەوە، بەڵکـ

ــاوەڕوان  ــەش چـ ــە و بۆیـ ــران- بەرژەوەندیدایـ ــت قەیـ ــەو هەشـ ــێبەری ئـ سـ

دەکرێـــت.

دەنگی ئەرێ و نەرێ )ئیجابی و سەلبی(

ـــەر  ـــۆی لەس ـــەی خ ـــەوەری بانگەش ـــم ت ـــو ڕێژی ـــی نێ ـــەرەی ڕێفۆرمخوازی ب

ـــاوە؛  ـــەلبی( دان ـــی س ـــەرێ )دەنگ ـــی ن ـــەوەی دەنگ کۆکردن

ــە  ــەوەری بانگەشـ ــی تـ ــۆکاری گۆڕینـ ــە هـ ــەرەکی ئەوەیـ ــیاری سـ پرسـ

لەالیـــەن ڕیفۆرمخوازەکانـــەوە چییـــە؟

بکەیـــن،  تاوتـــوێ  ڕیفۆرمخـــوازی  بـــەرەی  مێـــژووی  ئەگـــەر 

بەگشـــتی  ١39٢دا  ســـاڵی  ســـەرۆککۆماریی  هەڵبژاردنـــی  لـــە  لـــەوان 

ئامانجـــی ســـەرەکیی خۆیـــان لـــە ئاڵوگـــۆڕی پێکهاتـــەی دەســـەاڵتی 

دەســـەاڵتدارێتیدا. لـــە  مانـــەوە  بـــۆ  گـــۆڕی   بەڕێوەبەرییـــەوە 

ـــان  ـــە خۆی ـــۆڕێ ک ـــا گ ـــی هێن ـــی ڕیفۆرمخوازی ـــی دووەم ـــۆڕەش ڕەوت ـــەو ئالوگ ئ

ـــت  ـــر شکس ـــەرەی نێوانگی ـــەرهەڵدانی ب ـــۆکاری س ـــر«، ه ـــان دەوت “نێوانگی پێی

ڕیفۆرمخـــواز لـــە سیاســـەتی پێشـــوویان بـــوو، بۆیـــە لـــە قۆناغـــی نێوانگیریـــدا 

ئامانجـــی ســـەرەکیی ئـــەو بەرەیـــە مانـــەوە لـــە بازنـــەی دەســـەاڵتە نـــەک 

ـــەاڵت. ـــەی دەس ـــاکانی بازن ـــی یاس ـــان گۆڕین ـــەاڵت ی ـــەی دەس ـــی بازن  گۆڕین

لـــە پـــاش هەڵبژاردنـــی جۆزەردانـــی ١39٢ و پێداگریـــی خامنەیـــی و باڵەکـــەی 

ــە  ــەوی« لـ ــێن موسـ ــی« و »میرحوسـ ــدی کەڕووبـ ــەوەی »مەهـ ــەر مانـ لەسـ

زیندانـــی ماڵـــەوە و هەروەهـــا نەبەخشـــینی ئـــەو بەشـــە لـــە بەرپرســـانی 

بەگشتی بەشدارانی 

هەڵبژاردن لە 

کوردستان لە 

دوو جەغزی 

زۆرینەیەک کە 

بنەمای کردەوەکانیان 

دەستەبەر کردنی 

مافی کوردە و 

کەمینەیەک کە 

دۆخی سیاسیی 

ئێران بۆ قازانجی 

خۆیان بەکار دەێنن، 

پێک دێنێت
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ڕاگرتنـــی  کـــە  دەرکـــەوت  کرابـــوون،  دەسبەســـەر  کـــە  ڕێفۆمخـــوازی 

ئامانجـــی نوێـــی ڕیفۆرمخـــوازی  هێنـــدەش ئاســـان نییـــە، بەتایبەتـــی لـــە 

ـــداریی  ـــە بەش ـــەدان ب ـــە ڕێگەن ـــەمەی  ١39٤ و ١398دا و  ب ـــی ڕەش هەڵبژاردن

بـــۆ هەڵبژاردنـــی »مەجلیســـی  کەســـانی وەک »حەســـەن خومەینـــی« 

خـــودی  و  بەگشـــتی  بناژۆخـــواز  بـــەرەی  کـــە  دەرکـــەوت  خوبـــرگان« 

ــواز نیـــن. ــەرەی ڕیفۆرمخـ ــو بـ ــی نێـ ــۆڕە نوێـ ــەو ئاڵوگـ ــل بـ ــی قایـ  خامنەیـ

لـــە مـــاوەی چەنـــد ســـاڵی  ڕابـــردوودا، ســـەرەڕای مەرگـــی گوماناویـــی 

ــی وەک  ــن بابەتـ ــە چەندیـ ــنجانی«  لـ ــمی ڕەفسـ ــەری هاشـ ــی ئەکبـ »عەلـ

ـــری  ـــەرەی نێوانگی ـــی« ب ـــتەوایی نەتەوەی ـــی دوو«، »ئاش ـــام«، »بەرجام »بەرج

نـــوێ و ڕیفۆرمخـــوازی پێشـــوو، لەگـــەڵ خامنەیـــی تێکگیـــران و هـــەر کات 

ـــکەوتێکی  ـــان دەس ـــن ی ـــوێ دامەزرێن ـــی ن ـــان دەدا زاراوەیەک ـــەوان هەوڵی ـــە ئ ک

دیپلۆماتیکـــی تایبـــەت بـــە خۆیـــان یـــان داخوازییەکـــی دیپلۆماتیکـــی خۆیـــان 

 بێنـــە گـــۆڕێ، خامنەیـــی بەتونـــدی بەرپەرچـــی دانـــەوە و ڕێـــگای لێگرتـــن.

وێـــڕای ئـــەوەی کـــە خامنەیـــی لـــە چەنـــد هەڵبژاردنـــدا هەتـــا ئێســـتا چەندیـــن 

جـــار هەوڵـــی داوە کـــه  تەســـتی  ڕێفۆرمخـــوازەکان لـــەو بـــوارەدا بداتـــەوە، 

ـــەو  ـــۆکاری ئ ـــدان، ه ـــی خەڵک ـــی نەرێ ـــەوەی دەنگ ـــی کۆکردن ـــە هەوڵ ـــەوان ل ئ

ــەرێ،  ــی نـ ــەوەی دەنگـ ــەر کۆکردنـ ــر لەسـ ــەرەی نێوانگیـ ــووربوونەی بـ سـ

ـــت: ـــە بێ ـــد خاڵ ـــەو چەن ـــتی ئ ـــت بەگش دەتوانێ

ـــدا  ـــەاڵتێکی دێموکراتیک ـــوو دەس ـــە هەم ـــەرێ ل ـــی ن ـــەوەی دەنگ ١- کۆکردن

ـــی  ـــە پێکهاتەیەک ـــامیدا ک ـــاری ئیس ـــی وەک کۆم ـــە پێکهاتەیەک ـــەاڵم ل ـــاوە ب ب

تۆتالیتێـــر و داخـــراوە، کۆکردنـــەوەی دەنگـــی نـــەرێ دەتوانێـــت بـــە مانـــای 

ــەم  ــە یەکـ ــە پشـــت ڕووداوەکان بێـــت، واتـ هەبوونـــی ئاڵـــۆزی و ناکۆکـــی لـ

ـــت  ـــە ناکرێ ـــەو ناکۆکیی ـــەاڵتە، ئ ـــەی دەس ـــە بازن ـــی ل ـــی ناکۆک ـــای هەبوون مان

بـــە بـــاش و خـــراپ دابەشـــی بکەیـــن، چـــون وەک لـــە ســـەرەوە باســـم لـــێ 

ـــەی دەســـەاڵتە. ـــە بازن ـــەوە ل ـــر مان ـــەرەی نێوانگی  کـــرد، ئامانجـــی ســـەرەکیی ب

ـــچ  ـــت هی ـــردەوەدا ناتوانێ ـــە ک ـــاوە و ل ـــتی هێن ـــوازی شکس ـــاری ڕێفۆمخ ٢- وت

دروشـــمێکی »ئـــەرێ« ســـەر بخـــات، بـــۆ خۆپاڕاســـن لـــە دانـــی بەڵێـــن و 

ــی  ــەوەی دەنگـ ــەر کۆکردنـ ــەکەی لەسـ ــەوەری بانگەشـ ــەرێ تـ ــمی ئـ دروشـ
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ــش  ــەرەی بناژۆخوازیـ ــی بـ ــی کردەوەیـ ــۆی الوازیـ ــاوە و بە هـ ــەرێ “ دانـ »نـ

ئـــەوان لـــە بەســـتێنەکدا بەختـــی ســـەرکەوتنیان هەیـــە.

3- پێگـــەی کۆمەاڵیەتیـــی ڕیفۆرمخـــوازان لـــە کەمیـــی داوە و ئـــەوان 

دەیانەوێـــت، ئـــەو بەشـــەی لـــە کۆمەڵـــگا کـــە باوەڕیـــان بـــە ڕەوتـــی 

ڕیفۆرمخـــوازی نییـــە و هـــاوکات لەگـــەڵ بناژۆخوازیـــش نیـــن، لـــە خۆیـــان 

ــگا لـــە  ــۆ ئـــەوە، ترســـاندنی کۆمەڵـ کـــۆ بکەنـــەوە، باشـــرتین ڕێـــگاش بـ

بناژۆخوازەکانـــە.

ــان  ــر یـ ــەرەی نێوانگیـ ــنجانی بـ ــمی ڕەفسـ ــاش هاشـ ــی پـ ــە قۆناغـ ٤: لـ

ــەاڵت  ــە دەسـ ــەوە لـ ــۆ مانـ ــگای بـ ــا ڕێـ ــواز تەنیـ ــەرەی ڕیفۆرمخـ ــان بـ هەمـ

ــە  ــوازی لـ ــی دەرەوەی بناژۆخـ ــت دەنگەکانـ ــەملێنێت دەتوانێـ ــە بیسـ ئەوەیـ

ـــان  ـــت، بێگوم ـــەرکەتوو نەبێ ـــەیەدا س ـــەو پرۆس ـــەر ل ـــەوە، ئەگ ـــۆ بکات ـــۆی ک خ

زۆر ئاســـانرت خامنەیـــی لـــە بازنـــەی دەســـەاڵت وەدەریـــان دەنێـــت.

پڕۆپاگاندای بناژۆخوازەکان لە هەڵبژاردندا

پڕوپاگەنـــدای بناژۆخـــوازەکان بـــۆ ڕاکێشـــانی خەڵـــک بـــۆ دەنگـــدان دوو 

ـــە: ـــەرەکیی هەی ـــەی س کۆڵەک

ــەڵ  ــردن لەگـ ــتکورتی و دژایەتیکـ ــەژاری و دەسـ ــی هـ ــە بایەخکردنـ ١- بـ

دەوڵەمەنـــدی و دەستڕۆشـــتوویی ئابـــووری.

٢- کەڵک وەرگرتن لە خۆرافاتی ئایینی

ئیســـامی شـــێعە لـــە ســـەرەتاوە لەســـەر بناغـــەی ئـــەو دوو کۆڵەکەیـــە 

ڕاوەســـتاوە و هەڵبژاردنەکانـــی ئێـــران لـــە ٧٠کانـــەوە ئـــەو جـــۆرە وتارەیـــان وەال 

ـــی  ـــۆ دنەدان ـــارە ب ـــەو دوو وت ـــۆ ئ ـــەوە ب ـــە گەڕان ـــەرەکی ل ـــی س ـــوو، ئامانج ناب

چینـــی هـــەژاری کۆمەڵگایـــە. بناژۆخـــوازەکان لـــەو بـــاوەڕەدان کـــە ئـــەوان 

ـــی  ـــا چین ـــەوە هەت ـــرت دێنن ـــی باش ـــگادا دەنگ ـــەژاری کۆمەڵ ـــی ه ـــو چین لەنێ

ــت  ــتی دەکرێـ ــە، بەگشـ ــی هەیـ ــۆکاری جۆراوجۆریشـ ــارە هـ ــد، دیـ مامناوەنـ

ئـــەو هۆکارانـــە وەک هـــۆی دەنگهێنانـــەوەی بناژۆخـــوازەکان لەنێـــو چینـــی 

هـــەژاری کۆمەڵـــگا لەبەرچـــاو بگریـــن.

١- کڕینـــی دەنـــگ لەنێـــو ئـــەو چینـــەدا تێچـــووی کەمـــە وەک بینیـــامن 
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لـــە هەڵبژاردنـــی خولـــی ١٢ی ســـەرۆککۆماریدا ئیرباهیـــم ڕەئیســـی  »ئـــارد 

ــێوەیە  ــەو شـ ــارد بـ ــک دەنـ ــۆ خەڵـ ــاری بـ ــی« وەک دیـ ــی موتفەرکـ و نەباتـ

ـــە  ـــە و ل ـــەب هەی ـــێعە مەزه ـــەژاری ش ـــی ه ـــی چین ـــەر دەنگ ـــی لەس کارتێکەری

ــدا بـــاڵو  ــو خەڵکـ ــژاد پەتاتـــەی لەنێـ هەڵبژاردنـــی خولـــی ١٠، ئەحمەدی نـ

دەکـــردەوە.

ــە دژی   ــی لـ ــی بەتایبەتـ ــتی و بی بی سـ ــی بەگشـ ــی فارسـ ٢- راگەیاندنـ

بناژۆخوازەکانـــە، بـــەاڵم ئـــەو ڕاگەیاندنانـــە زیاتریـــن کارتێکەرییـــان لەســـەر 

چینـــی مامناوەندیـــی ئێرانـــە نـــەک چینـــی هـــەژاری ئێـــران.

ـــۆڕی  ـــە گ ـــە هێنان ـــوازەکان ب ـــوو ڕێفۆرمخ ـــی پێش ـــد هەڵبژاردن ـــە چەن 3- ل

بابەتـــی وەک ئازادیـــی ڕادەربڕیـــن و مافـــی مـــرۆڤ و مافـــی کەمینـــەکان و 

مافـــی هاوواڵتـــی لـــە هەوڵـــی ئـــەوەدان وتارێکـــی سیاســـیی تایبـــەت بـــە 

خۆیـــان ســـاز بکـــەن و خەڵکـــی لـــە دەور کـــۆ بکەنـــەوە هەتـــا بـــەو ڕێگایـــە 

کەڵەوەکێشـــی هەڵبـــژاردن ببنـــەوە. لـــە بەرانبـــەردا بناژۆخـــوازەکان لەگـــەڵ 

ـــتەوخۆ  ـــان ڕاس ـــورای نیگەهب ـــدی وەک ش ـــک ناوەن ـــگای هێندێ ـــە ڕێ ـــەوەی ل ئ

ـــۆڕی  ـــە گ ـــە هێنان ـــت ب ـــەن، دەیانەوێ ـــاری دەک ـــەکان دی ـــتەی هەڵبژاردن ئاڕاس

بابەتـــی وەک دادپەروەریـــی کۆمەاڵیەتـــی و یەکســـانیی چینانەتـــی چینـــی 

هـــەژاری کۆمەڵـــگا لـــە خۆیـــان کـــۆ بکەنـــەوە. ڕوونـــە پرســـی دادپەروەریـــی 

کۆمەاڵیەتـــی لـــە پـــاش خۆپیشـــاندانی 98 دەتوانێـــت وەک  گرینگرتیـــن 

پرســـی ژیانـــی خەڵـــک ســـەیری بکرێـــت.

٤- قەیرانـــی ئابـــووری، یەکـــەم و بەرینرتیـــن قەیرانـــی ئێســـتای نێوخـــۆی 

ـــە. ئێران

 لێـــرەدا دەبـــێ بڵێیـــن کـــه ئەگـــەر الیەنێـــک بخوازێـــت بـــە ئامانجـــی 

ــی  ــم چاالکـ ــی ڕێژیـ ــە هەڵبژاردنـ ــداربووان لـ ــژەی بەشـ ــەوەی ڕێـ کەمکردنـ

بـــکات، پێویســـتە بەشـــێک لـــە بەرنامـــە و چاالکییەکانـــی ڕوو بـــە چینـــی 

ــەوان  ــی ئـ ــران و نەدامەتییەکانـ ــە قەیـ ــاس لـ ــت و بـ ــگا بێـ ــەژاری کۆمەڵـ هـ

ـــن  ـــی ڕادەربڕی ـــی ئازادی ـــی مـــرۆڤ و نەبوون ـــی ماف ـــە بابەت ـــکات. باســـکردن ل ب

و نەبوونـــی هەڵبژاردنـــی ســـاغ و... بەگشـــتی کەڵکەڵـــەی چینـــی مامناوەنـــدی 

شـــارییە و زیاتـــر ڕیفۆرمخـــوازەکان بنەمـــای پڕوپاگەنداکانیـــان لەســـەر 

لە هەڵبژاردنی ساڵی 

١400دا شیامنەی 

ئەوە دەکرێت که 

چینی مامناوەندی 

شاری بایکۆت 

هەڵبژێرێت، بۆیەش 

ئەگەری هەیە زیاتر 

لە هەموو پرسێک، 

پرسگەلی ئابووری 

بنەمای پڕوپاگاندای 

باڵەکانی ڕێژیم لە 

هەڵبژاردندا بن
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ـــاڵی  ـــی س ـــە هەڵبژاردن ـــه ل ـــەوەی ک ـــی ئ ـــن، بەپێ ـــه دادەمەزرێن ـــەو بابەتگەل ئ

١٤٠٠دا شـــیامنەی ئـــەوە دەکرێـــت کـــه چینـــی مامناوەنـــدی شـــاری بایکـــۆت 

ـــگەلی  ـــێک، پرس ـــوو پرس ـــە هەم ـــر ل ـــە زیات ـــەری هەی ـــەش ئەگ ـــت، بۆی هەڵبژێرێ

ئابـــووری بنەمـــای پڕوپاگانـــدای باڵەکانـــی ڕێژیـــم لـــە هەڵبژاردنـــدا بـــن.

پرسی ئابووری لە پڕوپاگەندای هەڵبژاردندا

ئابووریـــی ئێـــران لـــە پـــاش دەوڵەتـــی مودێـــڕن هەتـــا ئێســـتا ئابوورییەکـــی 

ـــەردەوام  ـــە ب ـــە ک ـــەو مانایەی ـــە ب ـــی یەکایەن ـــووە. ڕانتی ـــە ب ـــی یەکایەن ڕانتی

ــران  ــە ئێـ ــک لـ ــک و گرووپێـ ــەک، چینێـ ــردوودا نەتەوەیـ ــاڵی ڕابـ ــە ١٠٠ سـ لـ

لەبـــەر ئـــەوەی دەســـەاڵتی تێکدانـــی پێکهاتـــەی ئابوورییـــان هەبـــووە، 

ـــەت  ـــی تایب ـــە چینێک ـــەردەوام ب ـــە ب ـــەو بەرتیل ـــەاڵم ئ ـــێ، ب ـــان دراوەت بەرتیلی

ـــی   ـــران ئابوورییەک ـــی ئێ ـــە ئابووری ـــەت دراوە، کەوای ـــی تایب ـــو نەتەوەیەک لەنێ

بەرتیلـــکاری یەکایەنەیـــە )ڕانتیـــی یەکایەنـــە(.

کـــە  ئابـــووری  پێکهاتەیەکـــی  چەشـــنە  هـــەر  فـــارس  نەتـــەوەی 

ـــەکان  ـــە فارس ـــە ناوچ ـــەرمایە ل ـــی س ـــە کەڵەكەبوون ـــتەکەی نەبوبێت دەرهاویش

لـــە دژی بـــووە و یاســـا و دەســـەاڵتی چەکـــداری ڕێـــگای پێنـــەداوە گەشـــە 

ـــە  ـــەی ک ـــەو دیاردەی ـــە ئ ـــەش بووەت ـــەو بەرتیلکاریی ـــتەی ئ ـــکات، دەرهاویش ب

ـــرتین  ـــەنگ«، باش ـــەی الس ـــن »گەش ـــی دەڵێ ـــک پێ ـــی ئاکادمی ـــە زمان ـــڕۆ ب ئەم

منوونـــەی ئێســـتاش لەنێوبردنـــی بـــازاڕە ســـنوورییەکان لـــە کوردســـتان و 

بەلووچســـتان و ســـەرهەڵدانی گەشـــەی الســـەنگ لـــە ئێرانـــە و ڕاکێشـــانی 

ئـــاوی کوردســـتان بـــۆ ناوچـــەی عەجەمســـتانە. چینـــی مـــەال و پێشـــنوێژانی 

ئایینیـــی شـــێعە بە هـــۆی بـــڕەوی قســـەیان لەنێـــو خەڵکـــی ڕەشـــایی، بـــە 

ـــی  ـــووە، چەک ـــان نەب ـــە قازانجی ـــازاڕ ب ـــتەی ب ـــەر کات، ئاڕاس ـــێوە ه ـــان ش هەم

ـــەاڵڵ و  ـــە ح ـــە ل ـــە هەی ـــان منوون ـــاوە و دەی ـــەکار هێن ـــان ب ـــەاڵڵ و حەرامی ح

حـــەرام بوونـــی شـــەکر و توتـــن و کۆکاکـــۆال...

ـــدە  ـــێوەی ناوەن ـــان ش ـــە هەم ـــارس ب ـــەاڵتداری سیاســـیی ف ـــی دەس چین

ـــووری  ـــە ســـەرچاوەیەکی ئاب ـــو دەســـەاڵت یاســـایان کردووەت ـــی نێ قانونییەکان

بـــۆ توێژێکـــی تایبـــەت و بـــەردەوام یاســـا و ڕێســـای گۆڕەپانـــی ئابووریـــی 
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ـــردووە. ـــاری ک ـــان دی ـــی خۆی ـــی بەرژەوەندییەکان ـــان بەپێ ئێرانی

لـــە ئێســـتادا ســـپای پاســـداران و چینـــی ئاخونـــدی شـــێعە، وەک 

ــوو  ــە هەمـ ــداری کـ ــی و چەکـ ــی، ئایینـ ــی، ئەمنییەتـ ــەاڵتێکی سیاسـ دەسـ

ــی  ــەی ئابووریـ ــتە، پێکهاتـ ــەر دەسـ ــان لەبـ ــاییەکانی ئێرانیـ ــە یاسـ باڵڤۆکـ

بەرتیلکاریـــی ئێـــران بەڕێـــوە دەبـــن؛ بنەمایـــی ســـەرەکیی ئـــەو پێکهاتەیـــە 

لەســـەر دوو کۆڵەکـــەی شـــێعەگەری و فارســـیگەری دامـــەزراوە.

ـــتەی  ـــران دەرهاویش ـــو ئێ ـــی نێ ـــی بەرتیلکاری ـــەرەکیی  ئابووری ـــۆکاری س ه

فەرهەنگـــی سیاســـی و هەبوونـــی دیـــاردەی نەتـــەوەی بااڵدەســـت )فـــارس( 

نەتـــەوەی  دیـــاردەی  نافارســـەکان(،  )نەتـــەوە  ژێردەســـتە  نەتـــەوەی  و 

ـــز و  ـــە هێ ـــی دەبێت ـــی مێژووی ـــی جیاوازی ـــە قۆناغ ـــت ل ـــت و ژێردەس بااڵدەس

ـــەر  ـــە ه ـــز و چەک ـــەو هێ ـــکاری و ئ ـــی بەرتیل ـــەوەی ئابووری ـــی بەرهەمهێن چەک

جارێـــک دەکەوێتـــە دەســـت چینێکـــی تایبـــەت لـــە دەســـەاڵتداری ئێرانـــی 

بـــەاڵم بەهـــرەی ســـەرەکی بـــۆ نەتـــەوەی فارســـە و هیـــچ کات بەهـــرەی بـــۆ 

نەتەوەیەکـــی تـــر نییـــە و نابێـــت.

 لـــە ئێســـتادا چەقـــی دەســـەاڵتی ئابووریـــی بەرتیلـــکاری، ســـپای 

ــەاڵتی  ــۆی دەسـ ــان بە هـ ــەاڵتن، یەکەمیـ ــو دەسـ ــی نێـ ــداران و مەالکانـ پاسـ

ــی  ــە ئایینـ ــد لـ ــەی ئاخونـ ــۆی پێگـ ــان بە هـ ــدار و دووەمیـ ــی- چەکـ سیاسـ

شـــێعەدا بـــڕەو بـــە ئابووریـــی بەرتیلـــکاری دەدەن، بـــەاڵم بەرژەوەندییەکـــی 

ـــان  ـــە ی ـــەو بەرژەوەندیی ـــە، ئ ـــە هەی ـــێوە ئابووریی ـــەو ش ـــت ئ ـــە پش ـــر ل گەورەت

ـــە  ـــی تردای ـــەر نەتەوەکان ـــە بەرانب ـــارس ل ـــەوەی ف ـــی نەت ـــە، بەرژەوەندی قازانج

ـــاری  ـــران دی ـــی ئێ ـــەی ئابووریـــی بەرتیلکاری ـــە و بناغ ـــااڵنێکە پێکهات ـــە س ک

دەکات، بـــەاڵم شـــاراوەیە و بـــۆ خەڵکـــی نەتەوەکانـــی تـــر ڕوون نییـــە.

کرێکار و کۆماری ئیسامی 

پرســـی چینایەتـــی لـــە ئێـــران لەگـــەڵ ئـــەوەی کـــه ئاوێتـــەی چەندیـــن 

ـــون  ـــەاڵم چ ـــووە، ب ـــەژاری ب ـــەرەی ه ـــووری و پ ـــی ئاب ـــر وەک قەیران ـــی ت پرس

ئابووریـــی ئێـــران ئابوورییەکـــی بەرتیلکارانەیـــە و ناوەنـــدی بەرتیلکاریـــش 

خـــودی حکوومەتـــی ئێرانـــە کەوایـــە لـــەو نێوانـــە بابەتـــی چینـــی کرێـــکار 

ـــی  ـــی گرینگی ـــی سیاس ـــەک وەک چینێک ـــران ن ـــگای ئێ ـــە کۆمەڵ ـــێک ل وەک بەش
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هەیـــە لـــە هەڵبژاردنەکانـــی کۆمـــاری ئیســـامیدا.

ـــەت و  ـــی تایب ـــی و کەرت ـــی حکوومەت ـــوان ئابووری ـــی نێ ـــەرەڕای ملمانێ س

ـــدا. ـــە ئێران ـــەرمایەداری« ل ـــی »س ـــی ڕێژیم ـــان نەبوون ـــوون ی ـــی هەب بابەت

 سێ قەیرانی گەورە لەبەردەم چینی کرێکاری ئێراندایە:

ــت و  ــان هەبێـ ــەندیکا و ڕێکخراوەیەکیـ ــچ سـ ــن هیـ ــکاران ناتوانـ ١- کرێـ

مافـــی ئەوەیـــان نییـــە کـــە لـــە پێنـــاو وەرگرتنـــی مافەکانیـــان هیـــچ چشـــنە 

چاالکییـــەک بکـــەن؛ نەبوونـــی ڕێکخـــراوەی کرێـــکاری وای کـــردووە کـــە 

هەمیشـــە کرێـــکار دەســـتی لەژێـــر بـــاری خاوەنکاردایـــە و هیـــچ کات ناتوانێـــت 

خاوەنـــکار پێملـــی النیکەمـــی خواســـتەکانی خۆشـــی بـــکات. 

بـــە  ڕێگەنـــەدان  و  ســـندیکایی  ئازادیـــی  نەبوونـــی  کورتـــی  بـــە 

ــت دەزگا  ــکاری بەدەسـ ــی کرێـ ــینی چاالکانـ ــکاری و داپڵۆسـ ــی کرێـ چاالکیـ

ـــە  ـــت ب ـــچ کات نەتوانێ ـــە هی ـــەو چین ـــردووە ئ ـــم وای ک ـــەرکوتکەرەکانی ڕێژی س

النیکەمـــی خواســـتەکانی خـــۆی بـــگات.

٢- ئابووریـــی ڕانتـــی و گەندەڵیـــی سیاســـی، دووەم قەیرانـــی گـــەورەی 

ـــا  ـــەوە هەت ـــی هەتاویی ـــی کۆچ ـــە ٧٠کان ـــە، ل ـــی ئێران ـــی کرێکاران ـــەردەم چین ب

ـــادەی  ـــاری ئیســـامی لەســـەر بناغـــەی م ـــی کۆم ئێســـتا، سیاســـەتی ئابووری

ـــم و چکۆلەکردنـــەوەی دەوڵەتـــی ئابـــووری و ڕێگـــەدان  ٤٤ی دەســـتووری ڕێژی

بـــە چاالکیـــی کەرتـــی تایبـــەت دامـــەزراوە، لـــە ڕێژیمێـــک کـــە گەندەڵیـــی 

ــە  ــە، کەرتـــی تایبـــەت زۆر بـ سیاســـی و جەغـــزی خـــۆی و ناخۆیـــی هەیـ

ئاســـانی دەتوانێـــت گەندەڵیـــی سیاســـی وەک ڕەهۆلێـــک بـــۆ خواســـتەکانی 

خـــۆی بـــەکار بێنێـــت و لـــە ڕووی یاســـاییەوە هەمـــوو ڕێککەوتـــن، یاســـا و 

ـــکێنێتەوە،  ـــدا بیش ـــە الی خۆی ـــێت و ب ـــۆی بنووس ـــی خ ـــە قازانج ـــاکان ب ڕێس

ــکار  ــە چینـــی کرێـ ــییەدا، کاتێـــک کـ ــەو گەندەڵییـــە سیاسـ ــەر ئـ ــە بەرانبـ لـ

هیـــچ ســـەندیکا و ڕێکخراوەیەکـــی نییـــە کـــە  داکۆکیـــی لـــێ بـــکات، ڕوونـــە 

کـــە خاوەنـــکاری لـــە کەرتـــی تایبەتـــدا، هەمیشـــە بـــراوەی نێـــو ملمانێـــی 

خاوەنـــکار و کرێـــکار دەبێـــت.

بـــە کورتـــی گەندەڵیـــی سیاســـی وای کـــردووە کـــە خاوەنـــکار هـــەم لـــە 

ڕووی یاســـاییەوە و هـــەم لـــە کـــردەوەدا بااڵدەســـت بێـــت و هەمیشـــە بتوانێـــت 

سێهەمین کێشەی 

گەورەی بەردەم 

چینی کرێکار لە 

ئێراندا، بابەتی 

هەبوونی کۆمپانیی 

ئایینی- چەکداری لە 

ئابووریی  ئێراندایە
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ـــەپێنێت. ـــکاردا بس ـــی کرێ ـــەر چین ـــۆی بەس ـــی خ ـــت و بەرژەوەندی خواس

3- ســـێهەمین کێشـــەی گـــەورەی بـــەردەم چینـــی کرێـــکار لـــە ئێرانـــدا، 

ـــە.  ـــی  ئێراندای ـــە ئابووری ـــداری ل ـــی- چەک ـــی ئایین ـــی کۆمپانی ـــی هەبوون بابەت

وەک ڕوونـــە لـــە ئابووریـــی ئێرانـــدا، هـــەم ســـپای پاســـداران وەک هێزێکـــی 

چەکـــداری و هـــەم ناوەنـــدە ئایینییـــەکان کـــە بریتیـــن لـــە مەرقـــەدە پیـــرۆزەکان 

و قوتابخانـــە ئایینییـــەکان، مـــەال دەستڕۆیشـــتووەکانی نێـــو ڕێژیـــم لەژێـــر 

ـــان  ـــی ئێرانی ـــە ئابووری ـــار زۆر ل ـــێکی یەکج ـــدا بەش ـــەک و ئایین ـــەاڵتی چ دەس

ــی  ــدی ئابووریـ ــی و ناوەنـ ــان کۆمپانـ ــاوە و دەیـ ــان نـ ــی خۆیـ ــر چۆکـ لەژێـ

جۆراوجۆریـــان بەدەســـتەوەیە.

ئـــەو کۆمپانییـــە ئایینـــی - چەکدارییانـــەی نێـــو ئابووریـــی ئێـــران لـــە 

چـــوار ڕووەوە کۆســـپی ســـەر ڕێـــی چینـــی کرێـــکاری ئێرانـــن:

 یەکەم: ئەوان هیچ ماڵیاتێک نادەن.

دووەم: پێگـــەی سیاســـی- چەکـــداری و ئایینیـــی خۆیـــان بـــەکار دێنـــن 

بـــۆ داســـەپانی بەرژەوەندیـــی خۆیـــان بەســـەر هەمـــوو بەرژەوەندییەکانـــی 

تـــردا کـــە بەرژەوەندیـــی چینـــی کرێکاریـــش دەگرێتـــەوە و ئـــەوان خۆیـــان 

ـــرا. ـــی ک ـــدا باس ـــی دووەم ـــە خاڵ ـــە ل ـــییەی ک ـــە سیاس ـــەو گەندەڵیی ـــێکن ل بەش

ســـێ: ئـــەو کۆمپانیانـــە ڕێگـــە لـــە ســـازبوونی ملمانێـــی ئابـــووری لـــە 

ـــی  ـــەت بەخت ـــی کار و تەنان ـــەو کارەش دەرفەت ـــرن و ب ـــدا دەگ ـــی ئیران ئابووری

ســـەرکەوتنی مانگرتنـــی کرێـــکار کـــەم دەکەنـــەوە.

ـــە  ـــان ڕوو ب ـــی خۆی ـــی و چەکداری ـــەی ئایین ـــە پێگ ـــەو کۆمپانیان ـــوار: ئ چ

ـــار  ـــە زۆر ج ـــۆ وێن ـــن، ب ـــەکار دێن ـــار ب ـــکار و چ وەک کڕی ـــاوەر چ وەک کرێ جەم

ــە قەبـــری »ئیـــامم  ــەر بـ ــۆ کۆمپانییەکـــی سـ ــردن بـ ــان دەدەن کارکـ وا نیشـ

ـــا داهاتـــی ئابووریـــی نییـــە، بەڵکـــوو خێـــری ئایینـــی و ئاقیبـــەت  ڕەزا« تەنی

بەخێریشـــی تێدایـــە، بـــەو شـــێوەیە بـــەر دەگـــرن لـــەوەی کرێـــکاران مافـــی 

ــی  ــە بابەتـ ــداران لـ ــپای پاسـ ــان  سـ ــت، یـ ــێ بدرێـ ــەواوی پـ ــووری تـ ئابـ

ـــەیری  ـــەوە س ـــەی ئەمنیی ـــە ڕوانگ ـــا ب ـــکاری تەنی ـــی کرێ ـــەرکوتی مانگرتنێک س

ـــا  ـــەیر دەکات و هەت ـــەوە س ـــی- ئابووریی ـــەی ئەمن ـــە ڕوانگ ـــوو ب ـــاکات، بەڵک ن

ـــتەوخۆ  ـــر ڕاس ـــی زیات ـــی ئابووری ـــت، قازانجێک ـــر بێ ـــەرکوتەکە زیات ـــژەی س ڕێ
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دەکەوێتـــە چنـــگ ســـپای پاســـدارانەوە.

ـــی  ـــی تایبەت ـــۆ باڵێک ـــکار ب ـــی کرێ ـــی چین ـــن دەنگ ـــێ بڵێی ـــدا دەب ـــە کۆتایی ل

ـــە  ـــر ب ـــران زیات ـــی ئێ ـــە هەڵبژاردن ـــم ل ـــەر دووک باڵـــی ڕێژی ـــە و ه ڕێژیـــم نیی

ــژاردن  ــداری هەڵبـ ــکاران بەشـ ــەوڵ دەدەن کرێـ ــەرێ هـ ــی نـ ــێوازی دەنگـ شـ

ـــی  ـــدا بەرژەوەندییەکان ـــە هەڵبژاردن ـــن ل ـــچ کات ناتوان ـــک هی ـــن و وەک چینێ ب

چینـــی خۆیـــان لەبەرچـــاو بێـــت و بەپێـــی ئـــەو بەرژەوەندییانـــە بڕیـــار بـــدەن.

کۆماری ئیسالمی و باوەڕمەندانی سوننە مەزهەب

ــران  ــووننە مەزهەبـــی ئێـ ــگای سـ ــردوودا کۆمەڵـ ــد دەیـــەی ڕابـ ــە چەنـ لـ

ــۆ  ــۆر بـ ــراوەی جۆراوجـ ــن ڕێکخـ ــووە و چەندیـ ــی بـ ــی سیاسـ کۆمەڵگایەکـ

ـــدا  ـــو ڕێکخراوەکان ـــد لەنێ ـــەزراوە و هەرچەن ـــە دام ـــەو کۆمەڵگای ـــەوەی ئ کۆکردن

ـــی  ـــه خەڵک ـــووە ک ـــەوە ب ـــەرەکی ئ ـــی س ـــەاڵم ئامانج ـــە، ب ـــی زۆر هەی جیاوازی

ســـووننە مەزهـــەب لـــە پێنـــاو بەرژەوەندیـــی خـــۆی کـــۆ بکاتـــەوە. خاڵـــی 

ـــرت  ـــه کەم ـــە ک ـــدا ئەوەی ـــۆی ڕێژیم ـــی نێوخ ـــە ملمانێ ـــە ل ـــەو باس ـــی ئ گرینگ

ــووننە  ــی سـ ــە دەنگـ ــەوەی کـ ــەن بـ ــەرقاڵ دەکـ ــان سـ ــوازەکان خۆیـ بناژۆخـ

ــدا  ــە ئێرانـ ــوون لـ ــەب بـ ــووننە مەزهـ ــەت سـ ــەوە. هەڵبـ ــۆ بکەنـ ــەب کـ مەزهـ

لەالیـــەن دەســـەاڵتدارانەوە وەک پرســـێکی تەناهـــی ســـەیری دەکرێـــت، 

بۆیـــەش ڕەنگـــە ئـــەوە هۆکارێـــک بێـــت بـــۆ ئـــەوەی هیـــچ الیەنێـــک خـــۆی 

زۆر بـــۆ دەنگـــی ســـووننەکان مانـــدوو نـــەکات. وەک ڕوونکردنـــەوە پێویســـتە 

ـــە  ـــەب ل ـــووننە مەزه ـــانی س ـــەی کەس ـــەیرێكی پێگ ـــەوە س ـــە ڕووی یاساییش ل

دەســـتووری کۆمـــاری ئیســـامیدا بکەیـــن.  

بەپێـــی مـــادەی 9ی دەســـتووری )یاســـای بنەڕەتـــی( کۆمـــاری ئیســـامی، 

مەزهەبـــی فەرمیـــی ئێـــران شـــێعەی دوازدە ئیاممییـــە. بەپێـــی مـــادەی 

ــان  ــورای نیگەهبـ ــی شـ ــەالی ئەندامـ ــێ 6 مـ ــتوور، دەبـ ــان دەسـ 9١ی هەمـ

ـــان  ـــادەی ١٠9ی هەم ـــە م ـــن، ل ـــێعە ب ـــی ش ـــە ئایین ـــد( ل ـــد« )مجته »موجتەه

ـــی مەرجـــی  ـــادەی ١١5 بەڕوون ـــە م ـــت و ل ـــاری دەکرێ ـــەر« دی ـــۆ »ڕەهب مـــەرج ب

ــی  ــادەی ١5٧دا مەرجـ ــە مـ ــراوە و لـ ــەرۆککۆماری دانـ ــۆ سـ ــێعەبوون بـ شـ

»موجتەهد«بـــوون لـــە ئایینـــی شـــێعەدا بـــۆ ســـەرۆکی دەزگای داد دیـــاری 
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ـــی  ـــۆ ســـەرۆکی »دیوان ـــوون ب ـــە مـــادەی ١6٢ مەرجـــی »موجتەهد«ب ـــراوە و ل ک

عالـــی«ش دیـــاری کـــراوە.  

بەپێـــی پێنـــج مـــادەی دەســـتووریی کۆمـــاری ئیســـامی کەســـانی 

ـــچ  ـــامیدا هی ـــاری ئیس ـــوەی کۆم ـــە چوارچێ ـــوننە ل ـــی س ـــە ئایین ـــد ب باوەڕمەن

ـــەوە  ـــرن، ئ ـــتەوە بگ ـــەاڵتداری بەدەس ـــی دەس ـــەی گرینگ ـــن 5 جومگ کات ناتوان

ـــە،  ـــران  نیی ـــی ئێ ـــی فەرمی ـــوننە مەزهەب ـــی س ـــە مەزهەب ـــە ک ـــەرەڕای ئەوەی س

بەڵکـــوو مەزهەبـــی ڕێگەپێـــدراوە لـــە ئێرانـــدا.

ئـــەوەی کـــە بـــە یاســـا ڕێـــگا لـــە بەرپرســـیاریەتیی کەســـانی ســـووننە 

مەزهـــەب گیـــراوە، وای کـــردووە کـــە لـــە کردەوەشـــدا ژیـــان و چارەنووســـی 

ــوارەدا  ــەو بـ ــت. لـ ــاواز بێـ ــەب جیـ ــێعە مەزهـ ــانی شـ ــەڵ کەسـ ــەوان لەگـ ئـ

ـــی  ـــەردەمی دەوڵەت ـــە س ـــامی و ل ـــی ئیس ـــاش شۆڕش ـــە پ ـــن: ل ـــت بڵێی دەکرێ

ــپەڕی  ــا پووشـ ــوەی ١358 هەتـ ــە خاکەلێـ ــی لـ ــم یوونسـ ــەر، برایـ کاتبەڕێکـ

١358 پارێـــزگاری ســـنە بـــووە، کـــە هـــۆکاری هەڵبژاردنـــی ئـــەو بـــۆ ئـــەو 

ـــەمەی  ـــە ڕۆژی ٢٧ی ڕەش ـــە ل ـــوو ک ـــنە ب ـــەڕی س ـــتییدا ش ـــە ڕاس ـــە ل پارێزگای

١35٧ دەســـتی پێکـــرد و دواتـــر بـــە نـــەورۆزی خوێنـــاوی نـــارسا. 

ــوننە  ــچ سـ ــوننە و هیـ ــی سـ ــچ کوردێکـ ــی هیـ ــم یوونسـ ــاش برایـ ــە پـ لـ

مەزهەبێـــک لـــە کۆمـــاری ئیســـامیدا، وەک پارێـــزگار هەڵنەبژێـــردراون و لـــە 

پاییـــزی ســـاڵی ١39٢ لـــە کۆبونـــەوەی ناســـاندنی پارێزگاریـــی پارێـــزگای 

ـــی: ئێمـــە کەســـێکی  ـــی، وەزیـــری نێوخـــۆ وت ـــی فەزل ـــرەزا رەحامن ســـنە، عەبدل

ـــا.  ـــا کوردمـــان دادەن ـــەو پلەیەمـــان دەســـت نەکەوتـــووە، دەن کـــوردی شـــیاوی ئ

)دیـــارە مەبەســـتی ئـــەوە بـــوو کـــە لـــە کـــوردی شـــێعە و ســـوننە کەســـی 

ـــووە(. ـــدا نەب ـــۆ پەی ـــیاویان ب ش

لـــە مـــاوەی ٤٢ ســـاڵی دەســـەاڵتداریی کۆمـــاری ئیســـامیدا، یـــەک کەســـی 

ـــنە  ـــی س ـــی، خەڵک ـــاڵەی ئەدیب ـــاوی س ـــە ن ـــەب  ب ـــوننە مەزه ـــدی س باوەڕمەن

ـــاڵی ١39٤  ـــە س ـــی ل ـــردراوە، ئەدیب ـــامی هەڵبژێ ـــاری ئیس ـــزی کۆم وەک باڵوێ

ــی  ــردرا، هەڵبژاردنـ ــام هەڵبژێـ ــە وێتنـ ــامی لـ ــاری ئیسـ ــزی کۆمـ وەک باڵوێـ

دەنگدانەوەیەکـــی  فارســـییەکان  هەواڵنێرییـــە  دەزگا  لەالیـــەن  ئەدیبـــی 

یەکجـــار زۆری هەبـــوو و فارســـەکان ئـــەو کارەیـــان وەک دەســـتکەوتێک بـــۆ 
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ـــە پێگـــەی باڵوێزخانەکـــە، ســـوننە  ـــر ل ـــا و زۆر زیات ـــەکان دادەن ســـوننە مەزهەب

ـــەوە. ـــەواڵ و لێکدان ـــی ه ـــە بابەت ـــوو ب ـــی ب ـــی ئەدیب مەزهەببوون

 هەتـــا ئێســـتا ١3 دوڵـــەت و شـــووڕایەکی شـــۆڕش لـــە کۆمـــاری ئیســـامیدا 

ـــووە،  ـــەر ب ـــی کاتبەڕێک ـــە، دەوڵەت ـــەو دەوڵەتان ـــەک ل ـــە ی ـــوون ک ـــتبەکار ب دەس

ـــەب وەک  ـــوننە مەزه ـــی س ـــچ باوەڕمەندێک ـــەدا هی ـــەو دەوڵەتان ـــچ کام ل ـــە هی ل

ــان جێگـــری  ــان جێگـــری ســـەرۆککۆمار یـ ــر یـ ــان جێگـــری وەزیـ ــر یـ وەزیـ

ســـەرۆکوەزیران هەڵنەبژێـــردراون.

تـــاران تەنیـــا پایەتەختێکـــی جیهانـــە کـــە مزگەوتـــی ســـوننە مەزهەبـــی 

لـــێ نییـــە و باوەڕمەندانـــی ســـوننە مەزهـــەب لـــە تـــاران بـــە شـــێوەی 

ــەن. ــی دەکـ ــژی هەینـ ــایی نوێـ نایاسـ

سیامی داگیرکەر لە کوردستان 

یەکێـــک لـــە تایبەمتەندییەکانـــی دەســـەاڵتی دیکتاتـــۆر ئەوەیـــە کـــە 

ـــر  ـــگای ژێ ـــە کۆمەڵ ـــەک ل ـــان بازنەی ـــن ی ـــەن، چی ـــۆ الی ـــەت ب ـــی تایب بەرژەوەندی

ـــۆر  ـــە دیکتات ـــەاڵتێک ک ـــەر دەس ـــە ه ـــە ک ـــەو مانەی ـــت، ب ـــەاڵتی دەخوڵقێنێ دەس

یـــان ســـەرتر لـــە دیکتاتـــۆر، واتـــە تۆتالیتێـــر بێـــت، لـــە پێنـــاو مانـــەوەی 

ـــۆی،  ـــراوی خ ـــزی باوەڕپێک ـــی هێ ـــی دابینکردن ـــە ئامانج ـــۆی ب ـــەاڵتی خ دەس

بەرژەوەندیـــی تایبـــەت بـــۆ چینێـــک، الیەنێـــک یـــان بازنەیەکـــی دیاریکـــراو 

ــەی  ــی پێگـ ــە ڕۆڵـ ــەو چینـ ــن دەکات. ئـ ــت و دابیـ ــگا دەخوڵقێنێـ ــە کۆمەڵـ لـ

کۆمەاڵیەتیـــی دیکتاتـــۆر بـــۆ خـــۆی قایـــل دەبێـــت، بـــۆ وێنـــە دەســـەاڵتی 

چینـــی  بەرژەوەندییەکانـــی  هەمـــوو  ئیســـامی  کۆمـــاری  تۆتالیتێـــری 

ـــە  ـــتێک ک ـــتووەتە ئاس ـــەت کار گەیش ـــن دەکات، تەنان ـــی دابی ـــە باش ـــد ب ئاخون

ئاخوندێـــک کـــە یاســـای کۆمـــاری ئیســـامی بـــە تاوانبـــاری دەزانێـــت و دەبـــێ 

ســـزا بدرێـــت، لـــە دادگایەکـــی تایبـــەت دادگایـــی دەکـــەن، نـــەک لـــە دادگا 

گشـــتییەکان کـــە خەڵـــک لـــەوێ دادگایـــی دەکرێـــت.

ــە  ــک لـ ــۆ چینێـ ــی بـ ــتان بەرژەوەندیـ ــە کوردسـ ــامی لـ ــاری ئیسـ کۆمـ

ـــاری  ـــە کۆم ـــە ک ـــەو مانای ـــدووە، ب ـــدار خولقان ـــی چەک ـــەی جاش دەرەوەی بازن

ــی  ــک بەرژەوەندیـ ــتان کۆمەڵێـ ــە کوردسـ ــەاڵتدارێتی لـ ــۆ دەسـ ــامی بـ ئیسـ

تاران تەنیا 

پایتەختێکی جیهانە 

کە مزگەوتی سوننە 

مەزهەبی لێ نییە
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تایبەتـــی ســـنووردار بـــۆ بازنەیەکـــی زۆر بچـــووک لـــە خەڵکـــی کوردســـتان 

دەســـندەخۆرەکانی  وەک  دەکرێـــت  کـــە  بەشـــە  ئـــەو  کـــردووە،  دابیـــن 

ــەری  ــی بەڕێوەبـ ــن، ڕۆڵـ ــێ نیـ ــان لـ ــامی ناویـ ــاری ئیسـ ــخانەی کۆمـ پاشـ

ــاری  ــە کۆمـ ــە کـ ــەو مانایـ ــڕن بـ ــامی دەگێـ ــاری ئیسـ ــەتەکانی کۆمـ سیاسـ

ئیســـامی لـــە بـــری ئـــەو بەرژەوەندییـــە تایبەتانـــەی کـــە بـــۆ ئـــەو چینـــە 

ـــن دەکات. ـــە کوردســـتان دابی ـــژەی دەســـەاڵتداریی خـــۆی ل ـــراوە، دڕێ ـــن  ک  دابی

ـــە  ـــەو بازنەی ـــن ئ ـــێ بڵێ ـــەوە، دەب ـــرت بکەین ـــە ڕوون ـــەو بابەت ـــت ئ ـــەر مبانەوێ ئەگ

ــن،  ــش نەبـ ــی چەکداریـ ــە جاشـ ــە لەوانەیـ ــتان کـ ــگای کوردسـ ــە کۆمەڵـ لـ

ـــی«  ـــێوەی »دژەبایەخ ـــە ش ـــەن و ل ـــاو دەک ـــێتی ب ـــەم جاش ـــاوکات ه ـــەاڵم ه ب

ـــن  ـــامی رابکێش ـــاری ئیس ـــۆ الی کۆم ـــر ب ـــی زیات ـــەوە خەڵکێک ـــۆ ئ ـــن، ب دەردێن

و هـــەم ئـــەوەی خۆیـــان دەکـــەن بـــە دەمڕاســـتی کۆمەڵـــگای کوردســـتان و 

ئاســـتی خواســـت و ویســـتی کۆمەڵـــگای کوردســـتان لـــە بەرانبـــەر داگیرکـــەردا 

دادەبەزێنـــن.

ـــەیریان  ـــوردی س ـــگای ک ـــژاردەی کۆمەڵ ـــان وەک ب ـــە زۆربەی ـــە ک ـــەو چین ئ

دەکرێـــت، لـــە ڕووی توانـــای تاکەکەســـی و ئابـــووری بەرچـــاون و لـــە 

ـــەن  ـــتەوخۆ لەالی ـــتەوخۆ و ناڕاس ـــش ڕاس ـــن و بەردەوامی ـــگادا دەبیندرێ کۆمەڵ

دەســـەاڵتەوە زەق دەکرێنـــەوە و تەنانـــەت دەزگا ئەمنییـــەکان کار لەســـەر ئـــەوە 

دەکـــەن کـــە پێگـــەی جەمـــاوەری بـــۆ ئـــەو کەســـانە پەیـــدا بکـــەن و لەنێـــو 

خەڵکـــدا خۆشەویســـتیان بکـــەن؛ بـــۆ وێنـــە کاتێـــک کـــە کەســـێک لەســـەر 

ـــە  ـــک دەبن ـــە تەلەفۆنێ ـــەکان« ب ـــامم جومع ـــار »ئی ـــت، زۆر ج ـــی دەگرێ کوردایەت

ـــە  ـــەو کەس ـــک ل ـــەرکراو هەواڵێ ـــی دەسبەس ـــەی کەس ـــە بنەماڵ ـــەوەی ک ـــۆی ئ ه

لـــێ بزانێـــت یـــان ئـــەوەی پەیوەندییەکـــی چەنـــد چرکەیـــی لەگـــەڵ بگـــرن، 

ـــەدا  ـــەو کات ـــە ل ـــی ک ـــی زۆری دەروون ـــۆی زەختێک ـــە بە ه ـــەو بنەماڵەی ـــرەدا ئ لێ

ـــە  ـــاوەڕەی ک ـــەو ب ـــەر ئ ـــە س ـــەواوی دێن ـــە بەت ـــەو کارە بچووک ـــەریانە، ب ـــە س ل

ئـــەو ئیـــامم جومعەیـــە پیاوێکـــی باشـــە و ئاســـانکاری بـــۆ کـــردوون، ئـــەوە 

ـــەری  ـــە بەڕێوەب ـــامم جومعەک ـــە ئی ـــە ک ـــە ڕاســـتییەکەی ئەوەی ـــە ک ـــە کاتێکدای ل

ـــەی  ـــەو بنەماڵ ـــی ئ ـــان کچ ـــوڕ ی ـــەق ک ـــە بەناح ـــە ک ـــەو ڕێژیمەی ـــەتی ئ سیاس

ــە لـــە دڵەڕاوکـــێ  دەسبەســـەر کـــردووە و ئەگەریـــش ڕزگارکردنـــی بنەماڵەکـ
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ــراوی و  ــژەی باوەڕپێکـ ــەی ڕێـ ــە خانـ ــەوە دەچێتـ ــن، ئـ ــی دانێیـ ــە پیاوەتـ بـ

ــان  ــەو کارەیـ ــە ئـ ــەو دەزگا ئەمنییـ ــون ئـ ــە، چـ ــێتیی ئیـــامم جومعەکـ جاشـ

کـــردووە، هەتـــا ئـــەو جاشـــەیان پێگـــەی کۆمەاڵیەتـــی پەیـــدا بـــکات و بـــە 

ســـۆنگەی ئـــەو پێگـــە کۆمەاڵیەتییـــەوە بتوانێـــت ئامانجەکانـــی ڕێژیـــم 

ـــەر جاشـــێک، کەســـێکی نیشـــتامنپەروەری  ـــە ئەگ ـــکات. کەوای ـــن ب باشـــرت دابی

پێـــی ئـــازاد بکرێـــت، یـــان بتوانێـــت هەواڵێـــک لـــە کەســـێک بزانێـــت، ئـــەوە 

ـــن و  ـــدە خائین ـــە هێن ـــانەی ئەوەی ـــوو نیش ـــە، بەڵک ـــبوونی نیی ـــانەی باش نیش

ـــەد  ـــەکان س ـــن »جاش ـــە دەڵێ ـــەیە ک ـــەو قس ـــەی ئ ـــی بازن ـــەکە توانیویەت جاش

کەســـیان پـــێ بەگـــرت دەدرێـــت، بـــەاڵم کەســـێکیان پـــێ ئـــازاد ناکرێـــت« 

ببڕێـــت و ببێتـــە باوەڕپێکـــراوی داگیرکـــەر.

ـــامی  ـــاری ئیس ـــی کۆم ـــی هەڵبژاردن ـــە بابەت ـــم ل ـــەوە بڵێ ـــەدا ئ ـــەو بەش ل

ـــگای  ـــژاردەی کۆمەڵ ـــت وەک ب ـــە دەکرێ ـــەک ک ـــە کەمینەی ـــتاندا، ئێم ـــە کوردس ل

کوردیـــش ســـەیریان بکەیـــن، لـــە ڕێـــگای هەڵبژاردنـــەوە بـــەدوای بەرژەوەندیـــی 

تایبەتـــی خۆیانـــەوەن، ئـــەو کەســـانەی ڕاســـتەوخۆ زۆرینـــەی خەڵـــک بـــە 

وادە و بەڵێنیـــی درۆیینـــە بـــەرەو دەنگـــدان و یـــان بـــۆ ئامانجەکانـــی تـــری 

ــە هەوێنـــی  ڕێژیـــم هـــان دەدەن، ئـــەوان کوردبوونـــی خۆیـــان دەکـــەن بـ

ــتێکی ڕێژیـــم  ئـــەوەی خەڵـــک فریـــوی داگیرکـــەر بخـــۆن و پێملـــی خواسـ

ـــتانن،  ـــە کوردس ـــەر ل ـــیامی داگیرک ـــان س ـــە هەم ـــەو کەمینەی ـــان ئ ـــن، بێگوم ب

بۆیـــە لـــە باســـی کـــردەوەی ئەوانـــدا دەبـــێ چاالکییەکانیـــان بـــۆ هاندانـــی 

خەڵـــک بخەینـــە بابەتـــی جاشـــێتییەوە، کەوایـــە هەمـــوو ئـــەو کەســـانەی 

ـــەو  ـــەاڵم ئ ـــن، ب ـــاش نی ـــەن ج ـــداری دەک ـــم بەش ـــی ڕێژی ـــە هەڵبژاردنەکان ـــە ل ک

ـــە  ـــدان ب ـــۆ دەنگ ـــک ب ـــی خەڵ ـــە هاندان ـــە ب ـــوردی ک ـــگای ک ـــەی کۆمەڵ بژاردان

ـــەوەی جاشـــن،  ـــەک ئ ـــە ن ـــەوەن، ئەوان ـــی خۆیان ـــی بەرژەوەندی دوای دابینکردن

بەڵکـــوو ســـیامی شـــاراوەی داگیرکـــەر لـــە کوردســـتان دان و کەواســـووری 

بـــەر لەشـــکری داگیرکـــەری عەجەمـــن.

هەموو ئەو کەسانەی 

کە لە هەڵبژاردنەکانی 

ڕێژیم بەشداری دەکەن 

جاش نین، بەاڵم ئەو 

بژاردانەی کۆمەڵگای 

کوردی کە بە هاندانی 

خەڵک بۆ دەنگدان 

بە دوای دابینکردنی 

بەرژەوەندیی 

خۆیانەوەن، ئەوانە 

نەک ئەوەی جاشن، 

بەڵکوو سیامی 

شاراوەی داگیرکەر 

لە کوردستان دان 

و کەواسووری بەر 

لەشکری داگیرکەری 

عەجەمن.
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»بژاردەی نێوخۆیی کورد«

لـــە چەنـــد ســـاڵی ڕابـــردوودا بەتایبەتـــی پـــاش ڕووخانـــی دەســـەاڵتی 

ــۆڕێ  ــە گـ ــک هاتـ ــەاڵت بابەتێـ ــتانی ڕۆژهـ ــۆی کوردسـ ــە نێوخـ ــەدام، لـ سـ

کـــە پێیـــان دەوت: »بـــژاردە یـــان نوخبـــەی  نێوخـــۆی کوردســـتان«، لێـــرەدا 

مەبەســـت ئـــەوە بـــوو هەمـــوو الیەنێـــک چ ئەوانـــەی لـــە دەرەوە دەژیـــن و 

چ ئەوانـــەی لـــە نێوخـــۆ دەژیـــن، بێدەنـــگ بـــن و قســـە نەکـــەن و  لەســـەر 

هەرچـــی بـــاس و بابەتـــی پەیوەندیـــدار بـــە کوردســـتانە، جڵـــەوی کار 

ــەو  ــژاردە« و ئـ ــاوە »بـ ــاو نـ ــان نـ ــە خۆیـ ــەس کـ ــک کـ ــە هێندێـ ــپێرن بـ بسـ

ـــە  ـــن، کەوای ـــەوێ دەژی ـــون ل ـــن و چ ـــتان دەژی ـــۆی کوردس ـــە نێوخ ـــە ل بژاردان

ــەن. ــاری بکـ ــتان دیـ ــی کوردسـ ــە چارەنووسـ ــان هەیـ ــی تەواویـ مافـ

ـــی پێشـــوو،  ـــکارە لێکەتووەکان ـــوون، پارلەمان ـــە ب ـــژاردەکان ئەوان بەگشـــتی ب

ـــە  ـــی ل ـــاڵ ڕۆژنامەنووس ـــد س ـــان چەن ـــوو ئەزموونی ـــە هەم ـــی ک ـــک کەس هێندێ

گۆڤـــارە خوێندکارییـــەکان و ئەنجومەنـــە ئەدەبییـــەکان بـــوو، بـــەاڵم خاڵـــی 

ـــوو. ـــۆ ب ـــەی زانک ـــی بڕوانام ـــان هەبوون زەقی

ـــگای  ـــە کۆمەڵ ـــانە ل ـــەو باس ـــه ئ ـــی ک ـــان دەزان ـــی خۆیانی ـــە ماف ـــەوان ب ئ

کوردســـتاندا بێنـــە گـــۆڕێ:

ـــا  ـــون تەنی ـــەن چ ـــپ بک ـــان ک ـــت ی ـــپ بێ ـــۆ ک ـــی نێوخ ـــوو دەنگەکان ١- هەم

ـــت. ـــت دێ ـــان لەدەس ـــەوان کاری ئ

ـــە  ـــەکان نیی ـــچ ڕەوایی ـــەاڵت هی ـــای ڕۆژه ـــی دەرەوەی جوغرافی ٢- دەنگەکان

ـــت. ـــی نەکرێ ـــت و چ ـــی بکرێ ـــن چ ـــا بزان ـــن هەت ـــرە نی ـــەوان لێ ـــون ئ چ

3- هیـــچ بژاردەیـــەک بـــە غەیـــرە ڕیفۆرمخـــوازی بـــۆ کێشـــەکانی کوردســـتان 

ـــەروکاڵوی  ـــەردەمی س ـــە س ـــە ل ـــە ک ـــە ئەوەی ـــەو باس ـــۆ ئ ـــیان ب ـــە و بەڵگەش نیی

ســـەرۆککۆمارە ڕیفۆرمخوازەکانـــدا ڕێـــگا بـــە خوێندنـــی زمانـــی کـــوردی دراوە. 

٤- ئـــەو تاقمـــە ســـەرەڕای شـــەڕەپار و بێرێزیکـــردن بـــەم و بـــەو خۆیـــان ئیجازە 

بـــە خۆیـــان دەدەن لەســـەر هەمـــوو بابەتـــی پەیوەندیـــدار بـــە کوردســـتانەوە قســـە 

بکـــەن و پێیـــان وایـــە تەنیـــا ســـەرچاوەی خـــاوەن شـــەرعییەتن.

ـــە  ـــە بژاردەی ـــەو کۆمەڵ ـــر ئ ـــم بی ـــت دەزان ـــە پێویس ـــەت ب ـــد باب ـــرەدا چەن لێ

ـــەوە: بخەم
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ـــەدی  ـــە ١٠ لەس ـــرت ل ـــان کەم ـــتان ڕێژەی ـــژاردەی کوردس ـــەی ب ـــە بازن ١- ل

بـــژاردەی ڕۆژهەاڵتـــە، بـــەاڵم هـــۆکاری ئـــەوەی کـــە بەرچـــاون، ئەوەیـــە 

ڕاگەیاندنیـــان بەدەســـتە و بـــێ ئـــەوەی ترســـیان لـــە گرتـــن و کوشـــن هەبێـــت، 

ـــەن. ـــاری کۆمـــاری ئیســـامیدا چاالکـــی دەک ـــوەی دەســـتوور و وت ـــە چوارچێ ل

٢- بەپێچەوانـــەی ئـــەوەی کـــە دەوترێـــت و دەنورسێـــت ئامانجـــی 

ـــوەی  ـــە چوارچێ ـــورد بێنن ـــتی ک ـــە خواس ـــە ئەوەی ـــەو تاقم ـــاری ئ ســـەرەکیی وت

ــۆ  ــووە بـ ــان نەبـ ــچ کات گەاڵلەیـ ــامییەوە و هیـ ــاری ئیسـ ــتووری کۆمـ دەسـ

ئـــەوەی دەســـتووری کۆمـــاری ئیســـامی بەپێـــی خواســـتی کـــورد بگـــۆڕن، 

ـــەک  ـــوردە ن ـــتەکانی ک ـــتی خواس ـــە خـــوارەوەی ئاس ـــەوان هێنان ـــاری ئ ـــە وت وات

بەرفراوانکردنـــی چوارچێـــوەی دەســـتووری کۆمـــاری ئیســـامی. 

3- بنەمـــای کۆمەاڵیەتیـــی ئـــەو کۆمەڵـــە لەســـەر خواســـتی سیاســـیی 

خواســـتە  ئـــەو  کاتێـــک  بـــەاڵم  دامـــەزراوە،  کوردســـتان  کۆمەڵـــگای 

ـــتە  ـــتی خواس ـــی، ئاس ـــتی سیاس ـــەر خواس ـــەوە س ـــە وەردەگێڕن کۆمەاڵیەتیی

ــی.  ــتی لۆکاڵـ ــک خواسـ ــۆ هێندێـ ــن بـ ــییەکە دادەبەزێنـ سیاسـ

لـــە  دوایـــی  ســـااڵنەی  لـــەو  کـــە  ئاڵوگۆڕانـــەی  ئـــەو  هەمـــوو   -٤

ـــە پەیوەنـــدی بـــە کـــورددا پێـــک هاتـــووە، هۆکارەکـــەی  سیاســـەتەکانی ڕێژیـــم ل

ــەتی  ــەک سیاسـ ــم نـ ــتیی ڕێژیـ ــەتی گشـ ــی سیاسـ ــۆ بابەتـ ــەوە بـ دەگەڕێتـ

ـــە  ـــن ب ـــوردی بکەی ـــی ک ـــە زمان ـــدن ب ـــەر خوێن ـــە ئەگ ـــۆ وێن ـــم. ب ـــی ڕێژی باڵێک

مێعیارێـــک کـــە گوایـــە ڕووحانـــی هێناویەتـــی، پرۆســـەی دانانـــی کۆرســـی 

»زمـــان و ئەدەبیاتـــی کـــوردی« لـــە زانکـــۆی ســـنە بـــەو شـــێوەیە بـــوو: 

یەکـــەم: لەالیـــەن شـــورای بـــااڵی ئەمنییەتـــی نەتەوەیـــی بڕیـــاری 

ـــان  ـــران ی ـــی وەزی ـــان ئەنجومەن ـــەرۆککۆماری ی ـــەن س ـــەک لەالی ـــەر درا ن لەس

تەنانـــەت »شـــورای شۆڕشـــی فەرهەنگی«یـــەوە. دووەم: تەنیـــا ڕێگـــە بـــەوە 

ـــک  ـــەوەش جۆرێ ـــت، ئ ـــنە بخوێندرێ ـــۆی س ـــە زانک ـــوردی ل ـــی ک ـــە زمان دراوە ک

ســـنووردارکردنی خواســـت و ویســـتی فەرهەنگـــی لـــە کوردســـتانە.

ــێ  ــی پـ ــی لیسانسـ ــگای خوێندنـ ــا ڕێـ ــک تەنیـ ــک زمانێـ ــێهەم: کاتێـ سـ

ـــاش  ـــان پ ـــت، بێگوم ـــن ناکرێ ـــۆ دابی ـــی ب ـــازاڕی کارێکیش ـــچ ب ـــت و هی دەدرێ

چەنـــد ســـاڵی تـــر بابەتـــی کەمیـــی داخوازیکاریـــش دێتـــە گـــۆڕێ بـــۆی و 
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ـــوو،  ـــان نەب ـــچ کارێکی ـــە هی ـــەو کورس ـــی ئ ـــول دەرچووان ـــەر دوو خ ـــرت ئەگ ئی

ڕێـــژەی داخـــوازی دێتـــە خـــوارەوە. باشـــە لیسانســـی زمانـــی کـــوردی لـــە 

کـــوێ کار بـــکات؟ لـــە قوتابخانـــە کـــە ڕێگـــەی نـــادەن، ئـــەوەی کـــە ئێســـتا 

ــەو  ــەر بـ ــەوە، هـ ــە دەوترێتـ ــە قوتابخانـ ــوردی لـ ــی کـ ــی زمانـ وەک ڕێنووسـ

ـــاس  ـــە کارن ـــت ب ـــت و پێویس ـــک دەخرێ ـــەن ڕێ ـــتا ه ـــە ئێس ـــتایانەی ک مامۆس

نـــاکات، هەمـــوو ئیدارەکانـــی ڕێژیمـــش بـــە زمانـــی فارســـییە و پێویســـتیان 

بـــە کارناســـێکی زمانـــی کـــوردی نییـــە، کەوایـــە خـــۆی لـــە خۆیـــدا ئـــەو 

کورســـە پـــاش چەنـــد ســـاڵێک مەحکـــووم بـــە مەرگـــە.

ـــتی  ـــە ئاس ـــورد ل ـــی ک ـــت بەرپرس ـــێ بکرێ ـــی ل ـــر باس ـــی ت ـــە بابەتێک ڕەنگ

ـــژووی  ـــە مێ ـــەو کارە ل ـــرام، ئ ـــی ب ـــتانە! کاک ـــارەکانی کوردس ـــە ش ـــدار ل فەرمان

کۆمـــاری ئیســـامی ئەگـــەر لەســـەر ڕۆژژمێـــری دانێـــی ڕێککەوتەکـــەی 

هاوکاتـــە لەگـــەڵ ڕووخانـــی ســـەدام یـــان بەقـــەول ئازادبوونـــی باشـــووری 

ــتان.  کوردسـ

ـــەاڵم  ـــدار ب ـــە فەرمان ـــار کران ـــک ش ـــە هێندێ ـــەس ل ـــک ک ـــە هێندێ ـــەو کات ئ

ـــدارە  ـــژەی فەرمان ـــی ڕێ ـــی خاتەم ـــاش نەمان ـــە پ ـــوو ک ـــەوە ب ـــی ئ ـــی جالب خاڵ

کـــوردەکان زیـــادی کـــرد نـــەک کـــەم! ڕەنگـــە بوترێـــت ئـــەوان جـــاش بـــوون 

یـــان ســـپایی بـــوون. بـــا مـــن باســـێکتان بـــۆ بگێڕمـــەوە، بـــۆکان لـــەو شـــارانەیە 

ـــوردی  ـــداری ک ـــر فەرمان ـــتان زۆر زووت ـــری کوردس ـــارەکانی ت ـــاو ش ـــە چ ـــە ل ک

ـــوو، ڕەحـــامن  ـــوردی هەب ـــداری ک ـــارە ســـێ فەرمان ـــەو ش ـــرا، ئ ـــاری ک ـــۆ دی ب

ـــاری  ـــی کۆم ـــووە و خـــۆی تەحویل ـــە ب ـــن ئەندامـــی کۆمەڵ ـــازەری وەک دەڵێ ئەب

ئیســـامی داوەتـــەوە و بووەتـــە »تـــەواب« و  گوایـــە  لـــە ســـەرکوتی خەڵکـــی 

کوردســـتان لـــە 6٠ــــەکاندا دەســـتی هەبـــووە. ناوبـــراو پێـــش فەرمانـــداری 

ـــە  ـــوو، ب ـــتان کاری کردب ـــارەکانی کوردس ـــەی ش ـــە زۆرب ـــاردار ل ـــۆکان، وەک ش ب

ـــه  ـــە ک ـــەوەی هەی ـــۆی ئ ـــتا دەنگ ـــت دا، ئێس ـــی لەدەس ـــۆ گیان ڕووداوی هاتوچ

ـــتوویانە. ـــە کوش گوای

ـــە  ـــە ک ـــی گێلۆکەی ـــەن پیاوێك ـــوو. حەس ـــی ب ـــەن عەباس ـــەس حەس دووەم ک

ـــە  ـــرد و ل ـــپای دەک ـــی س ـــە هاوکاری ـــری قوتابخان ـــە مودی ـــەن ب ـــەوەی بیک ـــۆ ئ ب

نـــاکاو لـــە مودیـــری قوتابخانـــەوە هەڵیـــان گـــرت و کردیـــان بـــە فەرمانـــدار. 
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ڕۆژی ٢٢ی پووشـــپەڕی ١38٧ خەڵکـــی بـــۆکان دووکان و بازاڕیـــان بـــۆ 

یەکـــەم جـــار داخســـتبوو، ئـــەو کابرایـــە وا پەشـــۆکابوو کـــە خـــۆی هـــات 

لـــە شـــەقامی ســـەرەکیی شـــار دەڕابـــەی دووکانەکانـــی بـــەر شـــەق دەدا و 

ـــە  ـــت ک ـــۆم دی ـــاوی خ ـــە چ ـــەو ڕووداوەم ب ـــن ئ ـــتووە، م ـــۆ داتانخس ـــوت ب دەی

ـــدواو  ـــی میان ـــی عەجەم ـــەی کابرایەک ـــردەوە. جێگرەک ـــوری ک ـــەی هێ جێگرەک

ـــوو.  ب

ـــورسەوی،  ـــی خ ـــاوی جەماڵ ـــە ن ـــا ب ـــێکیان دان ـــە کەس ـــەو گێلۆکەی ـــاش ئ پ

خـــورسەوی دوکتـــورای کۆمەڵناســـیی هەیـــە و پێشـــرت ســـەرۆکی زانکـــۆی 

پەیامـــی نـــووری بـــۆکان بـــووە. جەمـــاڵ لـــە ســـێ مانگـــی یەکەمـــی 

فەرماندارێتیـــدا وتارێکـــی لەســـەر پێگـــەی عیرفانیـــی خومەینـــی لـــە 

کۆمەلـــگادا نووســـی. دەی بـــا لێـــرەدا پرســـیارێک بکـــەم! شـــەق لـــە دەڕابـــە 

هەڵـــدان باشـــرتە یـــان وتـــار لەســـەر پێگـــەی عیرفانیـــی خومەینـــی بنووســـی؟! 

ــی-  ــری سیاسـ ــوردەکان جێگـ ــدارە کـ ــەواوی فەرمانـ ــەوەش تـ ــەرەڕای ئـ سـ

ـــەو  ـــری ئ ـــۆی هەڵگ ـــۆ خ ـــەوەش ب ـــە ئ ـــوردە ک ـــری ک ـــێکی غەی ـــان، کەس ئەمنیی

ـــی  ـــۆ بەش ـــم، ب ـــاو ڕێژی ـــە پێن ـــیان ل ـــەو ماندووبوونانەش ـــاش ئ ـــە  پ ـــە ک واتایەی

ئەمنـــی و سیاســـیی کۆمـــاری ئیســـامی جیـــگای بـــاوەڕ نیـــن.

دەنگدەری کورد

لـــە گۆڕەپانـــی هەڵبژاردنـــی کۆمـــاری ئیســـامی لـــە کوردســـتاندا، 

بـــەردەوام دوو بـــەرەی »بایکـــۆت و بەشـــداری« لـــە ملمانێـــدا بـــوون.

ــە،  ــەو دوو بەرەیـ ــتیی ئـ ــی گشـ ــەر ملمانێـ ــەوە، لەسـ ــە ڕووی زەینییـ  لـ

چەنـــد خاڵێکـــی جێـــگای ســـەرنج هەیـــە کـــە گرینگرتینیـــان ئەوەیـــە کـــە 

هـــەر دووک بـــەرەی »بایکـــۆت« و »بەشـــداری« رشۆڤـــەکان و لێکدانەوەیـــان 

بـــۆ ڕوانگـــەی خۆیـــان لەســـەر یـــەک »ژێرخانـــی مافـــی« دامەزرانـــدووە.

ژێرخانـــی مافـــی بـــەو مانایەیـــە کـــە هـــەر دووک الیـــەن بناغـــەی 

ـــە  ـــە ک ـــورد نەتەوەیەک ـــە ک ـــن ک ـــە دادەنێ ـــەو بابەت ـــەر ئ ـــان لەس لێکدانەوەکانی

ـــەاڵت  ـــە و دەس ـــی هەی ـــی و ئابووری ـــی، کۆمەاڵیەت ـــی، سیاس ـــی فەرهەنگ ماف

دابینکردنـــی ئـــەو مافانـــەی پشـــتگوێ خســـتووە.
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ــە  ــە کـ ــەری ئەوەیـ ــتێک دەرخـ ــوو شـ ــش هەمـ ــە پێـ ــەو تایبەمتەندییـ ئـ

ـــەوە،  ـــاغ بووەت ـــۆی س ـــتی خ ـــت و ویس ـــەر خواس ـــتان لەس ـــگای کوردس کۆمەڵ

بـــەاڵم لـــە چۆنێتیـــی پێگەیشـــتنیدا لێکدانـــەوەی جیـــاواز هەیـــە، ڕەنگـــە لێـــرەدا 

ـــاس  ـــداری ب ـــەرەی بەش ـــە ب ـــەوەی ک ـــن ئ ـــن و بڵێ ـــانێک بێ ـــان کەس ـــەس ی ک

ـــتووریی  ـــی دەس ـــد مادەیەک ـــی چەن ـــی بەڕێوەچوون ـــورد و بابەت ـــی ک ـــە ماف ل

ـــە  ـــووی فێڵ ـــورد دەکات، هەم ـــی ک ـــە ماف ـــن ب ـــۆ گەیش ـــامی ب ـــاری ئیس کۆم

ـــگ  ـــە گرین ـــاوەڕەدام ک ـــەو ب ـــۆم ل ـــن وەک خ ـــارە م ـــە. دی ـــت نیی ـــی ڕاس و هیچ

ـــک  ـــە چ نییەتێ ـــژاردن ب ـــە هەڵب ـــداری ل ـــەکارانی بەش ـــە بانگەش ـــە ک ـــەوە نیی ئ

بانگەشـــە بـــۆ بەشـــداریکردن دەکـــەن، بەڵکـــوو گرینـــگ ئەوەیـــە کـــە ئـــەوان 

ــامیدا  ــاری ئیسـ ــی کۆمـ ــە هەڵبژاردنـ ــتان لـ ــی کوردسـ ــەوەی خەڵکـ ــۆ ئـ بـ

ـــە ڕووی  ـــۆت ل ـــەرەی بایک ـــە ب ـــا ک ـــان بنەم ـــی هەم ـــێ بەپێ ـــت، دەب ـــدار ببێ بەش

زەینییـــەوە بـــاوەڕی پێیەتـــی، بانگەشـــە بـــۆ بەشـــداریکردن بکـــەن.

ـــۆ  ـــان ب ـــڕوا ی ـــی ب ـــژاردن بەپێ ـــە هەڵب ـــەرەی بەشـــداریکردن ل ـــە ڕاســـتیدا ب ل

ـــوڵ  ـــەرەی بایکـــۆت قەب ـــی ب ـــان وێژمان ـــار ی ـــت، ناچـــارە وت هەڵفریواندنیـــش بێ

ـــەو  ـــی ئ ـــکات؛ گرینگی ـــوکەوت ب ـــارەدا هەڵس ـــەو وت ـــوەی ئ ـــە چوارچێ ـــکات و ل ب

پێمـــل بوونـــەوەش لەوەدایـــە کـــە دەرخـــەری ئەوەیـــە کـــە وتـــاری بـــەرەی 

بایکـــۆت پێگـــەی کۆمەاڵیەتیـــی هەیـــە و تەنانـــەت الیەنـــی بەرانبەریشـــی 

ـــت. ـــارەدا دەربچێ ـــەو وت ـــەی ئ ـــە بازن ـــت ل ناتوانێ

لـــە کوردســـتاندا ســـێ جـــۆر  ئێمـــە  ئـــەو خویندنەوەیـــە  بەپێـــی 

هەیـــە: ئیســـامیدا  کۆمـــاری  هەڵبژاردنـــی  لـــە  بەشـــداریکردمنان 

مافـــی  دابینکردنـــی  بەتەمـــای  کوردســـتان  خەڵکـــی  زۆرینـــەی   -١

فەرهەنگـــی و ئابـــووری و سیاســـیی کوردســـتان دەنـــگ دەدەن، بەڵگـــە بـــۆ 

ـــەرۆککۆماریدا  ـــووی س ـــی پێش ـــە ٧ هەڵبژاردن ـــە ل ـــە ک ـــەیەش ئەوەی ـــەو قس ئ

ــە  ــواز لـ ــوازەکان داوە، چـــون بانگەشـــەی ڕیفۆرمخـ ــە ڕیفۆرمخـ ــان بـ دەنگیـ

ــووە. ــدا بـ ــەرەی بایکۆتـ ــاری بـ ــوەی وتـ چوارچێـ

ــژاردەی  ــەی بـ ــە بازنـ ــە دەچنـ ــتان کـ ــی کوردسـ ــە خەڵکـ ــێک لـ ٢- بەشـ

کوردســـتانەوە، بـــە نییـــەت، مەبەســـت و تەمـــاح بەشـــدارییان لـــە بازنـــەی 

ــو  ــدی نێـ ــی پێکهاتەمەنـ ــە گەندەڵیـ ــی لـ ــەاڵت« و هاوبەشـ ــای دەسـ »مافیـ
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ــەن. ــدا دەکـ ــە هەڵبژاردنـ ــداری لـ ــامی، بەشـ ــاری ئیسـ کۆمـ

ـــتەخۆیان  ـــداریی ڕاس ـــۆی بەش ـــتان بەه ـــی کوردس ـــە خەڵک ـــێک ل 3- بەش

لـــە جینایەتەکانـــی ڕێژیـــم خۆیـــان بـــە هاوچارەنووســـی ڕێژیـــم دەزانـــن و 

ـــەن.  ـــداری دەک ـــژاردن بەش ـــە هەڵب ـــەش ل ـــەو پێی ـــەر ب ه

ــزی  ــە دوو جەغـ ــتان لـ ــە کوردسـ ــژاردن لـ ــدارانی هەڵبـ ــتی بەشـ بەگشـ

زۆرینەیـــەک کـــە بنەمـــای کردەوەکانیـــان دەســـتەبەر کردنـــی مافـــی کـــوردە 

و کەمینەیـــەک کـــە دۆخـــی سیاســـیی ئێـــران بـــۆ قازانجـــی خۆیـــان بـــەکار 

ـــەردەوام  ـــۆ ب ـــە ب ـــەو زۆرینەی ـــت ئ ـــرەدا بوترێ ـــە لێ ـــت. ڕەنگ ـــک دێنێ ـــن، پێ دەێن

ئـــەو ڕێگایـــە تاقـــی دەکەنـــەوە لـــە کاتێـــدا لـــە ڕووی دەســـتکەوتەوە هیـــچ 

دەســـتکەوتێکی نییـــە؟! دیـــارە ئـــەوە دەبێتـــە بابەتێکـــی تـــر و هـــەوڵ دەدەم 

لـــە داهاتـــوودا بەپێـــی توانـــا ڕوونـــی بکەمـــەوە.  

ژنانی کورد و هەڵبژاردنی کۆماری ئیسالمی

ــەی  ــەی کێشـ ــە خانـ ــەاڵت ناچێتـ ــتانی ڕۆژهـ ــە کوردسـ ــورد لـ دۆزی کـ

دێمۆکراســـی یـــان نەبوونـــی ئـــازادی یـــان هەبوونـــی گەندەڵـــی و مافیـــای 

دەســـەاڵتداری لـــە کۆمـــاری ئیســـامیدا، بەڵکـــوو دۆزی کـــورد لـــە کوردســـتانی 

ڕۆژهـــەاڵت و هەمـــوو پارچـــەکان دەکەوێتـــە چوارچێـــوەی بابەتـــی واڵتـــی 

داگیرکـــەر و واڵتـــی داگیرکـــراوەوە.

 ئەگـــەر الیەنێکـــی سیاســـیی کوردســـتان بـــاس لەســـەر چەمکـــی 

دێمۆکراســـی لـــە ئێرانـــدا دەکات، هۆکارەکـــەی ئەوەیـــە کـــە هەبوونـــی 

ــە  ــە بـ ــتان دەدات کـ ــگای کوردسـ ــە کۆمەڵـ ــەوە بـ ــی ئـ ــی دەرفەتـ دێمۆکراسـ

کەمرتیـــن تێچـــووی مرۆڤـــی، سیاســـی، ئابـــووری و فەرهەنگـــی بتوانێـــت 

دۆزی کوردســـتان چارەســـەر بـــکات.

 بـــۆ ڕوونبوونـــەوەی بابەتەکـــە دەکرێـــت، واڵتـــی بریتانیـــا وەک منوونـــە 

ــی  ــەی دێمۆکراسـ ــەر بناغـ ــا لەسـ ــەاڵتداریی بریتانیـ ــت، دەسـ ــاس بکرێـ بـ

دامـــەزراوە و ئـــەوەش وای کـــردووە کـــە ئەگـــەر هەرێمێـــک وەک ئیســـکاتلەند 

ـــەک  ـــاری چ ـــە ناچ ـــەوەی ب ـــی ئ ـــەوە، لەبات ـــا ببێت ـــا جی ـــە بریتانی ـــت ل بیەوێ

دەســـتداتێ و دەیـــان کەســـی لـــێ بکۆژرێـــت، دەنگدانـــی گشـــتی بەڕێـــوە 

دۆزی کورد لە 

کوردستانی 

ڕۆژهەاڵت و 

هەموو پارچەکان 

دەکەوێتە 

چوارچێوەی 

بابەتی واڵتی 

داگیرکەر و واڵتی 

داگیرکراوەوە
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دەبـــات و دەســـەاڵتداری بریتانیـــاش لەباتـــی ئـــەوەی دەیـــان چەکـــدار 

بەرنـــە ســـەر ئیســـکاتلەند و هەڕەشـــەی کوشـــن و بڕینیـــان لـــێ بـــکات و 

ـــدا بکـــەن و  ـــراو و قەڵەمفـــرۆش پەی ـــان بەکرێگی ـــان دەی ـــکات، ی ژینۆســـایدیان ب

ـــدات،  ـــک ب ـــکاتلەندی تێ ـــی ئیس ـــان و فەرهەنگ ـــی، زم ـــی کۆمەاڵیەت ـــژوو، داب مێ

پێملـــی دەرئەنجامـــی گشتپرســـییەکە دەبـــن.

لـــە  چونکـــە  گرینگـــە  بۆیـــە  دێمۆکراســـی  کوردســـتان  دۆزی  لـــە   

ـــەکان  ـــە گەلیی ـــی ئامانج ـــۆ هاتنەدی ـــەت ب ـــدا دەرف ـــەاڵتداریی دێمۆکراتیک دەس

ــت. ــر دەخولقێـ ــەم تێچووتـ ــر و کـ ــر، زووتـ زیاتـ

ئەگـــەر لـــە ڕوانگـــەی کوردســـتان وەک »واڵتێکـــی داگیرکـــراو« ســـەیری 

ـــی  ـــە بابەت ـــە ل ـــت ک ـــان دەردەکەوێ ـــن، بۆم ـــەاڵت بکەی ـــتانی ڕۆژه دۆزی کوردس

ـــە دوو  ـــە، ب ـــەو بابەت ـــێ لەســـەر ئ ـــە کوردســـتانی ڕۆژهـــەاڵت دەب ـــان ل ـــی ژن ماف

ـــت: ـــان هەبێ ـــتە خوێندنەوەم ئاڕاس

ئاڕاستەی یەکەم: 

یەکـــەم ئاڕاســـتە، بابەتـــی مـــاف و کێشـــەی ژنـــان لـــە کۆمەڵـــگای 

ــەکانی  ــاف و کێشـ ــی مـ ــتەیەدا بابەتـ ــەو ئاڕاسـ ــە، لـ ــتانی ڕۆژهەاڵتـ کوردسـ

ژنـــان لـــە چوارچێـــوەی کۆمەڵـــگای ڕۆژهەاڵتـــدا ســـەیر دەکرێـــت و بەپێـــی 

ـــی  ـــدی و پەیوەندی ـــی زایەن ـــە بابەتێک ـــە دەبێت ـــەو بابەت ـــە ئ ـــەو چوارچێوەی ئ

ـــە و  ـــەوە هەی ـــتانی ڕۆژهەاڵت ـــی کوردس ـــی- فەرهەنگی ـــی کۆمەاڵیەت ـــە ڕوانین ب

پێویســـتی بـــەوە هەیـــە کـــە بەپێـــی بەســـتێنی کۆمەاڵیەتـــی و فەرهەنگـــی 

ـــت. ـــاری بکرێ ـــۆ دی ـــارەی ب ـــت و ڕێگاچ ـــوێ بکرێ ـــەاڵت تاوت ـــتانی ڕۆژه کوردس

ئاڕاستەی دووەم:

لـــە چوارچێـــوەی   ئاڕاســـتەی دووەم بابەتـــی مافـــی ژنانـــی کـــورد 

ــە  ــان لـ ــەی ژنـ ــە، کێشـ ــەو ڕوانگەیەوەیـ ــە لـ ــە کـ ــەاڵتداریی داگیرکەردایـ دەسـ

چوارچێـــوەی زایەنـــدی خـــۆی دێتـــە دەرەوە و دەبێتـــە کێشـــەی ژنـــی کـــورد. واتـــە 

ـــە  ـــەو مانای ـــە. ب ـــەی نەتەوەیی ـــەم کێش ـــە و ه ـــەی زایەندیی ـــەم کێش ـــاوکات ه ه

ـــەاڵتداری  ـــردەوە، دەس ـــە ڕووی ک ـــەم ل ـــایی و ه ـــی یاس ـــە ڕووی دەق ـــەم ل ـــە ه ک

ـــی  ـــی  هەاڵواردن ـــەری کوردســـتانە، هـــاوکات تاوان ـــە داگیرک ـــاری ئیســـامی ک کۆم

نەتەوەیـــی و زایەندیـــی لـــە دژی ژنانـــی کوردســـتان دێتـــە ئەســـتۆیەوە.
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ــاددەی ١١5ی  ــە مـ ــا لـ ــاییەوە تەنیـ ـــی یاسـ ـــە ڕووی دەق ــد ل هەرچەنـ

دەســـتووری کۆمـــاری ئیســـامیدا بـــاس لـــەوە کـــراوە کـــە ژن مافـــی 

خۆپااڵوتنـــی بـــۆ ســـەرۆککۆماری نییـــە، وەک لێکدانـــەوەی فەرمیـــش »شـــورای 

ـــدات؛  ـــە ب ـــەو ماددەی ـــەر ئ ـــەوە لەس ـــە ڕوونکردن ـــووە ک ـــادە نەب ـــان« ئام نیگەهب

بـــەاڵم لـــە کـــردەوەدا لـــە ١٢ هەڵبژاردنـــی پێشـــووی کۆمـــاری ئیســـامیدا، 

ـــدا بەشـــداری  ـــە هەڵبژاردنەکان ـــە ل ـــەدراوە ک ـــچ پاڵێوراوێکـــی ژن ن ـــە هی ـــە ب ڕێگ

ـــامیش  ـــاری ئیس ـــی کۆم ـــی مەجلیس ـــی ئەندام ـــژەی ژن ـــن ڕێ ـــکات و زیاتری ب

ـــە 5.8  ـــە و دەکات ـــی ژن ـــە ١٧ ئەندام ـــەدایە ک ـــەو مەجلیس ـــی ١٠ی ئ ـــە خول ل

ـــە  ـــە ک ـــەرنجڕاکێش ئەوەی ـــی س ـــەاڵم خاڵ ـــان. ب ـــی پارلەم ـــەدی ئەندامان لەس

بەپێـــی ئامـــاری فەرمیـــی وەزارەتـــی نێوخـــۆی ئێـــران ڕێـــژەی دەنگـــدەری 

ژن لـــە هەڵبژاردنـــی خولـــی ١٠ی مەجلیســـی کۆمـــاری ئیســـامی، ٤8 

لەســـەد بـــووە؛ ئەگـــەر بـــە ئامـــاری ئەندامانـــی ژنـــی مەجلیســـی کۆمـــاری 

ـــەاڵتی  ـــەر دەس ـــە س ـــەرەتای هاتن ـــە س ـــە ل ـــن ک ـــاد بکەی ـــەوە زی ـــامی ئ ئیس

ـــە  ـــراوە، ل ـــر دان ـــەک ژن وەک وەزی ـــا ی ـــتا، تەنی ـــا ئێس ـــامی هەت ـــاری ئیس کۆم

کـــردەوەدا بەڕوونـــی دیـــارە کـــە ئاســـتی ڕێـــژەی ژنـــان لـــە بەڕێوەبەریـــی 

کۆمـــاری ئیســـامیدا زۆر کەمـــە و تەنانـــەت لەگـــەڵ واڵتانـــی وەک عێـــراق و 

ــەنگێندرێت. ــتانیش ناکرێـــت هەڵسـ ئەفغانیسـ

هـــەروەک لـــە ســـەرەوەدا باســـی لـــێ کـــرا ژنـــان لـــە ئێـــران نـــە لـــە پلـــە 

هەڵبژێـــردراوەکان و نـــە لـــە پلـــە داندراوەکانـــدا، ڕێگەیەکیـــان پـــێ نادرێـــت 

ـــە  ـــەوە هـــەر ل ـــەڵ ئ ـــن، هـــاوکات لەگ ـــگا بەشـــدار ب ـــی کۆمەڵ ـــە بەڕێوەبردن ـــە ل ک

ـــە  ـــک ک ـــەوەی ژنێ ـــۆ ئ ـــت و ب ـــا دادەنرێ ـــامی یاس ـــاری ئیس ـــوەی کۆم چوارچێ

ـــرت کار  ـــەعات کەم ـــوودا 8 س ـــە حەت ـــە، ل ـــاڵی هەی ـــر 6 س ـــەن ژێ ـــی تەم منداڵ

ـــە  ـــان ل ـــدەن ژن ـــە ب ـــە ڕێگ ـــت ک ـــکەش دەکرێ ـــا پێش ـــەی یاس ـــان گەاڵل ـــکات، ی ب

ـــن. ـــین بکرێ ـــاڵ کاردا خانەنش ٢٠ س

ــەاڵم  ــە« بـ ــتنی بنەماڵـ ــاوی »پاراسـ ــر نـ ــایانە لەژێـ ــەو یاسـ ــوو ئـ هەمـ

بـــە ئامانجـــی کەمکردنـــەوەی ڕێـــژەی بەشـــداریی ژنـــان لـــە بەڕێوبەریـــی 

کۆمەڵـــگادا  دادەنرێـــت.

ئەگـــەر کـــردەوەی کۆمـــاری ئیســـامی بەپێـــی ٤٢ ســـاڵی ڕابـــردوو 

باشرتین جۆری 

بەشداریکردنی 

ژنانی کورد لە 

هەڵبژاردنی 

کۆماری 

ئیسالمیدا، 

بایکۆتکردنی 

دەنگدان و 

بەشداری نەکردن 

لە دەنگدانە
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لەبەرچـــاو بگریـــن، بـــە ڕوونـــی بۆمـــان دەردەکەوێـــت کـــە ژنانـــی کـــورد لـــە 

ـــەیریان  ـــدان س ـــینێکی دەنگ ـــامیدا وەک ماش ـــاری ئیس ـــی کۆم هەڵبژاردنەکان

ــە  ــت لـ ــە و دەیەوێـ ــی مافـ ــە خاوەنـ ــەک کـ ــەک وەک هاوواڵتییـ ــت، نـ دەکرێـ

ــت.  ــتی هەبێـ ــدا دەسـ ــی مافەکەیـ ــە وەدیهێنانـ ــەوە لـ ــگای دەنگدانـ ڕێـ

ـــورد  ـــی ک ـــداریکردنی ژنان ـــۆری بەش ـــرتین ج ـــن باش ـــێ بڵێی ـــەش دەب  بۆی

ـــداری  ـــدان و بەش ـــی دەنگ ـــامیدا، بایکۆتکردن ـــاری ئیس ـــی کۆم ـــە هەڵبژاردن ل

نەکـــردن لـــە دەنگدانـــە، هەتـــا بـــەو شـــێوەیە، ڕەوایـــی کۆمـــاری ئیســـامی 

ـــە  ـــتەمێک ک ـــە سیس ـــێک ل ـــە بەش ـــن ب ـــیان نەب ـــیارەوە و خۆش ـــر پرس ـــە ژێ بەرن

ـــەپاندووە. ـــورددا س ـــی ک ـــەر ژنان ـــی بەس ـــدی و نەتەوەی ـــی زایەن هەاڵواردن

شوراکانی کوردستان

بـــێ هیـــچ پێشـــەکییەک پرســـیاری یەکـــەم ئەوەیـــە، ئایـــا هەڵبژاردنـــی 

ـــی  ـــە بەڕێوەبەری ـــۆ بەشـــداری ل ـــک ب ـــت دەرفەتێ ـــە کوردســـتان دەتوانێ شـــورا ل

ـــت؟ ـــارەکان بێ ـــو ش نێ

لەو پرسیارەدا دوو بابەت دەبێ باسی لێ بکرێت:

١- هەڵبـــژاردن وەک دەرفەتێـــک کـــە بتوانێـــت کەســـی تایبـــەت و دڵخـــوازی 

ـــو شـــوراوە. ـــە نێ خـــۆت بنێریت

٢- پێکهاتەی بەڕێوەبەریی شار

یەکەم: پرۆسەی هەڵبژاردن

هەڵبژاردنـــی شـــورا لـــە چوارچێـــوەی کۆمـــاری ئیســـامیدا پرۆســـەیەکە 

ـــێ  ـــن دەب ـــۆ پااڵوت ـــرەکان ب ـــون و بەربژێ ـــان دەپاڵێ ـــانێک خۆی ـــەودا کەس ـــە ل ک

ـــاوەی ١٤  ـــن م ـــی دوای پااڵوت ـــە قۆناغ ـــێنن و ل ـــس بناس ـــە مەجلی ـــان ب خۆی

ـــی  ـــە چاوەدێری ـــان ب ـــەن و پاش ـــە بک ـــە بانگەش ـــێ ک ـــەت دەدەن ـــان دەرف ڕۆژی

وەزارەتـــی نێوخـــۆی ئێـــران، ســـندووقی دەنگـــدان دەبژێردرێـــت و لـــە کۆتاییـــدا 

ـــار  ـــورای ش ـــی ش ـــە ئەندام ـــن ب ـــانێک دەب ـــت و کەس ـــەکان ڕادەگەیەندرێ ئاکام

ـــد.  و گون

ئەگـــەر بـــاس لەســـەر ئـــەوە نەکەیـــن کـــە بەربەســـتی یاســـایی چیـــن و 
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ـــا هەمـــوو هاوواڵتییەکـــی لێهاتـــوو دەتوانێـــت لـــە پارزینـــک و پالێوکـــەی  ئای

مەجلیـــس دەرچێـــت و تەنانـــەت باســـی ئـــەوەش نەکرێـــت کـــە چ گەرانتییـــەک 

ـــەوە و دەرئەنجامـــەکان  ـــەن بخوێن ـــە بێای ـــەکان دەنگەک ـــە فەرمانداریی ـــە ک هەی

ـــن. ـــتی ڕاگەیەن ـــە دروس ب

بۆ هەڵبژاردن پرۆسەیەکامن پێویستە :

پێگـــەی  کـــە  هەبـــن  ڕێکخراوەگەلێـــک  یـــان  ڕێکخراوەیـــەک  ئـــا: 

کۆمەاڵیەتییـــان لـــە ســـەرەوە بێـــت و هـــاوکات ئـــەو ڕێکخراوانـــە، بتوانـــن چەنـــد 

کەســـی لێهاتـــوو و بەتوانـــا ببینـــەوە و هانیـــان بـــدەن بـــۆ بەشـــداریکردن 

ـــاوەی  ـــژاردن م ـــاش هەڵب ـــژاردن و پ ـــاوەی هەڵب ـــەواوی م ـــە ت ـــر و ل وەک بەربژێ

شـــورایەتی پشـــتیان بگـــرن و لەگەڵیـــان بـــن.

ب: دەبـــێ ئامێـــر و کەرەســـتەی بانگەشـــە لـــە ڕاگەیانـــدن هەتـــا ســـەرمایەی 

ـــازی و...  ـــەزای مەج ـــی ف ـــتێر و بەکارهێنان ـــەوەی پۆس ـــۆ باڵوکردن ـــت ب پێویس

ـــی  ـــۆ پاڵێوراوان ـــی بانگەشـــە ب ـــەو شـــێوەیە بتوان ـــا ب ـــت، هەت ـــەر دەســـت بێ لەب

خـــۆت بکەیـــت و خەڵـــک لـــە توانایـــی ئـــەوان ئـــاگادار بکەیـــەوە و خەڵـــک 

قانـــع بکەیـــت کـــە دەنگـــی خۆیـــان بەپێـــی خـــزم خزمێنـــە و بەرژەوەندیـــی 

ـــتییان  ـــی گش ـــە بەرژەوەندی ـــدەن ک ـــانێک ب ـــە کەس ـــگ ب ـــەدەن و دەن ـــی ن تاکەس

ـــاوە. ـــەر چ لەب

ـــت  ـــزت هەبێ ـــی بەهێ ـــێ ڕاگەیاندن ـــژاردن دەب ـــی هەڵب ـــە قۆناغـــی دوای س: ل

ـــت  ـــە بکەی ـــەو ئەندام ـــتگیری ل ـــەوە پش ـــەو ڕاگەیاندن ـــگای ئ ـــە ڕێ ـــی ل ـــە بتوان ک

ـــۆ دەکات. ـــی ت ـــە نوێنەرایەت ک

ـــە ڕووی  ـــەوە ل ـــەرەڕای ئ ـــییەکان س ـــە سیاس ـــوو حیزب ـــتان هەم ـــە کوردس ل

ڕاگەیاندنـــەوە الوازن، لـــە ڕووی یاساییشـــەوە نایاســـایین و ئەگـــەر بێتـــوو 

ـــە  ـــری ل ـــتەوخۆش الیەنگ ـــێوەی ناڕاس ـــە ش ـــەت ب ـــش تەنان ـــاش هەڵبژاردنی پ

ئەندامێکـــی شـــورا بکـــەن، ئـــەوە ئـــەو کەســـە بێگومـــان تووشـــی کێشـــەی ئەمنـــی 

دەبێـــت، کەوایـــە هیـــچ الیەنێکـــی سیاســـیی کوردســـتان ناتوانێـــت ڕاســـتەوخۆ 

و ناڕاســـتەوخۆ بەشـــداری لـــە هەڵبژاردنـــی شـــورا بـــکات یـــان پـــاش هەڵبـــژاردن 

ــکات. ــورا بـ ــی شـ ــی ئەندامێکـ ــان ئاکارێکـ ــەتێک یـ ــە سیاسـ ــتگیری لـ  پشـ
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ـــی  ـــیدا پێ ـــژی سیاس ـــە ڕاوێ ـــە ل ـــە ک ـــە مەدەنیی ـــەو الیەن ـــەوە ئ ـــرەدا دەمێنێت لێ

ـــایی  ـــاییە، بۆش ـــزب نایاس ـــک حی ـــە کاتێ ـــی« وات ـــگای مەدەن ـــت »کۆمەڵ دەوترێ

ـــڕ  ـــی- ناسیاســـی پ ـــە ڕێکخـــراوەی مەدەن ـــێ ب ـــان دەب ـــت ی ـــە دەکرێ ـــەو حیزب ئ

ـــەورەی  ـــی گ ـــش دوو قەیران ـــی ڕۆژهەاڵتی ـــگای مەدەنی ـــەاڵم کۆمەڵ ـــەوە، ب بکرێت

ـــە: هەی

یەکـــەم: لەژێـــر چاوەدێـــری و گوشـــاری دەزگا ئەمنییەکانـــەوە و لـــە زۆر 

ــە  ــوکەوتێکیان بـ ــوو هەڵسـ ــەردەوام هەمـ ــە و بـ ــاوەاڵ نییـ ــتی ئـ ــواردا دەسـ بـ

چاویلکـــەی ئەمنییـــەوە ســـەیر دەکرێـــت. 

دووەم: ئـــەوەی پێـــی دەوترێـــت کۆمەڵـــگای مەدەنـــی لـــە ڕاســـتیدا 

ـــی  ـــێ هەبوون ـــە بەب ـــن ک ـــک تاک ـــە کۆمەڵێ ـــەی ک ـــەو مانای ـــە، ب ـــی مەدەنیی تاک

ـــی،  ـــە و فۆرمێکـــی ڕێکخراوەی ـــی پێکهات ـــێ هەبوون ڕێکخـــراوەی یاســـایی و بەب

پێکـــەوە لەســـەر بناغـــەی هاوفکـــری و هاوخەمـــی کار دەکـــەن و نەبوونـــی 

ـــگای  ـــەرەو کۆمەڵ ـــەوەی ب ـــرت ل ـــی پ ـــی مەدەن ـــە تاک ـــردووە ک ـــراوە وای ک ڕێکخ

بناغـــەی  لەســـەر  کۆمەڵـــگا  لەگـــەڵ  پەیوەندیـــی  و  بچێـــت  مەدەنـــی 

ئێلێامنەکانـــی کۆمەڵـــگای مەدەنـــی بێـــت، پەیوەندییەکـــەی تەنیـــا لەســـەر 

بناغـــەی دڵســـۆزی بـــۆ کۆمەڵـــگا دامـــەزراوە و ئـــەو جـــۆرە پەیوەندییـــەش 

هێنـــدە بـــە توانـــا نییـــە کـــە بتوانێـــت ســـوار بێـــت بەســـەر بەرژەوەندیـــی 

ــیدا.  ــە و بەرژەوەندیـــی تاکەکەسـ ــزم خزمێنـ خـ

ـــت«،  ـــک هەبێ ـــە خەڵ ـــاوەڕت ب ـــێ »ب ـــی وا دەب ـــت کات ـــرەدا بوترێ ـــە لێ ڕەنگ

ــەیە  ــەو قسـ ــدەن«، ئـ ــار بـ ــن بڕیـ ــان دەتوانـــن چاکرتیـ ــان »خەڵـــک خۆیـ یـ

ــە  ــە ڕۆژانـ ــییە کـ ــاوەڕی سیاسـ ــن بـ ــن و گەوجانەتریـ ــن و بێتامرتیـ موفرتیـ

ــگا  ــە کۆمەڵـ ــەوە، لـ ــات دەبێتـ ــتاندا دووپـ ــیی کوردسـ ــی سیاسـ ــە گۆڕەپانـ لـ

ــە و  ــاڵ هەیـ ــە و کانـ ــان ڕۆژنامـ ــە دەیـ ــاوا کـ ــی ڕۆژئـ ــازادەکان وەک واڵتانـ ئـ

ســـااڵنێکە ڕای گشـــتی لـــە بـــاس و بابەتـــی ڕۆژی کۆمەڵـــگای خۆیـــان ئـــاگادار 

ـــتی  ـــە ڕای گش ـــان ب ـــییەکان باوەڕی ـــتا سیاس ـــەوەش ئێس ـــاش ئ ـــەوە، پ دەکەن

ـــە  ـــزم هەی ـــە پۆپۆلی ـــان ل ـــەرە زۆری ـــی ه ـــدا ترس ـــیی خۆیان ـــە دێمۆکراس ـــە، ل نیی

ـــن؛  ـــەو ڕای گشـــتییە هەڵخەڵەتێن و دەترســـن کـــە کەســـانی بەرژەوەندیخـــواز ئ

ئێســـتا مـــن چـــۆن دەتوانـــم لـــە کوردســـتانێک کـــە تاقـــە یـــەک ساڵیشـــی 
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لـــە هەمـــووی مێـــژووی خۆیـــدا ڕاگەیاندنـــی ئازادیـــی ئەزمـــوون نەکـــردووە، 

ـــە  ـــن ل ـــن بچ ـــان دەتوان ـــک خۆی ـــم خەڵ ـــت و بڵێ ـــتی هەبێ ـــە ڕای گش ـــاوەڕم ب ب

نێـــو ١٠٠ کەســـدا، 5 کەســـی لێوەشـــاوە و بەتوانـــا هەڵبژێـــرن، لـــە کاتێـــدا 

ـــەو  ـــت، ئ ـــداریی کردبێ ـــەس بەش ـــەر ١٠٠ ک ـــە ئەگ ـــتان ک ـــارێکی کوردس ـــە ش ک

شـــارە ١٠٠ گەڕەکـــی نییـــە و 5٠٠٠ کۆاڵنیشـــی تێـــدا نییـــە، واتـــە هـــەر 5 

کـــۆاڵن کەســـێک و هـــەر گـــەڕەک چەنـــد کـــەس بەشـــداریی کـــردووە و بـــەو 

ـــی  ـــوان توانای ـــی و لەنێ ـــاوەیی و خزمایەت ـــوان لێوەش ـــە نی ـــک ل ـــێوەیە خەڵ ش

ـــەی جارانیـــش کەســـانی زۆر  ـــەوە و زۆرب ـــی تاکەکەســـیدا دەمێنن و بەرژەوەندی

ـــدا  ـــن و پێی ـــەکار بێن ـــان ب ـــی خۆی ـــۆ ئامانج ـــە ب ـــەو دەرفەت ـــە ئ الواز توانیویان

ـــەرەوە. ـــە س بچن

دووەم: پێهکاتەی بەڕێوەبەریی شار

ـــەرەوڕووی  ـــراپ ب ـــان خ ـــاک ی ـــردراو، چ ـــی هەڵبژێ ـــژاردن کەس ـــاش هەڵب ـــە پ ل

ـــی  ـــی باڵوکراوەکان ـــەوە، بەپێ ـــی دەبێت ـــدی ڕێکخراوەی ـــی پێهکاتەمەن گەندەڵییەک

ڕاگەیاندنـــی نێوخـــۆی کۆمـــاری ئیســـامی و ڕاگەیەنـــدراوی دەزگای دادی کۆماری 

ـــەوە،  ـــە کوردستانیش ـــران ب ـــوو ئێ ـــتی هەم ـــە ئاس ـــااڵنە ل ـــت، س ـــامیش بێ ئیس

ـــتیدا  ـــە ڕاس ـــت، ل ـــاردارییەکان دەردەکەوێ ـــو ش ـــی لەنێ ـــیەی گەندەڵ ـــان دۆس دەی

ـــو  ـــی نێ ـــن ڕێکخراوەکان ـــە گەندەڵرتی ـــک ل ـــران یەكێ ـــە ئێ ـــارەداری ل ـــەی ش پێکهات

دەســـەاڵتی کۆمـــاری ئیســـامییە، نەبوونـــی کۆمەڵـــگای مەدەنـــی دەستڕۆیشـــتوو 

و نەبوونـــی حیـــزب و ڕێکخـــراوەی سیاســـی و نەبوونـــی ڕاگەیاندنـــی ئـــازاد و 

ـــورا  ـــی ش ـــوو ئەندامان ـــە هەم ـــەوە وا دەکات ک ـــژەی بەردەنگ ـــە ڕووی ڕێ ـــا ل بەتوان

ـــیی  ـــەم مەترس ـــان ه ـــاش هەڵبژاردنی ـــەش پ ـــوراوە و بۆی ـــو ش ـــە نێ ـــاک بچن وەک ت

ئـــەوە هەیـــە کەســـی هەڵبژێردراویـــش لـــە گەندەڵیـــدا تێوەگلـــێ و هـــەم مەترســـیی 

ـــەت  ـــە و تەنان ـــت نیی ـــە دەس ـــی ل ـــێ، هیچ ـــوەش نەگل ـــەر تێ ـــە ئەگ ـــە ک ـــەوە هەی ئ

ـــییەوە،  ـــە مەترس ـــاردارییەکانەوە بکەوێت ـــو ش ـــی نێ ـــەن مافیاکان ـــی لەالی گیانیش

ـــە،  ـــۆی نیی ـــتیوانەیەکی ئەوت ـــچ پش ـــتیدا هی ـــە ڕاس ـــە و ل ـــەک کەس ـــەو ی ـــون ئ چ

ـــە  ـــە کـــردەوەدا “کاڵ بۆیـــە لێـــرە دەبـــێ بڵێیـــن، بانگەشـــە بـــۆ هەڵبژاردنـــی شـــورا ل

ـــە«. ـــچ پێنەبڕان دڕان و هی

بانگەشە بۆ 

هەڵبژاردنی 

شورا لە کردەوەدا 

»کاڵە دڕان و هیچ 

پێنەبڕانە«
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دێتـــە  تریـــش  پرســـیارێکی  شـــوراکاندا  هەڵبژاردنـــی  باســـی  لـــە 

زۆر  ڕێژەیەکـــی  کوردســـتان  لـــە  بـــۆ  کـــە  ئەوەیـــە  ئەویـــش  گـــۆڕێ 

پااڵوتـــووە؟!  شـــورا  هەڵبژاردنـــی  بـــۆ  شـــورایان  کاندیداکانـــی  لـــە 

 هـــۆکاری ئـــەوەی کـــە ڕێژەیەکـــی زۆریـــان خەڵـــک پااڵوتـــووە ئەوەیـــە: 

١- وەک چـــۆن بابەتـــی فەرمانـــداری کـــورد هاتووەتـــە گـــۆڕێ بـــۆ کەمکردنـــەوەی 

ــتی  ــە ئاسـ ــت لـ ــتان، دەیانەوێـ ــگای کوردسـ ــی کۆمەڵـ ــیی هەڵچوونـ مەترسـ

ــەو  ــون، ئـ ــن بپاڵێـ ــتی خەڵکـ ــە خۆشەویسـ ــەس کـ ــک کـ ــدا هێندێـ شوراشـ

ـــەی  ـــوو گەاڵڵ ـــە، بەڵک ـــەوە نیی ـــە ڕیفۆرمخوازان ـــی ب ـــچ پەیوندی ـــەش هی گەاڵڵەی

دەزگا ئەمنییـــەکان و باقـــری قاڵیبافـــە و لـــە کتێبـــی »حکومـــت محلـــی یـــا 

ـــێ دەکات.  ـــی ل ـــە وردی باس ـــران« ب ـــی در ای ـــدرت سیاس ـــع ق ـــرتاتژی توزی اس

٢- ئێـــران تووشـــی »قەیرانـــی ئـــاو« هاتـــووە و تەنیـــا ڕێـــگای دەرچوونـــی 

ـــتان  ـــە کوردس ـــی ب ـــتانەوە، و ڕووحان ـــاوی کوردس ـــی ئ ـــە بەکارهێنان ـــەو قەیران ل

دەڵێـــت: »شـــاڕێی ئاویـــی ئێـــران« و هـــاوکات لەگـــەڵ ئـــەوە، کوردســـتان هەمیشـــە 

ـــامی  ـــاری ئیس ـــی کۆم ـــی و کۆمەاڵیەتی ـــەتی ئەمن ـــە سیاس ـــووە ک ـــەک ب ناوچەی

ـــەک  ـــواردووە و وەک ناوچەی ـــتی خ ـــدا شکس ـــش تێی ـــش ئەوەی ـــی پێ و ڕێژیمەکان

کـــە بـــەردەوام داخوازیـــی بەشـــداری لـــە دەســـەاڵتی سیاســـیی هەبـــوو، ســـەیری 

دەکرێـــت و ئێرانییـــەکان وەک ناوچـــەی پڕمەترســـی ســـەیری دەکـــەن، ئـــەوان 

لـــە ئێســـتادا بـــۆ ئـــەوەی بتوانـــن ئـــاوی کوردســـتان بـــۆ ناوچـــەی خۆیـــان 

ـــە  ـــدەن ک ـــانێک ب ـــە کەس ـــە ب ـــورادا ڕێگ ـــتی ش ـــە ئاس ـــوون ل ـــار ب ـــن، ناچ ڕابکێش

ـــەو کەســـانە بەشـــێکیان خۆشەویســـتی  ـــە ئ ـــدا بەشـــداری بکـــەن ک ـــە هەڵبژاردن ل

ـــە. ـــەوە نیی ـــە ڕێژیم ـــییان ب ـــی سیاس ـــچ پەیوەندی ـــتانن و هی ـــی کوردس خەڵک

ـــە  ـــە ک ـــان گرینگ ـــش بۆی ـــە و ئەوانی ـــتۆی مەجلیس ـــە ئەس ـــورا ل ـــی ش 3- پااڵوتن

ڕووحانـــی دەنـــگ بێنێتـــەوە و بەپێـــی 6 هەڵبژاردنـــی پێشـــوو دەنگـــی کوردســـتان لـــە 

 هەڵبژاردنـــی ســـەرۆککۆماری بـــۆ بـــەرەی ڕیفۆرمخـــوازە نـــەک بۆ بناژۆخـــوازەکان. 

ـــی  ـــتیارترین هەڵبژاردن ـــتان هەس ـــە کوردس ـــورا ل ـــارەی ش ـــەو ج ـــی ئ هەڵبژاردن

شـــورایە، کەســـانی خۆشـــناوی نێـــو پاڵێـــوراوەکان کـــەم بـــن یـــان زۆر، بەختـــی 

ـــە  ـــورا زۆر کەم ـــی ش ـــاش ئەندامێتی ـــە پ ـــژاردن و چ ل ـــە هەڵب ـــەرکەوتنیان چ ل س

ـــاراوە. ـــە ئ ـــی و سیاســـی دێنێت ـــان مەترســـیی کۆمەاڵیەت ـــەوەش دەی ئ
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کورد و سیاسەتی گشتیی ڕێژیم

ـــەو  ـــتان ئ ـــیی کوردس ـــی سیاس ـــە گۆڕەپان ـــدا، ل ـــوو هەڵبژاردنەکان ـــە هەم ل

ـــم،  ـــی ڕێژی ـــە باڵێک ـــە هەوڵدای ـــە، ل ـــدان هەی ـــە دەنگ ـــاوەڕی ب ـــە ب ـــەی ک بەرەی

ــکات و  ــە بـ ــورد پێناسـ ــتی کـ ــرت و وەک دۆسـ ــەت باشـ ــان تەنانـ ــرت یـ نزیکـ

باڵەکـــەی بەرانبـــەری وەک دوژمنـــی کـــورد پێناســـە بـــکات کـــە چڵەپۆپـــەی 

ـــەرۆککۆماری  ـــی دوازدەی س ـــی خول ـــە هەڵبژاردن ـــەکردنە ل ـــۆرە بانگەش ـــەو ج ئ

ئێـــران ڕووی دا.

ـــە  ـــەق ب ـــم دەره ـــوکەوتی ڕێژی ـــی هەڵس ـــتێک چۆنێتی ـــە چ ش ـــیار ئەوەی پرس

ـــاری دەکات؟! ـــتان دی کوردس

ـــەرەی  ـــەپ و ب ـــەرەی چ ـــەوە، ب ـــی ١3٧6ـ ـــی دووی جۆزەردان ـــە هەڵبژاردن ل

ڕاســـتی نێـــو ڕێژیـــم لەگـــەڵ یـــەک کەوتنـــە ملمانێیەکـــی ئاشـــکرا، لـــە ٢٠ 

ســـاڵی ڕابـــردوودا، ١٢ ســـاڵی دەســـەاڵت لـــە دەســـت بـــەرەی چـــەپ یـــان 

هەمـــان ڕیفۆرمخـــواز یـــان نێوانگیرەکانـــدا بـــووە و 8 ساڵیشـــی دەســـەاڵت 

لەدەســـت بـــەرەی ڕاســـت یـــان بناژۆخوازەکانـــدا بـــووە.

بـــە وردبوونەوەیەکـــی ســـەرپێیی لـــە سیاســـەتەکانی ئـــەو دوو بەرەیـــە 

ــە  ــت کـ ــان دەردەکەوێـ ــاڵەدا، بۆمـ ــەو ٢٠ سـ ــاوەی ئـ ــە مـ ــتان لـ ــە کوردسـ لـ

ـــاری  ـــدا دی ـــو ڕێژیم ـــی نێ ـــتی باڵ ـــە ئاس ـــتان ل ـــە کوردس ـــم ل ـــەتی ڕێژی سیاس

ـــە  ـــتان دەکەوێت ـــە کوردس ـــم ل ـــوکەوتی ڕێژی ـــی هەڵس ـــوو چۆنێتی ـــت، بەڵک ناکرێ

خانـــەی سیاســـەتی گشـــتیی ڕێژیمـــەوە و ئـــەو جـــۆرە سیاســـەتەش 

ـــوەی  ـــە چوارچێ ـــامی ل ـــاری ئیس ـــتووری کۆم ـــاددەی ١١٠ی دەس ـــی م بەپێ

دەســـەاڵتی وەلیـــی فەقێدایـــە، نـــەک ســـەرۆککۆمار یـــان الیەنێکـــی تـــر.

ـــوردە،  ـــداری ک ـــی فەرمان ـــەیە باس ـــەو قس ـــۆ ئ ـــە ب ـــا و بەڵگ ـــرتین وێن باش

ـــان دەوت:  ـــوردەکان پێی ـــوازە ک ـــە ڕیفۆرمخ ـــەوەی ک ـــەن، ئ ـــەیری بک ـــەر س ئەگ

»بەڕێوەبـــەری خۆجێیـــی« و چڵەپۆپـــەی ئـــەو بەڕێوەبەرییـــە خۆجێییـــەش 

ـــک  ـــوو، کاتێ ـــتان ب ـــاری کوردس ـــک ش ـــە هێندێ ـــەکان ل ـــی فەرمانداریی وەرگرتن

ـــی  ـــرا، بابەت ـــوازەکان ک ـــتی بناژۆخ ـــوازەوە، ڕادەس ـــە ڕیفۆرمخ ـــەاڵت ل ـــە دەس ک

ــوو  ــرا، بەڵکـ ــز نەخـ ــان پەراوێـ ــرد یـ ــی نەکـ ــەک کەمـ ــورد نـ ــی کـ فەرمانداریـ

ڕێژەکـــەی زیادیشـــی کـــرد.
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لەســـەر باســـی خوێنـــدن بـــە زمانـــی کوردیـــش بـــە هەمـــان شـــێوەیە، 

ـــەرۆککۆماری  ـــەردەمی س ـــە س ـــنە ل ـــۆی س ـــە زانک ـــوردی ل ـــی ک ـــی زمان کۆرس

ـــی کۆمـــاری ئیســـامی«  ـــی تەناهـــی نەتەوەی ـــە »ئەنجومەن ـــژاد و ل ئەحمەدی ن

ـــە  ـــاڵی ١395دا کەوت ـــە س ـــەوە ل ـــی ئ ـــاڵ دوای ـــد س ـــەر درا و چەن ـــاری لەس بڕی

ـــەوە. ـــی جێبەجێکردن قۆناغ

ئـــەوەی ئاڕاســـتەی سیاســـەتەکانی ڕێژیـــم لـــە کوردســـتان 

دیـــاری دەکات، لـــە ئێســـتادا ئـــەو بابەتانـــەن:

ـــی  ـــە مەترس ـــت ب ـــی نێوەڕاس ـــەی ڕۆژهەاڵت ـــە ناوچ ـــورد ل ـــم دۆزی ک ١- ڕێژی

لەســـەر تەناهیـــی خـــۆی دەزانێـــت و لـــە دژی ســـرتاتیژییە ناوچەییەکانـــی 

خـــۆی دادەنێـــت، هـــەر بـــەو پێیـــەش یەکێـــک لـــە ئـــەو خااڵنـــەی کـــە کارتێکـــەری 

ــەی  ــە، پێگـ ــەاڵت هەیـ ــتانی ڕۆژهـ ــە کوردسـ ــم لـ ــەتی ڕێژیـ ــەر سیاسـ لەسـ

ـــی  ـــەی دیپلۆماتیک ـــەر کات پێگ ـــتانە، ه ـــری کوردس ـــەکانی ت ـــی بەش دیپلۆماتیک

بەشـــەکانی تـــری کوردســـتان بـــەرز بێتـــەوە، ئـــەوە ڕێژیـــم هـــەوڵ دەدات لـــە 

هێندێـــک خواســـتی ســـنوورداری نێـــو کوردســـتانی ڕۆژهـــەاڵت لـــە بـــواری 

فەرهەنگـــی و بواریـــرتدا بێنێتـــە دی، یـــان پێشـــیان لـــێ نەگرێـــت، بـــەو مانایـــەی 

کـــە دەســـتی لـــە هێنانەدییانـــدا نییـــە بـــەاڵم بـــە کارێکـــی نایاساییشـــیان 

دانانێـــت؛ ئەگـــەر سەیریشـــی بکەیـــن بـــەرەی یەکگرتـــووی کـــورد، ڕیفۆرمخـــوازە 

کـــوردەکان، فەرمانـــداری کـــورد و تەنانـــەت کـــۆڕی فێرکاریـــی زمانـــی کـــوردی کـــە 

ـــرا،  ـــش کارا نەک ـــچ کاتی ـــەزرا و هی ـــەوە دام ـــوردی تاران ـــتیتۆی ک ـــەن ئەنیس لەالی

ــە  ــەدام و چوونـ ــی سـ ــی ڕووخانـ ــەڵ ڕێککەوتـ ــان لەگـ ــی دامەزرانیـ ڕێککەوتـ

ـــوو. ـــەک ب ـــوور ی ـــتانی باش ـــی کوردس ـــەی دیپلۆماتیک ـــەرەوەی پێگ س

لـــە دژی ڕێژیـــم  ٢- چاالکیـــی الیەنـــە سیاســـییەکانی کوردســـتان 

ــاری دەکات. ــتان دیـ ــە کوردسـ ــم لـ ــەتی ڕێژیـ ــە سیاسـ ــە کـ ــن خاڵـ دووەمیـ

ــی  ــە خاڵـ ــردوودا، بووەتـ ــاڵی ڕابـ ــد سـ ــە چەنـ ــە لـ ــی کـ ــێهەم خاڵـ 3- سـ

ـــاو و قەیرانـــی  ـــی ئ ـــە کوردســـتان، بابەتـــی قەیران ـــم ل ـــکاری سیاســـەتی ڕێژی دیاری

ـــاوی بەرفـــراوان بـــووە  ـــران تووشـــی قەیرانێکـــی ئ ـــە، ئێ ـــە ئێران تەناهیـــی خـــۆراک ل

و بـــۆ دەرچـــوون لـــەو قەیرانـــە، پێویســـتییەکی زۆری بـــە ئـــاوی کوردســـتان هەیـــە. 
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»ئـــاو« ماکەیەکـــە کـــە بەپێـــی فەرهەنگـــی کشـــتوکاڵ ســـااڵنێکی زۆرە لەژێـــر 

ـــاو، خەڵکـــە  ـــی ئ ـــە فەرهەنگـــی کوردســـتاندا خاوەن ـــووە و ل دەســـتی خەڵکـــدا ب

ــەر ئابووریـــی خەڵکـــی  ــەو ماکەیـــە کارتێکەریـــی ڕاســـتەوخۆی لەسـ و ئـ

کوردســـتان هەیـــە و ڕێـــژەی کارتێکەرییەکـــەی هێنـــدە زۆرە کـــە پێویســـتی 

ــۆ  ــتان بـ ــاوی کوردسـ ــانی ئـ ــەش ڕاکێشـ ــەر بۆیـ ــە، هـ ــی کات نییـ ــە ڕەوتـ بـ

ـــەوە،  ـــەورە بنێت ـــی زۆر گ ـــی ئەمنی ـــت قەیران ـــران، دەتوانێ ـــری ئێ ـــی ت ناوچەکان

وەک چـــۆن تەنانـــەت لـــە هێندێـــک ناوچـــەی وەک ئســـیفەهانیش بـــەردەوام 

ئـــاو ڕاکێشـــان قەیرانـــی ناوەتـــەوە، کەوایـــە تـــرس لـــە قەیرانـــی ئەمنـــی کـــە لـــە 

ـــەتێکی  ـــم سیاس ـــە ڕێژی ـــە دی، وا دەکات ک ـــاو دێت ـــانی ئ ـــی ڕاکێش دەرئەنجام

نەرمونیانـــرت دەرهـــەق بـــە کوردســـتان بگرێتـــە بـــەر، چـــون لـــە ڕاســـتیدا 

ڕێژیـــم لـــەو باوەڕەدایـــە کـــە کوردســـتان بـــەردەوام قەیرانـــی تەناهیـــی لـــێ 

ـــت،  ـــاد ببێ ـــێ زی ـــی پ ـــی تریش ـــە قەیرانێک ـــەو قەیران ـــت و ئ ـــەر بێ ـــووە و ئەگ ب

ئەگـــەری ئـــەوەی هەیـــە نەتوانێـــت بەســـەر قەیرانەکـــەدا زاڵ بێـــت.

باکووری پارێزگای ورمێ و شورای شار

بە هـــۆی گرینگیـــی شـــاری ورمـــێ لـــە پرســـی دیاریکردنـــی ســـنووری 

کوردســـتاندا بـــە باشـــی دەزانـــم باســـێکی کـــورت لەســـەر هەڵبـــژارن لـــە 

باکـــووری پارێـــزگای ورمـــێ بکـــەم: 

ـــوە چـــووە، بنەمـــای  ـــە ورمـــێ بەڕێ ـــە ل ـــی شـــوراکان ک ـــد هەڵبژاردن ـــە چەن ل

ـــدا کـــوردەکان لەســـەر دوو پێـــوەر بـــووە: ڕەتکردنـــەوەی کاندی

 یەکـــەم: بەشـــێک لـــەو کەســـانەی ڕەت کراونەتـــەوە، وەک چـــاالک یـــان 

دڵســـۆزی چانـــدی کـــوردی نـــارساون، کەوایـــە ســـەرەڕای خواســـتی سیاســـی 

لـــە پرســـی فەرهەنگیـــش وەک پرســـێکی تەناهـــی ســـەیری کـــراوە.

ـــوردی  ـــو خەڵکـــی ک ـــەوە لەنێ ـــەو کەســـانەی ڕەت دەکرێن  دووەم: بەشـــێک ل

ـــی  ـــە دەنگ ـــە ک ـــان هەی ـــی ئەوەی ـــەوەی توانای ـــان ئ ـــارساون ی ـــەرەدا ن ـــەو دەڤ ئ

ـــن. ـــۆی ڕابکێش ـــۆ الی خ ـــە ب ـــەو ناوچەی ـــوردی ئ ـــی ک خەڵک

ـــێ  ــزگای ورم ــووری پارێـ ــە باکـ ــم لـ ــەی ڕێژیـ ــەو کردەوەیـ ــۆکاری ئـ هـ

ــانە: ــەو باسـ ــۆ ئـ ــەوە بـ دەگەڕێتـ
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١- ڕەوتـــی ناســـیۆناڵیزمی تورکـــی بـــەرەی سیاســـیی بناژۆخوازیـــی لـــە 

ـــت  ـــە پش ـــوون و ل ـــن ب ـــاوی هاوئایی ـــە ن ـــتەوەیە و ب ـــی بەدەس ـــزگای ورمێ پارێ

ئایینـــی شـــێعەدا لـــە هەوڵـــی ئەوەدایـــە ســـیامی کوردســـتانیی ناوچـــەی 

ــدا  ــی داواتریـ ــە قۆناغـ ــارە لـ ــڕێتەوە. دیـ ــێ بسـ ــزگای ورمـ ــووری پارێـ باکـ

واتـــە کاتێـــک کـــە شـــورای شـــارەکانی یەکدەســـت کـــرد بـــە تـــورک، بەپێـــی 

سیاســـەتی  تەنانـــەت  و  فەرهەنگـــی  سیاســـەتی  ڕابـــردوو  ئەزموونـــی 

ـــەو  ـــی ئ ـــتانی بوون ـــیامی کوردس ـــەم س ـــە ه ـــەن ک ـــتە دەک ـــی وا ئاڕاس ئاوەدان

شـــارانە بشـــاردرێتەوە و هەمیـــش لـــە ڕووی خزمەتگوزاریـــی گشـــتی ئـــەو 

ـــت،  ـــۆ ناکرێ ـــان ب ـــچ خزمەتگوزارییەکی ـــوردە، هی ـــان ک ـــە زۆرینەی ـــەی ک گەڕەکان

بـــە مەبەســـتی ئـــەوەی لـــە پێگـــەی ئابـــووری و ســـیامی شارســـتانییەتی 

گەڕەکەکـــە بـــدەن، ناڕاســـتەخۆ کـــورد وەک کەســـێکی وەدواکەوتـــوو نیشـــان 

بـــدەن، ئاســـتی نەبوونـــی خزمەتگـــوزاری لـــە گەڕەکـــە کوردییـــەکان هێنـــدە 

ـــەو  ـــر ل ـــی ت ـــچ کەس ـــورد هی ـــەژاری ک ـــی ه ـــری خەڵک ـــە غەی ـــەرەوەیە ک ـــە س ل

ـــە  ـــر دەچن ـــارانە زیات ـــەو ش ـــورد ل ـــدی ک ـــی مامناوەن ـــت و چین ـــە ناژی گەڕەکان

ـــن  ـــەکان بژی ـــە کوردیی ـــە گەڕەک ـــادەن ل ـــن و کەمـــرت ئام ـــەکان دەژی ـــە تورک گەڕەک

بە هـــۆی نەبوونـــی خزمەتگوزارییـــەوە.

٢- بناژۆخـــوازەکان هیـــچ پێگەیەکـــی جەماوەرییـــان لەنێـــو کوردەکانـــدا 

نییـــە و ئـــەوەش وای کـــردووە کـــە ڕەوتـــی ناســـیۆناڵیزمی تـــورک بـــە دەســـتێکی 

ئاوەاڵتـــر و بـــە بیانـــووی الیەنگـــری لـــەوان ئامانجەکانـــی خـــۆی بەرێتـــە 

ــدراوی  ــاری ڕاگەیەنـ ــی ئامـ ــوودا بەپێـ ـــی پێشـ ــە ٧ هەڵبژاردن ــەوە، لـ پێشـ

ڕێژیـــم، کـــورد لـــە پارێـــزگای ورمـــێ دەنگـــی بـــەو کاندیدانـــە داوە کـــە لـــە 

دۆخـــی هەڵبژاردنـــدا وەک دژبـــەری خامنەیـــی نـــارساون.

3- بوونـــی کـــورد لـــە هەمـــوو ئێـــران و بەتایبەتـــی  لـــە باکـــووری پارێـــزگای 

ـــەتی  ـــژە سیاس ـــە مێ ـــت و زۆر ل ـــەیری دەکرێ ـــی س ـــی ئەمن ـــێ وەک بابەتێک ورم

ـــەن  ـــی لەالی ـــێوەیەکی زۆر نهێن ـــە ش ـــە ب ـــەو ناوچەی ـــی ئ ـــی دێمۆگرافی گۆڕین

دەزگا ئەمنییەکانـــەوە بەڕێـــوە دەچێـــت و بـــەرەی ناســـیۆناڵیزمی تورکیـــش 

ـــەکان  ـــەی دەزگا ئەمنیی ـــەو کردەوەی ـــتی ئ ـــڕی پش ـــەاڵم بەچ ـــی، ب ـــە نهێن زۆر ب

ـــت. دەگرێ

بەشداری لە 

هەڵبژاردن 

بەمانای ئەوەیە 

که چووینە نێو 

یارییەکەوە که 

نەتەنیا هیچ 

مافێکامن تێدا 

نییە، بەڵکوو 

دەبێت دۆڕاوی 

نێو یارییەکەش 

بین
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کۆتایی:

ـــت  ـــە بێ ـــەرەتایی بابەتەک ـــی س ـــان پرس ـــە هەم ـــەو بابەت ـــی ئ ـــە کۆتای ڕەنگ

کـــه هەڵبـــژاردن لـــە کۆمـــاری ئیســـامیدا دەرفەتـــی سیاســـی نییـــە، بـــەاڵم 

ـــەوەش وا دەکات  ـــە و ئ ـــگا هەی ـــەر کۆمەڵ ـــەری لەس ـــژاردن کارتێک ـــرۆژەی هەڵب پ

کـــە هەڵبـــژاردن وەک کایەیەکـــی سیاســـی ســـەیری بکرێـــت و هـــەر لەســـەر 

ــە  ــژاردن لـ ــە هەڵبـ ــدی بـ ــە پەیوەنـ ــەم لـ ــەو لێکدانەوانـ ــەش ئـ ــەو بنەمایـ ئـ

ـــرد. ـــاس ک ـــدا ب ئێران

ــران و  ــیی ئێـ ــەقامی سیاسـ ــری شـ ــە وەک ئەکتێـ ــەوەش ئێمـ ــەڵ ئـ لەگـ

کوردســـتان تەنیـــا بـــژاردەی بەردەمـــامن، بایکۆتکردنـــە، چـــون یەکـــەم: 

ــییەکی  ــوەی دێمۆکراسـ ــە چوارچێـ ــدا، لـ ــتمی ڕێژیمـ ــە سیسـ ــژاردن لـ هەڵبـ

بەڵێنـــدراو لـــە نێـــو باڵەکانـــی ڕێژیمـــدا بەڕێـــوە دەچێـــت نـــەک لـــە 

دا. دێمۆکراســـی  چوارچێـــوەی 

دووهـــەم: هەڵبـــژاردن دەرفەتێکـــی سیاســـی نییـــە بـــۆ ئـــەوەی چکۆلەتریـــن 

مافـــی خەڵکـــی کوردســـتان دابیـــن بکرێـــت.

ــە  ــه چووینـ ــە کـ ــای ئەوەیـ ــژاردن بەمانـ ــە هەڵبـ ــداری لـ ــێهەم: بەشـ سـ

ـــت  ـــوو دەبێ ـــە، بەڵک ـــدا نیی ـــامن تێ ـــچ مافێک ـــا هی ـــه نەتەنی ـــەوە ک ـــو یارییەک نێ

دۆڕاوی نێـــو یارییەکـــەش بیـــن.

کەوایـــە الیەنـــی سیاســـیی کوردســـتان خۆشـــی بێـــت و ترشـــی بێـــت، 

ــر. ــەوە و هیچی تـ ــەر دەمـ ــی لەبـ ــا بایکۆتـ تەنیـ

1  https://bit.ly/3qz2s0G

 ٢  هەمان
3  https://bit.ly/2PIQg0B

4  https://bit.ly/3kVHqIw

5  https://bit.ly/3eyeMvP

6  https://bit.ly/3tsWW1u

7  https://bit.ly/3lrQsNF
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سیاســـت،  مـــورد  در  مختلفـــی  دیدگاه هـــای  جهـــان  رسارس  در 

انتخابـــات و رای دادن و یـــا رای نـــدادن وجـــود دارد. عـــده ای از مـــردم 

رای دادن را وظیفـــه شـــهروندی خـــود می داننـــد و عـــده ای دیگـــر اینـــکار 

ــدان،  ــندگان، هرنمنـ ــنفکران، نویسـ ــد. روشـ ــوده می بیننـ ــی بیهـ را عملـ

کنشـــگران و... در مـــورد انتخابـــات اظهـــار نظرهـــای متفاوتـــی دارنـــد. 

ـــه  ـــد، تیج ـــه رای می دهن ـــی ک ـــتالین »مردم ـــه اس ـــن گفت ـــن ای ـــر م ـــه نظ ب

ــامرند  ــی شـ ــه آرا را مـ ــان کـ ــه آنـ ــد بلکـ ــن منی کننـ ــات را تعییـ انتخابـ

نتیجـــه را تعییـــن مـــی کننـــد« در مـــورد انتخابـــات ایـــران صـــدق مـــی 

ـــات  ـــده سیاســـی انتخاب ـــه پدی ـــه فهـــم درســـتی نســـبت ب ـــا زمانیک ـــد. ت کن

نداشـــته باشـــیم، ایـــن تفکـــر پیـــش می آیـــد کـــه انتخابـــات در ایـــران 

ـــت.  ـــت ماس ـــت مل ـــن رسنوش ـــی و تعیی ـــت سیاس ـــم از جه ـــده ای مه پدی

ـــات  ـــام، تبلیغ ـــت ن ـــم از ثب ـــات اع ـــری انتخاب ـــه ظاه ـــا روی ـــران رصف در ای

ـــرده و  ـــی ک ـــم تلق ـــاله ای مه ـــوان مس ـــه عن ـــذ رای را ب ـــرای اخ ـــت ب و رقاب

انتخابات و ساختار سیاسی، مذهبی و 

ایدئولوژیک جمهوری اسالمی ایران 

زاگروس کامار
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ـــویم. ـــی ش ـــتباه م ـــار اش ـــم دچ ـــات مه ـــل اتفاق در تحلی

»هانتینکتـــون« در کتـــاب »مـــوج ســـوم انتخابـــات« از انتخابـــات در 

ـــر  ـــا شـــگفت انگی ـــده و ی ـــج کنن ـــات گی ـــوان انتخاب جهـــان ســـوم تحـــت عن

ـــون«  ـــه »هانتینگت ـــت ک ـــه اس ـــران همینگون ـــات در ای ـــد. انتخاب ـــاد می کن ی

ـــورد  ـــات را م ـــل انتخاب ـــور ذی ـــج مح ـــم در پن ـــد. الزم می دان ـــاره می کن اش

بررســـی قـــرار دهیـــم. هـــر چنـــد کـــه کل ســـیکل و کارزار انتخاباتـــی 

ـــن  ـــده ای ـــر بن ـــه نظ ـــود. ب ـــتفاده می ش ـــلیقه ای اس ـــه ای س ـــران از زاوی ای

پنـــج مـــورد کلیـــدی از بدیهیـــات انتخابـــات ایـــران اســـت: ١- نظـــارت 

ـــی ٤-  ـــک زمان ـــی 3-رضورت تفکی ـــاختار حزب ـــدان س ـــتصوابی ٢- فق اس

ــفافیت در  ــدم شـ ــی 5-عـ ــی و تبلیغاتـ ــرتده سیاسـ ــای گسـ تبعیض هـ

ـــران. ـــی ای ـــون اساس قان

١- شـــورای نگهبـــان ناظـــر بـــر انتخابـــات اســـت، کـــه متشـــکل از 

شـــش فقیـــه - بـــه انتخـــاب رهـــرب- و شـــش حقوقـــدان بـــا معرفـــی رئیـــس 

ـــە  ـــای آن  ب ـــی اعض ـــت متام ـــت. در حقیق ـــس اس ـــه مجل ـــە ب ـــوە قضائی ق

صـــورت مســـتقیم یـــا غیرمســـتقیم منتخـــب رهـــرب مـــی باشـــند. پـــس 

فقـــط کســـانی کـــه از فیلـــرت شـــورای نگهبـــان عبـــور می کننـــد کـــه بـــا رای 

ـــازی  ـــا ظاهرس ـــانی ب ـــا کس ـــی ی ـــر کس ـــند و اگ ـــق باش ـــرب مواف ـــر ره و نظ

ـــدگان  ـــه رای اعتـــامد مناین ـــرت رد شـــوند، در مجلـــس در مرحل ـــن فیل از ای

ـــوری،  ـــت جمه ـــورد ریاس ـــد و در م ـــد ش ـــل خواه ـــا باط ـــه آن ه ـــار نام اعتب

ـــه از  ـــا رد شـــدن اعتبارنام ـــدگان و ی عـــدم کفایـــت سیاســـی توســـط مناین

ـــی  ـــوزه سیاس ـــدگان در ح ـــرای مناین ـــه ب ـــه کام اینک ـــرب. خاص ـــوی ره س

ـــی  ـــودن رشط اساس ـــرب ب ـــد ره ـــع و مری ـــران مطی ـــامی ای ـــوری اس جمه

ـــی  ـــا کاندیدای ـــده ی ـــرای مناین ـــی ب ـــن رشایط ـــر چنی ـــه اگ ـــت ک و الزم اس

احـــراز شـــد می توانـــد بـــه عنـــوان مناینـــده حضـــور داشـــته باشـــد. 

ـــی  ـــن منایندگان ـــوان چنی ـــی ت ـــا م ـــت آی ـــی اینجاس ـــوال اساس ـــال س ح

ـــد؟ ـــی نامی را مردم

٢- فقـــدان ســـاختار حزبـــی. علی رغـــم شـــعارهای اولیـــه انقـــاب 

اســـامی مبنـــی بـــر آزادی احـــزاب حتـــی کمونیســـت ها، ایـــن شـــعار 



74
خاکەلێوەی  ٢٧٢١

ـــال ۶۸  ـــد از س ـــد. بع ـــل ش ـــدان عم ـــدودی ب ـــا ح ـــس اول ت ـــط در مجل فق

نـــه تنهـــا آثـــاری از احـــزاب و تشـــکل های سیاســـی و حزبـــی منانـــد 

حتـــی بـــه ائتاف هـــای خـــودی هـــم رحـــم نشـــد. در چنیـــن فضایـــی 

ـــای  ـــی و برنامه ه ـــرات سیاس ـــور تفک ـــر مح ـــه ب ـــای اینک ـــه ج ـــات ب انتخاب

عمرانـــی یـــک یـــا چنـــد حـــزب یـــا گروه هـــا متمرکـــز شـــود، اشـــخاص 

ـــب  ـــرادی صاح ـــور اف ـــن کش ـــای ای ـــر ج ـــی در ه ـــد. یعن ـــده ان ـــور ش مح

رای شـــده اند کـــه دارای پایـــگاه حکومتـــی، اجتامعـــی، طایفـــه ای باشـــند 

ـــده اند.  ـــده ش ـــیه ران ـــه حاش ـــی ب ـــن فضای ـــگان در چنی ـــوض نخب و در ع

ـــدگان  ـــیاری از مناین ـــه بس ـــت ک ـــس اس ـــل مل ـــده قاب ـــن پدی ـــا ای ـــه بس چ

پارملـــان حتـــی بـــه درســـتی ادبیـــات ســـخن گفـــن را نیاموخته انـــد 

حـــال چگونـــه می تـــوان از ایـــن چنیـــن افـــرادی انتظـــار اجـــرای 

برنامه هـــای سیاســـی، عمرانـــی و علمـــی داشـــت.

ــی  ــا حتـ ــاط دنیـ ــر نقـ ــا در اکـ ــی. تقریبـ ــک زمانـ 3- رضورت تفکیـ

کشـــورهایی نظیـــر عـــراق و افغانســـتان چنـــد مـــاه قبـــل از انتخابـــات 

ــل  ــک محـ ــای نزدیـ ــد در حوزه هـ ــط رای دادن دارنـ ــه رشایـ ــانی کـ کسـ

ســـکونت خـــود ثبـــت نـــام می کننـــد و اســـامی آن هـــا همـــراه بـــا کارت و یـــا 

ـــتقل  ـــیون مس ـــوی کمس ـــا از س ـــرای آن ه ـــات ب ـــت در انتخاب ـــامره رشک ش

انتخابـــات ارســـال مـــی شـــود. فقـــط کســـانی قـــادر خواهنـــد بـــود در روز 

ـــا  ـــام آن ه ـــت ن ـــرت ثب ـــه پیش ـــد ک ـــدوق رای برون ـــای صن ـــه پ ـــات ب انتخاب

محـــرز شـــده باشـــد آنهـــم در هـــامن حـــوزه صنـــدوق رای کـــه بـــرای آنـــان 

ـــی  ـــات انتخابان ـــر رس راه تخلف ـــی ب ـــکار مانع ـــت. این ـــده اس ـــخص ش مش

است.متاســـفانه در ایـــران چنیـــن رویـــه ای وجـــود نـــدارد و هـــر کســـی در 

ـــه دارای  ـــی ک ـــر در مناطق ـــن ام ـــد. ای ـــد رای ده ـــران می توان ـــای ای ـــر ج ه

قومیت هـــای چندگانـــه هســـتند بارهـــا بـــا لشکرکشـــی انتخاباتـــی 

ـــوم  ـــه هج ـــرای منون ـــت. ب ـــر داده اس ـــا را تغیی ـــی از حوزه ه ـــه بعض نتیج

ــات را  ــه انتخابـ ــد نتیجـ ــه می توانـ ــه ارومیـ ــز بـ ــدگان از تربیـ رای دهنـ

ـــورای  ـــت ش ـــد و دس ـــر ده ـــت تغیی ـــه و دور از واقعی ـــکلی ناعادالن ـــه ش ب

ـــه  ـــردم ب ـــع رای م ـــه در تجمی ـــته ک ـــاز گذاش ـــور را ب ـــان و وزارت کش نگهب
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ـــد. ـــل کنن ـــخاصی تداخ ـــا اش ـــخص ی ـــع ش نف

٤- تبعیض هـــای گســـرتده سیاســـی و تبلیغـــی. از آنجـــا کـــه در 

ـــت  ـــی اس ـــیون خال ـــزاب و اپوزیس ـــگاه اح ـــران جای ـــات ای ـــه انتخاب پروس

ـــار دارد  ـــور را در اختی ـــامان کش ـــروت و س ـــام ث ـــون مت ـــم چ ـــروه حاک و گ

ـــه  ـــا ب ـــیاری از نامزده ـــدارد، بس ـــود ن ـــز وج ـــری نی ـــتگاه ناظ ـــچ دس و هی

واســـطه اســـتفاده از امکانـــات حکومتـــی و تبلیغـــات رسارسی و رصف 

ــد  ــردم را فریـــب داده انـ ــا مـ ــال، بارهـ ــراوان از بیـــت املـ ــای فـ هزینه هـ

علـــی الخصـــوص کـــه رســـانه رادیـــو و تلویزیـــون در قبضـــه رهـــربی 

ـــا  ـــن تبغیض ه ـــتند ای ـــت هس ـــرتل دول ـــت کن ـــز تح ـــا نی ـــت و روزنامه ه اس

ـــه اول  ـــراد حلق ـــروزی اف ـــع و پی ـــه نف ـــه دوم و ب ـــراد حلق ـــه اف ـــواره علی هم

ـــود. ـــی ش ـــتفاده م اس

5: فقـــدان شـــفافیت الزم. در جـــای جـــای دنیـــا اشـــکاالتی در 

ـــران  ـــران و آم ـــا ناظ ـــرد ام ـــورت می گی ـــامرش آن ص ـــوه رای دادن و ش نح

ـــات  ـــخگوی ابهام ـــع و پاس ـــکاالت را رف ـــفافیت الزم اش ـــا ش ـــات ب انتخاب

ـــک،  ـــای دموکراتی ـــرا در نظام ه ـــود زی ـــد ب ـــده خواهن ـــش آم ـــواالت پی و س

مرشوعیـــت مردمـــی بســـیار حائـــز اهمیـــت اســـت. امـــا در جمهـــوری 

اســـامی ایـــران آنچـــه کـــه اهمیـــت نـــدارد مرشوعیـــت مردمـــی اســـت و از 

ـــت الهـــی مـــی  ـــن سیســـتم سیاســـی خـــود را دارای مرشوعی ـــه ای آنجـــا ک

ـــی  ـــدارد. حت ـــان ن ـــرای این ـــی ب ـــچ اهمیت ـــی هی ـــت مردم ـــد، مرشوعی دان

ـــع  ـــام موض ـــد مت ـــش می آی ـــی پی ـــت مردم ـــث مرشوعی ـــه بح ـــم ک ـــی ه گاه

گیری هـــا در ایـــن خصـــوص در تریبون هـــای رســـمی، فقـــط بـــرای 

فریـــب مـــردم و ظاهرســـازی در ایـــن مـــورد اســـت. در ایـــران دســـتگاه 

ـــون  ـــت چ ـــار اس ـــردم، مخت ـــردن آرای م ـــن ک ـــاال و پایی ـــم در ب ـــارت رژی نظ

ـــان و وزارت  ـــورای نگهب ـــارج از ش ـــی خ ـــی و نظارت ـــچ سیســـتم کنرتل هی

کشـــور وجـــود نـــدارد و بـــه ســـادگی می تواننـــد در تجمیـــع آرا، میـــزان 

ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــاز و کار بصورت ـــه س ـــد. البت ـــاد کنن ـــا زی ـــم ی ـــامرش را ک ش

ـــد  ـــورد تایی ـــه م ـــد ک ـــی باش ـــا جناح ـــخص ی ـــع ش ـــه نف ـــد ب ـــد بای ـــن رون ای

ـــت. ـــربی اس ره

از آنجا که این سیستم 

سیاسی خود را 

دارای مرشوعیت 

الهی می داند، 

مرشوعیت مردمی 

هیچ اهمیتی برای 

اینان ندارد
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و  گرنـــگ  پرۆســـه یه كی  دێموكراســـی،  جه وهـــه ری  وه ك  هه ڵبـــژاردن 

هـــۆکاری زینـــدوو راگرتنـــی دێموكراســـییه  كـــه ئاینـــده  و چاره نووســـی 

ـــه روو ی  ـــه  س ـــووری و ل ـــی و كلت ـــی و جڤاك ـــی سیاس ـــزب  و الیه ن ـــرووپ، ح گ

هه مووشـــیان، چاره نووســـی واڵت و نه تـــه وه كان لـــه  تـــه واوی واڵتانـــدا پێـــوه   

په یوه ســـته . هه ڵبـــژاردن لـــه  ســـه ده ی هه ڤده یه مـــه وه  وه ك میكانیزمێكـــی 

بـــاو بـــۆ هه ڵبژاردنـــی نوێنه رایه تیـــی دێموكراســـیی راســـته قینه  بـــه كار 

ـــت. دێ

ــه ،  ــییه  نییـ ــتانی و دێموكراسـ ــه یه  شارسـ ــه و پرۆسـ ــا ئـ ــژاردن ته نیـ هه ڵبـ

كـــه  لـــه  رۆژێكـــی دیاریكـــراودا خه ڵـــك ده چنـــه  ســـه ر ســـندووقی ده نگـــدان 

ده ســـه اڵت  و  دێنێـــت  به ده ســـت  ده نگه كانـــی  زۆرینـــه ی  الیه نێـــك  و 

ــه   ــاییه كانییه وه  لـ ــوێنه  یاسـ ــه  رێوشـ ــژاردن بـ ــت. هه ڵبـ ــته وه  ده گرێـ به ده سـ

ــه اڵته . ــه  ده سـ ــن بـ ــۆ گه یشـ ــه ی ره وا بـ ــا رێگـ ــازاددا، ته نیـ ــی ئـ جیهانـ

كـــه   پرۆســـه كه یه ،  رووكه شـــی  الیه نـــی  ته نیـــا  ئه مـــه   بـــه اڵم 

هه ڵبژاردن چەکێکی دووسەرە بە دەست 

کۆماری ئیسالمی ئێرانەوە

بۆزێ سینا
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ناوه ڕۆكێكـــی زۆر گه ورتـــر لـــه  خـــودی پرۆســـه كه  لـــه  هه نـــاوی خۆیـــدا 

حه شـــارداوه . بـــه م واتایـــه  كـــه هه ڵبـــژاردن لـــه  هه نـــگاوی یه كه مـــدا، 

پێویســـتی بـــه  ره خســـاندنی كـــه ش و زه مینه یه كـــی گونجـــاو بـــۆ ئازادانـــه  

و  یه كســـان  ده رفه تـــی  دابینكردنـــی  پرۆســـه كه ،  به رێوه چوونـــی 

ره چاوكردنـــی ئازادیـــی تـــاك و ئازادیـــی ده نگـــدان و ئازادیـــی خـــۆ پااڵوتـــن 

و ئازادیـــی رێگـــه دان بـــه  ئیـــراده ی تاكه كه ســـی و ســـه ركۆت نه كردنـــی 

مافـــی كه مایه تییـــه كان و به كارنه هێنانـــی توندوتیـــژی و دارایـــی گشـــتی 

و هێـــزه  ئه منییـــه كان لـــه  الیـــه ن به شـــداربووانی هه ڵبژاردنـــه وه  هه یـــه .

ـــی  ــایه كی گرنگ ــه  یاسـ ــه  كۆمه ڵـ ــژاردن لـ ــایی هه ڵبـ ــوه ی یاسـ چوارچێـ

ــته به ركردنی  ــه رك و ده سـ ــاف و ئـ ــی مـ ــن و دیاریكردنـ ــه  پاراسـ ــه ت بـ تایبـ

پێكهاتـــووه.  پرۆســـه كه   به ڕێوه چوونـــی  دادپه روه رانـــه   و  شـــه فافییه ت 

راســـته قینه كه ی،  مانـــای  بـــه   هه ڵبژاردنێـــك  هه مـــوو  هه ربۆیـــه  

هه ڵبـــژاردن نییـــه ، به ڵكـــو ته نیـــا داپۆشـــینی تاكـــڕه وی و دیكتاتـــۆری و 

منایشـــی ســـاخته كارانه ی ئـــازادی و دێموكراســـییه . واتـــه  ســـه ركه وتن 

ــه رداگرتنی  ــت به سـ ــۆ ده سـ ــك بـ ــه  ئامرازێـ ــت ببێتـ ــدا نابێـ ــه  هه ڵبژاردنـ لـ

ــی  ــی نه یارانـ ــه ركۆت كردنـ ــۆی و سـ ــراده ی خـ ــه پاندنی ئیـ ــه اڵت و سـ ده سـ

بـــۆ  ده وڵـــه ت  ئامرازه كانـــی  به كارهێنانـــی  ئه نجامـــدا  لـــه   و  سیاســـی 

بردنـــه وه  لـــه  هه لبژاردنه كانـــی داهاتـــوودا. 

نیشـــتیامنی  ئه ركێكـــی  بووه تـــه   هاوواڵتییـــان  بـــۆ  هه ڵبـــژاردن 

بـــه  قورخـــكاری و  بـــۆ پێشـــیگرتن  بـــۆ جێبه جێكردنـــی ئه ركه كانیـــان 

ده ستبه ســـه ر داگرتنـــی ده ســـه اڵت و به دیهێنانـــی ئازادیـــی سیاســـی و 

ئابـــووری. هـــه ر ئـــه و ئازادییـــه ی كـــه داینه مـــۆی دێموكراســـی و زینـــدوو 

ئایینده یـــه . هه ڵبژاردنه كانـــی  راگرتنـــی 

و  ئـــازاد  هه ڵبژاردنـــی  به بـــێ  راســـته قینه ،  دێموكراســـییه كی  هیـــچ 

بێگـــه رد و به شـــداریكردنی ئازادانـــه ی خه ڵـــك و نوێنه رانـــی لـــه  پرۆســـه ی 

پێكهێنانـــی ده ســـه اڵتدا، ناتوانـــێ تـــه واو بێـــت. چۆنكـــه  دێموكراســـی كـــه 

ـــۆری،  ـــن دیكتات ـــه ، ناكـــرێ وه ك زاراوه ی باشـــرتین و خراپرتی زاده ی هه ڵبژاردن

ــۆ  ــه ك بـ ــه  ئازادییـ ــه نیمچـ ــه ی كـ ــه و واڵتانـ ــت. ئـ ــدا بكرێـ ــه  له گه ڵـ مامه ڵـ

هه ڵبژاردن به  

رێوشوێنه  

یاساییه كانییه وه  

له  جیهانی ئازاددا، 

ته نیا رێگه ی ره وا بۆ 

گه یشنت به  ده سه اڵته
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ـــرات  ـــه اڵتێكی دێموك ـــه ده س ـــه  ك ـــه  نیی ـــه م مانای ـــه ن، ب ـــن ده ك ـــژاردن دابی هه ڵب

و ئاشـــتیخوازن و بـــه  رێگـــه ی هه ڵبژاردنـــه وه  ده ســـه اڵتیان به ده ســـته وه  

ـــووه . گرت

زۆرن ئـــه و ده ســـه اڵتانه ی كـــه لـــه  چوارچێـــوه ی دیاریكـــراوی خۆیانـــدا، 

بردنـــه وه ی  بـــۆ  له بـــار  زه مینه یه كـــی  ره خســـاندنی  به هـــۆی  یـــان 

پرۆســـه یه كی  رواڵـــه ت  بـــه   هه ڵبژاردنه كانـــدا،  لـــه   خۆیـــان  حه متیـــی 

به شـــداریكردنی  بـــه   رێگـــه   و  ده بـــه ن  به ڕێـــوه   هه ڵبـــژاردن  ئـــازادی 

كـــه   كاتێكـــدا  لـــه   ده ده ن،  هه ڵبژاردنـــدا  لـــه   سیاســـییه كانیان  نه یـــاره  

ــی واڵت،  ــی و ئابوورییه كانـ ــی، ئه منـ ــرازه  دارایـ ــی ئامـ ــۆی به كارهێنانـ به هـ

پێشـــوه خت ســـه ركه وتنی خۆیـــان لـــه  هه ڵبژاردنـــدا گره نتـــی كـــردووه .

ته نیـــا  یـــان  خراپـــرت،  و  خـــراپ  نێـــوان  هه ڵبژاردنـــی  هه ڵبـــژاردن، 

لـــه  نێـــوان راســـت و چـــه پ، یـــان ته نیـــا لـــه  نێـــوان كه ســـانی دیاریكـــراو 

یـــان فیلته ركـــراودا نییـــه . به ڵكـــو ســـه ركه وتن لـــه  هه ڵبژاردنـــدا، ده بـــێ 

ــه  ــت، كـ ــی بێـ ــه وه  كۆتایـ ــه ی بـ ــن، ئه نجامه كـ ــه اڵت گه یشـ ــه  ده سـ دوای بـ

ــتكردنی  ــوو و ده ستاوده سـ ــی داهاتـ ــۆ هه ڵبژاردنـ ــه روه ری بـ ــازادی و دادپـ ئـ

ئاشـــتیانه ی ده ســـه اڵت مســـۆگه ر بـــكات.

 

هه ڵبژاردن له  واڵتانی ئازاددا

هه ڵبـــژاردن لـــه  واڵتانـــی ئـــازاددا، بـــه م مانایـــه  نییـــه  كـــه  ته نیـــا بـــه وه  

چاره نـــووس  له ســـه ر  یه كاكـــه ره وه   كاریگه رییه كـــی  بدرێتـــه وه   لێـــك 

ــه   ــان بـ ــان و نه مانـــی خۆیـ ــه مـ ــه ، كـ ــان هه یـ ــره وی ژیانـــی هاوواڵتییـ و رێـ

هه ڵبژاردنـــه وه  ببه ســـتنه وه . به ڵكـــو بـــۆ دیاریكردنـــی ئاراســـته ی سیاســـی، 

به تایبه تـــی  سیاســـه تی ئابـــووری، كۆمه اڵیه تـــی، دیپلۆماســـی، ژینگـــه ، 

ـــۆ  ـــده ر ب ـــه رور و وه اڵم ـــه فاف، دادپ ـــته مێكی ش ـــاو سیس ـــدااڵن له ن ـــان و من ژن

ــه وه .  ــه اڵتدا ده مێنێتـ ــه  ده سـ ــه ركه وتوو لـ ــی سـ ــه الیه نـ ــه  كـ ــه و ماوه یه شـ ئـ

واڵت  به ڕێوه بردنـــی  چۆنییه تـــی  بـــۆ  واڵتانـــه دا  لـــه م  هه ڵبـــژاردن 

له ســـه ر بنه ماكانـــی لـــه  پێشـــدا دیاریكـــراوی دێموكراســـی، پێكه وه ژیـــان و 

پاراســـتنی مافـــی كه مایه تییه كانـــه  و لـــه  كۆتاییـــدا خســـتنه ڕووی پێگـــه ی 
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جه ماوه ریـــی الیه نـــه  سیاســـییه كانه،  كـــه بـــۆ ماوه یه كـــی دیاریكـــراودا 

ده ســـه اڵت به ده ســـته وه  ده گـــرن و ڕوانیـــن و به رنامه كانـــی خۆیـــان بـــۆ 

به ڕێوه بردنـــی واڵت جێبه جـــێ ده كـــه ن و ئه نجامـــه  باشه كانیشـــی بـــۆ 

بردنـــه وه  لـــه  هه ڵبژاردنێكـــی دیكـــه دا به رجه ســـته  ده كـــه ن.

ــی  ــاف و ئه ركـ ــه مـ ــه  كـ ــۆی هه یـ ــه ت به خـ ــایه كی تایبـ ــژاردن یاسـ هه ڵبـ

ـــه كان  ـــی ده نگ ـــژاردن و ژماردن ـــه ، هه ڵب ـــه ی بانگه ش ـــه  پرۆس ـــه ك ل ـــوو الی هه م

بـــه  روونـــی ده خاتـــه ڕوو. هـــه ر واڵتێـــك یاســـای تایبـــه ت بـــه  خـــۆی بـــۆ 

هه ڵبـــژاردن هه یـــه . لـــه م یاســـایه دا، ده توانـــرێ خه ماندنـــی ئاســـتی 

ئـــازادی و دێموكراســـی لـــه  واڵتانـــدا بكرێـــت.

ــه   ــه ی دیكـ ــی ئه وانـ ــه  مافـ ــه زۆرینـ ــه ، كـ ــه  نییـ ــه م مانایـ ــژاردن بـ هه ڵبـ

پێشـــڵ بـــكات و ده ســـه اڵت و ئیمكاناتـــی ده وڵـــه ت بـــۆ مانـــه وه ی خـــۆی و 

بردنـــه وه ی لـــه  هه ڵبژاردنه كانـــی داهاتـــوودا بـــه كار بێنێـــت. كاتـــێ كـــه 

ده ســـه اڵته كانی یاســـادانان، جێبه جێـــكار و دادوه ری و هه روه هـــا میدیـــا 

و رێکخراوه كانـــی ناحوكمـــی و كۆمه ڵـــی مه ده نـــی رۆڵـــی راســـته قینه ی 

بـــۆ  بـــه  به كارهێنانـــی هێـــزه  ئه منییـــه كان  خۆیـــان ده گێـــڕن و رێگـــه  

ـــی  ـــۆ هه ڵبژاردنێك ـــه  ب ـــت، زه مین ـــی نادرێ ـــاری سیاس ـــه  كاروب ـــتێوه ردان ل ده س

ئـــازاد ده ره خســـێت.

لـــه  مێـــژووی هه ڵبـــژاردن لـــه  واڵتانـــی ئـــازاددا، باســـی ســـه ره كی 

رووداوه كان،  و  كات  تێپه ربوونـــی  بـــه   هه ڵبـــژاردن  بانگه شـــه كانی  لـــه  

ــه رده می  ــی له سـ ــه رده مانێك به تایبه تـ ــووه . سـ ــه ردا هاتـ ــان به سـ گۆڕانكارییـ

ــه   ــژاردن بـ ــه  هه ڵبـ ــی لـ ــازاددا، ركابه رایه تـ ــی ئـ ــه  واڵتانـ ــارد، لـ ــه ڕی سـ شـ

زۆری لـــه  نێـــوان راســـت )راســـتگرا، كۆنه پارێـــز و نه ته وه یـــی( و چـــه پ 

)سوسیالســـیت( و دواتـــر بـــه شـــێوه یه كی رێژه یـــی لـــه  نێـــوان چه پـــی 

ــی  ــه  روودانـ ــه  بـ ــووه، كـ ــه دا بـ ــی دیكـ ــدا و ركاربه ركانـ ــت  و لیرباڵـ ناوه ڕاسـ

هـــه ر رووداوێـــك بابه تـــی نـــوێ هاتوونه تـــه وه  نـــاو گۆره پانه كـــه ، كـــه  

دواترینیـــان به هـــۆی قه یرانـــی كۆچبـــه ران، دیـــارده ی پۆپۆلیســـتی لـــه  

ســـه رهه ڵداوه .  هه ڵبژاردنه كانـــدا 

زینـــدوو  داینه مـــۆی  خـــۆی،  ته مه نـــی  درێژایـــی  بـــه   هه ڵبـــژاردن 

هیچ 

دێموكراسییه كی 

راسته قینه ، به بێ 

هه ڵبژاردنی 

ئازاد و بێگه رد و 

به شداریكردنی 

ئازادانه ی خه ڵك 

و نوێنه رانی له  

پرۆسه ی پێكهێنانی 

ده سه اڵتدا، ناتوانێ 

ته واو بێت
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ئه ســـتۆگرتنی  بـــه   شـــه فافییه ت،  دێموكراســـی،  سیســـته می  راگرتنـــی 

سیســـته می  لـــه   هه ڵبـــژاردن  بـــووه .  دادپـــه روه ری  به رپرســـیارێتی، 

پێشـــلكردنی  وه ك  به ربه رســـتی  و  قونـــاغ  چه ندیـــن  بـــه   دێموكراســـیدا 

ــی  ــۆر تاقـ ــێوازی جوراوجـ ــوه  و شـ ــتان تێپه ڕیـ ــگ پێسـ ــان و ره نـ ــی ژنـ مافـ

كردووه تـــه وه .

دیاریكردنـــی  له ســـه ر  راپرســـی  به نـــاوی  كـــه  هه ڵبژاردنـــه ی  ئـــه و 

واڵت  و  و چاره نووســـی حوكـــم  واڵت  ده ســـتووری  و  بنه ڕه تـــی  یاســـای 

به ڕێـــوه  ده چێـــت، نابێـــت بـــه  هێـــچ شـــێوه یه ك، چاره نووســـی نه وه كانـــی 

ـــۆی و   ـــی خ ـــر ركێف ـــه  ژێ ـــه ، بخات ـــان نیی ـــی ده نگدانی ـــتا ماف ـــه هێش ـــوو ك داهات

ـــراپ و  ـــوان خ ـــن له نێ ـــار ب ـــر ناچ ـــه  دوات ـــكات، ك ـــیان ب ـــه  چاره نووس ـــاری ب ی

خراپـــرت یه كێكیـــان هه ڵبژێـــرن.

هه ڵبژاردن له  كۆماری ئیسامیی ئێراندا

ـــم  ـــته قینه ی رێژی ـــته  رووی راس ـــه ، پیوێس ـــه م بابه ت ـــكردنی ئ ـــه  باس ـــه ر ل ب

لـــه  بـــواری هه ڵبـــژاردن روون بكه ینـــه وه . ئه ركـــی مرۆڤـــی و ئه خاقیـــی 

ــه   ــه اڵتن، ئه وه یـ ــه  ده ره وه ی ده سـ ــه  لـ ــه ی كـ ــه و كـــه س و الیه نانـ ــه واوی ئـ تـ

كـــه  راســـتییه كانی بـــۆ جیهانـــی ده ره وه  ئاشـــكرا بكـــه ن و ته نیـــا میدیـــای 

ده وڵـــه ت و پیشـــاندانی ده نگـــده ران له ســـه ر ســـندووقه كانی ده نگـــدان 

ــی ده ره وه   ــه جیهانـ ــه وه ی كـ ــۆ ئـ ــی، بـ ــایی و فه رمـ ــی یاسـ ــه  پێوه رێكـ نه بنـ

لـــه  رێگـــه ی ئـــه م هه ڵبژاردنانـــه وه، كۆمـــاری ئیســـامیی ئێـــران بناســـن.

شـــووڕبوونه وه  بـــۆ نـــاو سیســـته می كۆمـــاری ئیســـامیی ئێـــران، 

ئـــه و راســـتییه  ده خاتـــه ڕوو كـــه هـــه ر لـــه  ریفراندۆمـــی ســـالی ١358ــــه وه ، 

خه ڵـــك خرایـــه  بـــه ر دووڕێیانێكـــی نادیـــار و هه ســـتیار، كـــه  لـــه  كه شـــێكی 

ــچ  ــه هیـ ــرن كـ ــامی هه ڵبژێـ ــی ئیسـ ــێ كۆمارێكـ ــان ده بـ ــگێرانه دا، یـ شۆڕشـ

شـــاره زاییه كییان له ســـه ر نییـــه  و ته نیـــا قســـه كانی خومه ینـــی هه یـــه  

ـــان  ـــن ده كات، ی ـــك دابی ـــۆ خه ڵ ـــه ر ب ـــێ به رانب ـــتێك ب ـــوو ش ـــت هه م ـــه ده ڵێ ك

ئـــه وه ی كـــه الیه نـــی به رانبه ره كـــه ی، گه ڕانـــه وه ی رێژیمێكـــی دیكتاتـــۆری 

وه ك ئـــه وه ی پێشـــووه .
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ـــامی  ـــاری ئیس ـــیی كۆم ـــی سیاس ـــه  ئه ده بیات ـــه  ل ـــه م چه مك ـــن ل تێگه یش

ـــژاردن  ـــۆ هه ڵب ـــم ب ـــی رێژی ـــری روانین ـــینی زیات ـــۆ ناس ـــه  ب ـــژاردن، رێگ ـــۆ هه ڵب ب

ده خاتـــه ڕوو. هـــه ر له ســـه ر ئـــه م بنه مایـــه ، ریفراندۆمـــی )به ڵـــی و نه خێـــر 

بـــه   ریفرانـــدۆم  دوای  هه ڵبژاردنه كانـــی  لـــه   ئیســـامی(  كۆمـــاری  بـــۆ 

ـــه كان  ـــه واوی هه ڵبژاردن ـــه وه  و ت ـــی داوه ت ـــردوو ره نگ ـــاڵی راب ـــل س ـــی چ درێژای

لـــه  هه مـــان بازنـــه دا ده ســـوڕێنه وه .

به پێـــی ده ســـتووری كۆمـــاری ئیســـامیی ئیـــران، »شـــورای نیگابـــان« 

ــكات  ــاری بـ ــژاردن دیـ ــه ی هه ڵبـ ــه بازنـ ــپێردراوه  كـ ــێ سـ ــه ی پـ ــه م ئه ركـ ئـ

ــه   ــێكن لـ ــه به شـ ــدات، كـ ــانه بـ ــه و كه سـ ــا بـ ــن ته نیـ ــۆ پااڵوتـ ــه ی خـ و رێگـ

سیســـته مه كه  و هه ندێجاریـــش بـــۆ به شـــداری پێكردنـــی زیاتـــری خه ڵـــك 

بـــۆ پاراســـتنی هاوســـه نگی له نێـــوان باڵه كانـــی  یـــان هه ندێجاریـــش 

رێژیـــم بازنـــه ی هه ڵبژاردنه كـــه  كه مێـــك فراوانـــرت كـــردووه و به شـــێك 

ــان  ــی پااڵوتنیـ ــم مۆڵه تـ ــۆی رێژیـ ــی ناوخـ ــی ریفۆرمخوازانـ ــه  پاڵێوراوانـ لـ

پێـــدراوه .

روانینی حیزبی دێموكرات بۆ هه ڵبژاردن

حیزبـــی دێموكراتـــی كوردســـتان ئێـــران هـــه ر لـــه  ســـه ره تای بـــه 

ــه رداگرتنی  ــت به سـ ــی و ده سـ ــه ی خومه ینـ ــتنی تاقمه كـ ــه اڵت گه یشـ  ده سـ

ــه ی  ــی دیكـ ــه ركۆتكردنی الیه نه كانـ ــۆ سـ ــكردن بـ ــه  خۆشـ ــۆڕش و زه مینـ شـ

ركابـــه ر، بڕیارێكـــی بوێرانـــه  و ســـه ربه خۆی بـــۆ مامه ڵه كـــردن له گـــه ڵ 

چه مكـــی سیاســـیی خومه ینـــی بـــۆ هه ڵبـــژاردن دا.

بایكـــۆت كردنـــی ریفراندۆمـــی ســـاڵی 58، لـــه  الیـــه ن حێزبـــی دێموكراتـــه وه ، 

ــه   ــرات بـ ــی دێموكـ ــه وكات حیزبـ ــه ر ئـ ــه هـ ــته ڕوو كـ ــتییه  خسـ ــه م راسـ ئـ

ــراپ  ــۆ خـ ــی بـ ــی خومه ینـ ــه  نییه تـ ــملوو لـ ــه هید د. قاسـ ــی شـ رێبه رایه تیـ

به كارهێنانـــی ده نگـــی خه ڵـــك بـــۆ مه ڕامـــه  سیاســـییه كانی تێگه یشـــت 

ــاوه ری  ــۆی جه مـ ــه به هـ ــیارێتییه  كـ ــه و به رپرسـ ــی ئـ ــر باڵـ ــووه ژێـ و نه چـ

بوونـــی لـــه  رۆژهه اڵتـــی كوردســـتاندا ببێتـــه  هاوبه شـــی دامه زراندنـــی 

ـــه دا. ـــه م ریفراندۆم ـــداریكردن ل ـــه ی به ش ـــه  رێگ ـــران ب ـــامیی ئێ ـــاری ئیس كۆم

به  باوه ڕی 

حیزبی دێموكرات، 

هه ڵبژاردن ته نیا 

له  سیسته مێكدا 

ره وایه تی هه یه ، كه  

خه ڵك به  ئازادانه  

خۆی هه ڵبژێرن 

و به  ئازادانه ش 

ده نگ بده ن و 

ده رفه تی یه كسانی 

بۆ به شداربووانی 

پرۆسه كه  فه راهه م 

كرابێت
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حیزبـــی دێموكـــرات، نزیكـــه ی تـــه واوی هه ڵبژاردنه كانـــی كۆمـــاری 

ــه م  ــتیی ئـ ــتنه ڕووی راسـ ــۆ خسـ ــردووه. بـ ــۆت كـ ــران بایكـ ــامیی ئێـ ئیسـ

ــاو  ــۆ نـ ــه  بـ ــی دیكـ ــه وه ، جارێكـ ــه  الیه كـ ــته  لـ ــزب، پێویسـ ــه ی حیـ بڕیارانـ

ناوه رۆكیـــی سیســـته می كۆمـــاری ئیســـامی شـــۆڕ ببێنـــه وه  و لـــه  الیه كـــی 

دیكـــه وه ، ره وشـــی رۆژهه اڵتـــی كوردســـتان لـــه ژێـــر ده ســـه اڵتی رێژیـــم لـــه  

ــت . ــه  بكرێـ ــەوە رشۆڤـ ــوو ڕوویەکـ هه مـ

ــه ت  ــه  مۆڵـ ــتیان بـ ــی، پێویسـ ــدا پاڵێوراوانـ ــه  پێشـ ــه لـ ــك كـ هه ڵبژاردنێـ

وه رگرتـــن لـــه  ده ســـه اڵتێك بـــه  ئایدۆلۆژییه كـــی ئایینیـــه وه  بـــۆ خۆپااڵوتـــن 

به دیهێنانـــی  بـــۆ  دیموكـــرات  حیزبـــی  روانینـــی  له گـــه ڵ   هه بێـــت، 

هه ڵبژاردنێكـــی ئـــازاد یـــه ك ناگرێتـــه وه . تێگه یشـــتنی سیاســـی و خه بـــات 

و قوربانیدانـــی ئـــه م حزبـــه  رێگـــه  بـــه وه  نـــادات كـــه فه لســـه فه ی بوونـــی 

ــداریكردنی  ــه ری به شـ ــر كاریگـ ــه  ژێـ ــیاره وه  و لـ ــر پرسـ ــه  ژیـ ــۆی بخاتـ خـ

هه ڵه یه كـــی  بێـــت،  هۆكارێـــك  به هـــه ر  هه ڵبژاردنـــدا  لـــه   خه ڵـــك 

ــكات. ــرتاتیژی بـ سـ

لـــه   زۆریـــك  ســـه روبه ندی  دێموكـــرات  حیزبـــی  هه رچه نـــده  

ــۆرم  ــده ی ریفـ ــی و پروپاگه نـ ــاری ده روونـ ــر گوشـ ــه  ژێـ ــدا لـ هه ڵبژاردنه كانـ

ــارده ی  ــه رده می دیـ ــی له سـ ــووه ، به تایبه تـ ــدا بـ ــاری ئیسامیشـ ــاو كۆمـ له نـ

و  مه ده نـــی  كۆمه ڵگـــه ی  و  ریفـــۆرم  پرســـی  ســـه رهه ڵدانی  و  خاته مـــی 

هه نـــدێ لـــه  هه ڵبژاردنه كانـــی دیكـــه ، بـــه اڵم به هـــۆی ناســـینی رووی 

راســـته قینه ی كۆمـــاری ئیســـامی بـــۆ راكێشـــانی خه ڵـــك بـــۆ ســـه ر 

ســـندووقه كانی ده نگـــدان، تێگه یشـــن لـــه  چه مكـــی سیاســـیی رێژیـــم بـــۆ 

ــی  ــۆی، بڕیاره كانـ ــی خـ ــه فه ی بوونـ ــه فه لسـ ــوون بـ ــژاردن و پابه ندبـ هه ڵبـ

له مبـــاره وه  دروســـت ده رچـــوون. 

بـــه  بـــاوه ڕی حیزبـــی دێموكـــرات، هه ڵبـــژاردن ته نیـــا لـــه  سیســـته مێكدا 

ره وایه تـــی هه یـــه ، كـــه  خه ڵـــك بـــه  ئازادانـــه  خـــۆی هه ڵبژێـــرن و بـــه  

ئازادانـــه ش ده نـــگ بـــده ن و ده رفه تـــی یه كســـانی بـــۆ به شـــداربووانی 

پرۆســـه كه  فه راهـــه م كرابێـــت. 

ـــه ی  ـــردوو، رێگ ـــاڵی راب ـــل س ـــی چ ـــه  درێژای ـــران ب ـــامیی ئێ ـــاری ئیس كۆم

له  هه ڵبژاردنه كانی 

كۆماری ئیسالمیی 

ئێراندا، چاودێر 

هه ر بۆ خۆیه تی، 

سه ركه وتووی 

هه ڵبژاردن هه ر بۆ 

خۆیه تی، ئۆپۆزیسیۆن 

هه ر بۆ خۆیه تی. 

هه ر بۆیه  به  هیچ 

پێوه رێكی نێوده وڵه تی 

و یاساكانی 

هه ڵبژاردن ناتوانێ 

دادپه روه رانه بوونی 

هه ڵبژاردنه كانی 

كۆماری ئیسالمی 

له ناو خۆدی بازنه 

داخراوه  كه ی خۆیدا 

بسه ڵمێرنێت
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بـــه  هه ڵبژاردنـــی ئـــازاد له ســـه ر ئاســـتی هه ڵبژاردنـــی ســـه رۆكایه تیی 

كۆمـــار، په رله مـــان و شـــورای شـــارو دێهاته كانـــی نـــه داوه . ئه گـــه ر لـــه وه ی 

دوایـــی، بازنـــه  داخراوه كـــه ی رێژیـــم كه مێـــك فراوانـــرت بـــووه، نابێـــت بـــه وه  

ــدێ  ــه  هه نـ ــه  بـ ــووه ، چونكـ ــازاد بـ ــه  ئـ ــه هه ڵبژاردنه كـ ــه وه  كـ ــی بكرێتـ شـ

ــتووه ته   ــدی خسـ ــار و گونـ ــووڕای شـ ــی شـ ــه ، هه ڵبژاردنـ ــوێنی دیكـ رێوشـ

خۆیـــه وه . به رژوه ندییه كانـــی  خزمه تـــی 

ــه ی خـــۆدی  ــدا، به پێچه وانـ ــاری ئیســـامیی ئێرانـ ــه  كۆمـ ــژاردن لـ هه ڵبـ

فه لســـه فه ی هه ڵبـــژاردن به ڕێوه ده چێـــت، واتـــه  ئـــه وه ی كـــه شـــێوازی 

ده پاڵێوێـــت،  خـــۆی  ده كات،  ده ستنیشـــان  هه ڵبـــژاردن  به ڕێوه چووونـــی 

بانگه شـــه  ده كات،  هه ڵبـــژاردن به ڕێـــوه  ده بـــات و الیه نـــی ســـه ركه وتوو 

و دۆڕاوی هه ڵبـــژاردن دیـــار ده كات، خـــۆدی ده ســـه اڵته .

واڵتانـــی  به ده گمه نرتیـــن  لـــه   یه كـــێ  ئێـــران  ئیســـامیی  كۆمـــاری 

جیهانـــه  كـــه رێگـــه  بـــه  چاودێرانـــی نێوده وڵه تـــی بـــۆ چاودێریكردنـــی 

هه ڵبژاردنه كانـــی نـــادات و ته نیـــا  بـــۆ خـــۆی تـــه واوی پرۆســـه كه به ڕێـــوه  

ده بـــات.

ـــی  ـــوەری نێوده وڵه ت ـــن پێ ـــه  گرنگرتی ـــه روه ر« ب ـــازاد و دادپ ـــی ئ »هه ڵبژاردن

رێگایـــه وه   لـــه م  و  ده ژمێردرێـــت  له گـــه ڵ هه ڵبـــژاردن  بـــۆ مامه ڵه كـــردن 

هه ڵبژاردنێكـــی  ئایـــا  كـــه   ده كرێـــت،  هه ڵبـــژاردن  هه ڵســـه نگاندنی 

ــۆ  ــه ره كی بـ ــی سـ ــژاردن رۆڵێكـ ــی هه ڵبـ ــا؟ چاودێرانـ ــان نـ ــووه یـ ــازاد بـ ئـ

یـــان  ئۆپۆزیســـیۆن  ده گێـــڕن.  نێوده وڵه تییـــه    هه ڵســـه نگاندنه  ئـــه م 

الیه نـــی كه مایه تـــی لـــه  هه ڵبژاردنـــدا، به شـــێكی زۆری بـــواری ئـــازاد و 

ده خه نـــه  ڕوو. هه ڵبژاردنه كـــه   دادپه روه ربوونـــی 

لـــه  هه ڵبژاردنه كانـــی كۆمـــاری ئیســـامیی ئێرانـــدا، چاودێـــر هـــه ر بـــۆ 

ــیۆن  ــی، ئۆپۆزیسـ ــۆ خۆیه تـ ــه ر بـ ــژاردن هـ ــه ركه وتووی هه ڵبـ ــی، سـ خۆیه تـ

هـــه ر بـــۆ خۆیه تـــی. هـــه ر بۆیـــه  بـــه  هیـــچ پێوه رێكـــی نێوده وڵه تـــی و 

هه ڵبژاردنه كانـــی  دادپه روه رانه بوونـــی  ناتوانـــێ  هه ڵبـــژاردن  یاســـاكانی 

خۆیـــدا  داخراوه  كـــه ی  بازنـــه  خـــۆدی  له نـــاو  ئیســـامی  كۆمـــاری 

بســـه ڵمێرنێت.
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به نـــاوی  دێموكراســـیدا  سیســـته می  لـــه   هه ڵبـــژاردن  كۆمیســـیۆنی 

و  ئه ســـتۆدایه   لـــه   هه ڵبژاردنیـــان  به ڕێوه بردنـــی  ئه ركـــی  جیـــاوازه وه  

ده بـــەن.  به ڕێـــوه   هه ڵبـــژاردن  پرۆســـه ی  ســـه ربه خۆ  شـــێوه یه كی  بـــه  

ــی،  ــی ئه منییه تـ ــدا، وه زاره تێكـ ــاری ئیســـامیی ئێرانـ ــه  كۆمـ ــدا لـ ــه  كاتێكـ لـ

ده ســـه اڵتی  ئه وه نـــده   و  ده بـــات  به ڕێـــوه   هه ڵبژاردنه كانـــی  پرۆســـه ی 

ــان  ــی هاوواڵتییـ ــه  ده نگـ ــاری بـ ـــێ، یـ ــرس و دڵه ڕاوك ــێ تـ ــه به بـ ــه  كـ هه یـ

بـــكات.

لـــه   هه ڵبـــژاردن  ئه نجامه كانـــی  به رانبـــه ر  ناڕه زایه تـــی  ده ربڕینـــی 

كۆمـــاری ئیســـامیی ئێـــران، ئه نجامێكـــی زۆری خراپـــی هه بـــووه ، كـــه 

ره خنه گرانـــی ناوخـــۆی سیسته مه كه شـــی  بـــه  دژایه تیكردنـــی رێژیـــم و 

بنه مـــا ســـه ره كییه  پێكهێنه ره كانـــی كۆمـــاری ئیســـامی تۆمه تبـــار كـــردووه 

و خراونه تـــه  بـــه ر چاره نووســـێكی نادیـــاره وه .

هـــه ر بۆیـــه  حیزبـــی دێموكـــرات بـــه  تێگه یشـــن لـــه  چه مكـــی كۆمـــاری 

ئیســـامی بـــۆ هه ڵبـــژاردن وه ك ســـرتاتیژیی رێژیـــم بـــۆ به كارهێنانـــی 

هه ڵبـــژاردن بـــۆ دڕێژه پێـــدان بـــۆ به ده ســـتهێنانی رەوایه تیـــی خه ڵـــك، 

هه رگیـــز نه كه وتـــووه  ژێـــر كاریگه ریـــی تاكتیكـــه  سیاســـییه كانی رێژێـــم 

بـــۆ فریودانـــی هه مـــوو الیـــه ك.

لـــه  هه مـــووی گرینگـــرت، شـــێواز و بازنه كانـــی هه ڵبـــژاردن له ســـه ر 

ئاســـتی گشـــتی و لۆكالییـــه . ئـــه م بـــواره  لـــه  كۆمـــاری ئیســـامیی ئێرانـــدا 

نامۆیـــه  و ته نیـــا شـــێوازی »ناوه نـــدی« بـــۆ هه ڵبـــژاردن بـــه  فه رمـــی 

ــت. ــێ ده كرێـ ــارساوه  و كاری پـ نـ

چۆنكـــه  هه ڵبـــژاردن بـــه و مانایـــه  نییـــه  كـــه ده ســـه اڵتی ناوه نـــدی 

مافـــه   و  بـــكات  كه مینه كانـــدا  به ســـه ر  حوكـــم  زۆرینـــه وه ،  به هـــۆی 

مرۆڤییه كانیـــان له بـــواری زمـــان، كلتـــور و ئاییـــن پێشـــێل بـــكات.

پێكردنـــی  به شـــداری  و  دێموكراســـی  به دیهێنانـــی  بـــۆ  هه ڵبـــژاردن 

خه ڵـــك لـــه  حوكـــم و به ڕێوه بردنـــی واڵتـــه . هـــه ر بۆیـــه  لـــه  واڵتانـــی 

حوكمڕانـــی  سیســـته می  مافـــه ،  ئـــه م  ده ســـته به ركردنی  بـــۆ  ئـــازاددا 

به پێـــی خواســـتی هاوواڵتییـــان له ســـه ر بنه مـــای كلتـــور، زمـــان، جوگرافیـــا 
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ــا  ــراودا، ته نیـ ــی دیاریكـ ــه ر ناوچه یه كـ ــه  هـ ــه لـ ــك كـ ــه  جۆرێـ ــژراوه ، بـ دارێـ

ناوچه كانـــی  به ڕێوه بردنـــی  له ســـه ر  بڕیـــار  ناوچه كـــه   دانیشـــتووانی 

خۆیـــان ده ده ن.

ـــه وره كان   ـــاره  گ ـــه ش ـــادات ك ـــه وه  ن ـــه  ب ـــه ، رێگ ـــته مه  حكومڕانیی ـــه م سیس ئ

و  چاره نـــووس  له ســـه ر  بڕیـــار  واڵتـــدا  لـــه   زۆرینـــه   پێكهاتـــه ی  یـــان 

كاروبـــاری كارگێـــڕی و جێبه جێـــكار لـــه  ناوچه كانـــی دیكـــه ی واڵت  بـــدات 

ــای  ــه ر بنه مـ ــه  له سـ ــوێنه كانی دیكـ ــۆ شـ ــده  بـ ــه  ناوه نـ ــه اڵته كان لـ و ده سـ

ــه وه . ــۆڕ كراوه تـ ــد... شـ ــان و هتـ ــور و زمـ ــا، كلتـ جوگرافیـ

كۆمـــاری ئیســـامیی ئێـــران تـــا ئێســـتا بـــاوه ڕی بـــه وه  نییـــه كـــه 

ــی  ــان پارێزگاكانـ ــا یـ ــوه ی جوگرافیـ ــه  چوارچێـ ــه  لـ ــه م واڵتـ ــی ئـ نه ته وه كانـ

خۆیانـــدا، له ســـه ر ئاســـتی ناوخۆیـــی خۆیـــان به شـــداری لـــه  هه ڵبـــژاردن 

بـــۆ به ڕێوه بردنـــی ناوچه كانـــی خۆیـــان بكـــه ن.

ـــی  ـــی هه ڵبژاردنێك ـــۆ به دیهێنان ـــران ب ـــتانی ئێ ـــی كوردس ـــی دێموكرات حیزب

ئـــازاد، بـــاوه ڕی بـــه  پێكهێنانـــی سیســـته مێكی فیدڕاڵـــی لـــه  چوارچێـــوه ی 

ئێرانێكـــی دێموكراتیكـــدا هه یـــه ، كـــه  پێكهێنه رانـــی جوگرافیـــای ئێـــران لـــه  

ــی  ــه وه  ناوچه كانـ ــڕی و ئه منییه تـ ــواری كارگێـ ــه  بـ ــدا لـ ــوه ی ئێرانـ چوارچێـ

دارایـــی،  ده ســـه اڵتی  و  ببـــه ن  به ڕێـــوه   هه ڵبـــژاردن  به پێـــی  خۆیـــان 

ده ســـه اڵتی  به ده ســـت  ســـنووره كانیش  پاراســـتنی  و  دیپلۆماســـی 

فیدراڵییـــه وه  بێـــت.
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هەڵبـــژاردن، وەک یەکێـــک لـــە ڕەگـــەز و پێکهاتەکانـــی دێمۆکراســـی 

ســـەیر دەکرێـــت، کـــە ڕۆڵـــی گرنـــگ و بنەمایـــی هەیـــە. ناکرێـــت بـــاس لـــە 

دێمۆکراســـی بکەیـــن بـــە بـــێ هەڵبـــژاردن. هـــەروەک ڕوونـــە هەڵبـــژاردن لـــە 

ــت.  ــگ دەگێڕێـ ــە و گرینـ ــد الیەنـ ــی چەنـ ــیدا، ڕۆڵـ ــی دێمۆکراسـ پێکهاتەیەکـ

ـــدا چ  ـــوان بژاردەکان ـــە نێ ـــی ل ـــەاڵت[ی سیاس ـــز ]دەس ـــتبوونی هێ دەستاودەس

بـــە شـــێوەیەکی کـــراوە و چ داخـــراو، گرینگرتیـــن دەرەنجامـــی هەڵبژاردنـــە. 

ــەوە  ــە الیەنێکـ ــەاڵت لـ ــاییانەی دەسـ ــتیانە و یاسـ ــەوەی ئاشـ ــە گوێزانـ واتـ

ـــەم  ـــەرەڕای ئ ـــووە. س ـــیۆن ب ـــێ ئۆپۆزیس ـــا دوێن ـــە ت ـــە، ک ـــی دیک ـــۆ الیەنێک ب

ـــاوەردا  ـــەاڵتی جەم ـــاف و دەس ـــە م ـــۆی ل ـــە خ ـــژاردن ک ـــەی هەڵب ـــە گرینگ ڕۆڵ

دەبینێـــت، هەڵبـــژاردن هەڵگـــری دوو ســـیفەتی هـــەرە گرینگی تـــرە لـــە 

دێمۆکراســـی و جیهانـــی سیاســـەتی دێمۆکراســـیدا. هەڵبـــژاردن تەنیـــا 

میکانیزمێکـــە لـــەم جیهانـــە دێمۆکراســـییەدا، کـــە ڕەوایـــی بـــە دەســـەاڵت 

ـــە  ـــایی دەدات ـــیامیەکی یاس ـــە س ـــە ک ـــەوە هەڵبژاردن ـــدا ئ ـــە هەمانکات دەدات. ل

هەڵبژاردن و نەبژاردن! 

جەلیل ئازادیخواز
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ـــت،  ـــەی بێ ـــە یاســـاییکردنی دەرنجەماک ـــێ ملکەجـــی ب دەســـەاڵت و یاســـا دەب

کـــە دەســـەاڵت و دەوڵەتـــە. لـــە کایـــە دێمۆکراســـییەکاندا لەڕاســـتیدا یاســـا 

ناتوانێـــت خـــۆی لـــە دەرەنجامەکانـــی هەڵبـــژارادن بپارێزێـــت. ســـەرەڕای 

ـــە  ـــە ک ـــۆی کۆمەڵگەی ـــاک و ک ـــرادەی ت ـــەملێنەری ئی ـــژاردن س ـــەش هەڵب ئەمان

لـــەم ڕێگایـــەوە بڕیـــار و ئیـــرادەی خۆیـــان وانوێـــن دەکـــەن و دەســـەملێنن. 

دەبـــێ ئـــەوە بزانیـــن بـــۆ بەرجەســـتەبوونەوەی ئیـــرادەی تـــاک و کـــۆی 

کۆمەڵگـــە و ڕادەی نواندنـــی دەســـەاڵت و ئیـــرادەی هەڵبـــژاردن و بڕیاردانیـــان، 

باوەڕپێکـــراو و  پێکهاتـــە و دەوڵەتـــە دێمۆکراتـــەکان کـــۆ میکانیزمێکـــی 

ـــاوەر و  ـــی جەم ـــژاردن و دەنگ ـــی هەڵب ـــی پاکی ـــە زامن ـــن ک ـــەکار دێن ـــر ب جێگی

ـــەی  ـــزب و کۆمەڵگ ـــراو حی ـــە و ڕێکخ ـــەی پێکهات ـــژاردن و ڕوانگ ـــەی هەڵب پرۆس

ـــی  ـــرتین میکانیزم ـــن. باش ـــی و کولتوورییەکان ـــدە کۆمەاڵیەت ـــی و ناوەن مەدەن

ــیونی  ــتنی کۆمیسـ ــان ڕێکخسـ ــتەبەرکردنە، بێگومـ ــردن و دەسـ ــەم زامنکـ ئـ

ـــەکان وەک  ـــی هەڵبژاردن ـــری و بەڕێوەبردن ـــراوی چاودێ ـــە. ڕێکخ هەڵبژاردنەکان

ناوەندێکـــی بێایەنـــی یاســـایی و جەماوەریـــی ئەرکـــی هەڵبـــژاردن و پاکژبـــوون 

ـــدا.  ـــە هەڵبژاردنەکان ـــە ل ـــرادەی خەڵک ـــەالت و ئی ـــتیی دەس ـــەملاندنی راس و س

لـــە پـــاڵ ئـــەم ناوەنـــدەدا بێگومـــان ناوەنـــدی بەدواداچـــوون و ســـکااڵش دەبـــێ 

ڕێکخـــراو و ئامـــادە بێـــت. چاودێریـــی ناوەنـــدە جیهانییـــەکان و ڕێکخـــراوە 

ـــەی  ـــەکانی دیک ـــووەکان و بەش ـــەوە یەکگرت ـــی و نەت ـــی دێمۆکراس جیهانییەکان

ــک و  ــی خەڵـ ــی دەنگـ ــە زامنـ ــەن کـ ــەو مکانیزمانـ ــی لـ ــی دێمۆکراسـ جیهانـ

ـــەن. رای  ـــز دەک ـــتیی هێ ـــتکردنی تەندروس ـــژاردن و دەستاودەس ـــی هەڵب ڕەوای

ــی و  ــی دێمۆکراسـ ــینە و ئەزموونـ ــان و پێشـ ــی ئەرخەیـ ــتی و زەینییەتـ گشـ

ـــزی  ـــی بەهێ ـــت و میکانیزمێک ـــدا پاڵپش ـــەر کۆمەڵگەیەک ـــە ه ـــەکان ل هەڵبژاردن

ـــن؛  ـــن بڵێی ـــوو دەتوانی ـــییە. کەواب ـــکانی دێمۆکراس ـــەوە و ڕس ـــژاردن و مان هەڵب

هەڵبـــژاردن لـــە جیهـــان و ژیانـــی دێمۆکراســـیدا تەنیـــا میکانیزمێکـــی ئاســـایی 

ـــا  ـــژاردن تەنی ـــە هەڵب ـــە، وات ـــژاردن نیی ـــەی هەڵب ـــی پڕۆس ـــاکاری بەڕێکردن و س

ـــەندی  ـــی و پەس ـــە ڕەوای ـــە ک ـــوو هەلبژاردن ـــت، بەڵک ـــژاردن ناکرێ ـــەر هەڵب لەب

ـــەاڵت  ـــی دەس ـــردراو. زامن ـــەی هەڵبژێ ـــە و پێکهات ـــە یەک ـــاییبوون دەدات و یاس

ـــتەی  ـــت و ئاراس ـــتەبوونەوەی ویس ـــی بەرجەس ـــاوەر و زامن ـــرادەی جەم و ئی
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روانیـــان لـــە پرۆســـەی ژیانـــی هەڵبژێـــردراودا. واڵتانـــی دێمۆکراســـی 

جیـــا لـــەم پرۆســـەیە لەســـەر ســـێ ئاســـتی دیکـــە هەوڵـــی قووڵکردنـــەوە و 

ـــی،  ـــی و کۆمەاڵیەت ـــی سیاس ـــی دەدەن، وەک بوونێک ـــەوەی دێمۆکراس چڕکردن

تـــا بتوانـــێ ڕووبەرێکـــی فراوانـــرت لـــە ژیـــان و کۆمەڵگـــە بگرێتـــەوە و زەینیەتـــی 

ئەرخایـــەن و بەئەزمـــوون و هاوبـــەش ســـاز بـــکات. کۆمەڵگـــەی مەدەنـــی و 

هەمـــوو ڕێکخراەکانـــی کۆمەڵگـــەی مەدەنـــی یـــەک لـــەو میکانیزمانـــەن، کـــە 

ــاوەری  ــیی جەمـ ــی و هاوبەشـ ــتی دێمۆکراسـ ــەفافی ئاسـ ــە شـ ــن بـ دەتوانـ

و بەرجەســـتەبوونەوەی ڕا و ئیـــرادەی گشـــتی لـــە هـــەر دوو ڕەهەنـــدی 

ــراوە  ــد و رێکخـ ــەوە. ناوەنـ ــتە بکەنـ ــەاڵتداریدا بەرجەسـ ــی و دەسـ هاوبەشـ

ـــی  ـــن. باس ـــە دەبین ـــەم ڕۆڵ ـــەر ئ ـــان ه ـــش دیس ـــووری و کۆمەاڵیەتییەکانی کولت

ـــازاد  ـــای ئ ـــی و میدی ـــیۆن و چاپەمەن ـــی ئۆپۆزیس ـــییەکان و بوون ـــزە سیاس هێ

و ســـەربەخۆش بابەتێکـــی دیکـــەی ئـــەم پرۆســـەیەن. 

ـــک  ـــا هەڵبژاردنێ ـــەم ئاوەه ـــن، النیک ـــژاردن دەکەی ـــی هەڵب ـــە باس ـــک ک کاتێ

لـــە زەیـــن و دیـــدەی زۆرینەمانـــدا بەرجەســـتە دەبێتـــەوە. ئێســـتا کـــە 

ــدا بکەیـــن و  ــە ئێرانـ ــژاردن لـ ــتانێک لەســـەر هەڵبـ ــە وێسـ دەخوازیـــن کورتـ

لـــەم پەنجەرەیـــەوە چاوێـــک لـــە هەڵوێســـتی هێـــزە سیاســـییەکان بکەیـــن. 

]هێزەسیاســـیەکانی سەراســـەری ئێـــران وا دیـــارە و مێژوویـــش پێـــامن 

ـــان  ـــە زۆر خۆی ـــە و ڕەنگ ـــان هەی ـــی خۆی ـــە و بۆچوون ـــەوان روانگ ـــە ئ ـــت؛ ک دەڵێ

ـــەرنج و  ـــۆی س ـــر مەک ـــەوەی زۆرت ـــەن[ ئ ـــە نەک ـــۆرە ڕوانینان ـــەم ج ـــدی ئ پێبەن

ڕوانینـــە، هەڵوێســـت و تێڕامانـــی هێـــزە کوردییەکانـــە. 

ئێران و هەڵبژاردن 

پێکهاتـــەی دەســـەاڵت و دەوڵەتـــی ئێـــران، پێکهاتـــە و دەســـەاڵتێکە تـــا 

ـــدا و  ـــە ئێران ـــەاڵت ل ـــۆی دەس ـــی. ک ـــەر و دژە دێمۆکراس ـــقان توتالیت ـــەر ئێس س

ـــەاڵتە،  ـــەم دەس ـــیی ئ ـــی سیاس ـــەرەکییەکانی ژیان ـــا س ـــاد و بنەم ـــوو بونی هەم

نـــەک هـــەر بـــە هەنـــاو نادێمۆکراســـییە، بەڵکـــوو دژە دێمۆکراسیشـــە. 

تایبەمتەندییەکانـــی توتالیتەربوونـــی دەســـەاڵتی ئێـــران بەرجەســـتە و ڕوونـــن 

ـــدا  ـــە ئێران ـــم ل ـــەریان. ڕژێ ـــەوە س ـــە بچین ـــی دیک ـــرەدا جارێک ـــت لێ و ناخوازێ
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لەســـەر بنەمـــای کۆیلـــە و خواوەنـــد دامـــەزراوە. خەڵـــک و جەمـــاوەری لـــە 

هەمـــوو مـــاف و داوا و ویســـتێک لـــە دەرەوەی مانیفێســـتی ئـــەم دەســـەاڵتە 

داماڵیـــوە. 

ــی  ــەاڵت ئەمانەتـ ــکرا دەڵێـــت دەسـ ــی و ئاشـ ــە ڕوونـ ــەاڵتە بـ ــەم دەسـ ئـ

خوایـــە کـــە دراوە بـــە دەســـتەبژێر و هەڵبژاردراوەکانـــی لـــە توێژێکـــی تایبەتـــی 

ــە ڕوانگـــەی دەســـەاڵتی ئێرانـــەوە،  ]]مەالکانـــن[[ بـــە ڕوویەکـــی دیکـــەدا لـ

ــە  ــدان و بـ ــاوەز و ئەقڵـ ــی ئـ ــی منداڵـ ــە دەورانـ ــتا لـ ــران هێشـ ــی ئێـ گەالنـ

ـــاری  ـــن بڕی ـــان بتوان ـــە خۆی ـــتوون ک ـــیاری نەگەیش ـــاوەز و وش ـــە ئ ـــتێک ل ئاس

ـــت؛ هێشـــتا  ـــت دەڵێ ـــدەن. وەک کان ـــان ب ـــە چارەنووســـی خۆی ـــار ل ـــگ و بڕی گرن

گەالنـــی ئێـــران لـــە دەورانی]ســـەغیریدان[ پێـــش زەمەنـــی ڕۆشـــەنگەرییە. 

ــەاڵت  ــی دەسـ ــاوەزی کۆمەاڵیەتـ ــی و ئـ ــەی سیاسـ ــش ئەندێشـ ــە ڕەهاییـ بـ

ـــە و  ـــوو ڕوانگ ـــەنگەرییە و هەم ـــی ڕەوش ـــش زەمەن ـــەش پێ ـــدا هەنووک ـــە ئێران ل

پرۆژەکانـــی لـــە واقعـــی ژیـــان دوورن و ئاســـامنی و پیرۆزکـــراو دەبیرنێـــن و 

بـــۆ خەڵـــک وا نوێنـــە دەکرێنـــەوە. بـــە تێکـــڕا دەتوانیـــن بڵێیـــن؛ هەڵبـــژاردن 

بـــە پێناســـەی ســـەرەوە، میکانیزمێکـــی بنەمایـــی و گرنگـــی دێمۆکراســـییە، 

هەروەهـــا دێمۆکراســـی وەک فۆرمێـــک لـــە دەســـەاڵتی سیاســـی لـــەالی 

فەرمانڕەوایانـــی ئێـــران هیـــچ جێگـــە و شـــوێنێکی نییـــە. ئـــەم فۆرمـــە لـــە 

ـــی  ـــاوەزی سیاس ـــە ئ ـــەوە ل ـــە و بنەمای ـــۆی پێکهات ـــە ک ـــی، ب ـــەاڵتی سیاس دەس

دژە  وەک  بەڕێوەبەرانیـــدا  و  ڕێژێمـــە  ئـــەم  کۆمەاڵیەتیـــی  ئەندێشـــەی  و 

ئیـــدەی ســـەیر دادەنرێـــت. فەلســـەفەی سیاســـیی ئـــەم رێژێمـــە تئۆکراتـــە 

و میتافیزیکـــی و ســـەرووی ئـــاوەزی مـــرۆڤ و ئەمرێکـــی ئاســـامنییە. 

هەمـــوو دەســـەاڵت و بڕیـــارەکان، دەگەڕێتـــەوە بـــۆ خـــوا و خـــواش هەمـــوو 

دەســـەاڵتەکانی خـــۆی ڕاســـتەوخۆ ســـپاردۆتە مـــەالکان. گـــەالن و جەمـــاوەری 

ئێـــران کەســـانێک یـــا کۆمەڵگەیەکـــی کەم ئـــاوەز، یـــا بـــێ ئـــاوەزن کـــە 

ـــە  ـــن. ل ـــرۆز ڕاپەڕێن ـــی پی ـــان وەک ئەرک ـــپێردراوەکانی خۆی ـــە پێس ـــێ ئەرک دەب

بەرامبەریشـــدا لـــە ئاســـت ئـــەم دەســـەاڵتە ســـەروو ئـــاوەز و ئاســـامنییەدا 

خاوەنـــی هیـــج مـــاف و بڕیارێکـــی ســـەربەخۆ نیـــن.

ســـەیر  دەســـەاڵت  دەرەوەی  رووکاری  وەک  ئێرانـــدا  لـــە  هەڵبـــژاردن 

کۆی دەسەاڵت لە 

ئێراندا و هەموو 

بونیاد و بنەما 

سەرەکییەکانی 

ژیانی سیاسیی 

ئەم دەسەاڵتە، 

نەک هەر بە هەناو 

نادێمۆکراسییە، 

بەڵکوو دژە 

دێمۆکراسیشە
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ـــەروو  ـــیارێتییەکی س ـــی و بەرپرس ـــی و کۆمەاڵیەت ـــی دین ـــە ئەرکێک ـــت، ک دەکرێ

ئەقڵـــە و دەبـــێ وەک ئـــەرک جێبەجێـــی بکـــەن. کەوابـــوو دەبـــێ بپرســـین 

ـــت  ـــی دێنێ ـــردەی سیاس ـــە ک ـــۆرە ل ـــۆ ئەمج ـــا ب ـــگا دەدات و هان ـــۆ ڕێ ـــم ب رێژی

کـــە خـــۆی میکانیزمێکـــی فۆرمـــی دەســـەاڵتی دێمۆکراســـییە. هەرچەنـــدە 

ـــۆ  ـــە ب ـــدەدا نیی ـــەم ڕەهەن ـــا ل ـــدا تەنی ـــە ئێران ـــەاڵت ل ـــم و دەس ـــە ڕێژێ ـــە ک ڕوون

ـــەفەی  ـــەی فەلس ـــۆ بازن ـــا ب ـــۆی هان ـــیی خ ـــەفەی سیاس ـــی فەلس دیزاینکردن

سیاســـیی ڕۆژئـــاوا دەبـــات. پێـــش هەمـــوو شـــت شـــیاوە هەندێـــک ئامـــاژە 

ـــە  ـــەو دابڕان ـــران و ئ ـــتای ئێ ـــی ئێس ـــی و کولتووری ـــی کۆمەاڵیەت ـــە واقیع بدەین

ــاوەری  ــران و جەمـ ــی ئێـ ــوان فەرمانڕەوایانـ ــە نێـ ــەی لـ ــری و کولتوورییـ فکـ

خەڵـــک و گەالنـــی ئێرانـــدا هەیـــە. ئێرانـــی هەنووکـــە بـــە هەمـــوو گرفـــت و 

ـــە. جـــۆری  ـــە ڕۆژئاوای ـــراوەی چـــاو ل ـــی ک ـــەوە کۆمەڵگەیەک خەســـارەکانی خۆی

ـــە  ـــران ل ـــی ئێ ـــردراوی خەڵک ـــق و هەڵبژێ ـــەی تاس ـــاوا وەک منوون ـــی ڕۆژئ ژیان

ـــنیاری  ـــێوەژیانی پێش ـــە ش ـــدا توانیوی ـــی و کولتووریەکەی ـــدە کۆمەاڵیەت ڕەهەن

ــە  ــین و پەیوەندییـ ــواردن و پۆشـ ــکات. خـ ــاوە بـ ــۆڵ و هەڵوەشـ ــم بنکـ ڕێژێـ

ـــێ.  ـــر و م ـــی نێ ـــینەما و پەیوەندی ـــوور و س ـــەر و کولت ـــەکان و هون کۆمەاڵیەتیی

دەتوانیـــن بڵێیـــن ســـەرلەبەری، یـــا زۆرینـــەی ڕەهـــای ڕۆژئاواییـــە و لـــەم 

ڕەهەندانـــەدا کـــورد واتەنـــی »داری لـــە دەســـتی ڕێژێـــم خســـتووە«. رێژیـــم 

ـــەاڵتی  ـــەری  دەرەوەی دەس ـــی ڕووب ـــردن و دیزاین ـــە ئەندازیاریک ـــوازێ ب دەخ

سیاســـیی خـــۆی جـــۆرە هاوئاهەنگـــی و فۆرمێـــک لـــە نێـــوان خـــۆی و خەڵکـــدا 

النیکـــەم ئەگـــەر بـــە شـــێوەیەکی شـــکڵیش بێـــت منایـــش بـــکات.

ـــە  ـــم ب ـــراوەن. رێژی ـــەواوی ک ـــی بەت ـــی کۆمەڵگەیەک ـــران خاوەن ـــی ئێ  گەالن

ـــا پەیوەندییەکانـــی  ـــەوە، یەکەیەکـــی داخـــراوی پەیوەندیـــی پســـاوە، ی پێچەوان

ناوخۆییـــن و دەکـــرێ بڵێیـــن؛ نـــاو بنەماڵەییـــن. واتـــە پەیوەندیـــی کۆنەپەرســـت 

و کۆنەپەرســـتە و هیـــچ هەوڵێکـــی بـــۆ گرتنـــی پەیوەندیـــی دەرەکـــی و لـــە 

ـــران روو  ـــی ئێ ـــادات. گەالن ـــە و ن ـــۆی نیی ـــییەکەی خ ـــتە سیاس دەرەوەی کاس

لـــە دەرەوەن و کـــراوەن و پێشـــکەوتووخوازن. ڕێژیـــم ســـەری لەژێـــر باڵـــی 

ــژووی  ــی مێـ ــە قوواڵیەکانـ ــی لـ ــۆی ڕوانینـ ــە. ئاسـ ــە و دژە دەرەوەیـ خۆیدایـ

ـــە. کۆندای

فەلسەفەی 

سیاسیی ئەم 

رێژێمە تئۆکراتە 

و میتافیزیکی و 

سەرووی ئاوەزی 

مرۆڤ و ئەمرێکی 

ئاسامنییە
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ناوەنـــدە  و  ســـڤیل  کۆمەڵگـــەی  و  کۆمەاڵیەتییـــەکان  بزووتنـــەوە 

نادەوڵەتییـــەکان و وێژمانەکانـــی دەرەوەی وێژەمانـــی دەســـەاڵت بەهێـــزن و 

ـــەپێنن،  ـــدا بس ـــەر رێژیم ـــان بەس ـــتی خۆی ـــوون و ویس ـــە ب ـــار توانیویان زۆر ج

بەتایبەتـــی لـــە رەهەنـــدە کۆمەاڵیەتـــی و کولتـــووری و هونەرییەکانـــدا. 

شـــیاوی  سیاســـیی  خەرجـــی  توانیویەتـــی  دۆخـــە  ئـــەم  هەرچەنـــدە 

ـــە 3١ی  ـــاژە بدەین ـــن  ئام ـــە دەتوانی ـــم، ک ـــتۆی رێژی ـــە ئەس ـــەرنجیش بخات س

جـــۆزەردان و هەڵبژاردنـــی 88 و بزووتنـــەوەی ســـەوز و بزاوتـــی ژنـــان و 

ــد.  ــە و ...هتـ ــای بنەماڵـ یاسـ

ــی  ــی بزاوتـ ــەش هەلومەرجـ ــەرەڕای ئەمانـ ــاوەوە و سـ ــەی نـ ــەم دۆخـ ئـ

کوردســـتان و گەالنـــی ئێـــران و ئاســـتی وشـــیاریی سیاســـیی ئـــەم بزاوتـــە 

و فۆرمـــی مامەڵـــەی سیاســـی لەگـــەڵ دەســـەاڵتی سیاســـیی ئێـــران لـــەو 

ــردن و  ــە ئەندازیاریکـ ــت بـ ــم دەخوازێـ ــە رێژیـ ــەن، کـ ــەرە گرنگانـ ــۆکارە هـ هـ

ـــان  ـــرت نیش ـــی مەعقوول ـــێوەی تەیرێک ـــە ش ـــۆی ب ـــی رووی دەرەوەی، خ دیزاین

بـــدات.

ــی  ــش ڕۆڵـ ــا ڕادەیەکـ ــران و تـ ــەی ئێـ ــاوەوەی کۆمەڵگـ ــی نـ ــە دۆخـ ئەمـ

ئۆپۆزیســـیۆنی سەراســـەری و کاریگەریـــی گرنـــگ و بونیـــادی بزاوتـــی 

کوردســـتانە و یـــەک لـــە هـــۆکار و میکانیزمەکانـــی هانابردنـــی رێژیمـــە بـــۆ 

هەڵبژاردنـــەکان. 

ـــت  ـــە و هەڵوێس ـــی ناوچەک ـــە، هەلومەرج ـــەرەڕای ئەمان ـــان س بێگوم

و دۆخـــی سیاســـیی جیهـــان و زەمەنـــی هەنووکەیـــی دەســـەاڵتدارییە 

ــی  ــا و جیهانیبوونـ ــە بەهـ ــەک بـ ــا رادەیـ ــە و تـ ــییەکان و گەشـ سیاسـ

ـــەندی  ـــەکان، پەس ـــە دێموکرات ـــندی رێژیم ـــی و پەس ـــی و ڕەوای دێمۆکراس

و یاســـاییبوونیان لـــە ئاســـتی جیهانـــدا، وایـــان کـــردووە کـــە ڕێژێـــم پەنـــا 

بـــۆ هەڵبـــژاردن بەرێـــت. لەڕاســـتیدا هەڵبـــژاردن بارێکـــی نەخـــوازراو 

ــەن  ــە الیـ ــار لـ ــە ناچـ ــە و بـ ــی ئێرانـ ــەزی رێژیمـ ــەربارێکی ناحـ و سـ

جەمـــاوەر و دۆخـــی جیهانـــی بـــۆ دیزاینـــی دیـــوی دەرەوەی خـــۆی، 

ناچـــار بـــە ئەنجامـــدان و قبووڵکردنیەتـــی. رەنگـــە لـــە کـــۆی تەمەنـــی 

رێژیمـــدا هیـــچ شـــتێک بـــە ئەنـــدازەی هەڵبـــژاردن ئـــازاری ئـــەم 

دەبێ بپرسین 

رێژیم بۆ ڕێگا 

دەدات و هانا 

بۆ ئەمجۆرە لە 

کردەی سیاسی 

دێنێت کە خۆی 

میکانیزمێکی 

فۆرمی دەسەاڵتی 

دێمۆکراسییە
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ـــە لەکـــۆڵ  ـــت ک ـــە بۆســـەیەک دەگەڕێ ـــم ل ـــە ڕێژی ـــت. بۆی ڕێژیمـــەی نەدابێ

ـــەم  ـــی ئ ـــتی ئەگەرەکان ـــە دەس ـــۆی ل ـــە خ ـــۆ هەمیش ـــەوە و ب ـــۆی بکات خ

ــەوەی  ــکات. ئـ ــم ڕزگار بـ ــەوەی رێژیـ ــوون و مانـ ــەر بـ ــییە لەسـ مەترسـ

ڕوونـــە تـــا هەنووکـــە رێژیـــم بـــە هەمـــوو پـــرۆژە و بەرنامـــە و خـــەرج 

ــە کـــۆڵ خـــۆی بکاتـــەوە.  و بۆســـەکانییەوە نەیتوانیـــوە هەڵبـــژاردن لـ

ـــی  ـــە مەترســـییە گریامنەییەکان ـــژاردن ل ـــەوەی هەڵب ـــۆ خاڵیکردن ـــم ب ڕێژێ

و کردنـــی بـــە بوونێکـــی پرۆتۆکۆلـــی بـــە ناچـــار پەنـــای بـــردووە بـــەر 

ـــە ئەندازیاریـــی خۆیـــی  ـــژاردن و بانگەشـــەی دێمۆکراســـی، بـــەاڵم ب هەڵب

ـــن  ـــدە دەزانی ـــدا. هەرچەن ـــی خۆی ـــاو دەســـتەبەرکردنی ئەجنداکان و لەپێن

ـــان  ـــم داوە و ئاماژەم ـــە ڕێژی ـــری ل ـــژاردن زەب ـــێوەش دیســـان هەڵب ـــەم ش ب

داوەتـــێ چـــۆن؟

هەڵبژاردن، بایکۆت یا نا

ئایـــا دەبـــێ هەڵبـــژاردن واز لـــێ بێنیـــن بـــۆ ڕێژیـــم؟ کاتێـــک بـــە 

ــاوەز و  ــە ئـ ــە لـ ــی و نـ ــەفەی سیاسـ ــە فەلسـ ــە لـ ــن نـ ــی دەزانیـ روونـ

جیهانـــی ئەندێشـــەی ئـــەم ڕێژیمـــەدا جێیـــەک بـــۆ هەڵبـــژاردن و 

دێمۆکراســـی ناکاتـــەوە و وەک نەیـــار و دژەبەهـــا، ســـەیری دەکات. لـــە 

ـــوی دەرەوەی  ـــی دی ـــۆکاری دیزاین ـــە ه ـــدا دەیکات ـــی خۆی ـــرتین دۆخ باش

خـــۆی، ئایـــا دەبـــێ لـــە ئاســـتی هەڵوێســـتامندا بێـــت، چ بایکـــوت چ 

بـــێ بایکـــوت؟

هۆکارەکانـــی هانـــای رێژیـــم لەســـەرەوە بـــاس کـــرا بـــۆ چـــی و چۆنـــە؟ 

هـــۆکار و میکانیـــزم و هۆیەکانـــی گوشـــار و مەبەســـتی رێژیمیـــش 

دەزانیـــن. بـــەم دۆخـــەوە دەبـــێ چـــۆن بڕوانینـــە هەڵبژاردنەکانـــی 

ئێـــران؟. 

ـــیاوی  ـــورد ش ـــەی ک ـــۆ ئێم ـــت ب ـــێ ئاس ـــەر س ـــە لەس ـــەم هەڵبژاردنان ئ

ـــتوەرگرتن  ـــۆ هەڵوێس ـــە ب ـــدا نیی ـــی تێ ـــەرکردنە. گومان ـــان و کار لەس ڕام

ـــز و ڕێکخراوێکـــی سیاســـی  ـــران هـــەر هێ ـــی ئێ ـــە ئاســـت هەڵبژاردنەکان ل

ـــەوەی  ـــت و خوێندن ـــار و هەڵوێس ـــتی بڕی ـــڤیل بەگش ـــی و س ـــە تایبەت ب
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ســـەربەخۆی خـــۆی هەیـــە. لـــە پەنجـــەرەی ئـــەم هەڵوێســـت و 

ــۆ  ــدا کـ ــەڵ ئەمەشـ ــەکان. لەگـ ــە هەڵبژاردنـ ــەوە دەڕوانێتـ خوێندنەوەیـ

ــی  ــن کاریگەریـ ــە دەتوانـ ــەن، کـ ــی هـ ــگ و پێکهاتەیـ ــی گرینـ هۆکارێکـ

ڕاســـتەوخۆ و ناڕاســـتەوخۆی خۆیـــان لەســـەر ئـــەم هەڵوێســـت و 

ــتی  ــە ڕەچاوکردنـــی هەڵوێسـ ــورد بـ ــن. ئێمـــەی کـ ــە دانێـ خوێندنەوانـ

گشـــتیی ئۆپۆزیســـیۆن و کـــۆی جەمـــاوەر و گەالنـــی ئێـــران، لەســـەر 

ـــن  ـــت، ناتوانی ـــان بێ ـــە هەم ـــتێکەوە ک ـــەر هەڵوێس ـــە ه ـــتدا ب ـــد ئاس چەن

ـــرۆژە  ـــەوە و پ ـــت و خوێندن ـــێ هەڵوێس ـــە ب ـــەم هەڵبژاردنان ـــت ئ ـــە ئاس ل

بیـــن، نـــەک کاردانـــەوە.

ــارەکانی،  ــی و خەسـ ــوو کەمایەسـ ــەرەڕای هەمـ ــەکان سـ هەڵبژاردنـ

زەبـــری تونـــد لـــە پەیکـــەرەی ڕێژیـــم داوە و تـــا ئاســـتانەی هەڵوەشـــاندنەوە 

و درزی مەزنـــی ســـاز کـــردووە، بـــە جۆرێـــک لـــە لووتکـــە و جەســـتەی 

ـــی  ـــە دەرفەتێک ـــژاردن هەمیش ـــدووە. هەڵب ـــی خولقان ـــەاڵتدا ناکۆکی دەس

ـــە  ـــووە ل ـــم ب ـــی رێژی ـــەژەوە پێچان ـــە تەنگ ـــیاوی ب ـــی ش ـــگ و هەلێک گرین

ئێرانـــدا. هەڵبژاردنـــی 3١ی جـــۆزەردان و ســـاڵی 88 هەتاویـــامن لەبیـــرە. 

ــە  ــتە لووتکـ ــی خسـ ــیاوی ڕامانـ ــەورە و شـ ــی گـ ــان درز و کەلێنـ یەکیـ

و جەســـتەی ڕێژێمـــەوە. دەســـەاڵت و هێژمۆنیـــی ســـەربازیرتین و 

ـــاوەر  ـــورەی جەم ـــن و ه ـــان و زەی ـــی تێکش ـــدی رێژیم ـــیرتین ناوەن پۆلیس

ـــی  ـــۆڕی. گەالن ـــم گ ـــی رێژی ـــەاڵت و هێژمۆنی ـــت دەس ـــە ئاس ـــی ل و خەڵک

ئێـــران هەنگاوێکـــی گـــەورە چوونـــە پێشـــەوە و ڕێژێمیـــش زیاتـــر لـــە 

هەنگاوێـــک پاشەکشـــەی کـــرد و کشـــایەوە. ئەمـــە ســـەرەڕای ئـــەوەی کـــە 

کـــۆی دەســـەاڵت و قودســـیبوونی رێژیـــم و پێکهاتـــە و فەلســـەفەکەی بـــۆ 

هەمیشـــە شـــکا و کەوتـــە پەراوێـــزەوە. دووهەمیـــان دەســـەاڵت و کـــۆی 

ـــەیی.  ـــی هەمیش ـــان و هەرەس ـــواری ڕووخ ـــردە لێ ـــی ب ـــوون و هەژمۆنی ب

ـــۆ  ـــۆڕن، ک ـــا بگ ـــەن ی ـــم بخ ـــی رێژی ـــرە نەیتوان ـــەم دوو زەب ـــۆ ئ ـــەوەی ب ئ

هۆکارێکـــی گرینگـــی سیاســـی  و کۆمەاڵیەتـــی و ڕێکخســـتنی هەیـــە، 

ـــتانن.  ـــەر وەس ـــیاوی لەس ـــدا ش ـــوێنی خۆی ـــە ش ـــە ل ک

ـــەی  ـــێ پێکهات ـــە س ـــدا، ب ـــەی ئێران ـــە هەنووک ـــە و ل ـــەم زەمەن ـــورد ل ک
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گرینـــگ و کاریگـــەرەوە دەتوانـــێ لـــە هـــەردوو ڕەهەنـــدی نـــاوەوە و 

دەرەوەدا شـــقڵی نەیـــاری خـــۆی لـــەم هەڵبـــژاردن و ڕێژێمـــە بـــدات. 

هێـــزە سیاســـییەکانی کوردســـتان وەک بەشـــێکی کۆمەڵگـــەی کوردســـتان 

ـــی  ـــۆ ئامادەکردن ـــان و خ ـــاوی خۆی ـــتی گونج ـــەوە و هەڵوێس ـــە خوێندن ب

تـــەواوی میدیایـــی و مـــادی و دیبلۆماســـی و کۆمەاڵیەتـــی، دەتوانـــن 

بـــۆ  رۆڵێکـــی گرینـــگ و بەرچـــاو ببینـــن، کـــە ڕەنگـــە هەنووکـــە 

ـــارە  ـــتەبژێر و گوت ـــاوەری دەس ـــتان و جەم ـــی کوردس ـــەی مەدەنی کۆمەڵگ

ـــە،  ـــی ناوخۆیی ـــگ و مەزن ـــەرە گرین ـــەری ه ـــە فاکت ـــەنگەرییەکەی ک ڕەوش

گونجـــاو نەبێـــت. کـــورد پێـــش هەمـــوو شـــت، لەســـەر ئاســـتی 

سیاســـی و هەڵوێســـت دەبـــێ خـــۆی لـــە دووفاقیـــی هەڵوێســـت دوور 

ــەکات.  ــەرەم نـ ــەرەم پـ ــەش و پـ ــەی دابـ ــزی بزووتنەوەکـ ــەوە. هێـ بخاتـ

هـــەر دوو رەهەنـــدی کۆمەڵگـــەی ســـڤیل و گوتـــاری ڕەوشـــەنگەری 

کـــە دەتوانـــن بنەمـــا و بونیـــادی هـــەر جـــۆرە هەڵوێســـتێک بـــن. ئـــەو 

ـــورد  ـــییەکانی ک ـــزە سیاس ـــێ هێ ـــە دەب ـــیانەن ک ـــە سیاس ـــەرە گرنگ پەنج

ــدەن.  ــەوان بـ ــان و ئـ ــتیی خۆیـ ــن و هاوهەڵوێسـ ــی لێکتێگەیشـ هەوڵـ

لـــە خوێندنەوەیەکـــی فرەڕەهەنـــددا هەمـــوو هێـــز و تواناییەکانـــی 

خۆیـــان لـــە ڕێکخســـتنی جەمـــاوەر و ڕێکخســـتنە ســـڤیلەکان و 

هەتـــا سیاسییەکانیشـــدا یـــەک بخـــەن. بـــە دەرەنجامێکـــی هاوبـــەش 

و هێـــزی فکـــری و میدیاییـــەوە و لەڕێـــگای زۆر چەشـــنەوە بـــە یـــەک 

ـــاواز  ـــێ جی ـــە دەتوان ـــەرکام لەمان ـــێوەی ه ـــۆد و ش ـــەن. میت ـــت بگ مەبەس

ــە دەرەنجامـــی  ــان بێـــت، کـ بێـــت، بـــەاڵم دەکرێـــت یـــەک دەرەنجامیـ

ــێ ال  ــەر سـ ــن. هـ ــی بـ ــاوەر و واقعـ ــی جەمـ ــت و داخوازییەکانـ ویسـ

ـــەروەختی  ـــە س ـــە ل ـــە هەمیش ـــەی« ک ـــە »ئاولەمەی ـــەو دەرفەت ـــن ل دەتوان

هەڵبژاردنەکانـــدا لـــە ناوخـــۆی واڵتـــدا دەڕەخســـێن، باشـــرتین کەڵـــک 

ـــی و  ـــەوەی ناڕەزایەت ـــیاری و قووڵکردن ـــەوەی وش ـــۆ باڵوکردن ـــرن ب وەربگ

ـــردن  ـــۆ دابینک ـــاوەر ب ـــتنی جەم ـــازی و ڕێکخس ـــەکان. شەفافس داخوازیی

ـــۆدی  ـــە میت ـــیان ب ـــەر کامیش ـــان و ه ـــە داخوازییەکانی ـــەوە ل و نزیکبوون

خۆیـــان ئـــەم کارە بکـــەن.
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ـــەوەی  ـــا، ڕەوشـــەنگەری و قووڵکردن ســـێ فاکتـــەری رێکخســـن، میدی

ـــێ رۆژەڤـــی کارکردنـــی هەمـــوو  ـــەو ســـێ ئاســـتەن کـــە دەب ـــەکان، ئ قەیران

ـــییەکان  ـــزە سیاس ـــەدا هێ ـــەم بواران ـــک ل ـــە هەندێ ـــارە ل ـــت. دی ـــەک بێ الی

ـــدا  ـــک رەهەندیش ـــە هەندێ ـــتیک، ل ـــا و لۆجس ـــتکراوەترن، وەک؛ میدی دەس

ــتکراوەترن، وەک؛  ــەنگەری دەسـ ــاری ڕەوشـ ــڤیل و گوتـ ــەی سـ کۆمەڵگـ

ڕێکخســـتنی ئاشـــکرا و ســـازدانی کـــۆڕ و کۆبوونـــەوەکان و باڵوکردنـــەوە و 

ڕەوشـــەنگەری و بردنەســـەرەوەی ئاســـتی داخوازییـــەکان و شەفافســـازی 

ـــتی.  ـــە گش ـــم ب ـــژاردن و رێژی ـــارەکانی هەڵب ـــەی خەس و رشۆڤ

ــورد  ــیۆنی کـ ــییەکانی ئۆپۆزیسـ ــزە سیاسـ ــە، هێـ ــەرەڕای ئەمانـ سـ

دیکـــەش  گرینگـــی  ئاســـتی  دوو  لەســـەر  دەتوانـــن  حیزبـــەکان  و 

هەوڵەکانـــی خۆیـــان بخەنـــە گـــەڕ و بـــە چڕکردنـــەوەی تواناییـــەکان، 

پـــرۆژە و بەرنامـــەی گونجـــاو و شـــیاویان بـــۆ ئـــەم هەڵبژاردنانـــە 

ـــزە  ـــتان و]هێ ـــی کوردس ـــی حیزبەکان ـــتی پەیوەندییەکان ـــت. رسوش هەبێ

ئێرانییـــەکان[! رسوشـــتێکی سیاســـییە و زۆر ئاســـانرت و بەدەســـتەوە 

ـــەش  ـــرۆژەی هاوب ـــن پ ـــە دەتوان ـــان ک ـــەڵ ئەوانەی ـــن لەگ ـــرە. دەتوان هاتووت

بـــدەن، هەوڵـــی هـــاوکاری و پـــرۆژە و بەرنامـــەی هاوبـــەش بـــدەن. لـــە 

ـــن  ـــن و بتوان ـــەڕ بخرێ ـــاالک وەگ ـــزی چ ـــاوەوەی واڵت، وەک هێ دەرەوە و ن

ـــگ  ـــەوە و میتین ـــت. کۆبوون ـــان هەبێ ـــی بەرچاوی ـــەدا ئامادەی ـــە دۆخەک ل

ــا و  ــتی ئورووپـ ــە ئاسـ ــی لـ ــاڵوی جیهانـ ــەی بەربـ ــدار و دیامنـ و دیـ

ـــێ بەرنامەیەکـــی دیکـــەی  ـــە دەتوان ـــەو هێزان ـــە هاوبەشـــی ئ ـــکا و ب ئەمری

حیزبەکانـــی کوردســـتان بێـــت. ڕێکخـــراوی نەتـــەوە یەکگرتـــووەکان و 

ـــیال  ـــی سۆس ـــیۆناڵ[ و جیهان ـــا ]ئەنرتناس ـــا و هەروەه ـــی ئورووپ یەکێتی

دێمۆکراســـیی دونیـــا بێننـــە ســـەر خـــەت و هـــەوڵ بـــدەن هەرچـــی زۆرتـــر 

ــان  ــایی و ناڕەوابوونیـ ــەن و نایاسـ ــە بکـ ــەم هەلبژاردنانـ ــری ئـ چاودێـ

ـــوەی  ـــە چوارچێ ـــی و ل ـــی جیهان ـــە دیاردەیەک ـــەن ب ـــەن و بیک ـــکرا بک ئاش

تەســـکی ئێـــران دەری بێنـــن. رێژیـــم زۆرتـــر و زۆرتـــر رووبـــەڕووی 

گرفـــت و تەنگـــەژە بکەنـــەوە. دەرەنجـــام ســـەرەڕای ئـــەوەی رێژیـــم دژە 

ــی  ــێوەیەک هەڵبژاردنەکانـ ــوو شـ ــە هەمـ ــرە. بـ ــی و توتالیتێـ دێمۆکراسـ
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بـــێ نـــاوەڕۆک کـــردووە و دەیەوێـــت بیـــکات. دیســـان هەڵبـــژاردن 

ـــوی  ـــەردوو دی ـــە ه ـــێ ب ـــە دەتوان ـــێنە، ک ـــی و زەبروەش ـــی پڕمەترس بوونێک

ـــژاردن  ـــەوەی هەڵب ـــۆ ئ ـــدات. ب ـــم ب ـــە رێژی ـــر ل ـــدا زەب ـــوت و نەبایکوت بایک

ــتە.  ــرۆژە پێویسـ ــت، پـ ــوازراو و کارای هەبێـ ــی خـ ــت دەرەنجامـ بتوانێـ

ـــتە  ـــە ئاس ـــت ل ـــەش دەبێ ـــت. ئەم ـــی دەوێ ـــت و تواناکان ـــتنی ئاس یەکخس

جۆراوجـــۆرەکان و لـــە دەرەوە و نـــاوە ئامادەیـــی تەواویـــی بـــۆ بکرێـــت 

ــی  ــت. پرۆژەیەکـ ــادە بکرێـ ــۆ ئامـ ــی بـ ــرۆژەی جێگرەوەشـ ــرۆژە و پـ و پـ

ـــوو  ـــوازی هەم ـــت و داخ ـــە ویس ـــک، ک ـــاوەری دێمۆکراتی ـــی جەم بەرفراون

جەمـــاوەر و چیـــن و توێژەکانـــی کۆمەڵـــی کـــوردەواری دابیـــن بـــکات.
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ــا  ــرای بقـ ــت بـ ــی اسـ ــودی اجتامعـ ــە موجـ ــث اینکـ ــی از حیـ آدمـ

مجبـــور بـــە تشـــکیل جامعـــە می باشـــد. بی شـــک جامعـــە بایـــد 

ـــی  ـــط زندگ ـــات و رشای ـــە مقتضی ـــا ب ـــون بن ـــن قان ـــد ای ـــون باش دارای قان

ــگان آن  ــکار و اندیشـــەهای نخبـ ــە از افـ ــأت گرفتـ ــەای نشـ ــر جامعـ هـ

ــت رسان آن  ــیوە حاکمیـ ــردم و شـ ــدرت مـ ــە قـ ــوط بـ ــرای آن منـ و اجـ

ـــا و  ـــە نهاده ـــاز ب ـــت از آن نی ـــرا و محافظ ـــون، اج ـــن قان ـــد. تدوی می باش

ـــی  ـــردم در آن تجل ـــدرت اردەی م ـــتە ها و ق ـــا خواس ـــتگاه هایی دارد ت دس

ــات  ــق انتخابـ ــا از طریـ ــن نهادهـ ــک ایـ ــای دمکراتیـ ــد. در نظام هـ یابـ

ـــردد.  ـــول می گ ـــا مح ـــە آن ه ـــە ب ـــوند ک ـــئولیت هایی می ش ـــدەدار مس عه

بنابـــر ایـــن انتخابـــات یعنـــی مکانیزمـــی کـــە مـــردم از طریـــق آن در 

فواصـــل منظـــم مناینـــدگان خـــود را انتخـــاب کـــردە و هـــر زمـــان کـــە 

بخواهنـــد آن هـــا را تغییـــر دهنـــد. بصـــورت ســـادەتر می تـــوان گفـــت 

ـــە  ـــی ب ـــوام بخش ـــل ق ـــە و عام ـــردم جامع ـــادی از ارادەی م ـــات من انتخاب

انتخابات یا انتصابات؟

سعید فرجی
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ـــک: ـــات دمکراتی ـــک انتخاب ـــد. در ی ـــب می باش ـــی منتخ ـــت سیاس حاکمی

- همە باید بتوانند بە منایندەی واقعی خود رای دهند.

- احـــزاب و نامزدهـــا بایـــد در انتخابـــات رشکـــت کننـــد و گزینـــەی 

ـــد. ـــە دهن ـــدگان ارائ ـــە رأی دهن ـــی را ب واقع

- نامزد مورد نظر اکریت باید انتخاب شود.

ــدەی  ــا مناینـ ــود تـ ــام شـ ــە انجـ ــد آزاد و منصفانـ ــات بایـ - انتخابـ

واقعـــی مـــردم قـــدرت را بدســـت بگیـــرد.

انتخابـــات و نتایـــج حاصلـــە آن از شـــاخص های مهـــم ارزیابـــی و 

ـــدرت و آرای رأی  ـــە ق ـــە ب ـــا توج ـــد. ب ـــا می باش ـــرد نظام ه ـــت عملک کیفی

ــخص  ــان مشـ ــرد منایندگان شـ ــا عملکـ ــاب نامزدهـ ــدگان در انتخـ دهنـ

ـــای  ـــای صندوق ه ـــردم پ ـــن م ـــا رف ـــد تنه ـــن فراین ـــت ای ـــود، اهمی می ش

ـــای  ـــاد فرصت ه ـــە، ایج ـــح و بی طرفان ـــت صحی ـــە مدیری ـــت بلک رأی نیس

یکســـان بـــرای رقابـــت ســـامل و بـــدون فشـــار و تهدیـــد و اجتنـــاب از 

محـــدود کـــردن افـــراد یـــا جریان هـــا، از رضوریـــات آن می باشـــد. 

ـــی  ـــارکت سیاس ـــی، مش ـــارکت مدن ـــەی مش ـــامد، روحی ـــن از اعت همچنی

ــات  ــک انتخابـ ــر در یـ ــای موثـ ــوان متغیرهـ ــە عنـ ــی بـ و آزادی قانونـ

می تـــوان نـــام بـــرد.

و  آوری رشایـــط  فراهـــم  تغییـــر،  ایجـــاد  انتخابـــات  از  هـــدف 

اســـتفادە از فرصت هـــا جهـــت ســـوق جامعـــە بـــە جهت هـــای رو 

بـــە رفـــاە شـــهروندان، پیرشفـــت و توســـعە همەجانبـــە می باشـــد امـــا 

در جمهـــوری اســـامی بـــا ایـــن همـــە انتخابـــات چـــە تغییـــر رو بـــە 

رشـــدی در وضعیـــت جامعـــە و کشـــور رخ دادە اســـت؟ جوامـــع آزاد از 

ایـــن پروســـە عمـــا بـــە عنـــوان منـــاد نقطـــەی قـــوت ارادەی مـــردم و 

عامـــل تغییـــر اعتقـــاد دارنـــد. آیـــا در نظـــام جمهـــوری اســـامی هـــم 

چنیـــن بـــودە اســـت؟               

رژیـــم والیـــت فقیـــە بـــا یـــدک کشـــیدن عنـــوان جمهـــوری بـــرای 

توجیـــە مردمـــی بـــودن حکومت شـــان از ابتـــدای بـــە دســـت گرفـــن 

ـــام دادە  ـــات انج ـــار انتخاب ـــام، 33 ب ـــر ابه ـــا پ ـــم ام ـــور منظ ـــە ط ـــدرت ب ق



99
خاکەلێوەی  ٢٧٢١

ـــور،  ـــت جمه ـــار ریاس ـــامی، ١٢ ب ـــورای اس ـــس ش ـــار مجل ـــت -١١ ب اس

ــتا-  ــهر و روسـ ــوراهای شـ ــم شـ ــار هـ ــربگان و 5 بـ ــار مجلـــس خـ 5 بـ

ـــورت آزاد  ـــات بص ـــن انتخاب ـــا ای ـــت آی ـــن اس ـــی ای ـــئوال اساس ـــال س ح

ـــەی  ـــی در جامع ـــە تغییرات ـــج آن چ ـــت؟ نتای ـــودە اس ـــردم ب ـــواە م و دلخ

ایـــران داشـــتە اســـت؟ آیـــا اساســـا می تـــوان آنـــرا انتخابـــات نامیـــد؟                                                                                        

ـــتە  ـــردن داش ـــاب ک ـــق انتخ ـــس ح ـــات هرک ـــط انتخاب ـــاس رشای براس

ـــن  ـــراد از ای ـــع اف ـــد حـــق انتخـــاب شـــدن را هـــم دارا باشـــد. من باشـــد بای

ـــت در  ـــز هس ـــض نی ـــاس تبعی ـــا آزادی، اس ـــت ب ـــر مخالف ـــاوە ب ـــق ع ح

ـــدن  ـــد ش ـــق کاندی ـــان ح ـــوری، زن ـــت جمه ـــرای ریاس ـــامی ب ـــران اس ای

را ندارنـــد در اینجـــا حـــق نصـــف جمعیـــت نادیـــدە گرفتـــە می شـــود، 

رئیـــس جمهـــور بایـــد مســـلامن و شـــیعە باشـــد، از میـــان شـــیعەیان 

ـــرشی و  ـــا ع ـــن اثن ـــان ای ـــر از می ـــرشی(  درآخ ـــا ع ـــی )اثن ـــد ١٢ امام بای

ـــد در مـــورد  ـــان بای ـــرەی نگهب ـــە، شـــورای ١٢ نف ـــت فقی ـــول اصـــل والی قب

ـــد.                                     ـــر کن ـــار نظ ـــا اظه ـــت آن ه صاحی

ـــتقیم از  ـــر مس ـــش نف ـــە ش ـــی ک ـــورای انتصاب ـــان ، ش ـــورای نگهب ش

ـــە  ـــوەی قضائی ـــس ق ـــط رئی ـــدان توس ـــر حقوق ـــش نف ـــرب و ش ـــوی ره س

کـــە خـــود او منصـــوب رهـــرب اســـت، تشـــکیل می شـــود. مـــردم اگـــر 

ـــان و  ـــورای نگهب ـــر ش ـــع نظ ـــد تاب ـــد بای ـــی رأی دهن ـــە کس ـــد ب بخواهن

موافقـــت نهـــاد رهـــربی، مناینـــدەی خـــود را انتخـــاب کننـــد. بعـــد از 

ـــد  ـــرای تأیی ـــا ب ـــن نهاده ـــات ای ـــامت و مصوب ـــارە تصمی ـــات دوب انتخاب

ـــرا  ـــە اج ـــت ب ـــورت موافق ـــاع در ص ـــان ارج ـــورای نگهب ـــە ش ـــد ب ـــرب بای ره

در بیایـــد در صورتـــی هـــم کـــە اختافـــی بـــر رس مصوبـــەای صـــورت 

ــی  ــود. حتـ ــل می شـ ــل و فصـ ــرب حـ ــی رهـ ــم حکومتـ ــا حکـ ــرد بـ پذیـ

ـــە وظیفـــەی آن انتخـــاب و عـــزل رهـــرب!؟  ـــدگان مجلـــس خـــربگان ک مناین

ـــد  ـــورا، تأیی ـــن ش ـــوی ای ـــد  از س ـــز بای ـــت نی ـــرد وی اس ـــارت برکارک و نظ

ـــات  ـــامی انتخاب ـــوری اس ـــام جمه ـــن در نظ ـــوند. بنابرای ـــت ش صاحی

ـــای  ـــذارد، نهاده ـــش می گ ـــە منای ـــا ب ـــود را در اینج ـــی  خ ـــای واقع معن

ـــط  ـــا توس ـــع قب ـــد در واق ـــا را دارن ـــاب آن ه ـــق انتخ ـــا ح ـــردم قانون ـــە م ک

وقتی کە نظر 

من در خارج از 

قدرت تحمل آن ها 

با ریا و تزویر 

در چارچوب 

خواستەهای شان 

محبوس و مورد 

سوءاستفادە برای 

تقویت جایگاە 

آن ها و رسکوب 

اهداف من و 

استبداد روزافزون 

گردد، من مردە 

چرا برای زندە 

نگەداشنت آن ها 

تقال کنم
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ــار رهـــرب منصـــوب می شـــوند و بـــدون آزادی  نهادهـــای تحـــت اختیـ

ـــە  ـــام وظیف ـــرب« انج ـــی »ره ـــاد انتصاب ـــد نه ـــاح دی ـــتای ص ـــل درراس عم

مناینـــد نهـــادی کـــە خـــود انتصابـــی اســـت امـــا قـــدرت انحـــال نهادهـــا 

ـــی را در  ـــی مردم ـــات انتخاب ـــری موسس ـــکل گی ـــرا و ش ـــی اج و مهندس

ـــربگان  ـــس خ ـــود را از مجل ـــت خ ـــرب مرشوعی ـــار دارد. ره ـــت و اختی دس

ــان  ــورای نگهبـ ــان، شـ ــورای نگهبـ ــربگان از شـ ــس خـ ــرد، مجلـ می گیـ

ــت؟  ــە معناسـ ــە چـ ــن بـ ــرد، ایـ ــرب می گیـ ــود را از رهـ ــت خـ مرشوعیـ

ـــن  ـــر چنی ـــس اگ ـــد. پ ـــود می ده ـــە خ ـــت را ب ـــود مرشوعی ـــرب خ ـــی ره یعن

ــود،  ــده می شـ ــل » نامیـ ــفە،  »دور باطـ ــیوە در فلسـ ــن شـ ـــت ایـ نیس

براســـاس ایـــن اصـــل یـــک موجـــود از آن جهـــت کـــە علـــت پیدایـــش 

چیـــز دیگـــری هســـت منی توانـــد معلـــول آن چیـــز باشـــد. رهـــرب 

چطـــور خـــود شـــورای نگهبـــان را ایجـــاد می کنـــد و ایـــن شـــورا هـــم 

رهـــرب را ایجـــاد می کنـــد )ایـــن ســـوال قدیمـــی در ذهـــن پـــی جـــواب 

ـــال  ـــن ح ـــا ای ـــرغ(. ب ـــم م ـــا تخ ـــدە ی ـــود آم ـــرغ بوج ـــا اول م ـــردد آی می گ

ــات  ــورد 33 انتخابـ ــتندات درمـ ــواهد ومسـ ــل، شـ ــن دالیـ ــاس ایـ براسـ

گذشـــتە می تـــوان ادعـــا کـــرد کـــە هرگـــز انتخاباتـــی وجـــود نداشـــتە 

اســـت آنچـــە کـــە بـــودە تنهـــا انتصابـــات بـــودە اســـت، بـــرای شـــکل 

دهـــی انتخابـــات و مانورهـــای تبلیغاتـــی بـــە آن بـــرای بـــازار گرمـــی 

ـــا طـــرح  پروســـەی مـــورد نظرشـــان درمیـــان خـــود جبهـــە بنـــدی کـــردە، ب

ـــخصیت،  ـــرور ش ـــرە، ت ـــب چه ـــە تخری ـــدام ب ـــون اق ـــای گوناگ و برنامەه

ـــر مـــردم را  ـــد و بدت ـــە اصـــل ب برمـــا کـــردن فســـاد و درنهایـــت برگشـــت ب

ـــد.  ـــاب کنن ـــود را انتخ ـــە خ ـــا گزین ـــان آن ه ـــا از می ـــودە ت ـــە من وارد عرص

ایـــن شـــیوە بعـــد از دادگاە میکونـــوس و تحریـــم دیپلامتیـــک 

ـــردم و  ـــرای م ـــم ب ـــی رژی ـــرە واقع ـــدن چه ـــا ش ـــامی و برم ـــوری اس جمه

ـــکل  ـــا ش ـــوی متدن ه ـــیدن گفتگ ـــش کش ـــی و پی ـــور خامت ـــا ظه ـــان ب جه

جدیـــدی بـــە خـــود گرفـــت.

جناحـــی را تحـــت عنـــوان اصـــاح طلـــب در مقابـــل انحصارگـــران 

ـــا رو  ـــد. ب ـــب دهن ـــارج را فری ـــل و خ ـــی داخ ـــکار عموم ـــا اف ـــد ت ـــرار دادن ق
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ـــا  ـــە ب ـــردم ک ـــط م ـــان توس ـــش دسیسەهای ش ـــا و خان ـــت آن ه ـــدن دس ش

ـــزی  ـــرح ری ـــا ط ـــرا« ب ـــام ماج ـــە مت ـــرا، دیگ ـــب اصولگ ـــاح طل ـــعار اص »ش

دسیســـەهای دیگـــر قصـــد فریـــب مـــردم را دارنـــد از احمـــدی نـــژاد 

پوپولیســـت گرفتـــە تـــا ظریـــف خنـــدە رو و از دیگـــر ســـو تندروهـــای 

ـــور و وادار  ـــردم را مجب ـــر م ـــد و بدت ـــان ب ـــە از می ـــرای آنک ـــارە ب ســـپاە دوب

ـــد.  ـــتە مناین ـــی ناخواس ـــام عمل ـــە انج ب

ســـوال اینجاســـت همـــەی مـــردم می داننـــد کـــە ایـــن انتخابـــات 

نیســـت بلکـــە از میـــان انتخـــاب آن هـــا بایـــد بـــە ناچـــار بـــە یـــک یـــا 

چنـــد نفـــر رأی دهنـــد، امـــا چـــرا مـــردم بایـــد در انتخابـــات رشکـــت 

ـــان  ـــورای نگهب ـــە را ش ـــاب اولی ـــت: انتخ ـــن اس ـــواب آن روش ـــد؟ ج نکنن

بـــا رد و تاییـــد صاحیـــت بـــا نظـــر رهـــرب انجـــام دادە، خـــودش هـــم  

ـــا  ـــل آن ه ـــدرت تحم ـــارج از ق ـــن در خ ـــر م ـــە نظ ـــی ک ـــد. وقت ـــی کن نهای

بـــا ریـــا و تزویـــر در چارچـــوب خواستەهای شـــان محبـــوس و مـــورد 

سوءاســـتفادە بـــرای تقویـــت جایـــگاە آن هـــا و رسکـــوب اهـــداف مـــن 

ـــن  ـــدە نگەداش ـــرای زن ـــرا ب ـــردە چ ـــن م ـــردد، م ـــزون گ ـــتبداد روزاف و اس

آن هـــا تقـــا کنـــم. رشکـــت نکـــردن در انتخابـــات و نـــە بـــە جمهـــوری 

اســـامی تنهـــا انتخـــاب اکریـــت مـــردم ایـــران اســـت.
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پـــاش ڕووخانـــی ســـۆڤیەت و کۆتاییهاتنـــی دنیـــای دووجەمســـەری 

بەرژەوەندیـــی  لـــە  ئیدئۆلۆژیـــک  ژێئۆپۆلیتیکـــی  و گۆڕانـــی ســـەردەمی 

دنیـــای لیبڕاڵیـــزم بـــە ســـەرۆکایەتیی ویایەتـــە یەکگرتووەکانـــی ئامریـــکا، 

ــی  ــا داخوازیـ ــییەکان و هەروەهـ ــە سیاسـ ــی و ئازادییـ ــی دێمۆکراسـ چەمکـ

ــاری  ــی لەبـ ــوو، دۆخێکـ ــۆڤیەتی پێشـ ــەن واڵتانـــی سـ ــەربەخۆیی لەلەیـ سـ

بـــۆ نـــۆرم و بەهـــا دێمۆکراتییکـــەکان کـــە لەالیـــەن مەکتەبـــی لیبڕاڵیزمـــەوە 

ـــی  ـــەی »کۆتای ـــاوەدا بیرۆک ـــەم پێن ـــاراوە و ل ـــە ئ ـــرا، هێنای ـــۆ دەک ـــەی ب بانگەش

ـــەرکەوتنی  ـــی س ـــری پەیام ـــە هەڵگ ـــا ک ـــیس فۆکۆیام ـــەن فرانس ـــژوو« لەالی مێ

یەکجارەکیـــی لیبڕاڵیـــزم و گرینگایەتیـــی نـــۆرم و بەهاکانـــی ئـــەو مەکتەبـــە 

ـــوو  ـــەڵ هەم ـــژوو« لەگ ـــی مێ ـــەی »کۆتای ـــدە بیرۆک ـــاراوە. هەرچەن ـــە ئ ـــوو، هات ب

ـــت و  ـــەدەی بیس ـــەرەتاکانی س ـــتەم و س ـــەدەی بیس ـــی س ـــی کۆتای ڕووداوەکان

یـــەک ناخۆێنێتـــەوە، بـــەاڵم داخوازیـــی دێمۆکراســـی و ســـەروەریی یاســـا و 

فرەچەشـــنی و ئازادیـــی ڕادەربڕیـــن، وەک خواســـتێکی جیهانـــی لێـــی هاتـــووە 

هەڵبژاردنەکانی کۆماری ئیسالمی و 

نەتەوە غەیرە فارسەکان

زرێبار مەریوانی
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و زۆربـــەی واڵتانـــی جیهـــان و تەنانـــەت دیکتاتۆرترینـــی دیکتاتۆرەکانیـــش بـــۆ 

ـــگای  ـــان و کۆمەڵ ـــی خۆی ـــەن خەڵک ـــەت لەالی ـــی و مرشووعیی ـــی ڕەوای وەرگرتن

ـــی  ـــازادی و دێمۆکراس ـــی ئ ـــە چەمک ـــەرمانە ل ـــی بێش ـــە ڕەواڵەتێک ـــی، ل جیهان

کەڵـــک وەردەگـــرن.

ـــرۆڤ  ـــی م ـــی ئێکۆلۆژیک ـــی پەیوەندی ـــن بەرهەم ـــی ڕادەربڕی ـــازادی و ماف ئ

ـــتە. ـــەڵ رسوش لەگ

هـــەر مرۆڤێـــک لـــە ڕێـــڕەوی ژیانـــی ئاســـایی خویـــدا، پەیوەندییەکـــی 

ـــک  ـــی( پێ ـــەزای جۆگرافیای ـــەری )ف ـــتی دەوروب ـــەڵ رسوش ـــەو لەگ ـــووڵ و پت ق

دەهێنێـــت و بـــە تێپەڕبوونـــی کات و زەمـــەن، جۆرێـــک لـــە خۆشەویســـتیی 

ــەی  ــە ڕوانگـ ــە لـ ــت کـ ــت دەبێـ ــی دروسـ ــە ژیانـ ــە لـ ــرۆڤ و ژینگـ ــوان مـ نێـ

جۆگرافیاییـــەوە، پێـــی دەڵێـــن »حێســـی مەکانـــی و مێهـــری مەکانـــی«.

مـــرۆڤ بـــە نیســـبەتی شـــوێنی لەدایکبـــوون و ئـــەو شـــوێنەی کـــە بـــۆ 

ـــە  ـــی هەی ـــی و زاتی ـــتێکی دەروون ـــدا دەژی، هەس ـــەن تێی ـــی درێژخای ماوەیەک

کـــە بزوێنـــەری خۆشەویســـتیی خـــاک و واڵتـــی لـــێ ســـاز دەبێـــت؛ ئـــەم 

ــت  ــەڕەک دەسـ ــد و گـ ــووک وەک گونـ ــی بچـ ــە پێوەرێکـ ــۆزاوییە لـ هەستەسـ

پێـــدەکات تـــا دەگاتـــە ئاســـتی واڵت و نەتـــەوە.

ـــە ئاســـتێکی  ـــە کـــە ل ـــە ئێکۆلۆژیکەی ـــەو پیوەندیی ناســـیۆناڵیزم بەرهەمـــی ئ

ـــەوە. ـــە کای ـــی دێت ـــاو بەڕێوەبەرایەتیـــی نەتەوەی ـــە پێن ـــەرز و ل ب

بێگومـــان پەیوەندیـــی ئێکۆلۆژیکیـــی مـــرۆڤ لەگـــەڵ ژینگـــەی ژیانـــی، 

مافێکـــی بـــۆ دەخولقێنێـــت کـــە پێـــی دەوترێـــت مافـــی ئـــاو و خـــاک یـــان 

فـــارس وتەنـــی »حـــق آب و گل«؛ ئـــەو مافـــە رسوشـــتییە، فەلســـەفەی 

ـــەو  ـــتووی ئ ـــی دانیش ـــوو مرۆڤەکان ـــۆ هەم ـــی واڵت ب ـــە چارەنووس ـــداری ل بەش

شـــوێن و واڵتـــە بەرهـــەم دێنێـــت.

بەشـــداری لـــە چارەنووســـی »شـــوێن« یـــان »واڵت« چەمکـــی شـــارۆمەندی 

زەق دەکاتـــەوە و شـــارۆمەندی بـــە ئـــاوەز و هۆگریـــی خـــاک و واڵت، بەشـــداری 

لـــە چارەنووســـی سیاســـی، ئابـــووری، کۆمەاڵیەتـــی و فەرهەنگیـــی واڵتەکـــەی 

ــە  ــداری لـ ــاری بەشـ ــێ دەکات و خوازیـ ــاو لـ ــتی چـ ــی رسوشـ وەک مافێکـ

ـــی. ـــوارە جۆراوجۆرەکانیەت ـــوو ب هەم
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ـــان  ـــی هاوواڵتیی ـــدان و دەنگ ـــندووقی دەنگ ـــدا س ـــی دێموکراتیک ـــە واڵتان ل

ڕۆڵـــی تەواوکـــەر و یەکاکـــەرەوە بـــۆ دەستاودەســـتکردنی دەســـەاڵت دەگێڕێـــت

لـــە واڵتانـــی دێمۆکراتیـــک، مافـــی بەشـــداریی ڕاســـتەقینە و بەبـــێ 

جیـــاوازی، بەخرشاوەتـــە هەمـــوو تاکەکانـــی کۆمەڵـــگا و هەمـــوو تاکێـــک بەبـــێ 

ـــە  ـــە ل ـــت ئازادان ـــی دەتوانێ ـــی و ئایین ـــی، نەتەوەی ـــەزی، زمان ـــی ڕەگ جیاوازی

چارەنووســـی خـــۆی بڕیـــار بـــدات. لـــەم واڵتانـــەدا پرۆســـەی هەڵبـــژاردن، 

واڵتانـــەدا  لـــەم  بەشـــداریی سیاســـییە.  تێچووتریـــن شـــێوازی  کـــەم 

ـــاردەری  ـــەر و بڕی ـــی تەواوک ـــان ڕۆڵ ـــی هاوواڵتیی ـــدان و دەنگ ـــەندووقی دەنگ س

ـــان  ـــە هاوواڵتیی ـــت؛ بۆی ـــەاڵت دەگێڕێ ـــتکردنی دەس ـــۆ دەستاودەس ـــی ب کۆتای

ـــۆ  ـــتییەیان ب ـــەو ڕاس ـــەن و ئ ـــۆت دەک ـــژاردن بایک ـــەی هەڵب ـــەن پرۆس ـــە دەگم ب

دەرکەوتـــووە کـــە یاســـا پارێـــزەری دەنـــگ و بڕیاراتـــی سیاســـیی ئەوانـــە و 

ـــەاڵت  ـــی دەس ـــە گۆڕان ـــن ک ـــەوە دەزان ـــی ئ ـــە باش ـــەاڵتدارانیش ب ـــوو دەس هەم

ــە  ــەاڵم لـ ــت. بـ ــۆگەر دەبێـ ــەوە مسـ ــی خەڵکـ ــگای دەنگدانـ ــە ڕێـ ــا لـ تەنیـ

واڵتانـــی ســـەرەڕۆ و دیکتاتـــۆر، یـــان ئەساســـەن خەڵـــک لـــە چارەنووســـی 

حکوومـــەت و دەســـەاڵت هیـــچ جـــۆرە ڕۆڵێکیـــان نییـــە یـــان ئەگـــەر مافـــی 

ـــتی  ـــە مەبەس ـــانۆگەرایانەیە ک ـــی ش ـــا نواندنێک ـــێ دراوە، تەنی ـــدارییان پ بەش

ـــە  ـــە ب ـــی دووبارەی ـــژاردن مەرشووعییەتدانێک ـــە هەڵب ـــۆرە ل ـــەو ج ـــەرەکی ل س

ـــی  ـــە ڕێژیم ـــە گوای ـــە ک ـــی ڕێژیم ـــی نەیاران ـــەرەڕۆ و دەمکوتکردن ـــەاڵتی س دەس

ـــت  ـــەوە وەردەگرێ ـــەن خەڵک ـــۆی لەالی ـــی خ ـــەت و ڕەوای ـــۆر مەرشووعیی دیکتات

و بـــە پێچەوانـــەی نەیـــارەکان هیـــچ جـــۆرە بەربەســـتێک بـــۆ هەڵبـــژاردن و 

ـــژاردن،  ـــە هەڵب ـــۆرە ل ـــەو ج ـــەوە ئ ـــە. بەداخ ـــارادا نیی ـــە ئ ـــەاڵت ل ـــی دەس گۆڕان

تەنیـــا شـــانۆیەکی بـــێ شـــەرمانەیە کـــە بـــۆ تۆمارکردنـــی ڕاپـــۆرت و فیلـــم 

ــگای  ــەردەم کۆمەڵـ ــژاردەن لەبـ ــاو هەڵبـ ــە بەنـ ــک لـ ــاندانی ڕەواڵەتێـ و پیشـ

ـــۆڕ  ـــەرەڕۆ و نەگ ـــەاڵتی س ـــەوەی دەس ـــەی دووپاتبوون ـــە ئاکامەک ـــە ک جیهانیی

و جاروبـــار گۆڕانـــی دەموچاوەکانـــی مـــۆرە چڵکاوخۆرەکانـــی ڕێژیمـــی لـــێ 

دەکەوێتـــەوە.
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ئێرانی نوێ و نەتەوەکانی غەیری فارس

ـــەن  ـــە لەالی ـــەو واڵت ـــیعەکردنی ئ ـــەتی بەش ـــی سیاس ـــوێ بەرهەم ـــی ن ئێران

ـــەفەوییە. ـــامعیلی س ـــا ئیس ش

شـــا ئیســـامعیلی ســـەفەوی بـــە بڕیـــاری ڕەســـمیکردنی ئایینـــزای 

ــی  ــەرەب و تورکانـ ــی عـ ــەری هێژمۆنیـ ــە بەرانبـ ــی لـ ــی نوێـ ــیعە، ئێرانـ شـ

ـــی  ـــەر ئەساس ـــوێ، لەس ـــی ن ـــد. ئێران ـــامنی دامەزران ـــی عوس ـــوننە مەزهەب س

ــەی  ــەوکات زۆربـ ــە ئـ ــەزرا کـ ــی دامـ ــی دوازدە ئیاممـ ــە مەزهەبـ ــدی بـ پابەنـ

ــوون. ــوننە بـ ــی  سـ ــی مەزهەبـ ــەر پێڕەوانـ ــتووانی واڵت لەسـ دانیشـ

ـــە  ـــتاری بێڕەحامن ـــز و کوش ـــری هێ ـــە زەب ـــەفەوی ب ـــامعیلی س ـــا ئیس ش

توانـــی زۆربـــەی زۆری خەڵکـــی بەشـــە ناوەنـــدی و هەروەهـــا تورکنشـــینەکانی 

ئازەربایجـــان قائێـــل بـــە گۆڕینـــی مەزهـــەب بـــکات، بـــەاڵم بەشـــێکی زۆری 

ـــارە  ـــەو پەالم ـــەری ئ ـــە بەرانب ـــەحرا ل ـــتان و تورکمەنس ـــتان، بەلووچس کوردس

ــەر  ــت لەسـ ــەڵ بێـ ــی لەگـ ــا ئێستایشـ ــەوە و تـ ــگار بوونـ ــە بەرەنـ مەزهەبییـ

بیروبـــاوەڕی مەزهەبیـــی خۆیـــان ماونەتـــەوە.

بـــە بـــاوەڕی زۆرێـــک لـــە جوگرافیدانـــە سیاســـییەکان، هـــۆکاری بوونـــی 

حکوومـــەت لـــە ئێرانـــی نـــوێ، مەزهەبـــی شـــێعەی دوازدە ئیاممییـــە؛ هـــەر 

بۆیـــە لـــە دوای ســـەفەوییەکان، هەمـــوو حکوومەتەکانـــی ئێـــران هەوڵیـــان 

داوە  یەکێـــک لـــە بناغـــە ســـەرەکییەکانی )nation-state(، شـــێعەگەری و 

ـــێوەیەک  ـــوو ش ـــە هەم ـــت و ب ـــە بێ ـــەو مەزهەب ـــی ئ ـــا پیرۆزەکان ـــی بەه پەرەپێدان

ــەو  ــەر ئـ ــران لەسـ ــوو ئێـ ــی هەمـ ـــن و فەرهەنگـ ــتکردنی ئایی ــۆ یەکدەسـ بـ

ئەساســـە، لـــە هیـــچ تێکۆشـــانێک ســـڵیان نەکردووەتـــەوە و سیاســـەتی 

ــەفەوی،  ــی سـ ــەاڵتداریەتیی حکوومەتەکانـ ــاوەی دەسـ ــە مـ ــازی لـ شێعەسـ

قاجـــاڕی و پەهلـــەوی و کۆمـــاری ئیســـامی پەیـــڕەو کـــراوە.

لـــە ڕوانگـــەی ئێرانیســـتەکانەوە مەزهەبـــی شـــێعە هەســـتی نەتەوەیـــی 

ــی  ــتی ناوەندگەرایـ ــەوە و هەسـ ــاو دەکاتـ ــارس خـ ــە فـ ــا لـ ــی جیـ نەتەوەکانـ

ــەی  ــە ڕوانگـ ــز دەکات. لـ ــدی بەهێـ ــی ناوەنـ ــە حکوومەتـ ــەوە لـ و نزیکبوونـ

ئـــەم گرووپانـــەوە یەکێـــک لـــە کاریگەرتریـــن هۆکارەکانـــی مانـــەوەی ئێـــران 

مەزهەبـــی شـــێعەی دوازدە ئیاممییـــە. هـــەر لەبـــەر ئـــەم هۆکارەیـــە سیاســـەتی 

ڕۆژی دوای 

هەڵبژاردن ڕێبەری 

کۆماری ئیسالمی 

بەشداریی خەڵکی 

لە هەڵبژاردن 

بە مانای 

مەرشووعییەت 

دانی دووبارە 

بۆ ئەو ڕێژیمە 

لە قەڵەم دەدا و 

ئاکامی هەڵبژاردنی 

»نا«یەکی گەورە 

دژ بە ئامریکا 

و نەیارەکانی 

نێوخۆیی و دەرەکی 

دەزانێت
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ـــەت  ـــە تایب ـــردوو و ب ـــاڵی ڕاب ـــەد س ـــاوەی پانس ـــە م ـــران ل ـــی ئێ حکوومەتەکان

لـــە ســـەردەمی نـــوێ، ئاوڕدانـــەوەی جیـــدی لـــە ناوچـــە شێعەنشـــینەکانی 

ــە دوای  ــووە. لـ ــەکان بـ ــەت ئازەرییـ ــە تایبـ ــەکان بـ ــە فارسـ ــا لـ ــەوە جیـ نەتـ

دامەزرانـــی کۆمـــاری ئیســـامی، بەهـــۆی ڕانتـــی مەزهەبـــی، کاربەدســـتانی 

ڕێژیـــم هەوڵیـــان داوە نەتـــەوە جیـــا لـــە فارســـەکانی شـــێعە مەزهـــەب 

ـــی  ـــەدات باس ـــازە ن ـــکات و ئیج ـــب ب ـــۆی هاوتەری ـــەتەکانی خ ـــەڵ سیاس لەگ

ــی  ــەر شوناسـ ــی بەسـ ــی نەتەوەیـ ــا شوناسـ ــگ و هەروەهـ ــان و فەرهەنـ زمـ

مەزهەبیـــی ئـــەو نەتەوانـــە زاڵ بێـــت و تـــا ڕادەیەکـــی زۆریـــش ســـەرکەوتوو 

ـــە  ـــداری ل ـــە بەش ـــەو نەتەوان ـــەکان ئ ـــی هەڵبژاردن ـــە کات ـــە ل ـــەر بۆی ـــووە؛ ه ب

ــە  ــاوە و هەمیشـ ــاو هێنـ ــی لەبەرچـ ــی مەزهەبـ ــان وەک ئەرکـ هەڵبژاردنەکانیـ

جۆرێـــک لـــە هاوفیکریـــی سیاســـییان لەگـــەڵ ناوەنـــد پەیـــڕەو کـــردووە.

هەڵبژاردن لە کۆماری ئیسالمی

ـــە پرۆســـەی  ـــە کۆمـــاری ئیســـامی ڕەواڵەتێکـــی بێشـــەرمانە ل ـــژاردن ل هەڵب

دێمۆکراســـی و هەڵبژاردنـــە. هـــەر لـــە ســـەرەتای دامەزرانـــی ئـــەم ڕێژیمـــە، 

ــێوەی  ــە شـ ــە بـ ــانێک کـ ــراوە و کەسـ ــڕەو کـ ــار پەیـ ــار و نەیـ ــەتی یـ سیاسـ

ــان  ــامی نیشـ ــاری ئیسـ ــۆ کۆمـ ــان بـ ــی وەفادارییـ ــی و کردەیـ ئیدئۆلۆژیکـ

ـــۆ  ـــان ب ـــی و هەڵبژاردنی ـــەی سیاس ـــە پرۆس ـــداری ل ـــی بەش ـــت، دەرەتان نەدابێ

نەڕەخســـاوە.

یاســـای بنەڕەتیـــی کۆمـــاری ئیســـامی هەڵبژاردنـــی لـــە بەرژەوەندیـــی 

ـــی  ـــای بنەڕەت ـــادەی ١١٠ی یاس ـــی م ـــردووە. بەپێ ـــار ک ـــتە هۆس ـــم و دەس تاق

هەمـــوو جومگەکانـــی دەســـەاڵت لەژێـــر دەســـتی ڕێبـــەری کۆمـــاری ئیســـامی 

قـــۆرخ کـــراوە و ئەگـــەر دێمۆکراســـی واقعیـــش لـــە ئێرانـــی وەلیـــی فەقـــێ 

بێتـــە کایـــەوە، بەپێـــی ئـــەوە دەســـەاڵتی بـــە ڕێبەریـــی کۆمـــاری ئیســـامی 

ــان و...  ــاری و پارملـ ــەرۆک کۆمـ ــی سـ ــە هەڵبژێردراوانـ ــەک لـ ــچ یـ دراوە، هیـ

ــتییە  ــەو ڕاسـ ــە و ئـ ــان نییـ ــی خۆیـ ــەرک و چاالکیـ ــی ئـ ــای تێپەڕاندنـ توانـ

لـــە ســـەردەمی ســـەرکۆماری خاتەمـــی و ڕووحانـــی بـــە ڕوونـــی چەســـپاوە 

و هـــەروەک خۆیـــان ئاماژەیـــان پێـــداوە بـــەم سیســـتەم و یاســـایە، ســـەرۆک 
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ــا ڕۆڵـــی  ــە و تەنیـ ــر هێژمۆنیـــی ڕێبەردایـ ــا بووکەڵەیـــەک لەژێـ ــار تەنیـ کۆمـ

تەدارۆکاتچـــی دەگێڕێـــت.

ـــێوازی  ـــن ش ـــە دێمۆکراتیکرتی ـــە، ل ـــەم ڕێژیم ـــی ئ ـــای بنەڕەتی ـــی یاس بەپێ

ـــی  ـــیش،هێزی گۆڕان ـــن کەس ـــی خەڵکیرتی ـــەری هەڵبژێران ـــش و ئەگ هەڵبژاردنی

ـــە کۆمـــاری ئیســـامی  ـــە دەســـەاڵتی یەکـــەم ل ـــچ جـــۆر ناگات ـــە هی دەســـەاڵت ب

کـــە وەلـــی فەقێیـــە. هـــەروەک ئامـــاژەی پـــێ کـــرا مـــادەی ١١٠ی یاســـای 

بنەڕەتیـــی کۆمـــاری ئیســـامی، هەمـــوو دەســـەاڵتە کاریگەرەکانـــی وەک هێـــزی 

نیزامـــی وئینتیزامـــی، هەواڵگـــەری، ڕاگەیاندنـــی ڕادیـــۆ و تێلێڤیزیۆنـــی، 

ــی  ــی بەرژەوەندییەکانـ ــۆڕی دیاریکردنـ ــان، کـ ــورای نیگەهبـ دەزگای داد، شـ

ــاو  ــەاڵتی بەنـ ــارەگا ماڵییەکانـــی دەرەوەی دەسـ ــە و بـ ــوو بنکـ ــزام و هەمـ نیـ

دەزگای بەڕێوەبـــەری، لەژێـــر دەســـتی ڕێبـــەری کۆمـــاری ئیســـامی چـــڕ 

کردووەتـــەوە و هـــەرکات ڕێبـــەری کۆمـــاری ئیســـامی هەســـت بـــە گۆڕانـــی 

ـــە  ـــت ل ـــاییە، دەس ـــادە یاس ـــەو م ـــی ئ ـــەر بەپێ ـــکات ه ـــەاڵت ب ـــی دەس بنەڕەتی

کاروبـــاری هەمـــوو واڵت وەردەدات.

ــوەی  ــامی، نیـ ــاری ئیسـ ــەرۆک کۆمـ ــی سـ ــتەمی هەڵبژاردنـ ــە سیسـ لـ

ـــێعەی  ـــە ش ـــاواز ل ـــی جی ـــن و ئایینزاکان ـــا ئایی ـــان، و هەروەه ـــە ژن ـــگا وات کۆمەڵ

ـــاری  ـــەرۆک کۆم ـــۆ س ـــان ب ـــی خۆپااڵوتنی ـــۆر ماف ـــچ ج ـــە هی ـــی ب دوازدە ئیامم

ــۆ وەلیـــی  ــان بـ ــڕوا و وەفادارییـ ــانێک بـ ــێعەکانیش کەسـ ــە و لەنێـــو شـ نییـ

ـــەوە. ـــەوە ڕەت دەکرێن ـــورای نیگابان ـــەن ش ـــت، لەالی ـــۆگەر نەکرابێ ـــێ مس فەق

پرۆســـەی هەڵبـــژاردن لـــە کۆمـــاری ئیســـامی بـــە هیـــچ جـــۆر گۆڕانـــی 

ــش  ــی ئێرانیـ ــەدی خەڵکـ ــەر 9٠ لەسـ ــەوە و ئەگـ ــێ ناکەوێتـ ــەاڵتی لـ دەسـ

لـــە هەڵبژاردنـــەکان بەشـــداری بکـــەن و کەســـێکی بـــە ڕواڵـــەت خەڵکیـــش 

ـــداریی  ـــامی بەش ـــاری ئیس ـــەری کۆم ـــژاردن ڕێب ـــرن، ڕۆژی دوای هەڵب هەڵبژێ

ـــەو  ـــۆ ئ ـــارە ب ـــی دووب ـــەت دان ـــای مەرشووعیی ـــە مان ـــژاردن ب ـــە هەڵب ـــی ل خەڵک

ڕێژیمـــە لـــە قەڵـــەم دەدا و ئاکامـــی هەڵبژاردنـــی »نا«یەکـــی گـــەورە دژ بـــە 

ئامریـــکا و نەیارەکانـــی نێوخۆیـــی و دەرەکـــی دەزانێـــت.
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کورد و هەڵبژاردنەکانی کۆماری ئیسالمی

ـــە مـــاوەی دەســـەاڵتداریەتیی کۆمـــاری  ـــە ڕۆژهەاڵتـــی کوردســـتان ل کـــورد ل

ئیســـامی، وەک پێشـــەنگی دژایەتـــی سیاســـەتی ئـــەو ڕێژیمـــە خـــۆی 

پێناســـە کـــردووە.

شـــعووری سیاســـیی خەڵکـــی کوردســـتان لـــە ناســـینی ناوەرۆکـــی 

ـــە  ـــەو ڕێژیم ـــی ئ ـــپێکی دامەزران ـــە دەس ـــاری ئیســـامی، ل ـــی کۆم نادێمۆکراتیک

دەســـتی پـــێ کـــردووە و تـــا ئێستایشـــی لەگـــەڵ بێـــت کوردســـتان وەک گرانیـــگای 

ــک  ــد جارێـ ــەر چەنـ ــت و ئەگـ ــە دەنارسێـ ــەو ڕێژیمـ ــی ئـ ــی سیاسـ دژایەتیـ

ـــە  ـــان ب ـــردووە و دەنگی ـــەکان بەشـــدارییان ک ـــە هەڵبژاردن خەڵکـــی کوردســـتان ل

ـــی  ـــی ناڕەزاییەت ـــتی دەربڕین ـــە مەبەس ـــا ب ـــم داوە تەنی ـــری ڕێژی ـــیامیەکی ت س

ـــتوپەیوەندییەکانی  ـــەت دەس ـــە تایب ـــم و ب ـــی ڕێژی ـــەتەکانی کۆلییەت ـــە سیاس ل

ـــووە. ـــداران ب ـــپای پاس س

ــە پرۆســـەی  ــتان لـ ــیی خەڵکـــی کوردسـ ــداریی سیاسـ ماهییەتـــی بەشـ

ــەم  ــری ئـ ــی تـ ــەڵ نەتەوەکانـ ــاوازە لەگـ ــران زۆر جیـ ــە ئێـ ــەکان لـ هەڵبژاردنـ

ـــاری  ـــەاڵتی کۆم ـــە دەس ـــۆی ل ـــەنگی خ ـــە و س ـــی پێگ ـــە باش ـــورد ب ـــە. ک واڵت

ئیســـامی دەزانێـــت و ئـــەو ڕاســـتییەی بـــۆ دەرکەوتـــووە لـــە ڕێژیمێـــک کـــه 

ــەوەی  ــی نەتـ ــان و فەرهەنگـ ــەب و زمـ ــەر مەزهـ ــی لەسـ ــەی دامەزرانـ بناغـ

ـــاف و  ـــی م ـــە وەدیهاتن ـــێکی ل ـــۆرە شانس ـــچ ج ـــت، هی ـــت پێکهێرنابێ بااڵدەس

بەڕێوەبەرایەتـــی لـــە ئاســـتی سەرانســـەری و ناوچەیـــی بـــۆی بـــەدی ناکرێـــت 

ــی  ــی ناڕەزاییەتـ ــۆ دەربڕینـ ــە بـ ــی تاکتیکییـ ــا دەرتانێکـ ــژاردن تەنیـ و هەڵبـ

بانگەشـــەی  کاتـــی  لـــە  نەتەوەییەکانـــی  دروشـــمە  بەرزکردنـــەوەی  و 

هەڵبژاردنـــەکان.

لـــە مـــاوەی دەســـەاڵتداریەتیی کۆمـــاری ئیســـامی، هەمیشـــە خەڵکـــی 

ـــتانی  ـــە کاربەدەس ـــێک ل ـــەن بەش ـــەکان لەالی ـــی هەڵبژاردن ـــە کات ـــتان ل کوردس

ڕێـــوی ســـیفەتەوە بـــۆ هاندانیـــان لەمـــەڕ بەشـــداری لـــە هەڵبـــژاردن 

ــکردنی  ــۆ دڵخۆشـ ــەدار بـ ــمی بریقـ ــک دروشـ ــەوە و کۆمەڵێـ ــەر دەکرێنـ بەسـ

خەڵکـــی ســـاویلکە و خۆشـــباوەڕ بـــەرز دەکرێتـــەوە؛ بـــەاڵم هـــەر لـــە ڕۆژی 

ــە  ــەو فێڵبازانـ ــری ئـ ــە بیـ ــەر لـ ــەوەی هـ ــژاردن، ئـ ــانۆگەریی هەڵبـ دوای شـ

هاتنە خوارەوەی 

تێچووی 

جاشایەتی کە 

لە ئێستادا بە 

فۆرم و شێوازێکی 

نەرمئەفزارییەوە لە 

کوردستان پەیڕەو 

دەکرێت، هۆکارێکی 

بنەڕەتییە کە ئەو 

جۆرە تاقامنە بەبێ 

ترس و تێچوو، 

خۆڵ لە چاوی 

خەڵکی کوردستان 

دەکەن
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بوونـــی نامێنێـــت ئـــەو بەڵێـــن و دروشـــامنەیە کـــە خەڵکـــی بەشـــخوراوی 

ــەم  ــردوو، هـ ــاوەی ڕابـ ــە مـ ــە لـ ــۆ وێنـ ــو داوە. بـ ــی فریـ ــتانیان پێـ کوردسـ

ســـەرۆکی دەزگای بەنـــاو داد و هـــەم ســـەرۆکی بەنـــاو پارملـــان ســـەردانی 

ــردووە. ــنەیان کـ ــێ و سـ ــی ورمـ پارێزگاکانـ

ـــە کوردســـتان  ـــە مـــاوەی بیســـت ســـاڵی ڕابـــردوو، کەســـانێک ل بەداخـــەوە ل

لەژێـــر نـــاوی ڕێفورمخـــوازی حکوومەتـــی هەمیشـــە لـــە کاتـــی هەڵبژاردنـــەکان، 

ـــەی  ـــم و تاوانان ـــوو زوڵ ـــەو هەم ـــەرەڕای ئ ـــەک س ـــەرم و حەیای ـــچ ش ـــێ هی بەب

ـــت و  ـــتان ڕەوای دەبینێ ـــی کوردس ـــە خەڵک ـــەق ب ـــامی دەرح ـــاری ئیس ـــە کۆم ک

ـــر نـــاوی مـــاف و گەشـــەی فەرهەنگـــی  ئـــەو هەمـــوو درۆ و دەلەســـەی کـــە لەژێ

ـــەم  ـــانەوە ئ ـــوو دراوە، دیس ـــی پێش ـــە هەڵبژاردنەکان ـــتان ل ـــی کوردس و ئابووری

ـــەوە  ـــەکان دەکەن ـــەی هەڵبژاردن ـــۆ بانگەش ـــارەگا ب ـــە و ب ـــوایە بنک ـــە ڕیس تاقم

و ئـــەوەی زۆر جێـــگای داخـــە لـــە هەمـــوو ئایکـــۆن و هێـــام نەتەوەییـــەکان 

ــاوەڕی  ــە بـ ــرن. بـ ــک وەردەگـ ــژاردن کەڵـ ــە هەڵبـ ــک لـ ــانی خەڵـ ــۆ ڕاکێشـ بـ

ـــوردی  ـــیی ک ـــی سیاس ـــی ئەحزاب ـــی هێژمۆنی ـــارە، نەبوون ـــەم وت ـــەری ئ نووس

و هاتنـــە خـــوارەوەی تێچـــووی جاشـــایەتی کـــە لـــە ئێســـتادا بـــە فـــۆرم و 

شـــێوازێکی نەرمئەفزارییـــەوە لـــە کوردســـتان پەیـــڕەو دەکرێـــت، هۆکارێکـــی 

ـــە چـــاوی  ـــە بەبـــێ تـــرس و تێچـــوو، خـــۆڵ ل بنەڕەتییـــە کـــە ئـــەو جـــۆرە تاقامن

ـــانۆی  ـــە ش ـــداری ل ـــت بەش ـــتی بێ ـــەوەی ڕاس ـــەن. ئ ـــتان دەک ـــی کوردس خەڵک

ـــە  ـــووە و نیی ـــورد نەب ـــی ک ـــۆ گەل ـــتکەوتێکی ب ـــۆرە دەس ـــچ ج ـــەکان هی هەڵبژاردن

ـــتییەیە. ـــەو ڕاس ـــەملێنەری ئ ـــی س ـــردوو، بەڕوون ـــی ڕاب و ئەزموون

ئاکام

ـــە وەک  ـــەم خااڵن ـــت ئ ـــرا، دەکرێ ـــە ک ـــەی ک ـــەو باس ـــەک ل ـــە ئاوڕدانەوەی ب

ئـــاکام و دەســـتکەوتی باســـەکە زەق بکرێنـــەوە:

ـــەی  ـــەر بناغ ـــوێ، لەس ـــی ن ـــە ئێران ـــەت )nation-state( ل - واڵت و حکووم

ــران  ــە ئێـ ــک لـ ــەر حکوومەتێـ ــەزراوە و هـ ــان دامـ ــەک زمـ ــەب یـ ــەک مەزهـ یـ

ــەو دوو  ــە ئـ ــۆی دەدات کـ ــی خـ ــوو هەوڵـ ــت هەمـ ــە دەسـ ــەاڵت بگرێتـ دەسـ

فاکتـــەرە وەک ڕەمـــزی مانـــەوەی ئێـــران بەســـەر نەتەوەکانـــی بێجگـــە لـــە 
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ـــوێنی  ـــک ش ـــە بڕێ ـــش ل ـــی زۆری ـــا ڕادەیەک ـــەوە ت ـــەپێنێت و بەداخ ـــارس بیس ف

کوردســـتان ســـەرکەوتوو بـــووە.

ـــەڵ  ـــەرەب لەگ ـــش ع ـــا ڕادەیەکی ـــەن و ت ـــووچ، تورکەم ـــورد، بەل ـــەی ک - پێگ

نەتەوەکانـــی تـــر جیـــاوازە و دەســـەاڵتی ناوەنـــدی بـــە هەمـــوو شـــێوەیەک 

ــە.  لـــە هەوڵـــی ســـڕینەوەی ناســـنامەی نەتەوەیـــی و مەزهەبیـــی ئەواندایـ

ـــی  ـــوو نەتەوەکان ـــو هەم ـــەوەی لەنێ ـــەر ئ ـــاوازە؛ لەب ـــورد زۆر جی ـــوەدا ک ـــەم نێ ل

ـــی  ـــگای حیزب ـــە ڕێ ـــان ل ـــورد داخوازییەکانی ـــەک وەک ک ـــچ ی ـــران هی ـــری ئێ ت

ئەکتیـــو و شۆڕشـــگێڕ پراکتیـــزە نەکـــراوە؛ هـــەر بۆیـــە کوردســـتان وەک 

ـــی  ـــوو هەوڵ ـــراوە و هەم ـــە ک ـــدی پێناس ـــەاڵتی ناوەن ـــی دەس ـــگای دژایەت گرانی

ڕێژیمەکانـــی دەســـەاڵتداری ناوەنـــدی و بـــە تایبـــەت کۆمـــاری ئیســـامی 

ــا لـــە بـــواری جوگرافیایـــی  لـــەوە چـــڕ کراوەتـــەوە کـــە کوردســـتان نەتەنیـ

ــتانی شوناســـخواز  ــوو پەیوەندیـــی کوردسـ ــەوە بەڵکـ ــەم بکرێتـ ــوەری کـ پێـ

لەگـــەڵ نەتەوەکانـــی تـــر بـــە پڕوپاگەنـــدەی ناشـــیانە بپچڕێنێـــت.

ـــی  ـــی یاســـای بنەڕەت ـــە کۆمـــاری ئیســـامی بەپێ ـــەی دەســـەاڵت ل - پێکهات

ـــە  ـــەر، ل ـــەاڵتی کاریگ ـــی دەس ـــوو جومگەکان ـــە هەم ـــژراوە ک ـــێوازێک داڕێ ـــە ش ب

دەســـتی وەلـــی فەقێـــی چـــڕ کراوەتـــەوە و بەپێـــی یاســـای بنەڕەتـــی ئـــەو 

ڕێژیمـــە لـــە باشـــرتین دۆخـــی سیاســـی و دێمۆکراتیکیـــش، ڕێبـــەری کۆمـــاری 

ـــەک  ـــوو الی ـــەر هەم ـــۆی بەس ـــەاڵتی خ ـــی دەس ـــت هێژمۆنی ـــامی دەتوانێ ئیس

بســـەپێنێت؛ هـــەر بۆیـــە ئەزموونـــی هەڵبژاردنەکانـــی پێشـــوو بـــە تایبـــەت 

هەڵبژاردنـــی مەحەمـــەدی خاتەمـــی ئـــەو ڕاســـتییەمان بـــۆ ڕوون دەکاتـــەوە 

ـــەوە، ئاڵوگـــۆڕی بەســـەردا نایـــەت  ـــە ڕێـــگای دەنگدان کـــه کۆمـــاری ئیســـامی ل

ـــە دەســـەاڵتی  ـــدان ب ـــا مەرشووعیەت ـــژاردن تەنی ـــە هەڵب ـــک ل و بەشـــداریی خەڵ

ـــەوە. ـــژ دەکات ـــی درێ ـــە و تەمەن ـــەو ڕێژیمەی ئ

- بـــۆ کـــورد کـــە ئامانجێکـــی سیاســـی و نەتەوەیـــی هەیـــە، هەڵبـــژاردن 

و بەشـــداریی سیاســـی لـــە چوارچێـــوەی دەســـەاڵتی کۆمـــاری ئیســـامی، 

بەدڵنیایـــەوە بـــێ دەســـکەوت دەبێـــت هـــەر بۆیـــە بەشـــداریی خەڵـــک لـــە 

هەڵبژاردنـــەکان تەنیـــا لـــە بەرژەوەندیـــی ڕێژیمدایـــە و هیـــچ جـــۆرە ئاڵوگۆڕێـــک 

لـــە گەشـــە و باشـــرتبوونی دۆخـــی سیاســـی، ئابـــووری و فەرهەنگـــی 
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کوردســـتانی لـــێ ســـەوز نابێـــت.

ــاری  ــە کۆمـ ــا لـ ــەاڵتی ڕەهـ ــێ دا، دەسـ ــاژم پـ ــرت ئامـ ــەر وەک پێشـ - هـ

ئیســـامی لـــە دەســـتی ڕێبـــەری ئـــەو ڕێژیمەیـــە و الیەنەکانـــی تـــری 

سیســـتەمی حوکمڕانـــی لـــە ئێـــران، تەنیـــا ڕەواڵەتێکـــی ئیـــداری و خەڵـــک 

ـــپای  ـــا س ـــێ و هەروەه ـــی فەق ـــی وەل ـــە نوێنەرایەتی ـــە؛ بۆی ـــان هەی خەڵەتێنەی

پاســـداران کـــە وەک دەســـتی ڕاســـتی ڕێبـــەری کۆمـــاری ئیســـامی لـــە هەمـــوو 

ــی  ــە موعادیاتـ ــان لـ ــەر و بڕیاردەریـ ــی کاریگـ ــراون، ڕۆڵێکـ ــزگاکان دانـ پارێـ

ناوچەیـــی و ئوســـتانی هەیـــە؛ ئـــەم کاریگەرییـــە لـــە کوردســـتان بـــە شـــێوەیەکی 

ـــەاڵت  ـــتانی ڕۆژه ـــە کوردس ـــە ل ـــەو دوو الیەن ـــەوه و ئ ـــەرز دەبێت ـــەر ب دووبەراب

وەک ســـەرچاوەی بڕیـــار دێنـــە ئەژمارکـــردن.

- بەدڵنیاییـــەوە ڕۆڵـــی کـــورد لـــە هەڵبژاردنـــی ســـەرۆک کۆمـــاری، هیـــچ 

ـــە  ـــە و حیزب ـــدا نیی ـــوارە جۆراجۆرەکان ـــە ب ـــورد ل ـــی ک ـــۆ گەل ـــکەوتێکی ب دەس

ــان  ــەرۆک کۆمارییـ ــی سـ ــه هەڵبژاردنەکانـ ــتا کـ ــا ئێسـ ــتانییەکان تـ کوردسـ

ــدووە. ــان نوانـ ــتێکی واقعگەرایانەیـ ــردووە، هەڵوێسـ ــۆت کـ بایکـ
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رێژیمـــی كۆمـــاری ئیســـامیی ئێـــران هـــه ر لـــه  ســـه ره تای دامه زراندییـــه وه ، 

دیزایـــن  ئاراســـته یه كدا  بـــه   رابـــردووی  ســـاڵی   40 هه ڵبژاردنه كانـــی 

ــی  ــۆ پته وكردنـ ــاوه ری بـ ــایی و جه مـ ــتێكی یاسـ ــه  پاڵپشـ ــه ببێتـ ــردووه كـ كـ

پێگـــه ی  سیاســـی و كۆمه اڵیه تیـــی سیســـته مه  تۆتالیته ره كـــه ی. 

ــه   ــۆی لـ ــه خـ ــه  كـ ــه م رێژیمـ ــه اڵتی ئـ ــر ده سـ ــی ژێـ ــه م هه ڵبژاردنـ یه كـ

ــه   ــك لـ ــه خه ڵـ ــژرا كـ ــێوه یه ك داڕێـ ــه  شـ ــه وه  ، بـ ــی 5۸دا ده بینێتـ ریفراندۆمـ

نێـــوان گه ڕانـــه وه  بـــۆ ڕابـــردوو، یـــان ئاینده یه كـــی باشـــرت كـــه خومه ینـــی 

ـــه   ـــه ر بۆی ـــرن. ه ـــان هه ڵبژێ ـــژده ی ده دا، یه كێكی ـــدا م ـــدوان و گوتاره كانی ـــه  لێ ل

ــده ی  ــه و ئاینـ ــه ر ئـ ــان له سـ ــچ زانیارییه كیـ ــه هیـ ــه وه ی كـ ــێ ئـ خه ڵـــك به بـ

باشـــه  هه بێـــت، بـــه  ئاراســـته ی ویســـتی ئـــه م رێژیمـــه  ده نگیـــان دا.

ــی كات  ــه  تێپه ڕبوونـ ــژاردن بـ ــی هه ڵبـ ــن كردنـ ــه یه ی دیزایـ ــه م پرۆسـ ئـ

ــی،  ــاوازی سیاسـ ــی جیـ ــی ده نگـ ــوون و له ناوبردنـ ــتهێنانی ئه زمـ و به ده سـ

به رگێكـــی یاســـایی پـــێ درا و دامـــه زراوه ی تایبـــه ت بـــۆ به ڕێوه بردنـــی 

هه ڵبژاردن رووكه شێك بۆ شاردنه وه ی 

ڕووی ڕاسته قینه ی ڕێژیم

چەنگیز سیلوانا
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ئـــه م شـــانۆ به نـــاو هه ڵبژاردنـــە دروســـت كـــرا و ته نانـــه ت بـــۆ زیاتـــر 

كۆنرتۆڵكردنـــی ئـــه م پرۆســـه یه  و ئه نجامه كانـــی، كاره  په یوه ندیداره كانـــی 

لـــه  نێـــوان دامه زراوه كانـــی رێژیمـــدا دابـــه ش كـــرا. هـــه ر لـــه  به ڕێوه بردنـــی 

هه ڵبژاردنـــه كان له الیـــه ن وه زاره تـــی ئیتاعاتـــەوە له جیاتـــی هه بوونـــی 

ــوورای  ــه ری "شـ ــه  فیلتـ ــا ده گاتـ ــژاردن تـ ــه ربه خۆ كانی هه ڵبـ ــه زراوه  سـ دامـ

نیگابـــان" )ئەنجومەنـــی چاودێـــران( به شـــێكن لـــه  پرۆســـه ی دیزاینكردنـــی 

هه ڵبـــژاردن و ته نانـــه ت گۆڕینـــی ئه نجامـــی ئـــه و هه ڵبژاردنانـــه ی كـــه  بـــه  

ــیان   ــه  و هه ندێكیشـ ــار بینیویامنـ ــن جـ ــه روه ك چه ندیـ ــووە، هـ ــان نه بـ دڵیـ

توندوتیـــژی و پێكدادانـــی بـــه دوای خۆیانـــدا هێنـــاوه . 

له ژێـــر  ته واوه تـــی  بـــه   ئێـــران  لـــه   هه ڵبـــژاردن  ئه وه شـــدا،  له گـــه ڵ 

ــی  ــان چاودێرانـ ــه ربه خۆ، یـ ــی سـ ــچ الیه نێكـ ــه  و هیـ ــی رێژیمدایـ كۆنرتۆڵـ

بۆیـــه   هـــه ر  نیـــن.  پرۆســـه كه دا  له نـــاو  نێوده وڵه تـــی  و  ناوخۆیـــی 

ــان  ــداربوان، یـ ــاره ی به شـ ــه  ژمـ ــه باره ت بـ ــك سـ ــه ر ئامارێـ ــی هـ ڕاگه یاندنـ

ئه نجامه كانـــی به شـــێكه لـــه  سیاســـه تی ڕێژیـــم كـــه لـــه  پێشـــدا دیزاینـــی 

بـــۆ كـــراوه .

لـــه   ئه نجامه كانـــی  و  هه ڵبـــژاردن  دیزاینكردنـــی  پرۆســـه ی  كـــۆی 

ـــز  ـــی كۆنه پارێ ـــه ردوو باڵ ـــوان ه ـــه  نێ ـــه نگی ل ـــتنی هاوس ـــوه ی پاراس چوارچێ

و بەنـــاو ڕیفۆرمخـــوازی حكوومه تـــی بـــه  ئاراســـته ی بااڵده ســـتبوونی 

میدیایـــی  و  ســـه ربازی  دادوه ری،  ده ســـه اڵته كانی  لـــه   كۆنه پارێـــزان 

ــا  ــم، ته نیـ ــرتاتیژیی رێژیـ ــت و سـ ــی پێویسـ ــه  به پێـ ــت. واتـ ــوه  ده چێـ به ڕێـ

ــه وه   ــه ی هه ڵبژاردنـ ــكار له ڕێگـ ــادانان و جێبه جێـ ــه اڵتی یاسـ ــه ردوو ده سـ هـ

ــن. ــت ده كرێـ ــدا ده ستاوده سـ ــه ی رێژیمـ ــه م دوو باڵـ ــوان ئـ ــه  نێـ لـ

هـــه ر كاتێكیـــش به هـــۆی بـــه  بنبه ستگه یشـــتنی ئـــه م سیاســـه ته ی  

ــه   ــدان بـ ــندووقه كانی ده نگـ ــه ر سـ ــۆ سـ ــك بـ ــانی خه ڵـ ــۆ راكێشـ ــم بـ رێژیـ

بـــۆ  په نایـــان  دابێـــت،  له ده ســـت  خه ڵكیـــان  متامنـــه ی  یه كجـــاری 

ــم  ــه ی رێژیـ ــه ی دیكـ ــه ركه وتنی باڵه كـ ــه ری سـ ــه  ئه گـ ــاندنی خه ڵـــك لـ ترسـ

بـــردووه . هه ڵبـــژاردن لـــە نێـــوان خـــراپ و خراپـــرت، یـــان كلیلـــی كردنـــه وه ی 

ــۆ  ــم بـ ــه ته ی رێژیـ ــه م سیاسـ ــاوی ئـ ــێكی به رچـ ــك به شـ ــه كانی خه ڵـ كێشـ
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ــه ت  ــووه. ته نانـ ــدان بـ ــندووقه كانی ده نگـ ــه ر سـ ــۆ سـ ــك بـ ــانی خه ڵـ راكێشـ

لـــه و كاتانـــه ش كـــه به هـــۆی گه نده ڵیـــی زۆری دارایـــی و به رێوه بـــه ری، 

ـــواری  ـــنووداركردنی ب ـــرۆڤ و س ـــی م ـــێلكردنی ماف ـــووری و پێش ـــی ئاب قه یران

كۆمه اڵیه تـــی، ســـەرکوت و چەوســـانەوەی كه مایه تییـــه كان، خه ڵـــك لـــه  

ــی  ــه ی دیزاینكردنـ ــه  له ڕێگـ ــه م رێژیمـ ــانی ئـ ــه وه ، به رپرسـ ــم گه ڕاوه تـ رێژیـ

خه ڵكـــدا  ئیـــراده ی  به ســـه ر  خویـــان  خواســـتی  هه ڵبژاردنه كانـــه وه  

ســـه پاندووه. 

سیاســـه تی ڕێژیـــم و خواســـتی ســـه ره كیی خامنه یـــی، به شـــداریی 

بـــه   ڕه واییـــدان  بـــۆ  شـــانۆگەرییەدا  لـــەو  خه ڵكـــە  زیاتـــری  هه رچـــی 

لـــه   ئامانجـــه ،  ئـــه م  به ده ســـتهێنانی  بـــۆ  بۆیـــه   هـــه ر  رێژیمه كـــه ی ، 

كاتـــی خۆیانـــدا کەســـان و ســـیامگەلێکی وه ك خاته مـــی، مووســـه وی و 

ئه حمه دی نـــه ژاد بوونـــه  ئامرازێكـــی گرینـــگ بـــۆ گه رمكردنـــی شـــانۆی 

چاوه ڕواننه كـــراو  ئه نجامـــی  هه ندێكیـــان  لـــه   هه رچه نـــده  هه ڵبـــژاردن. 

و به پێچه وانـــه ی خواســـتی رێژیـــم به ده ســـت هاتـــووه و هه ندێجاریـــش 

رێژیـــم  ئه وه شـــدا  له گـــه ڵ  بـــه اڵم  كه وتووه تـــه وه ،  لـــێ  توندوتیـــژی 

توانیویه تـــی بـــه م رێگایانـــه وه  بـــه  ملیۆنـــان كـــه س رابكێشـــێته  ســـه ر 

ــێ  ــن، به بـ ــێ بێنـ ــی به جـ ــتی خامنه یـ ــدان و خواسـ ــندووقه كانی ده نگـ سـ

ــه راورد  ــه  بـ ــتپێكراو بـ ــی هه سـ ــژاردن گۆڕانێكـ ــه  دوای هه ڵبـ ــه لـ ــه وه ی كـ ئـ

گۆڕینـــی  ته نیـــا  بـــدات،  روو  هه ڵبـــژاردن  پێـــش  ســـه رده می  له گـــه ڵ 

هه نـــدێ ده موچـــاو بـــۆ پاراســـتنی رێژیـــم و درێژكردنـــه وه ی ته مه نـــی 

بـــووه. 

كـــه   مه جلیـــس،  هه ڵبژاردنه كانـــی  لـــه   به تایبه تـــی  هه ندێجاریـــش 

ــه راورد  ــە بـ ــداریكردن بـ ــه وه   رێـــژه ی به شـ ــه ری دیكـ به هـــۆی هه نـــدێ فاكتـ

"ئەنجومەنـــی  فیلتـــه ری  زیاتـــره ،  ســـه ركۆماری  هه ڵبژاردنـــی  له گـــه ڵ 

ـــان  ـــه  كۆنرتۆڵی ـــس ل ـــت  مه جلی ـــت و نایه ڵێ ـــه كار ده بێ ـــت ب ـــری" ده س چاودێ

ده ربچێـــت. بـــۆ ئـــه م مه به ســـته ش پێدانـــی مۆڵـــه ت  بـــه  پاڵێـــوراوان 

لـــه  هه ڵبـــژاردن له الیـــه ن ئەنجومەنـــی داڕشـــتنی  بـــۆ به شـــداریكردن 

دەســـتووره وه  له ســـه ر بنه مـــای باوه ڕمەنـــدی بـــه  كۆمـــاری ئیســـامی 
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وردتـــر ده بێتـــه وه  و ده چێتـــه  نـــاو خـــودی بازنه كه یانـــه وه  و هه ندێجـــار 

ـــیاوبوونیان  ـــه وه ی ش ـــۆ ڕه تكردن ـــوه ر ب ـــوراوان وه ك پێ ـــووی پاڵێ ـــی پێش لێدوان

كاری پـــێ ده كرێـــت.

و  كۆمـــار  ســـه رۆكایه تیی  خولـــی  ســـێزده یه مین  هه ڵبژاردنـــی  لـــه  

شه شـــه مین خولـــی ئه نجومه نـــی شـــار و گونـــد كـــه بڕیـــاره هـــاوكات لـــه   

رۆژی 2۸ جوزه ردانـــی ســـاڵی ١٤٠٠دا به ڕێـــوه  بچێـــت، بـــۆ راكێشـــانی 

فـــراوان  زۆر  ئاســـته نگی  ده نگـــدان  بـــۆ ســـه ر ســـندووقه كانی  خه ڵـــك 

گه مارۆ كانـــی   ،9۶ ســـاڵی  ناڕه زایه تییه كانـــی  رێژیمدایـــه .  له بـــه رده م 

نه بوونـــی  هه اڵوســـان،  ئابـــووری،  بێوێنـــه ی  قه یرانـــی  ئێـــران،  ســـه ر 

ده رفه تـــی كار، له ده ســـتدانی متامنـــه ی خه ڵـــك، شكســـتی رێژیـــم لـــه  

ســـفره ی  به تاڵبوونـــی  خه ڵـــك،  بژیـــوی  قه یرانـــی  چاره ســـه ركردنی 

خه ڵـــك و چه نـــد به رانبـــه ر زیاتربوونـــی رێـــژه ی هـــه ژاری لـــه  گه وره تریـــن 

به ربه ســـتەکانی بـــه رده م رێژیمـــن لـــه  هه ڵبژاردنـــی رۆژی 2۸ جوزه ردانـــدا .

ئه زموونیـــان  كات  تێپه ڕبوونـــی  بـــه   كـــه   خه ڵـــك  ۆشـــیاربوونه وه ی 

ــردووه،  ــرت كـ ــی قۆرسـ ــاری رێژیمـ ــه  بـ ــده ی دیكـ ــاوه ، ئه وه نـ ــت هێنـ به ده سـ

رابـــردوودا  ســـاڵی  ســـێ  ناڕه زایه تییه كانـــی  له میانـــه ی  به تایبه تـــی 

دیتـــامن كـــه خۆپیشـــانده ران بـــه  دروشـــمی "اصاح طلـــب، اصولگـــرا دیگـــه 

متومـــه ماجـــرا" په رده یـــان له ســـه ر رووی ڕاســـته قینه ی ڕێژیـــم هه ڵـــدا.

هه ڵبژاردنه كانی ڕێژیم له  رۆژهه اڵتی كوردستان

ســـه ره ڕای  كوردســـتان،  ڕۆژهه اڵتـــی  لـــه   رێژیـــم  هه ڵبژاردنه كانـــی 

خـــاوه ن  كـــراوه ،  دیزایـــن  پرۆســـه   ئـــه م  گشـــتی  كـــۆی  له خۆگرتنـــی 

لـــه   هه ڵبـــژاردن  گرنگـــی  به هۆیـــه وه   كـــه  دیكه یـــه ،  تایبه مته ندییه كـــی 

كوردســـتان بـــۆ رێژیـــم چه ندیـــن به رانبـــه ر زیاتـــر كـــردووه.

ــوێن  ــه شـ ــه ره تاوه  تاكـ ــه  سـ ــه ر لـ ــه هـ ــه وه ی كـ ــۆی ئـ ــتان به هـ كوردسـ

بـــووه  لـــه  جوگرافیـــای ئێـــران كـــه بـــه  ئاشـــكرا و بـــه  هێـــزی جه ماوه ریـــی 

بـــۆ  و  وه ســـتاوه   رێژیـــم  خۆســـه پێنی  سیاســـه تی  لـــه دژی  خـــۆی 

به ده ســـتهێنانی مافه كانـــی قوربانـــی داوه ، كه وتووه تـــه  بـــه ر شـــااڵوێكی 
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گرنگـــی پروپاگه نـــده ی رێژیـــم بـــۆ شـــاردنه وه ی ڕووی راســـته قینه ی خـــۆی 

هه ڵبژاردنه كانییـــه وه. له ڕێگـــه ی  كوردســـتان  لـــه  

ــی و  ــی بارزانـ ــه وه ی وێنه كانـ ــه  به رزكردنـ ــه بـ ــووه كـ ــان نه چـ ــه  بیرمـ لـ

تاڵه بانـــی لـــه  هه ڵبژاردنێكـــی ســـه رۆكایه تیی كۆمـــاردا چـــۆن هه وڵیـــان 

دا ســـۆز و عاتیفـــه ی ده نگده رانـــی كـــورد به ده ســـت بێنـــن،  یـــان بـــه  

كه ڵكوه رگرتـــن لـــه  جیاوازییه كانـــی نێـــوان ناوچـــه  و هـــۆز لـــه  ڕۆژهه اڵتـــی 

كوردســـتان خه ڵكیـــان بـــۆ ســـه ر ســـندووقه كانی ده نگـــدان ڕاپێـــچ كـــردووه.

ـــی  ـــورد و نه ته وه كان ـــوان ك ـــە نێ ـــه ش ل ـــتانیەکانی هاوب ـــه  کوردس ـــه  ناوچ ل

دیكـــه ، به تایبه تـــی لـــه  پارێـــزگاری ورمـــێ، پاڵێوراوانـــی كـــوردی باڵه كانـــی 

رێژیـــم بـــۆ ڕاكێشـــانی خه ڵـــك بـــۆ ســـه ر ســـندووقه كانی ده نگـــدان، یـــان 

به ده ســـتهێنانی ده نـــگ بـــۆ گه یشـــن بـــه ئیمتیـــازی زیاتـــر، خۆیـــان 

ـــی  ـــۆ رزگاركردن ـــان ب ـــی خۆی ـــه گیان ـــه رانه ی  ك ـــه و تێكۆش ـــتی ئ ـــه  ئاس ده هێنن

واڵته كه یـــان له ســـه ر ده ســـت دانـــاوه .

بایكۆتكردنـــی هه ڵبـــژاردن لـــه  ئێـــران و كوردســـتان تاكـــه بژارده یـــه   

وه ك  ده كرێـــت  ته نانـــه ت  و  رێژیمـــه   ئـــه م  به ره نگاربوونـــه وه ی  بـــۆ 

بهێندرێـــت.  بـــه كار  رێژیـــم  به رانبـــه ر   لـــه   مه ده نـــی  ســـه رپێچییه كی 

ــتان  ــه  كوردسـ ــتبوونیان لـ ــۆی بااڵده سـ ــم به هـ ــی رێژیـ ــی باڵه كانـ ئه گه رچـ

ــی  ــان  و خوڵقاندنـ ــه  خۆیـ ــك بـ ــی خه ڵـ ــی ئابووریـ ــی به رژوه ندیـ و گرێدانـ

لـــه   ئاســـتێك  تـــا  هه ڵبژاردنه كانـــدا،  لـــه   تایبه تـــی  كه شـــوهه وایه كی 

ــه   ــه وه  بـ ــه اڵم ئـ ــوون، بـ ــه ركه وتوو بـ ــدا سـ ــانۆی هه ڵبژاردنـ ــی شـ گه رمكردنـ

ـــان  ـــاره زووی خۆی ـــه ز و ئ ـــه  ح ـــتی ب ـــه  گش ـــك ب ـــه خه ڵ ـــه  ك ـــه وه نیی ـــای ئ مان

ده چنـــه  ســـه ر ســـندووقه كانی ده نگـــدان.

گه لێـــك هـــۆكاری گرنـــگ هـــه ن كـــه رێژیـــم بـــۆ راكێشـــانی خه ڵـــك بـــۆ 

ــه ر  ــت. هـ ــان دێنێـ ــتان به كاریـ ــه  كوردسـ ــدان لـ ــندووقه كانی ده نگـ ــه ر سـ سـ

ــتنه ڕووی  ــم و خسـ ــه ته ی رێژیـ ــه م سیاسـ ــه وه ی ئـ ــۆ به ره نگاربوونـ ــه  بـ بۆیـ

ئامانجـــی ســـه ره كیی رێژیـــم لـــه  هه ڵبـــژاردن، پێویســـته  هه وڵێكـــی جیـــدی 

و هه مه الیه نـــه  بدرێـــت كـــه لـــه  راســـتای البردنـــی رووكه شـــه كه  بێـــت.

ــان  ــه خۆیـ ــه ی كـ ــه و چینـ ــانی ئـ ــه  سه رشـ ــورس ده كه وێتـ ــی قـ ئه ركێكـ
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ــان،  ــنبیران، ڕۆژنامه نووسـ ــی، ڕۆشـ ــی مه ده نـ ــوه ی چاالكوانانـ ــه  چوارچێـ لـ

مامۆســـتایان، ژینگەپارێـــزان و وتاربێژانـــی ده ره وه ی بازنـــه ی ده ســـه اڵت 

ده بیننـــه وه  و پێویســـته  ببنـــه  چاوســـاخی كۆمه اڵنـــی خه ڵكـــی كوردســـتان 

ۆشـــیاركردنه وه ی  و  رێژیـــم  هه ڵبژاردنه كانـــی  به ره نگاربوونـــه وه ی  بـــۆ 

هاوواڵتییـــان لـــه به رانبـــه ر  ئامانـــج و نیه تـــی ڕاســـته قینه  و شـــاراوه ی 

ــدا. ــاوی هه ڵبژاردنـ ــر نـ ــانۆگەرییەکانی لەژێـ ــه  شـ ــم لـ رێژیـ
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گەشـــەی سیاســـی هـــەر واڵت، الیـــەن و حیزبێـــک پێوەندیـــی ڕاســـتەوخۆی 

ـــەرەکیی  ـــەی س ـــژاردن کۆڵەک ـــە هەڵب ـــە، چوونک ـــەوە هەی ـــی هەڵبژاردن ـــە پرس ب

ــۆ  ــە بـ ــەردەمیانە، هۆکارێکـ ــت و سـ ــی تەندروسـ ــییە. هەڵبژاردنـ دێمۆکراسـ

ـــیی  ـــەی سیاس ـــە و پێکهات ـــە بەدەن ـــازە ب ـــی ت ـــینی گیان ـــن و بەخش زیندوڕاگرت

ـــی  ـــۆژی و کێبڕکێ ـــی، تێکنۆل ـــەردەمی خێرای ـــە س ـــتە ک ـــەردەمی ئێس واڵت. س

دەوڵەتانـــە، هەڵبـــژاردن و گۆڕینـــی سیســـتەمی سیاســـی چەنـــد ســـاڵ 

جارێـــک، بـــە واتـــای گۆڕینـــی موتـــۆری حەرەکەتـــی ئـــەو ماشـــینەیە کـــە 

ـــازاد  ـــدا ئ ـــەر واڵتێک ـــە ه ـــژاردن ل ـــدارە. هەڵب ـــدا بەش ـــی نێودەوڵەتی ـــە کێبڕکێ ل

و دێمۆکراتیـــک بێـــت، بێگومـــان لەوێـــدا ڕووداو و پێشـــهاتەگەلێکی وەک 

ـــەوە  ـــەم دەبێت ـــکاڵ و... ک ـــاوەری و ڕادی ـــەرهەڵدانی جەم ـــۆڕش و س ـــا، ش کودیت

ـــەن و  ـــوو الی ـــدا هەم ـــی دێمۆکراتیک ـــە کەش ـــادات. ل ـــەت ڕوو ن ـــەوەی ق ـــان ئ ی

ـــەی  ـــە پرۆس ـــدارییان ل ـــن و بەش ـــی خۆدەرخس ـــاوازەکان دەرەتان ـــە جی دەنگ

ـــەوە.  ـــە پێش ـــۆ دێت ـــدا ب ـــیی واڵت سیاس

ئەحزابی کوردی و پرسی هەڵبژاردن لە 

کۆماری ئیسالمیدا

کۆسااڵن
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واڵتانـــی جیهانـــی ســـێهەم کـــە ئێرانیـــش لـــە ناوەڕاســـتی ئـــەو 

قەوارەیەدایـــە، هەموویـــان تایبەمتەندیـــی هاوبـــەش و وەک یەکیـــان هەیـــە، 

ـــران  ـــیی ئێ ـــژووی سیاس ـــە مێ ـــژاردن ل ـــەی هەڵب ـــی رشۆڤ ـــە کورت ـــرەدا ب ـــە لێ ک

ـــیی  ـــی سیاس ـــی ئەحزاب ـــا کاریگەری ـــن. هەروەه ـــامیدا دەکەی ـــاری ئیس و کۆم

ـــاس.  ـــەر ب ـــە ب ـــژاردن دەخەین ـــاران و هەڵب ـــی ت ـــە ڕێژیمەکان ـــەبارەت ب ـــورد س ک

ژێئۆپۆلیتیکـــی هـــەر واڵتێـــک، ڕۆڵـــی گرنگـــی لـــە دیاریکردنـــی شـــوناس 

ـــی  ـــیی واڵت ـــای سیاس ـــە. جوغرافی ـــەدا هەی ـــەو واڵت ـــیی ئ ـــی سیاس و چییەت

ــییەکانیەتی.  ــەاڵتە سیاسـ ــۆری دەسـ ــەری جـ ــتیدا دیاریکـ ــە ڕاسـ ــران لـ ئێـ

باندەشـــتیی )فـــات( ئێـــران وەک ســـایتێکی بڕیـــاردەر، ئاقـــاری سیاســـەت 

ـــەو  ـــییەکانی ئ ـــە سیاس ـــاری دەکات. حکوومەت ـــتدا دی ـــی ناوەڕاس ـــە ڕۆژهەاڵت ل

واڵتـــە بێجگـــە لـــە پێوەندییـــە فەرمییەکانیـــان لەگـــەڵ واڵتانـــی جیهانـــدا، 

شـــاکان و بەرپرســـانی بـــااڵ وەک شـــەخس پێوەندیـــی جیاوازتـــر و نەهێنییـــان 

بـــە دامـــودەزگا تایبەتەکانـــی واڵتانـــەوە هەبـــووە و هەیـــە. بەهـــۆی ئـــەوەی کـــە 

خۆســـەپاندنی شـــا و ئاخونـــدەکان هـــەر لـــە ســـەرەتاوە زۆرەملـــێ و نـــاڕەوا 

بـــووە، ئیـــرت بـــە جۆرێـــک پێویســـتیان بـــە دەســـتێکی دەرەکییـــە کـــە پێگـــە 

و بەرژەوەندیـــی خۆیـــان و دامـــودەزگا سیاســـییەکەیان بپارێزرێـــت. بەپێـــی 

ـــەوارەوە  ـــەو ق ـــران ب ـــی ئێ ـــی واڵت ـــە بوون ـــن ک ـــن بڵێی ـــە دەتوانی ـــە ئێم ـــەو فاکت ئ

ـــتا  ـــە هێش ـــەی ناوچەک ـــەو ژاندارم ـــکا ئ ـــتە، چوون ـــان پێویس ـــی جیه ـــۆ واڵتان ب

مەمئورییـــەت و ئەرکـــە پـــێ ســـپێردراوەکانی ســـەبارەت بـــە ڕۆژهەاڵتـــی ناویـــن 

تـــەواو نەبـــووە. ســـەقامگیربوونی دێمۆکراســـی لـــە ئێـــران تەنیـــا بـــە 

ـــت.  ـــەدی دێ ـــە ب ـــەو جوغرافیای ـــبوونی ئ دابەش

ـــام  ـــران ئەنج ـــە ئێ ـــەبارەت ب ـــتی س ـــاڵو و زانس ـــەوەی بەرب ـــەر خوێندن ئەگ

بدرێـــت، بێگومـــان بابەتـــی هەڵبـــژاردن تەنیـــا گەمەیەکـــی سیاســـیی 

ـــرن.  ـــی لێوەردەگ ـــتی کەڵک ـــروڕای گش ـــی بی ـــۆ هەڵخەڵەتاندن ـــە ب ـــە ک مندااڵنەی

لـــە ســـەردەمی شـــادا ســـەرەڕای هەبوونـــی ئەحزابگەلێکـــی سیاســـی لـــە 

ــی  ــە هەڵبژاردنـ ــەبارەت بـ ــەری سـ ــی سەرتاسـ ــەت هەڵبژاردنێکـ ــدا قـ ئێرانـ

ســـەرکۆماری بەڕێـــوە نەچـــووە، بەڵکـــوو تەنیـــا لـــە ئاســـتی پارلەمانێکـــی 

کـــەم دەســـەاڵت و بەســـرتاوە بـــە شـــای ئێـــران هەڵبـــژاردن بـــە نیوەچڵـــی 



120
خاکەلێوەی  ٢٧٢١

ـــدا هەندێـــک چاکســـازیی  ـــە ئێران ـــوە دەچـــوو. دەســـەاڵتی »موســـەدیق« ل بەڕێ

ــای  ــی شـ ــاری ماڵیـ ــەاڵت و بـ ــتی دەسـ ــە بەڕاسـ ــەوە کـ ــی لێکەوتـ ئابووریـ

بەرتەســـک کـــردەوە. بـــە میللـــی و جەماوەریکردنـــی ســـەنعەتی نـــەوت 

ـــران، چوونکـــە هـــەم دەســـتی  ـــۆ شـــای ئێ ـــوو ب بەڕاســـتی شکســـتێکی گـــەورە ب

ـــران  ـــە خەڵکـــی ئێ ـــدا نەهێشـــت و هـــەم ورەی ب ـــەی واڵت ـــو گەنجین شـــای لەنێ

دا.

ــرت  ــە پێشـ ــە، واتـ ــامیدا »انتصابات«ییـ ــاری ئیسـ ــە کۆمـ ــژاردن لـ هەڵبـ

کەســـەکان بـــۆ پۆســـتە بـــااڵکان دیـــاری کـــراون و دواتـــر بـــە هەڵبژاردنـــی 

ـــە  ـــتییەکان ل ـــە گش ـــێ دەدەن. هەڵبژاردن ـــەرعییەتی پ ـــی و ش ـــە، ڕەوای فۆرماڵیت

کۆمـــاری ئیســـامیدا هـــەر چەنـــد ســـاڵ جارێـــک بـــۆ هەڵبژاردنـــی »ســـەرکۆماری 

ــا  ــە جیـ ــرەگان« بـ ــان و خوبـ ــی پارملـ ــار و دێ« و »نوێنەرانـ ــورای شـ و شـ

ـــاری  ـــی لەب ـــتی کاریگەری ـــە ڕاس ـــە ب ـــە جەنجاڵ ـــەو پرۆس ـــت. ئ ـــوە  دەچێ بەڕێ

ـــەکردنی  ـــە چەواش ـــا ب ـــووە و هەروەه ـــاوەر هەب ـــی  جەم ـــی و مەعنەوی دەروون

ـــی  ـــەاڵتی ویایەت ـــی دەس ـــۆ کۆڵەکەکان ـــە ب ـــزم ک ـــتێکی ن ـــا ئاس ـــتییەکان ت ڕاس

ـــد  ـــان داوە. هـــەر چەن ـــی بەشـــداریی خەڵکی ـــت، دەرەتان ـــد نەبێ فەقـــێ زیامنەن

ـــاراوە  ـــی ش ـــرت و چاوەدێری ـــش فیل ـــەت گوندێکی ـــورای تەنان ـــە ش ـــەبارەت ب س

ـــە هەڵبژێرانـــی  ـــەکان ســـەبارەت ب ـــەاڵم دەرەتـــان و ئازادییـــە ڕێژەیی هەیـــە، ب

نوێنەرانـــی پارملـــان و شـــوراکان بـــەو هۆیەوەیـــە کـــە خەڵکـــی لـــە گەندەڵییـــەکان 

ـــەوە  ـــراوە خەڵکیان ـــەو هەڵبژێ ـــگای ئ ـــە ڕێ ـــن و ل و کەمایەســـییەکانەوە تێوەگلێن

ـــی  ـــن و پردێک ـــاوەر بگەیەن ـــە جەم ـــەکان ب ـــدە دەوڵەتیی ـــۆرگان و ناوەن ـــی ئ دەنگ

ـــەن.  ـــت بک ـــدا دروس ـــەڵ خەڵک ـــادی لەگ ـــەوی و م ـــی مەعن پێوەندی

ئیختیـــارات و ئەرکەکانـــی بەربژێـــرەکان هـــەر لـــە ســـەرەتاوە دیاریکـــراو 

ـــە دەســـتەبەندیی  ـــۆ منوون ـــدەکرێت. ب ـــی گۆش ـــە گەندەڵ و ناتەندروســـتە و ب

ــان و  ــەری پارملـ ــی نوێنـ ــە هەڵبژاردنـ ــەر لـ ـــی بـ ـــی و وەزارەتخانەی ئۆرگان

شـــوڕاکان بـــە شـــێوەی نهێنـــی ئەنجـــام دەدرێـــت و دابەشـــکارییەکان بـــە 

ـــەت  ـــە تایب ـــەکان ب ـــی تاک ـــەرکەوتنی هەڵبژاردن ـــەر س ـــەری لەس ـــتی کاریگ ڕاس

لـــە هەڵبژێرانـــی نوێنەرانـــی مەجلیـــس و شـــوڕای شـــارەکاندا هەیـــە.

ـــی  ـــی چین ـــو و گوزەران ـــپرزەی بژێ ـــی ش ـــووری و دۆخ ـــی ئاب ـــێ بەرنامەی ب
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ــی )  ــداریی ڕێژەیـ ــۆ بەشـ ــە بـ ــتی هاندەرێکـ ــە ڕاسـ ــگا، بـ ــوارووی کۆمەڵـ خـ

نســـبی( خەڵـــک لـــە پرۆســـەی هەڵبژاردنـــدا. دۆخـــی ئابووریـــی واڵت و 

ـــۆری  ـــۆ ڕانتخ ـــی ب ـــدا دەرەتان ـــی تایبەت ـــەر چینگەل ـــک بەس ـــبوونی خەڵ دابەش

و گەندەڵـــی لەبـــار کـــردووە، و کەســـانی نەفـــس نـــزم بـــۆ دەستپێڕاگەیشـــن بـــە 

ـــی  ـــن. بازاڕگەرمی ـــەکان دەب ـــەی هەڵبژاردن ـــداری پرۆس ـــارە بەش ـــەرمایە و پ س

هەڵبـــژاردن بـــۆ ڕێژیـــم زۆر ئاســـانە و بەپێـــی هەلومەرجـــی ناوچـــە و شـــارەکان 

ـــی  ـــە زمان ـــو پێکهات ـــە لەنێ ـــۆ منوون ـــدا دەکات. ب ـــو بەربژێرەکان ـــژی لەنێ بازاڕتی

ـــەزە  ـــەکان، ڕەگ ـــی و مەزهەبیی ـــە دین ـــەکان، پێکهات ـــۆز و خێڵ ـــەکان، ه و زاراوەیی

ـــژراو دەکات.  ـــۆ داڕێ ـــە ب ـــی بەرنام ـــاو( و... کێبڕکێ ـــاوازەکان )ژن و پی جی

ــی  ــدا باسـ ــی هەڵبژاردنـ ــە کاتـ ــی  لـ ــە تایبەتـ ــتان بـ ــە کوردسـ لـ

ــە،  ــەرەکیی خەڵکـ ــە ئامانجـــی سـ ــەری کـ ــیۆناڵیزم و نەتەوەگـ ناسـ

لەالیـــەن هەلپەرســـتانەوە پـــەرە دەســـتێنێت. بـــۆ کاندیـــد و بەربژێـــرەکان 

مـــەرج نییـــە لـــە چ بوارێکـــدا خوێندوویانـــە یـــان خوێندەوارییـــان هەیـــە، 

ــاوان  ــەری و تـ ــینەی کەیفـ ــۆ و نەبوونـــی پێشـ ــوو بڕوانامەیەکـــی زانکـ بەڵکـ

ــران.  ــۆ وەرگیـ ــە بـ ــی بەسـ ــی فەقێـ ــڵی ویایەتـ ــە ئەسـ ــاوەڕ بـ ــر بـ و دواتـ

لێپرســـینەوە بـــۆ تەحریـــم و بەشـــداری نەکـــردن ســـەبارەت بـــەو کەســـانە 

ـــدان،  ـــی دەوڵەتی ـــە ئۆرگانێک ـــدن ل ـــای دامەزران ـــە تەم ـــە ب ـــت ک ـــام دەدرێ ئەنج

ئەگینـــا ڕێژیـــم بـــۆی گرینـــگ نییـــە کـــە کـــێ بەشـــداری دەکات یـــان نـــە. 

ــدا  ــر چاوەدێریـــی چاوەدێرانـــی نێونەتەوەییـ ــدا لەژێـ ــە ئێرانـ ــژاردن لـ هەڵبـ

ـــی  ـــە کات ـــەوە ل ـــی میدیایی ـــی دەزگای زەبەالح ـــۆی بوون ـــا بەه ـــە و هەروەه نیی

هەڵبژاردنەکانـــدا جۆرێـــک جەنجاڵـــی و شـــۆر و شـــۆق دروســـت دەکات کـــە 

هەمـــووی ئەندازیـــاری کـــراوە.

ــار  ــوو شـ ــە هەمـ ــرە لـ ــتان جیاوازتـ ــە کوردسـ ــژاردن لـ ــەی هەڵبـ پرۆسـ

و ناوچەکانـــی ئێـــران. خەباتـــی ئازادیخوازانـــەی خەڵکـــی کوردســـتان 

بـــە پێشـــەنگایەتی ئەحزابـــی کـــوردی بـــە ڕاســـتی جۆرێـــک ڕۆشـــنبیریی 

سیاســـی و نەتەوەیـــی لـــە نـــاو جەمـــاوەردا دروســـت کـــردووە کـــە بێجگـــە 

لـــە پرۆســـەگەلی وەک هەڵبـــژاردن تەنانـــەت خـــودی دەســـەاڵتی ناوەنـــدی 

لەژێـــر پرســـیاری ڕەواییدایـــە. خەڵکـــی کوردســـتان لـــە هەمـــوو بوارێکـــی 
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ــەق  ــاندان و...( دەرحـ ــی و خۆپیشـ ــداری، مەدەنـ ــی چەکـ ــدا )خەباتـ نواندنـ

بـــە دەســـەاڵتی ئاخونـــدەکان ڕێفرانـــدۆم و گشتپرســـیی ئەنجـــام داوە و 

ـــژەی  ـــاکان ڕێ ـــوو دات ـــی هەم ـــت. بەپێ ـــتییە دەزانێ ـــەو ڕاس ـــش ب ـــی تارانی ڕێژیم

ـــە  ـــر ل ـــرت و الوازت ـــتان کەم ـــە کوردس ـــژاردن ل ـــی هەڵب ـــداری و گەرموگوڕی بەش

ناوچەکانـــی تـــرە. 

هەمـــوو  لـــە  ڕیفورمخـــواز  الیەنـــی  دەنگهێنانـــی  کوردســـتاندا  لـــە 

ـــی  ـــە خەڵک ـــدارە، چوونک ـــێکی کێش ـــان باس ـــدا دیس ـــی هەڵبژاردن کێبڕکێیەکان

بەشـــداربووی پرۆســـەی هەڵبـــژاردن لەنێـــوان بەنـــاو هـــەر دوو باڵـــی 

بەشـــداربوودا، دەنگیـــان بـــە ڕیفورمخـــوازان داوە و بێزاریـــی خۆیـــان لـــە ئەســـڵی 

ـــەت  ـــەاڵت ق ـــە دەس ـــەبارەت ب ـــک س ـــی خەڵ ـــێ باوەڕی ـــوە. ب ـــەت دەربڕی ویای

پینـــە نابێـــت، بـــەاڵم بەرزڕاگرتنـــی ڕۆشـــنبیری خەڵکـــی، دەبـــێ بـــەردەوام 

کاری لەســـەر بکرێـــت. ئەحزابـــی کـــوردی بەگشـــتی و ڕاســـانییان 

ــەی  ــەو قۆناخـ ــی ئـ ــە هەڵبژاردنـ ــەبارەت بـ ــێ سـ ــی دەبـ بەتایبەتـ

ئێـــران شـــێلگیرتر، یەکگرتووتـــر و ســـەردەمیانەتر ڕۆشـــنگەری بـــۆ 

ــۆ  ــەش بـ ــی هاوبـ ــێ کارگرووپـ ــتاوە دەبـ ــە ئیسـ ــەر لـ ــەن. هـ ــم بکـ تەحریـ

ـــی  ـــت. ئەحزاب ـــەکان وەڕێ بخرێ ـــانۆگەریی هەڵبژاردن ـــتنەوەی ش ـــاڵ هێش بەت

ـــۆ بانگەشـــە  ـــز ب ـــی دامـــودەزگای بەهێ ـــی و نەبوون کـــوردی بەهـــۆی دوورە واڵت

ـــە  ـــان هەی ـــتاندا دەوری ـــتی کوردس ـــە ئاس ـــا ل ـــژاردن، تەنی ـــی هەڵب دژی منایش

ـــکا  ـــە، چون ـــان نیی ـــچ کاریگەرییەکی ـــران هی ـــی ئێ ـــۆ جەمـــاوەری بەرین ـــرت ب و ئی

بەردەنگیـــان تەنیـــا خەڵکـــی ڕۆژهەاڵتـــە. نەبوونـــی زمانێکـــی هاوبـــەش 

ــە  ــە لـ ــە کـ ــەرەکیی دیکەیـ ــارێکی سـ ــەش خەسـ ــاری هاوبـ ــەت بڕیـ و تەنانـ

ـــە  ـــەدا ب ـــەم قۆناخ ـــە ل ـــن ک ـــرناوە و هیواداری ـــرت بی ـــدا پێش ـــی ڕۆژهەاڵت ئەحزاب

ـــەواوی  ـــە ت ـــتی ب ـــەک هەڵوێس ـــی و ی ـــاوکاری، یەکدەنگ ـــدی ه ـــی ناوەن هەبوون

بـــاڵ بـــە ســـەر دۆخەکـــەدا بکێشـــێت. 
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ــه  ــت بـ ــه رصاحـ ــران بـ ــی ایـ ــون اساسـ ــه در قانـ ــا اینکـ بـ

مســـاله والیـــت فقیـــه مطلقـــه اشـــاره شـــده و بنابـــر ایـــن 

اصـــل »ولـــی فقیـــه« مرکـــز متـــام تصمیـــامت و اختیـــارات 

اســـت، چـــرا تاکنـــون جمهـــوری اســـالمی ایـــران در چیدمـــان 

شـــب بازی  خیمـــه  بـــه  همچنـــان  خـــود  مهره هـــای 

انتخابـــات پنـــاه می بـــرد و بنـــام مـــردم، انتصابـــات خـــود 

را انجـــام می دهـــد؟

ببینیـــد »دموکراســـی« و مشـــارکت اجتامعـــی مهمرتیـــن امـــر سیاســـی 

میـــان نظام هـــای مبتنـــی بـــر توتالیتاریســـم و همچنیـــن نظام هـــای 

دموکرتیـــک اســـت. منتهـــی نظام هـــای توتالیـــرت، دموکراســـی را در جهـــت 

ــدرت و مرشوعیت گردانـــی سیاســـی  ــودن قـ ــه منـ ــاد و قبضـ رسکـــوب، انقیـ

خـــود بـــکار می برنـــد، امـــا نظام هـــای دمکراتیـــک  اقتـــدار سیاســـی ناشـــی 

از نظـــام صندوق هـــای رای را در جهـــت حاکمیـــت قانـــون و توزیـــع قـــدرت 

جمهوریت بوسیله رشع به گروگان گرفته 

شده و هر امر سیاسی را در خدمت تئوکراسی 

مبتنی بر نظر رهربیت دینی خالصه می کند

 پەڕاو کوردستانی:

گفتگو: شهرام میرزایی
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مـــرشوع بـــرای جلوگیـــری از فســـاد طوالنـــی مـــدت آن بـــه خدمـــت می گیرنـــد. 

ـــروه  ـــرد و گ ـــه ف ـــم ب ـــه قائ ـــامی ک ـــوری اس ـــد جمه ـــرتی مانن ـــام  توتالی ـــذا نظ ل

محـــدود و مشـــخصی از نخبـــگان نظامـــی و سیاســـی اســـت بـــرای ادامـــه 

ــازی  ــت  سـ ــد مرشوعیـ ــی، نیازمنـ ــی و بین املللـ ــطح داخلـ ــتم در سـ سیسـ

اســـت و ایـــن  مرشوعیـــت ســـازی را از طریـــق صندوق هـــای رای پیگیـــری 

ـــوب  ـــارج از چارچ ـــه خ ـــده ک ـــت ش ـــی و مدیری ـــل مهندس ـــن عم ـــد. در ای می کن

ــی  ــد و ناقصـ ــی نیم بنـ ــب دموکراسـ ــاب و در قالـ ــه ی آزادی انتخـ و درومنایـ

ـــاس  ـــر اس ـــام ب ـــده و نظ ـــض ش ـــاب تعوی ـــا انتص ـــاب ب ـــگاه انتخ ـــت، جای اس

ـــویی را  ـــراد همس ـــد و اف ـــش می زن ـــه گزین ـــت ب ـــی« دس ـــراس سیاس ـــدل »ه م

ـــوژی  ـــده ایدئول ـــه چکی ـــه ب ـــد ک ـــرار می ده ـــش ق ـــش نخبگانی ـــه چرخ در گردون

حاکـــم بـــدل می شـــوند. اینجـــا آزادی کنـــش سیاســـی و نقـــد ســـاختاری 

ــتایش  ــد و سـ ــه و مـ ــیه رفتـ ــه حاشـ ــم بـ ــان هـ ــرای منتصبـ ــدرت بـ ــر قـ بـ

»والیت فقیـــه« شـــاکله دموکراســـی بـــه زنجیـــر گرفتـــه شـــده  در جمهـــوری 

اســـامی می گـــردد کـــه همچنـــان نیـــز ادامـــه دارد.

ملت هـــای ایـــران در قیـــام آبـــان ٩٦ و دی ٩٨ بـــا شـــعار 

»اصـــالح طلـــب اصولگـــرا دیگـــه متـــوم ماجـــرا« بـــه بیـــش 

ـــان  ـــی نش ـــه دو جناح ـــت در زمین ـــیرک حکوم ـــه س از دو ده

دادن خـــود پایـــان داد، بـــه نظـــر شـــام در انتخابـــات 

آینـــده ریاســـت جمهوری رژیـــم از چـــه ســـناریوئی بهـــره 

می بـــرد؟

ـــون اساســـی  ـــه قان ـــن پرســـش واجـــب اســـت نگاهـــی ب ـــه ای ـــرای پاســـخ ب ب

ـــر رشع و  ـــم  ب ـــامی ه ـــوری اس ـــون جمه ـــم. قان ـــامی بیاندازی ـــوری اس جمه

ـــیله  ـــت بوس ـــع جمهوری ـــت. در واق ـــده اس ـــتوار ش ـــی اس ـــوق مدن ـــر حق ـــم ب ه

رشع بـــه گـــروگان گرفتـــه شـــده و امـــر سیاســـی-مدنی نیـــز در چهارچـــوب 

یـــک  اختاپـــوس چنـــد رنـــگ و  عظیـــم  الجثـــه ای بنـــام »والیـــت فقیـــه« محصـــور 

شـــده اســـت کـــه هـــر امـــر سیاســـی را در خدمـــت تئوکراســـی مبتنـــی بـــر 

ـــه ای  ـــای خامن ـــارض آق ـــال ح ـــد. در ح ـــه می کن ـــی خاص ـــت دین ـــر رهربی نظ

و دســـتگاه دینـــی اش »جمهوریـــت ایـــران« کـــه ناظـــر بـــر آراء مردمـــی در 

امر سیاسی-مدنی 

نیز در چهارچوب 

یک  اختاپوس 

چند رنگ و  عظیم  

الجثه ای بنام 

»والیت فقیه« 

محصور شده است 

که هر امر سیاسی 

را در خدمت 

تئوکراسی مبتنی 

بر نظر رهربیت 

دینی خالصه 

می کند
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انتخاباتـــی آزاد اســـت را بوســـیله قانـــون اساســـی، متناقـــض بـــا اصـــول 

ـــب  ـــه و اصاح طل ـــارت گرفت ـــه اس ـــو، ب ـــی همس ـــای نظام ـــک و نیروه دموکراتی

و اصولگـــرا در آن نقـــش چندانـــی ندارنـــد، بلکـــه بصـــورت مســـتقیم و غیـــر 

ـــات  ـــد انتخاب مســـتقیم رشعیـــت نظـــام  سیاســـی را بوســـیله ابزارهایـــی هامنن

ـــه  ـــد. در قضی ـــروز می کنن ـــه( ب ـــی)وزارت خارج ـــی خارج ـــتگاه دیپلامس و دس

ـــال  ـــی س ـــات پارملان ـــم در انتخاب ـــه رژی ـــور ک ـــز هامنط ـــرشو نی ـــات پی انتخاب

9۸ از آن بهـــره بـــرد، مشـــارکت پاییـــن  سیاســـی را وســـیله ای در جهـــت 

ـــات  ـــرای مقام ـــر ب ـــه دیگ ـــن بره ـــد. در ای ـــوتر می دان ـــای همس ـــاب نیروه انتص

ـــام  ـــظ نظ ـــه حف ـــدارد بلک ـــت ن ـــکوه اولوی ـــارکت پرش ـــامی مش ـــوری اس جمه

ـــی  ـــال 9۸ برخ ـــی س ـــاب پارملان ـــه در انتخ ـــت همچنانک ـــائل اس ـــم مس از اه

ـــدی  ـــز ب ـــن چی ـــه مشـــارکت پایی ـــد ک ـــه نظـــام  اعـــام کردن از مســـئوالن  عالیرتب

نیســـت و عیـــن دموکراســـی اســـت و  فرانســـه و کشـــورهای اروپایـــی نیـــز 

از مشـــارکت سیاســـی پایینـــی در انتحابـــات برخوردارنـــد ولـــی نظامشـــان 

ـــرای  ـــود را ب ـــامی خ ـــوری اس ـــت جمه ـــت! در حقیق ـــردم اس ـــه رای م ـــم ب قائ

مشـــارکت سیاســـی پاییـــن مـــردم آمـــاده کـــرده و در مهـــره گزینـــی خـــود 

بدنبـــال مهـــره ی اصولگـــرای همســـویی اســـت چـــرا کـــه در حـــال حـــارض 

مجلـــس در دســـت نیروهـــای همســـوتر و تغییـــر در دولـــت جدیـــد آمریـــکا 

نیـــز رشایـــط را بـــرای ادامـــه سیاســـت های پیشـــین جمهـــوری اســـامی 

ـــت. ـــرده اس ـــم ک فراه

ــان  ــد کرماشـ ــتان هامننـ ــتان های کوردسـ ــی از اسـ در برخـ

لحـــاظ  از  بافتـــی  تنـــوع  بـــر  عـــالوه  مـــا  ارومیـــه،  و 

ـــیعه  ـــون ش ـــب همچ ـــدد مذاه ـــا تع ـــوردی و ی ـــای ک گویش ه

و ســـنی و یارســـان، شـــاهد حضـــور دو ملـــت )تـــرک و کـــورد( 

در کنـــار هـــم هســـتیم، جمهـــوری اســـالمی آیـــا توانســـته 

ـــه  ـــردم ب ـــاندن م ـــود در کش ـــع خ ـــه نف ـــوع ب ـــن تن ـــت از ای اس

ــربد؟ ــره بـ ــا بهـ ــای صندوق هـ پـ

ایـــن  مســـاله بیشـــرت در اســـتان ارومیـــه و شـــهرهای دو فرهنگـــی 

همچـــون  ارومیـــه، میانـــدوآب، ماکـــو، خـــوی و... دیـــده می شـــود. حاکمیـــت 
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ـــال 5۷،  ـــران در س ـــردم ای ـــاب م ـــدای انق ـــه از ابت ـــا برنام ـــدی و ب ـــورت ج بص

ــرای تحمیـــل حاکمیـــت  ــرده و بـ ــره بـ ــاله بهـ ــن  نواحـــی از ایـــن  مسـ در ایـ

ــد  ــا تاکیـ ــع بـ ــت. در واقـ ــرده اسـ ــکار بـ ــزی را بـ ــت تفرقه آمیـ ــود، سیاسـ خـ

ـــرک  ـــهروندان  ت ـــان ش ـــودی از می ـــای خ ـــذب مهره ه ـــب و ج ـــر مذه ـــر عن ب

ـــی  ـــور سیاس ـــورد از ام ـــهروندان ک ـــدن  ش ـــیه ران ـــه حاش ـــرتل و ب ـــعی در کن س

ـــواره  ـــا هم ـــت. کورده ـــوده اس ـــق ب ـــم  موف ـــادی ه ـــد زی ـــا ح ـــته و ت ـــی داش و مدن

بعنـــوان گـــروه ملـــی کـــه از لحـــاظ سیاســـی سازماندهی شـــده تر هســـتند، 

در مقابـــل سیاســـت امحـــاء و تبعیـــض و ظلـــم و زور جمهـــوری اســـامی، 

عـــاوه بـــر مبـــارزه سیاســـی-نظامی از مشـــارکت سیاســـی نیـــز در نظـــام 

انتصابـــی جمهـــوری اســـامی رس بـــاز می زننـــد و مرشوعیت بخشـــی بـــه 

جمهـــوری اســـامی را خطـــای فاحـــش سیاســـی و اســـرتاتژیک می داننـــد. 

ـــرت  ـــارکت بیش ـــورد و مش ـــهروندان ک ـــن ش ـــارکت پایی ـــث مش ـــل باع همین عام

ـــا و  ـــق کورده ـــه در ح ـــی ک ـــتم مل ـــد س ـــر چن ـــت. ه ـــده اس ـــرک  ش ـــهروندان ت ش

ـــر  ـــدل ب ـــی و ج ـــت مذهب ـــا سیاس ـــت ام ـــر نیس ـــم از یکدیگ ـــود ک ـــا می ش ترک ه

رس تـــرک یـــا کـــورد  بـــودن هویـــت شـــهرها، عامـــل مهمـــی در مشـــارکت فراونـــرت 

ترک هـــا در انتخابـــات اســـت کـــه ریشـــه تاریخـــی دارد و باعـــث می شـــود 

ـــه  ـــل ب ـــت تبدی ـــن  سیاس ـــد و ای ـــی برون ـــیه سیاس ـــه حاش ـــرت ب ـــا بیش کورده

پاشـــنه آشـــیل مبـــارزه کوردهـــا و ترک هـــا علیـــه رژیـــم شـــده اســـت.

ــویی و  ــورد از سـ ــن مـ ــتان در ایـ ــزاب کوردسـ ــه احـ وظیفـ

همچنیـــن وظیفـــه فعالیـــن سیاســـی و فرهنگـــی داخـــل 

ـــان  ـــاله و پای ـــن مس ـــار ای ـــردن ب ـــی ک ـــرای خنث ـــتان ب کوردس

ــع  ــه نفـ ــوع بـ ــن موضـ ــم از ایـ ــتفاده رژیـ ــه سواسـ دادن بـ

ــود چیســـت؟ خـ

ـــی  ـــکار و پنهان ـــای آش ـــد کارکرده ـــورد می توانن ـــزاب ک ـــی اح ـــورت عمل بص

ــت  ــد تقویـ ــزاب می توانـ ــان احـ ــرد پنهـ ــد. کارکـ ــا کننـ ــه ایفـ ــن قضیـ در ایـ

و تربیـــت نیروهـــای سیاســـی بـــرای ورود در انتخابـــات و ایجـــاد صـــدای 

سیاســـی در درون دســـتگاه های رژیـــم ایـــران در جهـــت منافـــع ملـــی 

کوردهـــا باشـــد کـــه آن  هـــم امـــر دشـــواری اســـت. در بعـــد کارکـــرد آشـــکار، 
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احـــزاب کـــورد می تواننـــد نقـــش روشـــنگر و آگاهـــی دهنـــده و دال مرکـــزی 

را در جهـــت مبـــارزه فکـــری، سیاســـی، نظامـــی علیـــه جمهـــوری اســـامی 

چـــه در داخـــل بوســـیله کادرهـــای مخفـــی و چـــه در ســـطح منطقـــه ای و 

ـــی  ـــوع آگاه ـــد. موض ـــش دهن ـــم افزای ـــن رژی ـــر ای ـــار ب ـــرای فش ـــی ب بین امللل

ـــت  ـــران از اهمی ـــردای ای ـــرای ف ـــورد ب ـــت ک ـــن مل ـــودن ذه ـــاده من ـــی و آم سیاس

بســـزایی برخـــوردار اســـت و ایـــن از گـــذرگاه ایجـــاد گفتـــامن جدیـــد سیاســـی 

ــل  ــورد حاصـ ــای کـ ــزاب و جریان هـ ــان احـ ــوردی میـ ــوگ کوردی-کـ و دیالـ

می شـــود. واجـــب اســـت احـــزاب کـــورد هـــر چـــه رسیعـــرت کنگـــره ملـــی 

رشق کوردســـتان را بـــا حضـــور همـــه جریان هـــا برگـــزار کننـــد و موضـــوع 

ـــه  ـــور هم ـــا حض ـــی ب ـــره مل ـــد. کنگ ـــدی بگیرن ـــرون را ج ـــان در بی ـــاد پارمل ایج

جریان هـــا و افـــراد مســـتقل می توانـــد در موضوعـــی همچـــون انتخابـــات 

رویکـــرد واحـــدی اخـــذ کنـــد و فضـــای سیاســـی کوردســـتان و نحـــوه برخـــورد 

ـــی  ـــای سیاس ـــدر فض ـــر ق ـــد. ه ـــی منای ـــی را جهت ده ـــات سیاس ـــا موضوع ب

ـــورد  ـــی ک ـــه مدن ـــع آن جامع ـــه تب ـــود، ب ـــزه ش ـــورد دموکراتی ـــات ک ـــان جریان می

ـــد.  ـــد ش ـــارکتجوتر خواه ـــر و مش ـــده  تر، آگاه ت ـــازماندهی ش ـــز س ـــل نی در داخ

ـــورد  ـــی ک ـــی و مدن ـــای سیاس ـــل نیروه ـــارج و داخ ـــرد خ ـــازی رویک ـــر همس ب

ـــود صـــدای سیاســـی کوردهـــا  ـــادر خواهـــد ب ـــر اســـاس همـــکاری دوســـویه ق ب

ـــد. ـــر منای ـــه  محورت ـــر و مطالب ـــی را متحدت ـــر ایران ـــای دیگ ـــر جریان ه در براب

در پایـــان بـــرای شـــکل دادن بـــه یـــک تحریـــم فعـــال علیـــه 

خیمه شـــب بـــازی انتخابـــات در جمهـــوری اســـالمی چـــه 

راهـــکار یـــا راهکارهایـــی می تـــوان در پیـــش گرفـــت؟

ـــردم.  ـــاره ک ـــاله اش ـــا مس ـــورد ب ـــکار برخ ـــان و آش ـــرد پنه ـــه کارک ـــرت ب پیش

ـــران  ـــی ای ـــده سیاس ـــوص آین ـــد در خص ـــورد بتوانن ـــای ک ـــدر جریان ه ـــر چق ه

ــرت  ــند، بیشـ ــدی برسـ ــی و جمعبنـ ــق، نزدیکـ ــه توافـ ــران  بـ ــا در ایـ و کوردهـ

ـــازی  ـــب ب ـــون خیمەش ـــی همچ ـــش سیاس ـــر منای ـــود در براب ـــد ب ـــادر خواهن ق

انتخابـــات رویکـــرد واحـــدی اتخـــاذ کننـــد. مهـــم ایـــن  اســـت هـــم جامعـــه 

ــی  ــی سیاسـ ــور و آگاهـ ــد محـ ــول چنـ ــی حـ ــه حزبـ ــم  جامعـ ــی و هـ مدنـ

مشـــرتکی بـــه توافـــق برســـند. هـــر زمـــان کـــه یـــک جبهـــه متحـــد و قـــوی 

واجب است 

احزاب کورد هر 

چه رسیعرت 

کنگره ملی رشق 

کوردستان را 

با حضور همه 

جریان ها برگزار 

کنند و موضوع 

ایجاد پارملان در 

بیرون را جدی 

بگیرند
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ـــر  ـــار ب ـــرای فش ـــان ب ـــر فرهنگیش ـــی و تک ـــرام  سیاس ـــام و م ـــظ ن ـــا حف ـــا ب ام

جمهـــوری اســـامی در میـــان کوردهـــا ایجـــاد شـــود، بیشـــرت می تـــوان از 

ـــان  ـــه می ـــرف ب ـــات ح ـــارکت در انتخاب ـــا مش ـــم ی ـــرد تحری ـــرتاتژی و رویک اس

آورد. امـــروز دیگـــر جامعـــه سیاســـی کوردســـتان یـــک  جامعـــه آگاه اســـت و 

ــتان و  ــردم  کوردسـ ــال مـ ــر حـ ــری بـ ــات تاثیـ ــه انتخابـ ــد کـ ــوب می دانـ خـ

ـــاوت  ـــل متف ـــه دالی ـــتان ب ـــه کوردس ـــی از جامع ـــوز بخش ـــا هن ـــدارد ام ـــران ن ای

ــد  ــای رای می رونـ ــای صندوق هـ ــه پـ ــادی بـ ــی، اقتصـ ــی، اجتامعـ سیاسـ

ـــل اجتامعی-سیاســـی آن   ـــدی یـــک بدی ـــاد و مفصـــل بن ـــورت ایج کـــه در ص

ـــای جامعـــه  جمعیـــت رای دهنـــده هـــم همســـو و همـــگام  بـــا دیگـــر بخش ه

معـــرتض می شـــوند و مـــا می توانیـــم از جنبـــش و در نهایـــت انقـــاب 

سیاســـی حـــرف بـــه میـــان بیاوریـــم.

آیـــا مرکـــز همـــکاری احـــزاب کوردســـتان ایـــران می توانـــد 

ــه  ــد چـ ــتا بایـ ــد و در ایـــن راسـ ــا کنـ چنیـــن نقشـــی را ایفـ

ــع و  ــوت جامـ ــە بایکـ ــا بـ ــرد تـ ــش بگیـ ــتی را در پیـ سیاسـ

فعالـــی دســـت یابـــد؟

قطعـــا، مرکـــز همـــکاری احـــزاب کوردســـتانی قـــادر بـــه چنیـــن سیاســـتورزی 

اســـت، منتهـــی بایـــد بـــه اقدامـــات عملـــی روی آورنـــد و از تعلـــل و منافـــع 

کوچـــک محـــدود عبـــور کننـــد. بـــه نظـــر می رســـد بـــرای رســـیدن بـــه ایـــن 

هـــدف مـــا بـــا دو مشـــکل اصلـــی روبـــرو هســـتیم. اول، فراوانـــی احـــزاب و 

ـــکل  ـــک ش ـــران و دوم، ی ـــتان ای ـــه کوردس ـــوردی در پهن ـــی ک ـــته های سیاس دس

ـــران و کوردســـتان  ـــران و فـــردای ای ـــال ای ـــدگاه سیاســـی آن هـــا در قب ـــودن دی نب

ـــدن   ـــدود ش ـــتانی، مح ـــزاب کوردس ـــکاری اح ـــز هم ـــیل مرک ـــنه آش ـــت. پاش اس

ـــد  ـــه می طلب ـــت ک ـــران اس ـــتان ای ـــی کوردس ـــه و قدیم ـــا بدن ـــزب ب ـــد ح ـــه چن ب

ــا در  ــع کوردهـ ــدت منافـ ــه وحـ ــیدن بـ ــرای رسـ ــز بـ ــن مرکـ ــدگان ایـ گرداننـ

ـــد.  ـــاذ کنن ـــری اتخ ـــرتاتژی جدیدت ـــتان، اس ـــران و کوردس ـــی ای ـــردای سیاس ف

هویـــت سیاســـی مســـتقل کـــوردی در رشق کوردســـتان یـــک امـــر واجـــب و 

پذیرفتنـــی اســـت منتهـــی مـــا منی توانیـــم شـــهروندان را مجـــاب کنیـــم  کـــه 

حتـــام ایدئولـــوژی متعلـــق بـــه حـــزب و جریـــان مـــا را بپذیرنـــد و فضـــای 
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آزاد سیاســـی و فکـــری را از آن هـــا بگیریـــم کـــام آنکـــه هـــم ناسیونالیســـم 

و هـــم  سوسیالیســـم و مارکسیســـم، ایدئولوژی هـــای سیاســـی-فرهنگی 

ـــه مـــدد احـــزاب کـــوردی بومـــی شـــده اند و بوســـیله ای  ـــه ب ـــی هســـتند ک بیرون

ـــدل  ـــان مب ـــه اســـتعامر و اســـتبداد و زورگوی ـــارزه علی ـــرای آزادیخواهـــی و مب ب

گشـــته اند. لـــذا مـــا هرگـــز منی توانیـــم  بـــه جامعـــه بگوییـــم  شـــام نبایـــد 

تئـــوری »لیربالیســـم« یـــا »سوسیالیســـم« و یـــا منونەهـــا ی دگـــر مطـــرح شـــده 

ـــا  ـــه م ـــی را ب ـــن بینش ـــازه چنی ـــی اج ـــاز سیاس ـــای ب ـــه فض ـــد، بلک را نپذیری

منی دهـــد. بـــا وصـــف آن کـــه احـــزاب کـــوردی بصـــورت فعـــال و رســـمی در 

ـــا  ـــا مـــردم  ب ـــران فعـــال نیســـتند ت ســـطح شـــهرها و روســـتاهای کوردســـتان ای

منطـــق پراکتیکـــی و منـــش سیاسی شـــان بصـــورت مســـتقیم روبـــرو شـــوند 

ـــاد  ـــا ایج ـــد، ام ـــدا مناین ـــا پی ـــی آن ه ـــای سیاس ـــتی از روی ـــردم  درک درس و م

کمپلکـــت و دایـــره حضـــور احـــزاب در چارچـــوب مرکـــز همـــکاری احـــزاب 

کوردســـتان می توانـــد تبییـــن کننـــده روش و ســـیاق هـــر یـــک  از احـــزاب در 

فـــردای سیاســـی ایـــران  باشـــد. منتهـــی ایـــن فراوانـــی فکـــر و ایدئـــال سیاســـی 

و وابســـتگی فکـــری هـــر یـــک از جریان هـــا و احـــزاب سیاســـی کـــوردی در 

ــه  ــد تبدیـــل بـ ــتان، نبایـ ــه یکـــی از بخش هـــای کوردسـ ــتان بـ رشق کوردسـ

گـــره ای پیـــش راه در اولویـــت بـــودن منافـــع رشق کوردســـتان شـــود. بـــرای 

ـــس و  ـــزاری کنفران ـــد برگ ـــردم نیازمن ـــرض ک ـــرت ع ـــه پیش ـــور ک ـــکار هامنط این

ایجـــاد پارملـــان رشق کوردســـتان در غربـــت هســـتیم تـــا بـــا حضـــور همـــه 

ـــر رس  ـــد، ب ـــتمداران منتق ـــتقل و سیاس ـــراد مس ـــتان و اف ـــزاب رشق کوردس اح

ـــتان  ـــران و کوردس ـــردای ای ـــت در ف ـــی موق ـــات سیاس ـــرای حی ـــی ب ـــه راه نقش

ـــر  ـــا اگ ـــق برســـند. مطمئن ـــه تواف ـــدوم عمومـــی در کوردســـتان ب ـــان رفران ـــا زم ت

ـــز در  ـــان نی ـــام و کرماش ـــود و ای ـــته ش ـــرتاتژیک برداش ـــیع و اس ـــن  گام وس ای

ایـــن نقشـــه راه اضافـــه گردنـــد، جامعـــه چنـــد دســـت کوردســـتان نیـــز در 

ـــال  ـــوت فع ـــرای بایک ـــد و راه ب ـــع می گردن ـــی جم ـــت سیاس ـــک مرجعی ـــول ی ح

ــردد. ــم می گـ فراهـ
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ــاڵدا هەڵبژاردنـــی خولـــی ســـێزدەیەمی  لـــە کۆتایـــی بەهـــاری ئەمسـ

و  الدێ  و  شـــار  ئەنجومەنەکانـــی  شەشـــەمی  خولـــی  و  ســـەرکۆماری 

ــی  ــە قۆناغـ ــت. لـ ــوە دەچێـ ــس بەڕێـ ــی مەجلیـ ــوان خولـ ــی نێـ هەڵبژاردنـ

ــۆپێنن.  ــە دەشـ ــەم هەڵبژاردنانـ ــەوردی ئـ ــران بـ ــادا چاودێـ ــت – کۆرۆنـ پۆسـ

ــە  ــان وایـ ــران پێیـ ــاری ئێـ ــپۆڕانی کاروبـ ــە پسـ ــک لـ ــەش گەلێـ ــەڵ ئەمـ لەگـ

ـــم  ـــە ڕێژی ـــەوە هەی ـــەری ئ ـــت و ئەگ ـــەم دەبێ ـــە زۆر ک ـــەم هەڵبژاردن ـــداری ل بەش

ــەوە.  ــی ببێتـ ــری ڕەوایـ ــی زیاتـ ــەرووی قەیرانـ ڕووبـ

ئـــەوەی مەبەســـتی ئـــەم بابەتەیـــە، دیـــدی ئۆپۆزیســـیۆنی کـــوردی 

بـــۆ ئـــەم هەڵبژاردنەیـــە. پرســـیاری کاکڵـــی ئـــەم بابەتـــەش ئەمەیـــە: گەلـــۆ 

ئۆپۆزیســـیۆنی کوردســـتانی وەکـــوو زۆربـــەی جارانـــی پێشـــوو ئـــەم 

ـــی  ـــێوەی ڕێژەی ـــان بەش ـــت ی ـــگ بێ ـــود بێدەن ـــکات، یاخ ـــۆت ب ـــە بۆیک هەڵبژاردن

دنـــەی خەڵـــک بـــدا بەشـــداری بکـــەن؟ 

هەڵبژاردنەکانی ئێران:

سیاسەتی بایکۆت یان بەشداری؟

ڕۆژە مامەند
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کۆماری ئیسالمی: مۆدێلی ئاڵۆزی تۆتالیتاریانیزم 

ــی  ــتەمی ویایەتـ ــە سیسـ ــە بـ ــران کـ ــاری ئیســـامیی ئیـ ڕێژیمـــی کۆمـ

فەقـــێ دەنارسێـــت، بەنـــاو کۆمـــاری و ئیســـامییە. هەندێـــک لـــە پســـپۆڕان 

ـــن  ـــدا پۆلێ ـــە تۆتالیتارییانییەکان ـــی ڕێژیم ـــە توێ ـــە ل ـــەم ڕێژیم ـــە ئ ـــان وای پێی

ـــەروا  ـــە ه ـــەم پۆلێنکردن ـــەوا ئ ـــاوەڕەدان ک ـــەو ب ـــەش ل ـــی دیک ـــت. هەندێک دەکرێ

ـــەک  ـــۆزە، لەالی ـــە و ئاڵ ـــەک پێچک ـــا ڕادەی ـــەم ڕێژیمـــە ت ـــە ئ ـــە، چونک ئاســـان نیی

ئیســـامییە کـــە خـــۆی لـــە ویایەتـــی فەقێـــدا دەبینێتـــەوە و ئەمـــەش بریتییـــە 

ــی  ــەری، مەجلیسـ ــوو ڕێبـ ــابییەکانی وەکـ ــی و ئینتسـ ــە دەزگا نائینتیخابـ لـ

خوبرەگانـــی ڕەهبـــەری، شـــورای نیگەهبـــان و تـــاد. لەالیەکیـــش کۆمارییـــە 

کـــە خـــۆی لـــە دەزگا هەڵبژاردەییەکانـــی وەکـــوو: ســـەرکۆماری، مەجلیســـی 

شـــورای ئیســـامی و شـــوراکانی شـــار و الدێـــدا دەبینێتـــەوە. 

ــتاتیکە و  ــی سـ ــە الیەکـ ــەم ڕێژیمـ ــتەی دووەم، ئـ ــدی دەسـ ــی دیـ بەپێـ

الیەکیشـــی دینامیکـــە. واتـــە الیەکـــی ئیســـامی – ویایەتـــی فەقێیـــە 

ــیکاریی  ــە شـ ــە. بۆیـ ــاری و ئینتخابییـ ــش کۆمـ ــابییە و الیەکیـ ــە ئینتسـ کـ

ئـــەم ڕێژیمـــە تـــا ڕادەیـــەک ســـەختە. لەگـــەڵ ئەمـــەش هـــەردوو گرووپـــی 

ـــە و جۆرێـــک  ـــەم ڕێژیمـــە دێمۆکراتـــی نیی ـــەدان کـــەوا ئ ـــەو بڕوای ـــەرەوان ل لێکۆڵ

لـــە تۆتالیتاریانـــی ئاوتۆکراتییـــە کـــەوا لـــە پلەکانـــی ســـەرەوە بـــە تونـــدی 

ـــە.  ـــی تێدای ـــی ئینتخاب ـــک دەرەتان ـــی خـــوارەوەدا کەمێ ـــە پلەکان ئینتســـابی و ل

کۆماری ئیسالمی: قەیرانی ڕەوایی 

ئەگـــەر دواهەمیـــن هەڵبـــژاردن بـــە پێـــوەر وەربگریـــن کـــەوا هەڵبژاردنـــی 

ـــەوە  ـــوو، ئ ـــوە چ ـــردوو بەڕێ ـــاڵی راب ـــوو و س ـــامی ب ـــورای ئیس ـــی ش مەجلیس

شـــیامنە دەکرێـــت ڕێـــژەی بەشـــداربوون زۆر لـــە کەمـــی بـــدات. پســـپۆڕان 

ئـــەم بەشـــداری نەکردنـــە بـــۆ کۆمەڵێـــک هـــۆکار دەگێڕنـــەوە کـــە بریتیـــن 

لەمانـــەی خـــوارەوە: 

ــی  ــەردوو باڵـ ــی هـ ــە وادە و بەڵێنەکانـ ــدەران بـ ــی دەنگـ ــاوەڕی قووڵـ بێبـ

ئیســـاڵح تەڵـــەب و ئوســـولگەرا، گەندەڵـــی بەرینـــی دارایـــی و ئیـــداری، 

خۆپیشـــاندانەکانی پاییـــزی ٢٠١٧ و پاییـــزی ٢٠١9، قەیرانـــی قووڵـــی 

الیەکیشی 

دینامیکە. واتە 

الیەکی ئیسالمی – 

ویالیەتی فەقێیە 

کە ئینتسابییە و 

الیەکیش کۆماری 

و ئینتخابییە
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ئابـــووری و ســـزاکانی ئەمریـــکا، دروســـتبوونی قەیرانـــی متامنـــە لەنێـــوان 

خەڵـــک و دەســـەاڵت، بێبـــاوەڕی خەڵـــک بـــە گوتـــاری فەرمیـــی دەوڵـــەت و 

نائومێدبـــوون لـــە هـــەردوو باڵـــی سیاســـی، ســـەرکوتی تونـــد و نەبوونـــی 

ــاد.  ــرۆڤ و تـ ــی مـ ــی مافەکانـ ــێلکاریی بەردەوامـ ــازادی و پێشـ ئـ

بەپێـــی بۆچوونـــی بەشـــێک لـــە پســـپۆڕان فاکتـــەری پەتـــای کۆرۆنـــا و 

ناتوانایـــی دەســـەاڵت لـــە چارەســـەرکردنی ئـــەم پرســـەش بـــە هۆکارەکانـــی 

دیکـــە زیـــاد دەکرێـــت و ئەمـــەش ڕێـــژەی بەشـــداری کەمـــرت دەکات. 

ــەم  ــەی ئـ ــەک بەپێچەوانـ ــا ڕادەیـ ــپۆڕان تـ ــە پسـ ــک لـ ــش هەندێـ لەالیەکیـ

بۆچوونـــە بیـــر دەکەنـــەوە و پێیـــان وایـــە: لەبـــەر ئـــەوەی هەڵبژاردنـــی 

شـــووڕاکانی شـــار و الدێ و هەڵبژاردنـــی نێـــوان خولـــی مەجلیســـیش 

بەڕێـــوە دەچێـــت، تـــا ڕادەیـــەک بەشـــداری چاالکـــرت دەبێـــت و پاڵنـــەرەکان 

ـــە  ـــک ل ـــی خەڵ ـــا نائومێدی ـــن. هەروەه ـــر دەب ـــی زیات ـــی مەحەل ـــۆ دەنگدەران ب

ـــە  ـــەر هەی ـــاد، ئەگ ـــگ و ت ـــکا و جەن ـــی ئەمری ـــم و تێرسەواندن ـــی ڕێژی ڕووخان

ــە دەنگـــدەران بـــۆ ســـەر ســـندووقەکان ڕابکێشـــێت!   ــان بەشـــێک لـ دیسـ

بەگشـــتی دۆخێکـــی نادیـــار هەیـــە. ئەگـــەر بۆچوونـــی گرووپـــی یەکـــەم 

ســـەر بگرێـــت و ڕێـــژەی بەشـــداربوون کـــز ببێـــت، ئـــەوە ڕێژیـــم جارێکـــی 

دیکـــەش تووشـــی قەیرانـــی ڕەوایـــی دەبێـــت. 

کۆماری ئیسالمی: هەڵبژاردنەکان لە کوردستان

ـــەم  ـــی ئ ـــی دامەزران ـــەم ڕۆژەکان ـــە یەک ـــەر ل ـــتانی ه ـــیۆنی کوردس ئۆپۆزیس

ڕێژیمـــەوە، بەرەنـــگاری بوونەتـــەوە. تـــا ئـــەو کاتـــەی هێـــزی پێشـــمەرگەی 

ـــداربوونی  ـــژەی بەش ـــوو، ڕێ ـــتەوە ب ـــراوی بەدەس ـــەی ڕزگارک ـــتان ناوچ کوردس

خەڵکـــی کوردســـتان لـــە هەڵبژاردنـــەکان گەلێـــک نـــزم بـــووە. لـــە هەڵبژاردنێکـــدا 

ــی دەری  ــەش بەتەواوەتـ ــە ئەمـ ــوە کـ ــەد دابەزیـ ــۆ ١٢ لەسـ ــە بـ ــەم ڕێژەیـ ئـ

ــا  ــژاردەی تـ ــان و بـ ــتان دەرەتـ ــی کوردسـ ــەر هاواڵتییانـ ــە ئەگـ ــات کـ دەخـ

ـــەن و  ـــن، پەســـەندی ناک ـــم ناپەژرێن ـــەوە ڕێژی ـــت، ئ ـــان هەبێ ـــەک ئازادتری ڕادەی

ڕێژیـــم هیـــچ ڕەواییەکـــی الیـــان نییـــە. 

لـــە بەرامبـــەردا کاتێـــک هێـــزی پێشـــمەرگەی کوردســـتان ڕێـــژەی 

بێباوەڕی قووڵی 

دەنگدەران بە وادە 

و بەڵێنەکانی 

هەردوو باڵی 

ئیساڵح تەڵەب و 

ئوسولگەرا
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ـــراوی  ـــەی ڕزگارک ـــک ناوچ ـــردووە، کاتێ ـــی ک ـــمەرگانەی کەم ـــتی پێش بەرهەڵس

بەدەســـتەوە نەمـــاوە و بـــۆ قوواڵیـــی باشـــووری کوردســـتان پاشەکشـــەی 

ــاو  ــۆ نـ ــە ناوخـــۆی ڕۆژهەاڵتـــەوە بـ کـــردووە، کاتێـــک ڕێژیـــم شـــەڕەکەی لـ

ــا  ــتووەتەوە، ئەوسـ ــەرەکان گواسـ ــەر ڕێبـ ــۆ سـ ــوور و بـ ــە باشـ ــەکان لـ کەمپـ

بۆشـــایی هێـــز بـــە ســـوودی ڕێژیـــم یەکایـــی بووەتـــەوە و ڕێژیـــم ئەمـــەی 

ــە  ــاواز لـ ــا ڕادەیـــەک جیـ ــتووەتەوە. بەتایبـــەت کاتێـــک بەربژێرێـــک تـ قۆسـ

بەربژێـــری فەرمیـــی ڕێژیـــم بەشـــداریی کـــردووە، خەڵکـــی کوردســـتان بـــەزۆری 

ـــداری  ـــەردەمی بەش ـــە س ـــەاڵت داوە. ل ـــری دەرەوەی دەس ـــە بەربژێ ـــان ب دەنگی

ئیســـاح تەڵەبـــەکان بەتایبـــەت لـــە ســـەرەتاکاندا، ڕێـــژەی بەشـــداریی 

کوردســـتانییان زۆر بـــووە. لـــە دوای ئـــەوەی ماهیەتـــی ڕاســـتەقینەی ئـــەم 

ــووە،  ــەش دەرکەوتـ ــاو ئەمانـ ــوردی نـ ــی کـ ــەاڵتیی نوێنەرانـ ــە و بێدەسـ باڵـ

ڕێـــژەی بەشـــداری کزتـــر بـــووە.

کۆماری ئیسالمی: دیدی ئۆپۆزیسیۆنی کوردستانی 

 هێـــزە ســـەرەکییەکانی بزووتنـــەوەی پێشـــمەرگانەی ٢8ی گەالوێـــژ بەزۆری 

سیاســـەتی بۆیکۆتیـــان )چـــی ئاکتیـــڤ و چـــی پاســـیڤ( هەڵبـــژاردووە. ڕەنگبـــێ 

ـــۆ هەڵبژاردنێکـــی ســـەرکۆماری یاخـــود یـــەک –  ـــان ب هەندێـــک جـــار نەرمییەکی

ـــەزۆری  ـــەدەر ب ـــەوە ب ـــت، ل ـــار و الدێ نواندبێ ـــوراکانی ش ـــی ش دوو هەڵبژاردن

سیاســـەتی بۆیکۆتیـــان هەڵبـــژاردووە. 

ـــت؟  ـــی بکرێ ـــە چ ـــەم هەڵبژاردن ـــۆ ئ ـــەدی ب ـــە: ئ ـــیارەکە ئەمەی ـــتا پرس ئێس

ئایـــا بەیـــەک دەنـــگ هەمـــوو هێـــزەکان لـــە دەوری ناوەنـــدی هـــاوکاری کـــۆ 

ـــەرکۆماری  ـــی س ـــود هەڵبژاردن ـــرن؟ یاخ ـــاالک هەڵبژێ ـــی چ ـــەوە و بۆیکۆت ببن

بۆیکـــۆت بکـــەن و بەشـــداری لـــە هەڵبژاردنـــی شـــوراکانی شـــار و الدێـــدا 

بکـــەن؟

ــتییە بزانیـــن کـــەوا ئەرکـــی هێـــزی سیاســـی  لێـــرەدا دەبـــێ ئـــەو ڕاسـ

ئەوەیـــە کـــەوا سیاســـەت، چارەســـەری و میکانیزمـــی جۆربەجـــۆر بەرهـــەم 

بهێنێـــت. دۆگامپەرســـتی بـــۆ ئۆپۆزیســـیۆنێکی چـــاالک کـــە تـــا ئێســـتاش 

ـــەتێکی  ـــت، سیاس ـــم دەئافرێنێ ـــۆ ڕێژی ـــە ب ـــنوورەکاندا هەڕەش ـــت س ـــە تەنیش ل

ئەگەر هاواڵتییانی 

کوردستان 

دەرەتان و 

بژاردەی 

تا ڕادەیەک 

ئازادتریان 

هەبێت، ئەوە 

ڕێژیم ناپەژرێنن، 

پەسەندی ناکەن 

و ڕێژیم هیچ 

ڕەواییەکی الیان 

نییە

دۆگامپەرستی بۆ 

ئۆپۆزیسیۆنێکی 

چاالک کە 

تا ئێستاش 

لە تەنیشت 

سنوورەکاندا 

هەڕەشە بۆ ڕێژیم 

دەئافرێنێت، 

سیاسەتێکی باش 

نییە. پێویست بە 

دیدێکی پراگامتی 

هەی
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بـــاش نییـــە. پێویســـت بـــە دیدێکـــی پراگامتـــی هەیـــە. دەبـــێ پێشـــوەخت 

ناوەندەکانـــی لێکۆڵینـــەوەی ئۆپۆزیســـیۆن ڕەســـەدی دۆخەکـــە بکـــەن. 

پێویســـتە ڕاپرســـی و پرســـیارنامەی جۆربەجـــۆر لەنـــاو خەڵکـــدا بـــاڵو 

بکەنـــەوە و نەبـــزی کۆمەڵگـــە بپێـــون کـــە ئاخـــۆ ڕێـــژەی بەشـــداری بـــەرز 

دەبێـــت یـــان نـــزم؟ داخـــۆ دۆخەکـــە دینامیـــک دەبێـــت یـــان ســـتاتیک؟

ـــەرکردایەتی و  ـــۆ س ـــەت ب ـــێی تایب ـــت دۆس ـــەش دەکرێ ـــەم داتایان ـــی ئ بەپێ

ـــت  ـــەتێکی ڕاس ـــەوەی سیاس ـــۆ ئ ـــەوە ب ـــەرز بکرێت ـــازی ب ـــی بڕیارس دەزگاکان

بەرامبـــەر بـــە هەڵبژاردنـــەکان بگیرێتەبـــەر. بۆیـــە لـــە حاڵەتێکـــی وادا ڕێبەریـــی 

ئۆپۆزیســـیۆنی کوردســـتانی دەتوانێـــت ئەندازیـــاری دۆخەکـــە بـــکات و بـــە 

ـــکات.  ـــاو ب ـــم تەنگەت ـــداریدا ڕێژی ـــان بەش ـــۆت ی ـــاری بۆیک ـــەردوو ب ه

ـــی  ـــەربازییەوە ئامادەی ـــە ڕووی س ـــیۆن ل ـــی ئۆپۆزیس ـــەر هێزەکان ـــۆ ئەگ خ

ـــوو،  ـــز دەب ـــژەی بەشـــداری زۆر ک ـــەت، بێگومـــان ڕێ ـــە واڵت هەبوای باشـــرتیان ل

ـــەی  ـــۆ کۆمەڵگ ـــز ب ـــی بەهێ ـــە دینامیزمێک ـــوو ب ـــی دەب ـــزی نەتەوەی ـــە هێ چونک

ـــەکان  ـــوو میکانیزم ـــێ هەم ـــەدا دەب ـــەی ئەم ـــی پێچەوان ـــە حاڵەت ـــتان. ل کوردس

ـــکات  ـــەوە ب ـــت ب ـــم هەس ـــەوە ڕێژی ـــوو الیەک ـــە هەم ـــەوەی ل ـــۆ ئ ـــەوە ب بقۆزرێن

ـــیۆنە و  ـــت ئۆپۆزیس ـــخەری بەدەس ـــدا دەستپێش ـــوو گۆڕەپانەکان ـــە هەم ـــە ل ک

ـــە.   ـــی هەی ـــە ئامادەی ـــزە نەتەوەیی ـــەم هێ ـــدا ئ ـــون و قوژبنەکان ـــوو ک ـــە هەم ل

خۆ ئەگەر 

هێزەکانی 

ئۆپۆزیسیۆن 

لە ڕووی 

سەربازییەوە 

ئامادەیی باشرتیان 

لە واڵت هەبوایەت، 

بێگومان ڕێژەی 

بەشداری زۆر کز 

دەبوو، چونکە 

هێزی نەتەوەیی 

دەبوو بە 

دینامیزمێکی بەهێز 

بۆ کۆمەڵگەی 

کوردستان
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ـــەملێنین  ـــەکان بس ـــندکراوە نێونەتەوەیی ـــتانداردە پەس ـــوەر و س ـــەر پێ ئەگ

و بیانکەیـــن بـــە بنەمـــای هەڵبژاردنـــی ئـــازاد و دێمۆکراتیـــک، بەڕوونـــی 

دەردەکەوێـــت کـــە هیچـــکام لـــەو هەڵبژاردنانـــەی لـــە کۆمـــاری ئیســـامیدا 

بەڕێـــوە چـــوون، ســـامل و ئـــازاد و دێمۆکراتیـــک نەبـــوون و بەدروســـتی بـــە 

»شـــانۆی هەڵبـــژاردن« ناویـــان دەرکـــردووە. لـــە واڵتێکـــدا کـــە ئـــازادی 

دەخنکێندرێـــت، حیـــزب و ڕێکخـــراوی سیاســـیی ســـەربەخۆ ڕێگـــەی 

ــر  ــتییەکان لەژێـ ــە گشـ ــت، ڕاگەیاندنـ ــێ نادرێـ ــدارییان پـ ــان و بەشـ تێکۆشـ

تیغـــی سانســـۆردا بڕســـتیان لـــێ بـــڕاوە و لەســـەر بنەمـــای ئەســـڵی 

»والیـــت فقیـــە« تاکێـــک بەســـەر چارەنووســـی خەڵکـــی واڵتەکـــەدا زاڵـــە و 

ــێنێتەوە و دەزگای داد  ــایەک هەڵوەشـ ــەر یاسـ ــت هـ ــک دەتوانێـ ــە فەرمانێـ بـ

ـــا،  ـــی یاس ـــا، بەپێ ـــە«. هەروەه ـــی فقی ـــی »ول ـــر و فەرمان ـــە ئەم ـــرتاوەتەوە ب بەس

ـــۆ  ـــۆری ب ـــی کاندیدات ـــە ماف ـــن، ل ـــل« نانارسێ ـــە »رج ـــە ب ـــان ک ـــەر ژن ـــەک ه ن

ـــە شـــوێنکەوتووانی  ـــۆن ل ـــان ملی پۆســـتی ســـەرکۆماری بێبەشـــن، بەڵكـــوو دەی

هەڵبژاردنەکانی جۆزەردانی ١٤٠٠ لە 

ئێراندا

 د. میرۆ عەلیار 
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ـــۆی  ـــە بەه ـــەوە ک ـــی و... ب ـــیحی، بەهای ـــوننە، مەس ـــی س ـــروان( مەزهەبەکان )پی

ـــران  ـــامی ای ـــوری اس ـــی جمه ـــه مبان ـــد ب ـــن و معتق ـــن »مؤم ـــی ناتوان مەزهەب

ـــەرۆکی  ـــی س ـــای هەڵبژاردن ـــی 6ی یاس ـــن )خاڵ ـــور« ب ـــمی کش ـــب رس و مذه

کۆمـــاری ئیســـامیی ئێـــران( بـــە کـــردەوە مافـــی خۆپااڵوتـــن و هەڵبژێـــران 

ـــی  ـــی مەزهەب ـــا پەیڕەوان ـــراوە و تەنی ـــێ زەوت ک ـــەرکۆمارییان ل ـــتی س ـــۆ پۆس ب

شـــیعەی »ئەسناعەشـــەری« دەرفەتـــی خۆکاندیدکردنیـــان هەیـــە و لەنێـــو 

ـــە  ـــە ب ـــت ک ـــند دەکرێ ـــەاڵحییەتیان پەس ـــانە س ـــەو کەس ـــا ئ ـــدا تەنی ئەوانیش

تـــەواوی بەســـرتاوە بـــە بەیتـــی ڕێبـــەری و ســـوپای پاســـداران بـــن. 

کـــورد و نەتـــەوە بندەســـتەکانی دیکـــەش بـــە هـــۆکاری سیاســـی و 

ـــن،  ـــەرکۆمار هەڵبژێردرێ ـــە س ـــراوە ب ـــت ک ـــێ بەربەس ـــان ل ـــی ڕێگەی ئەمنییەت

ـــد  ـــن، ناوەن ـــەرکوت دەکرێ ـــدی س ـــەکان بەتون ـــراوە مەدەنیی ـــاالکان و ڕێکخ چ

و ڕێکخراوگەلـــی بێایەنـــی نێونەتەوەیـــی ئیزنـــی چاوەدێـــری بەســـەر 

هەڵبژاردنەکانیانـــەوە نییـــە و دوای هەمـــوو ئەوانـــە، شـــورای نیگەهبـــان 

ســـەرەڕۆیانە و بـــە کەیفـــی خـــۆی کاندیـــداکان لـــە بێژنـــگ دەدا و بێجگـــە 

لـــەو بەربژێرانـــەی کـــە لـــە »والیـــت فقیـــە«دا توانەتـــەوە، هەمـــوو ئەوانـــی 

ـــامل و  ـــازاد و س ـــی ئ ـــی هەڵبژاردن ـــت باس ـــۆن دەکرێ ـــەزف دەکات، چ ـــە ح دیک

ــت؟!  ــداریکردن بکرێـ ــیاوی بەشـ ــوێندانەر و شـ شـ

لەمـــەش بـــەوالوە، لـــە کۆتایـــی هەڵبژاردنـــدا، هـــەر ئـــەو کاندیـــدە بـــە 

بـــراوەی هەڵبـــژاردن دەناســـێندرێت کـــە گوێلەمســـتی »ولـــی فقیـــە« و ســـوپای 

پاســـدارانە! جێگـــەی رسنجـــە، ئـــەو جـــارە تەنانـــەت ئیســـاحتەڵەبانیش 

دەورێـــک ناگێـــڕن و »کێبڕکێـ«ــــی هەڵبـــژاردن تەنیـــا لەنێـــوان کاندیداکانـــی 

ســـەر بـــە الیەنێکـــی حکوومـــەت بەڕێـــوە دەچێـــت، بـــە مەرجێـــک لـــە ئێســـتاوە 

»بـــراوەی« هەڵبـــژاردن دیـــاری نەکرابێـــت!

هەڵبژاردنـــی شـــوراکانی شـــار و دێ چارەنووســـێکی باشـــرتیان لـــە 

ـــراوە.  ـــی« ک ـــژاردن »مهندس ـــدا، هەڵب ـــە. لەوێش ـــەرکۆماری نیی ـــی س هەڵبژاردن

تەنیـــا ڕێگـــە بـــەو بەربژێرانـــە دەدرێـــت کـــە لەالیـــەن هێـــزە ئەمنییەتـــی و 

ـــەش،  ـــەر ئەوان ـــن و ه ـــند دەکرێ ـــەوە پەس ـــی ڕێژیم ـــدە ئیدئولوژیکییەکان ناوەن

ــن.  ــەر دەردێنـ ــەوە سـ ــندووقەکانی دەنگدانـ ــە سـ ــک، لـ ــەری خەڵـ وەک نوێنـ

هەرکەس لە 

ئێراندا داوای 

ماف و ئازادی 

بکات، دەکەوێتە 

چوارچێوەی 

»دوژمنـ«ـەوە 
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ــە  ــەو بەربژێرانـ ــە ئـ ــوو ســـەملاندوویە کـ ــی پێشـ ئەزموونـــی هەڵبژاردنەکانـ

ئەگـــەر هەڵیشـــبژێردرێن و تەنانـــەت بیانەوێـــت خزمەتێکیـــش بکـــەن، 

ـــە قازانجـــی خەڵـــک هەڵبگـــرن.  ـــان پـــێ نادرێـــت و ناتوانـــن هەنگاوێـــک ب ڕێگەی

ــاری  ــم دیـ ــی ڕێژیـ ــەت و بەرژەوەندییەکانـ ــە سیاسـ ــەت بـ ــۆ خزمـ ــەوان بـ ئـ

دەکرێـــن و ڕێگەیـــان پـــێ دەدرێـــت. بـــە مەبەســـتی هاندانـــی خەڵـــک بـــۆ 

ـــە  ـــدان، دەسەاڵتبەدەســـتانی کۆمـــاری ئیســـامی ل ســـەر ســـندووقەکانی دەنگ

ـــە گیرفانیـــان دەردێنـــن و وا  ـــوێ ل ـــی هەڵبژاردنـــدا فێڵێکـــی ن ـــەر دەورەیەک ه

ـــاڵی ١996  ـــی س ـــە هەڵبژاردن ـــە. ل ـــات رقابتی«ی ـــە »انتخاب ـــە گوای ـــن ک دەنوێن

ــەر  ــی »ئەگـ ــەوت و وتـ ــدا دەرکـ ــە تێلێڤیزیۆنـ ــم لـ ــەری ڕێژیـ ــی ڕێبـ خامنەیـ

ـــدەن و دەنگـــدان ئەرکـــی نەتەوەیـــی  منیشـــتان خـــۆش نەوێـــت، بچـــن دەنـــگ ب

و مەزهەبییـــە«. ئەوجـــارەش ڕۆژی ٢١ی ڕەشـــەمە هـــات و بـــە شـــێوەیەکی 

دیکـــە هەوڵـــی دا خەڵـــک بـــە هەڵبـــژاردن و گـــۆڕان هیـــوادار و دڵخـــۆش بـــکات و 

ـــر  ـــە، نەخێ ـــە هەمووان ـــن کۆمـــاری ئیســـامی دژ ب ـــە دەڵێ ـــە ک ـــەوە نیی ـــی: »ئ وت

ئێمـــە هـــەر کـــەس کـــە دوژمنـــی ئێمـــە نەبێـــت کێشـــەمان لەگەڵـــی نییـــە. 

ـــاوازە.  ـــان جی ـــە دینی ـــانێک ک ـــە کەس ـــە ن ـــەر دوژمنان ـــان لەس ـــی قورع پێداگری

ـــە  ـــان )دگراندیـــش( ل ـــە عینوانـــی جیابیری ـــەت ڕووناکبیران ـــەو بەڕواڵ تاقمێـــک ل

ـــە،  ـــە نیی ـــەلەی ئێم ـــەوە مەس ـــم ئ ـــن وت ـــا. م ـــامی دان ـــاری ئیس ـــەر کۆم بەرامب

ـــەن.  ـــی بک ـــێ دوژمنایەت ـــە. ناب ـــوە نیی ـــەی ئێ ـــر و ئەندیش ـــە بی ـــان ب ـــە کارم ئێم

ـــێ  ـــان پ ـــتێکی دیکەم ـــوون ش ـــەاڵم ئەزم ـــرە«. ب ـــن پێداگ ـــەر دوژم ـــان لەس قورع

دەڵێـــت: لـــە کۆمـــاری ئیســـامیدا، خاوەنبیـــر و جیابیـــر هەتـــا ئەوکاتـــەی 

ـــت  ـــون نابیندرێ ـــە، چ ـــی نیی ـــان پێ ـــێ، کاری ـــاراوە و نەدڕکاندب ـــەی ش بیروبڕواک

و هەســـت پێناکرێـــت. بـــەاڵم کاتێـــک جیابیـــر کەوتـــە قســـە و ڕادەربڕیـــن 

و بیروبـــڕوای خـــۆی ئاشـــکرا کـــرد، ئەوکاتـــە خێـــرا دەکەوێتـــە مەقوولـــەی 

ــگ  ــی بێدەنـ ــکرا و بەنهێنـ ــە ئاشـ ــۆر بـ ــێوەی جۆراوجـ ــە شـ ــن« و بـ »دوژمـ

دەکرێـــت. 

ــت  ــر و ژوورنالیسـ ــد و ڕووناکبیـ ــەر و هۆنەرمەنـ ــەو نووسـ ــن ئـ ــە کوێـ لـ

ــان  ــاوەڕی خۆیـ ــەی بیروبـ ــی و مەدەنییانـ ــە سیاسـ ــەوان و چاالکـ و ڕۆژنامـ

ــان  ــان لـــە سیاســـەتەکانی ڕێژیـــم گرتـــووە؟ تێـــرۆر یـ دەربڕیـــوە و ڕەخنەیـ

سەرکۆمارەکانی 

پێشووش 

ئەگەر نیزامیش 

نەبووبن، 

بەکردەوە لەژێر 

نفووز و کۆنرتۆڵی 

سوپای پاسداران 

و علی خامنەییدا 

بوون و دەوری 

»تەداروکچیان« 

گێڕاوە. پاشان، لە 

ماوەی 34 ساڵی 

ڕابردوودا کام 

سەرکۆمار بە وادە 

و بەڵنییەکانی 

پابەند بووە؟ 



138
خاکەلێوەی  ٢٧٢١

ئێعـــدام کـــراون، بـــێ سەروشـــوێن چـــوون، ئەشـــکەنجە دراون و بـــەزۆر 

دان  بەندیخانـــەکان  لـــە  ئێســـتاش  یـــان  وەرگیـــراوە  لـــێ  ئیعرتافیـــان 

ـــان  ـــانەی ڕەخنەی ـــەو کەس ـــن ئ ـــە کوێ ـــی، ل ـــارە. بەتایبەت ـــیان نادی چارەنووس

ـــان  ـــردووە، چیی ـــان ک ـــانەوەی ئەوی ـــووە و داوای کش ـــی گرت ـــی خامنەی ـــە عل ل

بەســـەر هێـــرناوە؟ مەگـــەر نەخراونـــە بەندیخانەکانـــەوە و بـــە بێزراوتریـــن 

شـــێوە تەحقیـــر و ئەشـــکەنجە نادرێـــن؟! ئایـــا لـــە مـــاوەی ٤3 ســـاڵ 

ــەرەتاییرتین مافـــی سیاســـی  ــم سـ ــاری ئیســـامیدا ڕیژیـ دەســـەاڵتی کۆمـ

و ئینســـانی بـــۆ نەتـــەوە بندەســـتەکان ســـەملاندووە؟ کاتێـــک ســـەیری 

ــۆ  ــە بـ ــن کـ ــووچ دەکەیـ ــوختبەری بەلـ ــورد و سـ ــربی کـ ــی کۆڵـ چارەنووسـ

ـــییەوە،  ـــە مەترس ـــان دەخەن ـــی خۆی ـــان گیان ـــوی ژن و منداڵی ـــی بژی دابینکردن

ــاڕازی دەبینیـــن، شـــێوەی  ــبکار و کرێـــکاری برســـیی نـ چارەنووســـی کاسـ

هەڵســـوکەوتی حکوومـــەت لەگـــەڵ چاالکانـــی بوارەکانـــی مافـــی مـــرۆڤ و 

ـــی  ـــی خامنەی ـــن، درۆ و ڕووهەڵامڵدراوی ـــدا دەکەی ـــە ئێران ـــە و... ل ـــان و ژینگ ژن

ـــە  ـــراون و ب ـــاب ک ـــن« حیس ـــە وەک »دوژم ـــوو ئەوان ـــت. هەم ـــرت دەرکەوێ جوان

ـــکات،  ـــازادی ب ـــاف و ئ ـــدا داوای م ـــە ئێران ـــەس ل ـــن و هەرک ـــن دەژمێردرێ دوژم

دەکەوێتـــە چوارچێـــوەی »دوژمنـ«ــــەوە و وەک دوژمـــن مامەڵـــەی لەگـــەڵ کـــراوە 

ـــەی  ـــەوەی بێوێن ـــاندەری دوورکەوتن ـــە نیش ـــوو ئەوان ـــارە هەم ـــت. دی و دەکرێ

ـــامی  ـــاری ئیس ـــی کۆم ـــی ڕێبەران ـــرس و نیگەرانی ـــەت و ت ـــە حکووم ـــک ل خەڵ

ــژاردن  ــانۆی هەڵبـ ــە شـ ــک لـ ــی خەڵـ ــداری نەکردنـ ــی و بەشـ ــە ناڕەزایەتـ لـ

ــداریی  ــی بەشـ ــەوەی پرسـ ــارا و زەقکردنـ ــا، هێنانەئـ ــەملێنن. هەروەهـ دەسـ

نیزامییـــان لـــە هەڵبژاردنـــی ســـەرکۆماریدا بـــە مەبەســـتی بەالڕێدابردنـــی 

بیـــروڕای گشـــتیی ئێـــران و دەنگـــدەران بەڕێـــوە دەچێـــت. وەک ئـــەوەی لـــە 

هەڵبژاردنەکانـــی پێشـــووی ســـەرکۆماریدا ســـوپای پاســـداران لـــە دوورەوە 

بێایـــەن وەســـتابێت و دەوری ســـەرەکی و یەکاکـــەرەوەی لـــە دیاریکردنـــی 

ســـەرکۆمارەکانی  نەگێڕابـــێ!  هەڵبژاردنەکانـــدا  ئاکامـــی  و  کاندیـــداکان 

ـــی  ـــووز و کۆنرتۆڵ ـــر نف ـــردەوە لەژێ ـــن، بەک ـــش نەبووب ـــەر نیزامی ـــووش ئەگ پێش

ــان«  ــوون و دەوری »تەداروکچیـ ــدا بـ ــی خامنەییـ ــداران و علـ ــوپای پاسـ سـ

ـــە وادە  ـــەرکۆمار ب ـــردوودا کام س ـــاڵی ڕاب ـــاوەی ٤3 س ـــە م ـــان، ل ـــڕاوە. پاش گێ
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ـــی  ـــەن ڕووحان ـــەی حەس ـــەو بەڵێنییان ـــوان ئ ـــووە؟ ک ـــد ب ـــی پابەن و بەڵنییەکان

بـــە خەڵکـــی ئێـــران، بەتایبەتـــی بـــە کـــورد و گەالنـــی بێبـــەش لـــە ئێرانـــی 

دان؟!

 بۆیـــە حەقوایـــە کـــە گەالنـــی ئێـــران بەگشـــتی و خەڵکـــی کوردســـتان 

ـــامی  ـــاری ئیس ـــتانی کۆم ـــە دەسەالتبەدەس ـــە ب ـــە ڕێگ ـــی دیک ـــی، چ بەتایبەت

ـــتیی  ـــروڕای گش ـــە بی ـــکات و ل ـــعووریان ب ـــت و ش ـــە هەس ـــە ب ـــە گاڵت ـــەدەن ک ن

ــدا  ــو خەڵکـ ــم لەنێـ ــازادە و ڕێژیـ ــدا ئـ ــە ئێرانـ ــژاردن لـ ــە هەڵبـ ــدا کـ جیهانیـ

پێگـــەی هەیـــە و خەڵـــک پشـــتیوانی حکوومەتـــی ئیســـامییە، حـــەق وایـــە 

خەڵـــک لـــەو هەڵبژاردنـــە نادێمۆکراتیکـــەدا بەشـــداری نەکـــەن و ڕێگـــە بـــە 

ـــە  ـــدان ب ـــتی ڕەوایی ـــە مەبەس ـــەوان ب ـــی ئ ـــە دەنگ ـــەدەن ل ـــامی ن ـــاری ئیس کۆم

حکوومەتـــە دیکتاتۆرییەکـــەی کەڵکـــی نـــاڕەوا وەربگرێـــت. 

خەڵـــک نابـــێ چیدیکـــە بکەونـــە داوی درۆ و دەلەســـە و بەڵێنییـــە بـــێ 

ـــەوەی  ـــە درێژبوون ـــدەن ب ـــی ب ـــان ڕەوای ـــی خۆی ـــە دەنگ ـــم و ب ـــی ڕێژی بنەماکان

ـــان دەڕوا.  ـــەرەو ڕووخ ـــە ب ـــامی ک ـــاری ئیس ـــی کۆم ـــە نەگبەتی ـــر ل ـــی پ تەمەن

ـــندووقەکانی  ـــەر س ـــە س ـــان بچین ـــەر دیس ـــە، ئەگ ـــوو ئەزموون ـــەو هەم دوای ئ

دەنگـــدان، دەنـــگ دەدەیـــن بـــە درێژبوونـــەوەی ســـەرکوت و بێبەشـــیی خۆمـــان 

ـــن«!. ـــە دەکەی ـــدا کای ـــی ڕێژیم ـــە زەوی ـــی »ل ـــارس وتەن و ف

خەڵک نابێ 

چیدیکە بکەونە 

داوی درۆ 

و دەلەسە و 

بەڵێنییە بێ 

بنەماکانی 

ڕێژیم و بە 

دەنگی خۆیان 

ڕەوایی بدەن بە 

درێژبوونەوەی 

تەمەنی پر 

لە نەگبەتیی 

کۆماری ئیسالمی 

کە بەرەو ڕووخان 

دەڕوا



140
خاکەلێوەی  ٢٧٢١

ـــە ٢8ی  ـــران ل ـــی ئێ ـــەرۆک  کۆماری ـــی س ـــێزدەیەمین دەوری هەڵبژاردنەکان س

جۆزەردانـــی ١٤٠٠ هـــاوکات لەگـــەڵ هەڵبژاردنەکانـــی شەشـــەمین دەوری 

شـــوراکانی شـــارو الدێ  بەڕێـــوە دەچێـــت. 

هەندێـــک پێیـــان وایـــە بەشـــداریی خەڵـــک لـــەو هەڵبژاردنـــەدا بـــە شـــێوەیەکی 

ـــەو  ـــی ئ ـــە ڕەوایەتی ـــۆکار ک ـــک ه ـــۆی کۆمەڵێ ـــش بەه ـــەم دەکات، ئەوی ـــاو ک بەرچ

ــاندەران  ــۆ زۆر کـــەم  کـــردووە، وەک بێ هیوایـــی خۆپیشـ ــە ناوخـ ڕێژیمـــەی لـ

لـــە گەیشـــن بـــە خواســـتەکانیان لـــە چوارچێـــوەی کۆمـــاری ئیســـامی و 

ــی  ــوەری 98، قەیرانـ ــە خەزەڵـ ــەت لـ ــک بەتایبـ ــی خەڵـ ــەرکوتی خوێناویـ سـ

دارایـــی و گەندەڵیـــی لەڕادەبـــەدەر و گەمارۆکانـــی ئامریـــکا، دیکتاتـــۆری 

ــرۆڤ و  ــی مـ ــێلکردنی مافـ ــازادی  و پێشـ ــی ئـ ــامی  و نەبوونـ ــاری ئیسـ کۆمـ

ســـەرکوتی ئاشـــکرای سیاســـی  و کۆمەاڵیەتـــی  و...

ـــامی  ـــاری ئیس ـــی کۆم ـــە هەڵبژاردنەکان ـــان ل ـــداریی ژن ـــوەدا، بەش ـــەم نێ ل

وەکـــوو دەنگـــدەر نـــەک بەربژێـــر هـــەر لـــە ســـەرەتای هاتنەســـەرکاری ئـــەو 

ژنان و هەڵبژاردنەکانی ڕێژیمی ئیسالمیی 

ئێران

ئەڤین مستەفازادە
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ــتووە و  ــێ  بەسـ ــتی پـ ــە پشـ ــووە کـ ــز بـ ــی بەهێـ ــە کارتێکـ ــە هەمیشـ ڕێژیمـ

ژنانیـــش بەتایبـــەت ژنانـــی ناوەنـــد و شـــارە گـــەورەکان ڕۆڵێکـــی بەرچاویـــان 

لـــە سەرخەســـتنی بەربژێـــری ڕێفۆرمخـــوازەکان هەبـــووە کـــە بـــە بەڵێنیـــی 

ـــە  ـــۆ هاتن ـــان هـــان  داوە ب ـــی، ژنانی ـــەوەی سیاســـی- کۆمەاڵیەت جۆراجـــۆر و کران

ـــی  ـــە دەنگ ـــن ل ـــک  وەرگرت ـــۆ کەڵ ـــە ب ـــەر بۆی ـــدان. ه ـــندووقەکانی دەنگ ـــەر س س

ژنـــان، وەکـــوو بەشـــێکی گـــەورەی کۆمەڵـــگا کۆمـــاری ئیســـامی لـــە دوو بـــوارەوە 

کاری کـــردووە: 

ـــە  ـــین ب ـــی  بەخش ـــۆ ڕەوای ـــک ب ـــوو ئامرازێ ـــان وەک ـــی ژن ـــەم؛ بەکارهێنان - یەک

ـــەر کاری.  ـــە س ـــەرەتای هاتن ـــە س ـــەر ل ـــامی ه ـــاری ئیس کۆم

- دووەم؛ دروســـتکردنی  منوونەیـــەک لـــە »ژنـــی موســـڵامن« کـــە بەپێـــی 

خواســـتە ئیدئۆلۆژییەکانـــی ڕێژیـــم بێـــت. بـــۆ بەرچاوڕوونـــی زیاتـــری ئـــەو 

بابەتـــە، پێویســـتە ئاوڕێـــک لـــە چەنـــد الیـــەن بدەینـــەوە، وەکـــوو:  

مافی سیاسیی ژن لە یاساکانی کۆماری ئیسالمی

ــووە:  ــامیدا هاتـ ــاری ئیسـ ــی کۆمـ ــای بنەڕەتیـ ــڵی ١١5ی یاسـ ــە ئەسـ لـ

»ســـەرۆک  کۆمـــار دەبـــێ لەنـــاو پیاوانـــی ]رجـــال[ ئایینـــی  و سیاســـی 

هەڵبژێردرێـــت«. 

ـــە ســـااڵنی ڕابـــردوو و  هەرچەنـــدە پیاوانـــی سیاســـیی کۆمـــاری ئیســـامی ل

ـــان  ـــە قســـەکانیان ئاماژەی ـــردووی ئەمســـاڵدا ل ـــد مانگـــی ڕاب ـــە چەن ـــەت ل بەتایب

بـــەوە کـــردووە کـــە مانـــای »رجـــل سیاســـی« ڕێـــک بـــە مانـــای پیـــاوی سیاســـی 

ـــایەتیی  ـــای »کەس ـــە مان ـــت ب ـــتنەوە دەکرێ ـــواری تێگەیش ـــە ب ـــوو ل ـــە و بەڵک نیی

ـــورای  ـــژی ش ـــی، وتەبێ ـــی کەدخودای ـــاس  عەڵ ـــۆن عەب ـــت. وەک چ ـــی« بێ سیاس

نیگەهبـــان لـــە خەزەڵـــوەری ئەمســـاڵ وتبـــووی دیاریکردنـــی ڕاســـتییەتی »رجـــل 

سیاســـی« بەدەســـتی شـــورای نیگەهبانـــە و پێویســـتی بـــە پەســـەندکراوی 

ـــەوە  ـــاژەی ب ـــاڵیش ئام ـــاری ئەمس ـــە ٢5ی بەفرانب ـــا ل ـــە و هەروەه ـــان نیی پارمل

کردبـــوو بەربەســـتێک بـــۆ ناونووســـیی ژنـــان لـــە هەڵبژاردنەکانـــی ســـەرۆک 

ـــەن.  ـــر بک ـــان بەربژێ ـــن خۆی ـــش دەتوان ـــە و ژنانی ـــی نیی ـــاری بوون  کۆم

پێشـــووتریش هاشـــمی ڕەفســـەنجانی باســـی ئـــەوەی کردبـــوو کـــە 

ژنان لەگەڵ ئەم 

مامەڵە سەخیف 

و بەکەمزانینە 

دەبێ چۆن ڕەفتار 

بکەن و هەڵوێست 

بنوێنن؟ 
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مەرجـــی »رجـــل سیاســـی« دەتوانێـــت ژنانیـــش بگرێتـــەوە، چونکـــە کاتێـــک 

یاســـای بنەڕەتیـــامن ئامـــادە دەکـــرد بـــارودۆخ بـــە جۆرێـــک بـــوو کـــە پێویســـتی 

نەدەکـــرد ژن ســـەرۆک  کۆمـــار بێـــت ، بۆیـــە ئـــەو خاڵەمـــان نـــاڕوون دانـــاوە«. 

هەمـــوو ئـــەو ناڕوونییانـــە لـــە یاســـا و قســـەی دەســـەاڵتدارانی کۆمـــاری 

ـــە کاتێکدایـــە کـــە تـــا ئێســـتا شایســـتەیی هیـــچ ژنێـــک بـــۆ ســـەرۆک  ئیســـامی ل

ـــچ  ـــا ئێســـتا هی ـــراوە، هەروەهـــا ت ـــان پەســـەند نەک ـــە شـــورای نیگەهب  کۆمـــاری ل

ــان، کـــۆڕی دیاریکردنـــی بەرژەوەندییەکانـــی  ــاو شـــورای نیگەهبـ ژنێـــک لەنـ

ـــووە. ـــی نەب ـــزام و دادوەری واڵت بوون نی

ــە  ــان لـ ــی ژنـ ــاف  و ئەرکەکانـ ــەی مـ ــە »جاڕنامـ ــەوە لـ ــی دیکەشـ لەالیەکـ

ـــەوەی  ـــن کۆبوون ـــەندکراوی ١٤6می ـــران«، پەس ـــامیی ئێ ـــاری ئیس ـــی کۆم نیزام

شـــورای بـــااڵی شۆڕشـــی فەرهەنگـــی )١383/6/36(دا بـــۆ بەشـــداریی 

ـــە  ـــە فەســـڵی چـــواری مـــاف  و ئەرکـــە سیاســـییەکانی ژنـــان ل سیاســـیی ژنـــان ل

ـــادەی  ـــە م ـــۆ ل ـــەتی ناوخ ـــە سیاس ـــان ل ـــی ژن ـــاف  و ئەرکەکان ـــی م ـــدی ئەلف بەن

١١6 تەنیـــا ئامـــاژە بـــەوە کـــراوە: 

»مافـــی بەشـــداری لـــە هەڵبژاردنـــەکان  و بەربژێربـــوون لـــە پارملـــان  و شـــووڕا 

جۆراوجـــۆرەکان، بەشـــداری لـــە بەرنامەڕێژیـــی دەوڵەتـــی و لەئەســـتۆگرتنی 

ـــاکان«. ـــا و ڕێس ـــی یاس ـــااڵ بەپێ ـــی ب بەڕێوەبەری

ـــی وەک  ـــی گرنگ ـــەڵ بابەتێک ـــک لەگ ـــی واڵتێ ـــە، بۆچ ـــیار ئەوەی ـــە پرس کەوات

ـــەو  ـــدە ناشـــەفافە؟ مەبەســـتی ل ـــاری ئەوەن ـــۆ ســـەرۆک  کۆم ـــان ب ـــی ژن بەربژێری

هەمـــوو ناڕوونییـــە چییـــە؟ لـــە هەمـــوو گرنگـــرت ئەوەیـــە ژنـــان لەگـــەڵ ئـــەم 

مامەڵـــە ســـەخیف و بەکەمزانینـــە دەبـــێ چـــۆن ڕەفتـــار بکـــەن و هەڵوێســـت 

ـــن؟  بنوێن

ـــە  ـــەوە ب ـــورت ناکرێت ـــا ک ـــوارەدا تەنی ـــەم ب ـــی ل ـــی سیاس ـــێلکاریی ماف پێش

ـــەزی ژن  ـــی ڕەگ ـــە ڕوون ـــە ب ـــە مافێک ـــدا ک ـــی ئێران ـــە واڵت ـــەکان ل ـــەزی مرۆڤ ڕەگ

ـــە  ـــان ل ـــی تری ـــە جیاوازی ـــانەی ک ـــەو کەس ـــوو ئ ـــوو  هەم ـــە، بەڵک ـــی بێبەش لێ

ـــوو  ـــن. وەک ـــە بێبەش ـــەو ماف ـــە ل ـــی هەی ـــی و سیاس ـــاوەڕی ئایین ـــواری بیروب ب

هەمـــوو کەمینـــە ئایینـــی، ســـکۆالر و الئیکـــەکان لـــە ئێـــران بێجگـــە لـــە کەســـانی 

ـــەب.  ـــیعە مەزه ش

لە ماوەی 4٢ 

ساڵی ڕابردوودا 

بۆ پۆستی 

سەرۆک  کۆماری 

هیچ ژنێک لە 

ئێران بەربژێر 

نەکراوە، تاکوو 

بگاتە قۆناغی 

هەڵبژێران، بۆ 

ئەندامی »مجلس 

خربگان« تەنیا 

یەک ژن لە دەوری 

یەکەم بە دەنگی 

خەڵک هەڵبژێردرا
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ڕۆڵی ژنان لە سیاسەتی ناوخۆی ئێراندا 

بەشـــداریی سیاســـیی ژنـــان و ڕۆڵیـــان لـــەو بـــوارەدا لـــە هـــەر واڵتێـــک، 

ـــەرۆک  ـــە س ـــااڵکان، لەوان ـــتە ب ـــۆ پۆس ـــری ب ـــدەر و بەربژێ ـــی، دەنگ ـــە دووالیەن ل

 کۆمـــاری خـــۆی دەبینێتـــەوە. 

لـــە مـــاوەی ٤٢ ســـاڵی ڕابـــردوودا بـــۆ پۆســـتی ســـەرۆک  کۆمـــاری هیـــچ 

ـــۆ  ـــران، ب ـــی هەڵبژێ ـــە قۆناغ ـــوو بگات ـــراوە، تاک ـــر نەک ـــران بەربژێ ـــە ئێ ـــک ل ژنێ

ـــی  ـــە دەنگ ـــەم ب ـــە دەوری یەک ـــەک ژن ل ـــا ی ـــربگان« تەنی ـــس خ ـــی »مجل ئەندام

خەڵـــک هەڵبژێـــردرا، بـــۆ ئەندامـــی »شـــورای نیگەهبـــان« و کـــۆڕی دیاریکردنـــی 

بەرژەوەندییەکانـــی نیـــزام )مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت نظـــام( تـــا ئێســـتا 

ـــا ١  ـــتا تەنی ـــا ئێس ـــدا ت ـــەی دەوڵەتیش ـــە کابین ـــردراوە. ل ـــک هەڵنەبژێ ـــچ ژنێ هی

ـــراون.  ـــاری ک ـــار دی ـــەرۆک کۆم ـــری س ـــوو جێگ ـــر و ٤ ژن وەک ـــە وەزی ژن بووەت

هەروەهـــا تـــا ئێســـتا هیـــچ ژنێـــک نەگەیشـــتووەتە بەڕێوەبەریـــی »قـــوه 

قضاییـــه، دادســـتانی کل کشـــور، ریاســـت دیـــوان عالـــی کشـــور و ریاســـت 

ـــەدی  ـــی 3 لەس ـــا خاوەن ـــان تەنی ـــدا ژن ـــە پارملانیش ـــت اداری« و ل ـــوان عدال دی

کورســـییەکانن. 

کەواتـــە بەشـــداریی ژنـــان لـــە پۆســـتە ســـەرەکییەکان زۆر بەکەمـــی ماوەتـــەوە 

و بەشـــدارییان کـــورت کراوەتـــەوە بـــە پۆســـتی شـــورای شـــار و الدێیـــەکان و 

ـــە.  ـــتیی کۆمەڵگای ـــاوی ڕای گش ـــە چ ـــۆڵ  کردن ـــۆ خ ـــر ب ـــەش زیات ئەم

کەڵـــک  وەرگرتـــن لـــە دەنگـــی ژنـــان، وەک ئامرازێـــک بـــۆ ڕەوایـــی 

نیزامـــی کۆمـــاری ئیســـالمی 

هەرچەنـــدە بەشـــداری نەکـــردن و ڕێگـــری لـــە ژنـــان بـــۆ گەیشـــن بـــە 

ــی  ــی و نیگەرانـ ــەی گرینگـ ــامی جیگـ ــاری ئیسـ ــۆ کۆمـ ــااڵکان بـ ــتە بـ پۆسـ

ـــم  ـــۆ ڕێژێ ـــەکان ب ـــە هەڵبژاردن ـــان ل ـــداریی ژن ـــەردا بەش ـــە بەرامب ـــەاڵم ل ـــە، ب نیی

مەســـەلەیەکی گرینگـــە و بەتـــەواوی بـــە سیاســـی کـــراوە. 

ـــاری  ـــەری کۆم ـــن دامەزرێن ـــەوی، دەبین ـــەردەمی پەهل ـــەوە س ـــەر بگەڕێن ئەگ

ـــار و  ـــە وت ـــوو و ل ـــان ب ـــی ژن ـــی دەنگدان ـــەختی ماف ـــی سەرس ـــامی دژایەتی ئیس

ـــدان  ـــی دەنگ ـــێ ماف ـــرد ناب ـــەوە دەک ـــاژەی ب ـــا ئام ـــۆ ش ـــی ب ـــەوت و نامەکان مزگ

خومەینی 

دەیوت ژنان 

چوونەتە هەر 

ئیدارە و شوێنێک 

ئیفلیجیان 

کردووە و کۆمەڵگا 

بەرەو گەندەڵی و 

فەحشا دەبن



144
خاکەلێوەی  ٢٧٢١

ـــام   ـــەرعی  و دژی ئیس ـــە ناش ـــی ب ـــی ژنان ـــە دەنگدان ـــت، چونک ـــان بدرێ ـــە ژن ب

و هەمـــوو کارەکانـــی پارملانـــی بەهـــۆی بوونـــی ژنـــان بـــە حـــەرام دەزانـــی، 

خومەینـــی دەیـــوت ژنـــان چوونەتـــە هـــەر ئیـــدارە و شـــوێنێک ئیفلیجیـــان 

ـــن. ـــا دەب ـــی و فەحش ـــەرەو گەندەڵ ـــگا ب ـــردووە و کۆمەڵ ک

ـــوون  ـــی حاکم ب ـــە ماف ـــان ل ـــی ژن ـــوو مافەکان ـــی 5٧، هەم ـــەاڵم دوای شۆڕش ب

ـــەڵ  ـــە پوچ ـــە بنەماڵ ـــتیوانی ل ـــی  و پش ـــی کۆمەاڵیەت ـــای خزمەتگوزاری ـــا یاس ت

کـــردەوە و بـــە شـــێوەیەکی سەرســـووڕهێنەر تەنیـــا مافـــی دەنگـــدان  و 

ـــتەوە،  ـــان هێش ـــۆ ژن ـــامی ب ـــورای ئیس ـــی ش ـــاو پارملان ـــە ن ـــری  و چوون بەربژێ

هەڵبـــەت تەنیـــا و تەنیـــا بـــۆ ژنانـــی دەســـتپەروەردەی خۆیـــان و بـــە شـــێوەیەکی 

ـــێ  ـــادەیی ج ـــە بەس ـــەو ماف ـــەر ئ ـــۆ س ـــردن ب ـــادا. هێرش نەک ـــە یاس ـــراو ل دیاریک

ــی  و  ــان خەڵکـ ــۆڕش و حکوومەتەکەیـ ــت شـ ــە دەیانویسـ ــتنە، چونکـ تێگەیشـ

ـــەورەی  ـــێکی گ ـــان وەک بەش ـــرا ژن ـــەش نەدەک ـــۆ ئەم ـــدەن، ب ـــان ب ـــتی نیش گش

ـــەوەی  ـــۆ ئ ـــوو ب ـــان ب ـــی ژن ـــە دەنگ ـــتیان ب ـــوو پێویس ـــن؛ بەڵک ـــگا وەال بنێ کۆمەڵ

ـــت.  ـــتەوە بێ ـــان بەدەس ـــی ڕەوایی ـــەم کارتێک ـــی النیک ـــگای نێودەوڵەت ـــە کۆمەڵ ل

ـــرد  ـــەوە ک ـــی ب ـــی 5٧، دەرک ـــاندانەکانی شۆڕش ـــە خۆپیش ـــەر ل ـــی ه خومەین

کـــە ژنانـــی ئێرانـــی هێزێکـــی سیاســـین و دەکرێـــت حکوومـــەت لەســـەر شـــانیان 

بەســـەقامگیری  و ڕەوایـــی بـــگات. هـــەر بۆیـــە ئاخونـــدەکان وێـــڕای پێشـــێلکرانی 

ـــان  ـــەوکات، حکوومەتێکـــی دژەژن و مرۆڤی ـــا ئ ـــان ت مافـــە بەدەســـتهاتووەکانی ژن

ـــوو  ـــان وەک ـــی خۆی ـــتنی نیزام ـــۆ پاراس ـــیان ب ـــی دەنگدانیش ـــا و ماف ـــک  هێن پێ

ـــرش  ـــرد؛ »هێ ـــێ دەک ـــاژەی پ ـــی ئام ـــۆن خومەین ـــتەوە و وەک چ ـــامانێک هێش س

ـــدە«. ـــان زەرەرمەن ـــۆ حکوومەتەکەی ـــە ب ـــەو ماف ـــەر ئ ـــۆ س ب

ــەت  ــی زۆر، بەتایبـ ــەی فرت وفێڵـ ــە ڕێگـ ــڕۆ بـ ــا ئەمـ ــە تـ ــتییەک کـ پێویسـ

ـــەوە، ژنانـــی ئێرانـــی ڕاکێشـــاوەتە ســـەر ســـندووقەکانی  لەالیـــەن ڕێفۆرمخوازەکان

دەنگـــدان، هـــەر لـــە ســـەردەمی خاتەمـــی کـــە ژنانیـــان بـــە هەندێـــک کرانـــەوە 

ــە  ــی کـ ــەردەمی ڕووحانـ ــا سـ ــرد تـ ــوادار کـ ــۆش و هیـ ــگادا دڵخـ ــاو کۆمەڵـ لەنـ

ــی  ــژاردن بەتایبەتـ ــی هەڵبـ ــە کاتـ ــۆن لـ ــان دا. وەک چـ ــە ژنـ ــی زۆری بـ بەڵێنیـ

هەڵبژاردنـــی ســـەرۆک  کۆمـــاری دەبیندرێـــت کـــە دەرکەوتنـــی ژنـــان لەنـــاو کۆمەڵـــگا 

ــار بـــۆ حیجابـــی زۆرەملـــی کەمـــرت دەبێتـــەوە  ســـیامکەی دەگۆڕێـــت و گوشـ

بەشێکی 

بەرچاوی 

کۆمەڵگای 

ئێرانیش هێشتا 

باوەڕی بە 

توانایی سیاسیی 

ژن نییە

لە دوای 

هەڵبژاردن، ژنان 

وەکوو ئاشتیی 

دوای شەڕ، 

دەگەڕێندرێنەوە 

بۆ ماڵەکانیان
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و ژنـــان ئازادانەتـــر لەنـــاو کۆمەڵـــگا و تێکـــەڵ لەگـــەڵ پیـــاوان دەردەکـــەون بـــێ 

ـــمی  ـــە ڕەس ـــە ڕاگەیاندن ـــیامیە ل ـــەو س ـــەت ئ ـــن؛ تەنان ـــەرکوت ب ـــر س ـــەوەی لەژێ ئ

ــەو ژنانـــەی لـــەالی  ــەوە، بەتایبـــەت ئـ ــوە ڕەســـمییەکانیش ڕەنـــگ دەداتـ و نیـ

بەربژێرەکانـــی ســـەرۆک  کۆمـــاری بـــە بـــێ  حیجابـــی دەردەکـــەون. 

بـــەاڵم خـــۆ کەڵک وەرگرتـــن  و بەئامرازکردنـــی ژنـــان بـــۆ ڕەوایی بەخشـــین 

ـــە  ـــوو دەبوای ـــەوە، بەڵک ـــدەر مبێنێت ـــوو دەنگ ـــەر وەک ـــرا ه ـــەت نەدەک ـــە حکووم ب

ـــان  ـــە ژن ـــک ل ـــۆ کۆمەڵێ ـــان ب ـــدا ڕێگای ـــەاڵتی خۆیان ـــتەمی دەس ـــاو سیس ـــە ن ل

ـــزام  ـــەت نی ـــە خزم ـــان و ل ـــتپەروەردەی خۆی ـــەم دەس ـــە ه ـــک ک ـــاوە، ژنانێ کردب

بـــن، هـــەم بـــەڕای گشـــتی نیشـــان بدرێـــت کـــە ڕێگـــەی گەیشـــن بـــە پلـــە 

بـــااڵکان بـــۆ ژنـــان و دەســـتەبەرکردنی مافـــی ژنـــان هەیـــە.  

بەرهەمهێنانـــی منوونـــەی »ژنـــی موســـڵامن« کـــە خزمەتـــکاری 

نیزامیـــش بێـــت 

ئـــەو ژنانـــەی کـــە لەنـــاو سیســـتەمی کۆمـــاری ئیســـامی  و بەتایبـــەت 

کابینـــەی دەوڵەتـــدا گەیشـــتوونەتە پۆســـتی بـــااڵ )ئـــەو منوونانـــەی کـــە لـــە 

ــتپەروەردەی ئـــەو  ــە دەسـ ــەر ئـــەو ژنانـــەن کـ ــرا(، هـ ــاژەی پێکـ ســـەرەوە ئامـ

ــاکانی  ــا و ڕێسـ ــە یاسـ ــە کـ ــە هەیـ ــەو ڕۆڵ  و پێگەیـ ــان بـ ــەن  و باوەڕیـ ڕێژیمـ

ـــەر  ـــی س ـــە ژنان ـــە ل ـــەم گروەپ ـــردووە، ئ ـــاری  ک ـــان دی ـــۆ ژن ـــامی ب ـــاری ئیس کۆم

بـــە دەســـەاڵت باوەڕیـــان بـــە پێناســـەیەک لـــە مافـــی ژن هەیـــە کـــە لەگـــەڵ 

ـــانییەکانی ژن  ـــەرەتایی  و ئینس ـــە س ـــۆ ماف ـــەوەر ب ـــێکۆالر و مرۆڤت ـــەی س ڕوانگ

ـــن.  ـــاوی دەب ـــە »فســـاد و تباهـــی« و »غـــرب  زدگـــی« ن ـــەوە و بگـــرە ب ـــەک  ناگرێت ی

کەوایە بۆ ژنان بەشداری لە خۆپێشاندانەکاندا دەکەن؟ 

وێـــڕای چەواشـــەکارییەکانی ژنانـــی ســـەر بـــە دەســـەاڵت و دەســـەاڵتدارانی 

کۆمـــاری ئیســـامی بـــۆ پێکهێنانـــی هـــەل  و ڕۆڵ بینینـــی سیاســـی  و 

کۆمەاڵیەتیـــی ژنـــان  و تواناســـازییان، بەشـــێکی بەرچـــاوی کۆمەڵـــگای 

ئێرانیـــش هێشـــتا بـــاوەڕی بـــە توانایـــی سیاســـیی ژن نییـــە؛ بـــۆ منوونـــە 

کاتێـــک ژن و پیاوێـــک بـــە ڕابـــردووی خوێنـــدەواری و کاری وەکـــوو یـــەک 

خۆیـــان بـــۆ پۆســـتێک بەربژێـــر دەکـــەن، ئیـــامن بـــە توانـــای بەڕێوەبـــەری  و 

مەسەلەی ژن بۆ 

کۆماری ئیسالمی 

الیەنێکی سیاسیی 

پەیوەندیدار 

بە دەسەاڵتە 

و سەپاندنی 

ڕێسا و یاسا 

هەاڵواردنئامێزەکان 

دژ بە ژنان یەکێکە 

لە سەرەکیرتین 

هێامکانی نەزمی 

دینی لە کۆمەڵگا 

و کۆنرتۆڵی 

کۆمەاڵیەتی
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هێـــزی بڕیاردانـــی پیـــاو زیاتـــرە. بۆیـــە ئـــەو الیەنگرییـــە کۆمەاڵیەتییـــە کـــە 

ــێ  ــاری  و جێبەجـ ــامیش دیـ ــاری ئیسـ ــی کۆمـ ــایی  و سیاسـ ــی یاسـ نیزامـ

ــەوە.  ــەم هێناوەتـ ــی بەرهـ ــانەوەی ژنانـ دەکات، چەوسـ

ـــاوەڕە  ـــان  و ب ـــایی ژن ـــی یاس ـــی  و پەراوێزخراوەی ـــتی بێبەش ـــەزا گش ـــەو ف ل

هەاڵواردئامێزەکانـــی دژیـــان، لـــە کاتـــی هەڵبژاردنەکانـــدا، لەنـــاکاو ژنـــان بـــۆ 

ـــد بەربژێرێکـــی  ـــی هەڵبژاردنـــی چەن ـــەکان و گەرمکردن ـــە هەڵبژاردن بەشـــداری ل

رەگـــەزی بەرامبـــەرو بانگهێشـــت دەکرێـــن کـــە لـــە ماڵـــەکان بێنـــە دەرەوە و 

ــوو  ــان وەکـ ــژاردن، ژنـ ــە دوای هەڵبـ ــەاڵم لـ ــەن، بـ ــاوان بکـ ــە پیـ ــتیوانی لـ پشـ

ئاشـــتیی دوای شـــەڕ، دەگەڕێندرێنـــەوە بـــۆ ماڵەکانیـــان. 

ـــەوەی  ـــەت بزووتن ـــین  و تەنان ـــی ناوەندنش ـــە ژنان ـــی ل ـــە ڕوون ـــە ب ـــەم الیەن ئ

ـــە  ـــەزی ل ـــی ڕەگ ـــا هەاڵواردن ـــان تەنی ـــە نیگەرانیی ـــدرا ک ـــیش دەبین ـــی فارس ژنان

یاســـاکانی کۆمـــاری ئیســـامیدا بـــوو و تـــا ئێســـتاش هەندێـــک هیـــوادار و 

ـــەن.  ـــان بگ ـــە مافەکانی ـــن ب ـــتەمەدا دەتوان ـــەو سیس ـــاو ئ ـــەوەی لەن ـــوون ب ڕاهات

ـــد  ـــە چەن ـــگ ل ـــەلەی گرن ـــک ڕووداو و مەس ـــارەش کۆمەڵێ ـــی ئەمج ـــۆ هەڵبژاردن ب

ـــج  ـــە ئامان ـــی کردووەت ـــی ڕێژیم ـــە مەرشوعییەت ـــان داوە ک ـــردوو ڕووی ـــاڵی ڕاب س

ـــەکا  ـــداری ی ـــە بەش ـــە ل ـــە نوێی ـــەو  بارودۆخ ـــش ئ ـــی هەڵبژاردنی و بەڕێوەچوون

ـــەوە.  دەکات

ــانی  دا کـــە حیجابـــی زۆرەملـــێ،  ڕووداوەکانـــی دوای شۆڕشـــی 5٧ نیشـ

ــە  ــی تێبینییـ ــۆی لەبەرچاوگرتنـ ــا بەهـ ــان تەنیـ ــیی ژنـ ــەاڵواردن و بێبەشـ هـ

ـــاری  ـــۆ کۆم ـــەلەی ژن ب ـــوو مەس ـــە، بەڵک ـــوننەت نیی ـــە س ـــرەوی ل ـــی  و پەی ئایین

ئیســـامی الیەنێکـــی سیاســـیی پەیوەندیـــدار بـــە دەســـەاڵتە و ســـەپاندنی 

ڕێســـا و یاســـا هەاڵواردنئامێـــزەکان دژ بـــە ژنـــان یەکێکـــە لـــە ســـەرەکیرتین 

هێامکانـــی نەزمـــی دینـــی لـــە کۆمەڵـــگا و کۆنرتۆڵـــی کۆمەاڵیەتـــی. 

ــی  ــتەی ژن  و دانانـ ــی جەسـ ــۆ کۆنرتۆڵـ ــامی بـ ــاری ئیسـ ــی کۆمـ هەوڵـ

بەربەســـتی یاســـایی و کردەیـــی بـــۆ بوونیـــان لەنـــاو سیاســـەت و کۆمەڵـــگا، 

بـــازاڕی کار و دونیـــای زانســـت و هونـــەر، بەشـــێکی جیانەکـــراوە لـــە بەئیســـامی  

کردنـــی کۆمەڵـــگای ئێرانـــە. 

ــە دوای  ــەر کاری بـ ــە سـ ــە ڕۆژی دوای هاتنـ ــەر لـ ــاری ئیســـامی هـ کۆمـ

تا ئەو جێگایەی 

پەیوەندیی 

بە مەسەلەی 

بەرابەریی 

ڕەگەزی، مافی ژنان 

 و کەمینە ئایینی و 

کولتوورییەکانی 

ئێرانەوە هەیە، 

هیچ جیاوازییەکی 

بنەڕەتی لەنێوان 

دوو باڵی 

ڕیفۆرمخواز و 

ئوسولگەرای 

کۆماری ئیسالمی 

نییە و ئەوەی هەیە 

بە ڕەواڵەت و بۆ 

فریودانی خەڵکە
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منوونەیـــەک لـــە »ژنـــی موســـڵامن« لـــە ســـەردەمی ئەمـــڕۆدا بـــوو، بەرامبـــەر 

ـــامی  ـــاری ئیس ـــەاڵتدارانی کۆم ـــە دەس ـــەر بۆی ـــی؛ ه ـــی ڕۆژئاوای ـــەی ژن منوون

بـــە دەســـتوداوێنی ئـــەوەی دەتوانـــن لـــە ژنـــان بـــۆ ڕەوایـــی نیـــزام کەڵـــک 

وەربگـــرن هەســـتان بـــە پێناســـەی ژن لـــە چوارچێـــوەی »ژنـــی موســـڵامن« 

و دیاریکردنـــی ئـــەو پێگەیـــە وەکـــوو تەنیـــا پێگـــەی ڕێگەپێـــدراو بـــۆ ژن لـــە 

ـــییەکان  ـــە دەرس ـــۆرەکان و کتیب ـــوارە جۆراوج ـــە ب ـــران ل ـــاکانی ئێ ـــدا. یاس ئێران

ـــە  ـــڵامن« ل ـــی موس ـــوازی »ژن ـــی دڵخ ـــدا شوناس ـــە تێی ـــن ک ـــەی باش دوو منوون

ڕوانگـــەی ڕێبەرانـــی کۆمـــاری ئیســـامی بـــە ڕوونـــی دەخاتـــە ڕوو. 

ــک  ــێ کەڵـ ــان دەبـ ــی ژنـ ــە دەنگـ ــوت لـ ــی دەیـ ــۆن خومەینـ ــەر وەک چـ هـ

وەربگیرێـــت: »ئێـــوە )ژنـــان( دەبـــێ ئەوەنـــدەی ئیســـام ڕێگـــەی داوە بێنـــە 

مەیـــدان، بـــۆ منوونـــە هەڵبـــژاردن ئەمـــڕۆ کارێکـــە کـــە دەبـــێ ئەنجامـــی بـــدەن«. 

هەربۆیـــە ئەمـــڕۆ ئەگـــەر لـــە زۆرێـــک لـــە واڵتانـــی دونیـــادا مەســـەلەی 

ــە  ــان، لـ ــە بابەتـــی سیســـتەمی سیاســـیی واڵتـ بەرابەریـــی ڕەگـــەزی بووەتـ

ئێـــران بارودۆخەکـــە پێچەوانەیـــە و گوتـــاری دەســـەاڵتداران  و ئاخونـــدەکان 

ـــەو  ـــە یاســـا و سیســـتەمیش ئ ـــە دەکات  و ب ـــان  پاکان ـــۆ ژن پێگـــەی ژێردەســـتی ب

ڕوانگـــە دژە ژنـــە دەچەســـپێنن. 

ــە و  ــی کەمینـ ــران، ژنانـ ــە ئێـ ــاری لـ ــەرۆک  کۆمـ ــی سـ هەڵبژاردنـ

ــد  ــە چەنـ ــارۆمەندی پلـ شـ

شـــارۆمەند لـــە هـــەر واڵتێکـــدا ئەندامێکـــی ڕەســـمیی ئـــەو واڵتـــە و خاوەنـــی 

کۆمەڵێـــک ئـــەرک  و مافـــە و لـــە کاتـــی هەڵبژاردنیـــش لـــە مافـــی دەنگـــدان و 

ـــەوە.  ـــۆی دەبێنێت ـــری خ بەربژێ

ـــت،  ـــک دەکرێ ـــەرک و مافێ ـــان ئ ـــک ی ـــەر چەم ـــە ه ـــاس ل ـــک ب ـــەت کاتێ هەڵب

دەبـــێ پێشـــووتر ئاورێـــک لـــە سیســـتەمی هـــەر واڵتێـــک بدەینـــەوە کـــە چ جـــۆرە 

ـــۆر و  ـــەاڵتێکی دیکتات ـــەم دەس ـــامی ه ـــاری ئیس ـــە کۆم ـــەبارەت ب ـــە؛ س نیزامێک

هـــەم دژەژنـــە و تێیـــدا ژن شـــارۆمەندی پلـــە دوویـــە. ڕەفتـــاری هەڵبژاردنـــی 

ڕێژیمیـــش بەپێـــی هیـــچ جـــۆرە مۆدێلێـــک لـــە دونیـــادا تاوتـــوێ ناکرێـــت، 

ـــرەکان  ـــاری بەربژێ ـــەرۆک  کۆم ـــی س ـــە هەڵبژاردن ـــت ل ـــک نازاندرێ ـــە کاتێ چونک

ئەزموونی 

زیاتر لە 40 

ساڵەی ژنان لە 

هەڵبژاردنەکانی 

رێژیمدا نیشانی 

 داوە نەتەنیا 

نەبووەتە هۆی 

دابینبوونی مافە 

بنەڕەتییەکانیان، 

بەڵکوو هۆکاری 

بەرهەمهێنانەوە 

پێگەی 

ژێردەستیی 

ڕەسمی  و 

ناڕەسمیی  ژنانە 

لە کۆمەڵگادا
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ـــت.  ـــە بکرێ ـــە رشۆڤ ـــەو هەڵبژاردن ـــت ئ ـــون دەتوانرێ ـــن، چ ـــۆن هەڵدەبژێردرێ چ

ـــک  ـــی هەندێ ـــۆی بوون ـــی بەه ـــا بەڕوون ـــا یاس ـــوێنێکی دونی ـــوو ش ـــە هەم ل

بـــارودۆخ، هەندێـــک کـــەس لـــە مافـــی بەربژێـــری بـــۆ ســـەرۆک کۆمـــاری بێبـــەش 

ــەک  ــاو )نـ ــەواد و خوێندەواریـــی گونجـ ــەن، سـ ــوو مەرجـــی تەمـ دەکات؛ وەکـ

حەمتـــەن خـــاوەن بەڵگـــەی خوێنـــدەواری( و یـــان بەدەســـتهێنانی پشـــتیوانیی 

ســـەرەتایی لـــە هەندێـــک بەرپرســـی سیاســـی یـــان ئیمـــزای بەشـــێکی 

دیاریکـــراو لـــە خەڵـــک، بـــەاڵم لـــە واڵتـــی ئێرانـــدا بێجگـــە لـــەو حاڵەتانـــە 

بەشـــێکی زۆر لـــە هاواڵتییانـــی ئێرانـــی بەهـــۆی بـــاوەڕە سیاســـی و ئایینـــی و... 

مافـــی بەربژێـــری بـــۆ ســـەرۆک  کۆماریـــان نییـــە.

بەپێـــی ئەســـڵی ١١5ی یاســـای بنەڕەتیـــی ئێـــران وەک لـــە ســـەرەوە ئامـــاژەی 

پـــێ کـــرا؛ ژنـــان، ئەهلـــی ســـوننە، کەمینـــە ئایینییـــەکان، ســـێکۆالر و الئیکـــەکان 

بـــە هیـــچ شـــێوەیەک مافـــی بەربژێـــری بـــۆ پۆســـتی ســـەرۆک  کۆمارییـــان نییـــە. 

ـــاوان،  ـــۆی ت ـــەک بەه ـــران ن ـــارۆمەندانی ئێ ـــە ش ـــار ل ـــی نادی ـــە ڕێژەیەک ـــە وات ئەم

ـــە  ـــە یەکێـــک ل ـــە بـــاوەڕە سیاســـی  و ئایینییـــەکان ل بەڵکـــوو بەهـــۆی جیـــاوازی ل

مافـــە گرینگەکانـــی شـــارۆمەندیی خۆیـــان بێبەشـــن. 

کەواتـــە ئـــەو نیزامـــە وێـــڕای بێبەشـــکردنی ژنـــان و هەمـــوو کەمینـــەکان، 

ــژاردن  ــۆ هەڵبـ ــێک بـ ــوو منایشـ ــین وەکـ ــە ناونووسـ ــێوەیەکی زیرەکانـ ــە شـ بـ

بـــۆ هەمـــووان ئـــازاد دەکات  و وێـــڕای ســـووکایەتی بـــە هەمـــوو خەڵـــک لـــەو 

ـــی  ـــوو »ئەوان ـــی هەم ـــە والنان ـــش دەدات ب ـــۆرە، ڕەوایەتی ـــاڕوون  و دیکتات ـــە ن ڕەوت

تر«یـــش کـــە مەرجـــی بـــوون بـــە ســـەرۆک  کۆمـــار نایانگرێتـــەوە. 

ــە  ــەر لـ ــۆر، هـ ــی جۆراجـ ــە تاکتیکگەلـ ــە بـ ــەو دۆخـ ــاییکردنەوەی ئـ ئاسـ

پشـــتیوانی ســـلربیتی و کەســـانێک ســـەر بـــە کەمینـــەکان، تـــا چاالکوانانـــی 

ـــان  ـــی ی ـــە نائاگای ـــە ب ـــەی ک ـــەو خەڵک ـــەاڵت  و ئ ـــە دەس ـــەر ب ـــانی س ژن  و کەس

ـــی  ـــە ئامادە نەبوون ـــردووە ک ـــت، وای ک ـــەاڵتە دەگرێ ـــەو دەس ـــتی ئ ـــەوە پش ئاگایی

ـــری  بەرچـــاو  ـــۆ بەربژێ ـــەکان ب ـــان   و کەمین ـــە ژن ـــگا وات بەشـــێکی گـــەورەی کۆمەڵ

نەکەوێـــت و ناونووســـیی چەنـــد شـــارۆمەندی ئاســـایی بـــێ ڕابـــردووی 

سیاســـی  و حیزبـــی گـــەورە بکرێتـــەوە و حاڵەتـــی کاریکاتۆریـــزەی پـــێ 

ببەخرشێـــت  و بڕیارەکانـــی شـــورای نیگەهبـــان ئاســـایی ببێتـــەوە. 

لە شوێنێک کە 

سەرەتاییرتین 

مافەکانی 

مرۆڤ بوونی 

نییە، شتێک بە 

ناوی »ئەرکی 

شارۆمەندی« 

و بەشداری لە 

هەڵبژاردن نەتەنیا 

بێ  مانایە
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ـــژاردن  و  ـــی هەڵب ـــیاری منایش ـــر پرس ـــتنە ژێ ـــە خس ـــان ل ـــی ژن ڕۆڵ

ـــان  ـــتیی ژن ـــەی ژێردەس ـــەوەی پێگ ـــە بەرهەمهێنان ـــەدان ب دەنگن

ــەزی،  ــی ڕەگـ ــەلەی بەرابەریـ ــە مەسـ ــی بـ ــەی پەیوەندیـ ــەو جێگایـ ــا ئـ تـ

مافـــی ژنـــان  و کەمینـــە ئایینـــی و کولتوورییەکانـــی ئێرانـــەوە هەیـــە، هیـــچ 

ــولگەرای  ــواز و ئوسـ ــی ڕیفۆرمخـ ــوان دوو باڵـ ــی لەنێـ ــی بنەڕەتـ جیاوازییەکـ

کۆمـــاری ئیســـامی نییـــە و ئـــەوەی هەیـــە بـــە ڕەواڵـــەت و بـــۆ فریودانـــی 

خەڵکـــە. لەوانەیـــە ڕێفۆرمخـــوازەکان ئاســـانرت ئیزنـــی بەڕێوەبردنـــی کۆنســـێرت 

ـــژەران  ـــە داڕێ ـــاڵ ل ـــەاڵم هـــەر دوو ب ـــدەن، ب ـــەکان ب ـــە فەرهەنگـــی  و هونەریی  و بۆن

ــە  ــدان  و نـ ــای بنەڕەتیـ ــە یاسـ ــران لـ ــی ئێـ ــا دژە ژنەکانـ ــتیوانانی یاسـ و پشـ

دژایەتـــی لەگـــەڵ دەکـــەن و نـــە میلیشـــیایان بـــۆ دژایەتـــی هەیـــە. 

ـــی  ـــی خۆبەربژێری ـــەت ماف ـــەی تەنان ـــا بنەڕەتییەک ـــە یاس ـــدا ک ـــە نیزامێک ل

ـــە  ـــان ل ـــداریی ژن ـــادات، بەش ـــیعەکان ن ـــان و غەیرەش ـــە ژن ـــاری ب ـــەرۆک  کۆم س

هەڵبـــژاردن  و تەنانـــەت بوونـــی ڕێژەیەکیـــش لەنـــاو دەســـەاڵت بارودۆخـــی ژنـــان 

ـــی  ـــە هەڵبژاردنەکان ـــان ل ـــاڵەی ژن ـــە ٤٠ س ـــر ل ـــی زیات ـــاکات  و ئەزموون ـــرت ن باش

رێژیمـــدا نیشـــانی  داوە نەتەنیـــا نەبووەتـــە هـــۆی دابینبوونـــی مافـــە 

بنەڕەتییەکانیـــان، بەڵکـــوو هـــۆکاری بەرهەمهێنانـــەوە پێگـــەی ژێردەســـتیی 

ڕەســـمی  و ناڕەســـمیی  ژنانـــە لـــە کۆمەڵـــگادا. 

ـــا  ـــە نەتەنی ـــاراوە ک ـــە ئ ـــک هاتووەت ـــە دوای ٤٢ ســـاڵ، ئێســـتا قۆناغێ هەربۆی

ـــێ  ـــوو دەب ـــت، بەڵک ـــم بکرێ ـــی ڕێژی ـــی هەڵبژاردن ـــە منایش ـــداری ل ـــێ بەش ناب

دژکـــردەوە بەرامبـــەر بـــەو منایشـــە ئەنجـــام بدرێـــت  و ئـــەو ڕێـــژە لـــە پێشـــێلکاری 

ـــۆی  ـــامییەوە، ب ـــاری ئیس ـــەن کۆم ـــرۆڤ لەالی ـــی م ـــە ماف ـــووکایەتیکردن ب  و س

ـــت.  ـــەدار بکرێ هەزین

ــی  ــەرەتاییرتین مافەکانـ ــە سـ ــوێنێک کـ ــە شـ ــادەتر، لـ ــی سـ ــە واتایەکـ بـ

ـــداری  ـــارۆمەندی« و بەش ـــی ش ـــاوی »ئەرک ـــە ن ـــتێک ب ـــە، ش ـــی نیی ـــرۆڤ بوون م

لـــە هەڵبـــژاردن نەتەنیـــا بـــێ  مانایـــە، بەڵکـــوو پابەندبـــوون پێیـــەوە لەالیـــەن 

ـــە  ـــدان ب ـــر و ڕەوایی ـــارۆمەندانی ت ـــی ش ـــێلکاریی ماف ـــای پێش ـــە وات ـــک، ب هەندێ

ـــدا.  ـــە جیهان ـــۆری ل ـــاری دیکتات ـــیامی دی ـــە س ـــڕۆ بووەت ـــە ئەم ـــتەمێکە ک سیس

هـــەر بۆیـــە بایکۆتـــی هەڵبـــژاردن لەالیـــەن ژنانـــەوە هەڵگـــری پەیامێکـــی 

کاتێک هەڵبژاردن 

نادێمۆکراتیک 

بێت، بەشداریی 

ژنان لە هەڵبژاردن 

بە زەرەریانە و 

گرنگرت لەوەش 
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ـــتی  ـــەی ژێردەس ـــۆ پێگ ـــی ب ـــادەی ملکەچ ـــە ئام ـــا ک ـــان و دونی ـــۆ خۆی ـــە ب ڕوون

خۆیـــان  و ڕەســـمییەتدانی سیاســـی پێـــوەی نیـــن . ئـــەو کارە لـــە کەمرتیـــن 

ـــە زوڵمـــی ڕۆژانـــە  ـــۆ ڕەواییـــدان ب ـــان وەک ئامرازێـــک ب ـــدا بەکارهێنانـــی ژن حاڵەت

ـــیارەوە.  ـــر پرس ـــە ژێ ـــدی دەخات ـــە جی ـــان ب ـــەپاوی دژی ژن ـــایی داس و یاس

هەڵبـــژاردن کاتێـــک لـــە کۆمەڵگایەکـــی ئـــازاددا بێـــت، بەشـــداریی ژنـــان 

ـــژاردن  ـــک هەڵب ـــەاڵم کاتێ ـــە، ب ـــی هەی ـــاییە و  کاریگەری ـــارۆمەند ئاس ـــوو ش وەک

نادێمۆکراتیـــک بێـــت، بەشـــداریی ژنـــان لـــە هەڵبـــژاردن بـــە زەرەریانـــە و گرنگـــرت 

ـــە  ـــت ک ـــێ  دێ ـــتی ل ـــی گش ـــوو ناڕەزایەتییەک ـــژاردن وەک ـــی هەڵب ـــەوەش بایکۆت ل

ـــی  ـــگا بایکۆت ـــەورەی کۆمەڵ ـــێکی گ ـــە بەش ـــەوە ک ـــگ دەدات ـــدا ڕەن ـــە کۆمەڵگاش ل

هەڵبژاردنـــی کـــردووە و ئەمـــەش خۆپێشـــاندانێکی گـــەورە بـــە کەمرتیـــن 

هەزینەیـــە کـــە مەرشوعییـــەت بـــە کۆمـــاری ئیســـامی نـــادات. 

ــدی  ــە ئاپارتایـ ــە کـ ــگ ئەوەیـ ــەلەیەکی گرنـ ــەوە، مەسـ ــی دیکەشـ لەالیەکـ

ـــک  ـــراوە، ئامرازێ ـــی ک ـــەلەیەکی بەسیاس ـــامی مەس ـــاری ئیس ـــە کۆم ـــەزی ل ڕەگ

لەدەســـتی کۆمـــاری ئیســـامی بـــۆ بەردەوامیـــی نیزامەکـــەی، چونکـــە 

یەکســـانیی ژن  و پیـــاو وەکـــوو بنەمایەکـــی ســـەرەکیی دێمۆکراســـی لـــە 

کۆڵەکـــە بنەڕەتییەکانـــی سیســـتەمێکی دێمۆکراتـــە، هـــەر بۆیـــەش خەبـــات 

دژی هـــەاڵواردن  و ئاپارتایـــدی ڕەگـــەزی دەبـــێ شـــوێنێکی گرینـــگ لـــە 

ـــەش  ـــکات، ئەم ـــان ب ـــۆی تەرخ ـــۆ خ ـــران ب ـــیخوازیی ئێ ـــەوەی دێمۆکراس بزووتن

لـــە چوارچێـــوەی کۆمـــاری ئیســـامی نایەتـــە دی و ژنانیـــش بـــە ئاگاییـــەوە 

ـــەم  ـــن ه ـــە ب ـــەم خەبات ـــداری ئ ـــەن و بەش ـــوکەوت بک ـــێ هەڵس ـــوارە دەب ـــەو ب ل

ـــان  ـــە ژن ـــۆری ک ـــەاڵتی دیکتات ـــە دژی دەس ـــەم ب ـــەزی ه ـــی ڕەگ دژی هەاڵواردن

تێیـــدا قوربانیـــی ســـەرەکین. 

بـــۆ ژنانـــی نەتەوەکانـــی دیکـــە وەک ژنـــی کـــورد ئـــەم ئەرکـــە سیاســـییە 

قووڵـــرت دەبێتـــەوە و دەبـــێ بـــە چاوێکـــی هەمەالیەنەتـــر ســـەیری بـــکات. چونکـــە 

ـــە  ـــتیان ب ـــان پێویس ـــە ئامانجەکانی ـــن ب ـــۆ گەیش ـــۆرەکان، ب ـــە دیکتات حکوومەت

ـــە و هـــەر  ـــری و شوناســـێکی پێناســـەکراو هەی ـــی- فیک ـــی کۆمەاڵیەت یەکپارچەی

ــە بێـــت، ســـەرکوتی  ــە ڕاســـتای دژایەتیـــی ئـــەو ئیدئۆلۆژییـ کردارێکیـــش لـ

دەکـــەن، وەکـــوو شوناســـە جیاوازەکانـــی نەتـــەوە و ئاییـــن و... کۆمـــاری 

ژنی کورد کە 
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ــی  ــەرم کەڵکـ ــەخت و نـ ــرازی سـ ــە ئامـ ــتە لـ ــەم مەبەسـ ــۆ ئـ ــامیش بـ ئیسـ

وەرگرتـــووە و شوناســـی جیـــاوازی کـــورد، تـــورک، عـــەرەب، بەلـــووچ و... بـــە 

ـــی  ـــی ئەمنییەت ـــە چاوێک ـــن ب ـــەش دەبینی ـــەر بۆی ـــەرکوت دەکات. ه ـــدی س تون

چـــاو لـــە کوردســـتان دەکرێـــت  و ڕووبـــەڕووی هـــەاڵواردن و بێبەشـــیی 

ــتەماتیکی دەکاتـــەوە.  سیسـ

هـــەر بۆیـــە ژنـــی کـــورد کـــە لەگـــەڵ ســـتەم و ســـەرکوتی چەندقاتـــی یاســـایی، 

ــی  ــووری و پەراوێزخراویـ ــیی ئابـ ــی و بێبەشـ ــی، چینایەتـ ــی، ئایینـ نەتەوەیـ

ســـتەمە  ئـــەو  دژی  بنەماییـــرت  شـــێوەیەکی  بـــە  دەبـــێ  بەرەوڕوویـــە، 

ـــە  ـــەت ل ـــورد بەتایب ـــی ک ـــەوەی ژن ـــورد و بزووتن ـــی ک ـــەت ژن ـــتێتەوە؛ هەڵب بووەس

ـــە ســـەر  ـــە ســـەرەتای هاتن ـــی هـــەر ل ـــییەکان بەڕوون ـــزە سیاس ـــوەی هێ چوارچێ

کاری کۆمـــاری ئیســـامی ئـــەو نیزامـــەی ڕەت کردووەتـــەوە و تـــا ئێســـتاش 

ـــتەکانی  ـــە خواس ـــەو ڕێچکەی ـــەر ئ ـــورد لەس ـــی ک ـــەوەی ژنان ـــی بزووتن بەتایبەت

ــە ڕوو و خەبـــات دەکات.  دەخاتـ

هەڵبـــەت ئەمـــەش دەگەڕێتـــەوە بـــۆ بوونـــی بەســـتێنێکی سیاســـی لـــە 

کوردســـتان بەهـــۆی بوونـــی ئەحزابـــی سیاســـی کـــە هـــەر لـــە ســـەرەتای هاتنـــە 

ســـەر کاری ئـــەو ڕێژیمـــە متامنەیـــان پـــێ نەکـــردووە و دژی وەســـتاونەتەوە، هـــەر 

ـــارزەی  ـــت و موب ـــەری، خواس ـــتەمی چەندبەراب ـــۆی س ـــورد بەه ـــی ک ـــە ژن بۆی

ــاری  ــی کۆمـ ــتا، دژی تەواوییەتـ ــا ئێسـ ــەرەتاوە تـ ــە سـ ــووە و لـ ــر بـ جیاوازتـ

ئیســـامی وەســـتاوەتەوە. 

هەربۆیـــە ئەگـــەر ئەمـــڕۆ بەشـــێکی زۆر لـــە خەڵکـــی ئێـــران و ژنانـــی ئێرانـــی 

ـــەو  ـــڵی ئ ـــێ ئەس ـــان دەب ـــات و بزووتنەوەکەی ـــە، خەب ـــەو بڕوای ـــتوونەتە ئ گەیش

ـــەر  ـــییەکان ه ـــزە سیاس ـــاو هێ ـــی ن ـــورد و ژنان ـــی ک ـــج، ژنان ـــە ئامان ـــە بکات ڕێژیم

لـــە ســـەرەتاوە ئـــەو ئامانجەیـــان بەڕوونـــی بـــۆ خۆیـــان دیـــاری کردبـــوو و 

لەســـەر ئـــەو ڕێگـــەش بەردەوامـــن لـــە خەبـــات، و بایکۆتـــی هەڵبـــژاردن دەتوانـــێ 

جارێکـــی دیکـــە رووی دژە ژنـــی و دیکتاتۆرییەتـــی ئـــەو رێژیمـــە داســـەپاوە و 

ـــەوە، چیەتـــی  ـــا بداتـــەوە و زیاتـــر ل بەئامرازکردنـــی ژنـــان نیشـــانی هەمـــوو دونی

ـــیارەوە.  ـــر پرس ـــە ژێ ـــی ببات و مەرشوحیەت

ئەگەر ئەمڕۆ 

بەشێکی زۆر لە 

خەڵکی ئێران 

و ژنانی ئێرانی 

گەیشتوونەتە ئەو 

بڕوایە، خەبات و 

بزووتنەوەکەیان 

دەبێ ئەسڵی 

ئەو ڕێژیمە بکاتە 

ئامانج
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پێشـــبینی دەکرێـــت ڕێـــژەی بەشـــداریی خەڵـــک لـــە ســـێزدەهەمین 

دەورەی هەڵبژاردنـــی ســـەرۆک کۆماریـــدا تەنانـــەت لـــە دەورەکانـــی پێشـــوو لـــە 

خوارتـــر بێـــت و هـــۆکاری ئـــەم بەشـــدارییە کەمـــەش لەالیـــەک دەگەڕێتـــەوە بـــۆ 

ـــردوودا  ـــە ڕاب ـــان ل ـــی داواکارییەکانی ـــە جێبەجێکردن ـــک ل ـــی خەڵ ناهومێدبوون

کـــە لـــە هەڵبژاردنەکانـــی پێشـــوودا بەڵێنییـــان پـــێ درابـــوو جێبەجـــێ بکرێـــن، 

بـــەاڵم جێبەجـــێ نەکـــران. لـــەالی دیکـــەوە بەهـــۆی بوونـــی گەندەڵییەکـــی 

ــوەری  ــی خەزەڵـ ــی مانگـ ــووری، ناڕەزایەتییەکانـ ــداری و ئابـ ــاڵوی ئیـ بەربـ

ســـاڵی ١۳9۸ی هەتـــاوی و بەکارهێنانـــی هێـــزی ســـەرکوتکەر و ســـەرکوتی 

ــە  ــان لـ ــی بەرچاویـ ــی ژمارەیەکـ ــەهید و زیندانیکردنـ ــاندەران و شـ خۆپیشـ

ـــی  ـــارۆوە ئابوورییەکان ـــان، گەم ـــە ڕەواکانی ـــە داخوازیی ـــەوە ب ـــی وەاڵمدان جیات

ئەمریـــکا کـــە بڕســـتی لـــە ڕێژیـــم بڕیـــوە و بووەتـــە هـــۆی بێکاریـــی 

ــگادا،  ــو کۆمەڵـ ــر لەنێـ ــی زۆرتـ ــک و هەژارییەکـ ــە خەڵـ ــر لـ ــی زیاتـ ژمارەیەکـ

ـــە  ـــک ل ـــی خەڵ ـــوا بوون ـــێ هی ـــی واڵت، ب ـــی داوینگیری ـــە جۆراوجۆرەکان قەیران

خوێندنەوەیەک بۆ شانۆگەریی ئەمجارەی 

رێژیم لە ژێر ناوی هەڵبژاردن دا

تەیموور مستەفایی
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ـــزام  ـــی نی ـــی مەرشوعییەت ـــدا نەمان ـــەک کەالم ـــە ی ـــم و ل ـــی ڕێژی ـــەر دوو باڵ ه

لەنێـــو کۆمەاڵنـــی خەڵکـــی ئێرانـــدا.

و  ئیســـامی  کۆمـــاری  سیســـتەمی  کردەوەکانـــی  لـــە  ناڕەزایەتـــی 

ـــان  ـــە بەرپرس ـــک ل ـــەت کۆمەڵێ ـــە تەنان ـــاڵوە ک ـــە بەرب ـــەو ڕادەی ـــا ئ ـــی، ت باڵەکان

ـــپای  ـــی س ـــە فەرماندەکان ـــوری« ل ـــەن غەف ـــادقی و حەس ـــوود س وەک »مەحم

پاســـداران، بەشـــداریی ڕێـــژەی 20 لەســـەدی خەڵکیـــش لـــەم دەورەیـــەی 

هەڵبژاردنـــدا بـــە ســـەرکەوتن دەزانـــن.

ســـەید محەممـــەد خاتەمـــی، ســـەرکۆماری ئیســـاحتەڵەبی پێشـــووتریش 

ـــی  ـــۆ ڕاگرتن ـــش ب ـــازییەکانی ئەوانی ـــە شانۆس ـــتووە ک ـــتییە تێگەیش ـــەو ڕاس ل

ـــی  ـــە دەربڕینێک ـــە ل ـــەر بۆی ـــەوە، ه ـــک ڕوون بووەت ـــۆ خەڵ ـــەواوی ب ـــە ت ـــم ب ڕێژی

تایبەتـــدا ڕایگەیانـــدووە ئیـــرت خەڵـــک بـــە هیـــچ تەرفەندێـــک ئامـــادە نابـــن 

ـــەن،  ـــداری بک ـــدا بەش ـــە هەڵبژاردن ـــدان و ل ـــندووقەکانی دەنگ ـــەر س ـــە س بچن

ـــەن  ـــک لەالی ـــداری خەڵ ـــە بەش ـــە ل ـــێ هیوایی ـــەڕی ب ـــانەی ئەوپ ـــەش نیش ئەم

بەرپرســـانی ورد و دروشـــتی ڕێژیمـــەوە کـــە ئێســـتا ئیـــرت وەک ڕابـــردوو بـــە 

ـــەوی  ـــان ل ـــا یەکی ـــە گۆی ـــدی ئیســـاحتەڵەب و ئوســـووڵگەراییەوە ک ـــف بەن تەی

ـــدان،  ـــندووقەکانی دەنگ ـــەر س ـــنە س ـــک بکێش ـــن خەڵ ـــرتە، ناتوان ـــان باش تری

ــدا  ــاڵی ١۳9۸ی هەتاویـ ــوەری سـ ــی خەزەڵـ ــی ناڕەزایەتییەکانـ ــە جەریانـ لـ

خۆپیشـــاندەران وەک یـــەک و بـــە دروســـتی دروشـــمیان لـــە دژی هـــەر دوو 

ــە  ــە متومـ ــرا، دیگـ ــب اصولگـ ــمی: »اصاح طلـ ــە دروشـ ــم دا و بـ ــی ڕێژیـ باڵـ

ماجـــرا« هـــەر دوو باڵـــی دەســـەاڵتیان بـــە یـــەک ئەنـــدازە بـــە نـــاڕەوا لـــە 

ـــە  ـــم ب ـــی ڕێژی ـــەری تەواوەت ـــە پەیک ـــوو ل ـــەالس ب ـــری خ ـــە تی ـــەم دا و ئەم قەڵ

ئیســـاحتەڵەب و ئووســـوولگەرایەوە.

ـــە هەڵبژاردنـــدا خامنەیـــی ڕێبـــەری ڕێژیـــم   لەبـــارەی بەشـــداریی خەڵـــک ل

ـــە  ـــدان ب ـــندووقەکانی دەنگ ـــەر س ـــە س ـــە چوون ـــت ک ـــی دەڵێ ـــە الیەنگران ڕوو ل

گرینگرتیـــن بنەمـــا لـــە هـــەر جـــۆرە هەڵبژاردنێـــک لـــە کۆمـــاری ئیســـامیدا 

ـــت. دەزانێ

ـــن  ـــدان، ٤٢هەمی ـــاری ڕۆژی 22ی ڕێبەن ـــە وت ـــار ل ـــەرۆک کۆم ـــی س ڕووحان

ســـاڵڕۆژی ســـەرکەوتنی شۆڕشـــی گەالنـــی ئێرانـــدا لەبـــارەی هەڵبژاردنەکانـــی 
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ـــد: ســـێزدەهمین دەورەی ســـەرۆک کۆمـــاری ڕایگەیان

»چەنـــد ڕۆژ پێـــش لـــە خزمەتـــی ڕێبـــەری شۆڕشـــدا بـــووم، جارێکـــی 

ـــرتە  ـــدا گرینگ ـــە هەڵبژاردن ـــک ل ـــداریی خەڵ ـــە بەش ـــردەوە ک ـــی ک ـــە پێداگری دیک

ـــاب  ـــرب انق ـــر ره ـــه در مح ـــش ک ـــد روز پی ـــت« )چن ـــی دروس ـــە هەلبژاردنێک ل

بـــودم یـــک بـــار دیگـــر تاکیـــد کردنـــد کـــه مشـــارکت مـــردم در انتخابـــات 

ـــت  ـــاب درس ـــت و انتخ ـــم اس ـــارکت اه ـــت، مش ـــت اس ـــاب درس ـــر از انتخ مهم ت

ـــم(. مه

ـــە  ـــەدا گرینگ ـــەم هەڵبژاردن ـــک ل ـــداریی خەڵ ـــژەی بەش ـــە ڕێ ـــەو ڕادەی ـــا ئ ت

ـــی  ـــوو هەوڵێک ـــدووە، هەم ـــکرا ڕایگەیان ـــە ئاش ـــش ب ـــی دوازدەهەمی ـــە دەوڵەت ک

ـــندووقەکانی  ـــەر س ـــنە س ـــک بکێش ـــن خەڵ ـــەوەی زیاتری ـــۆ ئ ـــان دەدەن ب خۆی

دەنگـــدان لـــەم هەڵبژاردنـــەی ســـێزدەهەمین دەورەی ســـەرۆک کۆماریـــدا.

ـــە  ـــەم هەلومەرج ـــت ل ـــدا دەردەکەوێ ـــانی ڕێژیم ـــی بەرپرس ـــە وتەکان وەک ل

قەیراناوییـــە و لەوپـــەڕی تەریککەوتوویـــی جیهانـــی و ناوچەییـــدا کـــە ڕێژیمـــی 

کۆمـــاری ئیســـامی پێیـــدا تێدەپەڕێـــت، بەشـــداریی خەڵـــک لـــە شـــانۆی 

بەنـــاو هەڵبژاردنـــدا گرینگییەکـــی تایبەتـــی بۆیـــان هەیـــە، دەســـەاڵتدارانی 

ـــک  ـــە خەڵ ـــتوون ک ـــتییە تێگەیش ـــەو ڕاس ـــیان ل ـــۆ خۆش ـــامی ب ـــاری ئیس کۆم

بـــەو هۆیانـــە کـــە لـــە ســـەرەوە ئاماژەیـــان پـــێ کـــرا، لـــە هەڵبژاردنـــدا بەشـــداری 

ناکـــەن. هـــەر بۆیـــە هەڵبژاردنـــی ســـەرۆک کۆمارییـــان تێکـــەڵ بـــە هەڵبژاردنـــی 

شـــوراکانی شـــار و دێ کـــردووە چونکـــە دەزانـــن هەڵبژاردنەکانـــی شـــورای 

ــک  ــەرەتایی خەڵـ ــک کاری سـ ــە هیندێـ ــەوە کـ ــەو هۆیـ ــارەکان بـ ــد و شـ گونـ

ڕادەپەڕێنـــن و بـــۆ شـــوراکانیش هیندێـــک ئیمتیـــازی ماددیـــی تێـــدا هەیـــە 

بەشـــداری دەکـــەن. بـــۆ ئـــەوەی بتوانـــن لـــەو ڕێگایـــەوە خەڵکێکـــی زیاتـــر 

بکێشـــنە ســـەر ســـندوقەکانی دەنگـــدان و ژێســـتی ڕەوایـــی ڕێژیمەکەیانـــی 

ـــەن. ـــش بک ـــێ منای ـــدا پ ـــتیی جیهانی ـــروڕای گش ـــە بی ل

ـــک  ـــازاد و دێمۆکراتی ـــی ئ ـــەر هەڵبژاردنێک ـــۆ ه ـــتییانەش ب ـــەو ڕاس ـــە ل بێجگ

ـــی  ـــێ گەرەنتیکردن ـــە، بەب ـــی هەی ـــی تایبەت ـــژاردن گرینگییەک ـــاملبوونی هەڵب س

دیکـــەی  مەرجەکانـــی  تەنانـــەت  ئەگـــەر  ســـاڵمەت  هەڵبژاردنێکـــی 

ـــێک  ـــە منایش ـــژاردن ل ـــت هەڵب ـــێ بکرێ ـــش جێبەج ـــی دێمۆکراتیکی هەڵبژاردنێک
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ـــارەوە زۆر  ـــت، لەمب ـــراو دەبێ ـــدا دیاریک ـــە پێش ـــەی ل ـــت و ئاکامەک ـــر نابێ زیات

ـــی  ـــووی یەکیەت ـــۆری پێش ـــتالین، دیکتات ـــی ئیس ـــە وتەیەک ـــاژە ب ـــە ئام بەجێی

ســـۆڤییەت بکـــەم کـــە دەڵێـــت: 

ــار نیـــن، بەڵکـــوو ئەوانـــەی  ــانە دەنـــگ دەدەن خـــاوەن بڕیـ »ئـــەو کەسـ

ــن«. ــەرەوەی کۆتاییـ ــرن یەکاکـ ــەکان دەژمێـ دەنگـ

ــی  ــن خولـ ــە یەکەمیـ ــە لـ ــامیدا بێجگـ ــاری ئیسـ ــتەمی کۆمـ ــە سیسـ لـ

هەڵبژاردنـــی ســـەرۆک کۆمـــاری کـــە بەهـــۆی جێگیـــر نەبوونـــی ڕێژیمـــەوە 

دیکـــەی  خولـــی   ١2 لـــە  چـــوو،  بەڕێـــوە  نیوەئـــازاد  هەڵبژاردنێکـــی 

ـــە  ـــی دیک ـــاو هەڵبژاردنەکان ـــوو بەن ـــاری و هەم ـــەرۆک کۆم ـــی س هەڵبژاردنەکان

لـــە کۆمـــاری ئیســـامیدا چاوەدێرانـــی هەڵبژاردنـــەکان لەژێـــر ئەمـــری ڕێبـــەردا 

کێیـــان پـــێ خـــۆش بـــووە لـــە ســـندووقەکانی دەنگـــدان دەریانچووانـــدووە 

ــە  ــەبارەت بـ ــک سـ ــی خەڵـ ــە ناڕەزایەتیـ ــیان بـ ــچ گرنگییەکیشـ ــرت هیـ و ئیـ

ـــی  ـــە عامیل ـــان ب ـــەت ناڕازیانی ـــەداوە و تەنان ـــژاردن ن ـــاختەکارییەکانی هەڵب س

ـــەرکوتیان  ـــی و س ـــلەیان داون و زیندان ـــەر گولـ ـــەم داوە و وەب ـــە قەڵ ـــی ل دەرەک

کـــردوون کـــە تـــا ئێســـتاش ژمارەیەکـــی بەرچاویـــان لـــە زیندانەکانـــی کۆمـــاری 

ئیســـامیدا ماونەتـــەوە کـــە منوونـــەی هەرەبەرچاویـــان »میرحوســـەینی 

ـــن. ـــدی کەڕوبیـ«ـ ـــەوی و مەه موس

ـــی زۆر  ـــازادە، گرینگییەک ـــژاردن ئ ـــە هەڵب ـــەدا ک ـــەو واڵتان ـــە ل ـــدا ک ـــە کاتێک ل

ـــەی  ـــە منوون ـــت ک ـــاختەکاری دەدرێ ـــەری س ـــە ئەگ ـــک ل ـــی خەڵ ـــە ناڕەزایەتی ب

ـــە  ـــوو ل ـــەم دواییانـــەی ســـەرۆک کۆمـــاری ب ـــی ئ ـــارەوە، هەڵبژاردن کۆتایـــی لەمب

ـــە و ســـکااڵ  ـــە هەڵبژاردنەک ـــد ترامـــپ« ل ـــەی »دۆناڵ ـــە بەهـــۆی تان ـــکادا ک ئەمری

ـــاری  ـــۆ ج ـــدا ب ـــد ویایەت ـــە چەن ـــدارەوە، ل ـــی پەیوەندی ـــد ئۆرگان ـــەالی چەن ل

دووەم دەنگـــەکان ئەژمـــار کرانـــەوە. پـــاش ئەژمارکردنـــی دەنگـــەکان دادگای 

ـــی  ـــەرزی واڵت گرینگییەک ـــش دادگای ب ـــەرەوەی ئەوانی ـــە س ـــەکان و ل ویایەت

زۆریـــان بـــەو بابەتـــە دا و پـــاش بەدواداچوونـــی ئـــەو ســـکااڵیە، بۆچوونـــی 

خۆیـــان دەربـــڕی، لـــە دواییـــن قۆناغـــی ئـــەو کەیسەشـــدا کۆنگریـــس لـــەو 

ســـکااڵیە کۆڵییـــەوە و بەپێـــی بەڵگەکانـــی بەردەســـت تەنانـــەت مایـــک 

پێنـــس، جێگـــری ســـەرۆک ترامـــپ کـــە بـــۆ جێگـــری ســـەرۆک کۆمـــار لـــەو 

هەڵبژاردن لە 

سیستەمی کۆماری 

ئیسالمیدا بێجگە لە 

منایشێکی دراماتیک 

هیچ مانایەکی 

نەبووە، نە ئەو 

ڕێژە بەشدارییە 

کە ڕایانگەیاندووە 

ڕاست بووە و نە 

ئەو کەسانەش 

کە سەریان لە 

سندووقەکانی 

دەنگدان دەرهێناوە 

لەجێی خۆیدا بووە
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هەڵبژاردنەشـــدا دیـــاری کرابـــوو دەنگـــی بـــە ســـاڵمەتیی هەڵبژاردنەکـــە دا و 

ـــدەوە. ـــاف گەڕان ـــاوەن م ـــۆ خ ـــان ب مافی

ـــێکی  ـــە منایش ـــە ل ـــامیدا بێجگ ـــاری ئیس ـــتەمی کۆم ـــە سیس ـــژاردن ل هەڵب

دراماتیـــک هیـــچ مانایەکـــی نەبـــووە، نـــە ئـــەو ڕێـــژە بەشـــدارییە کـــە 

ــە  ــەریان لـ ــە سـ ــانەش کـ ــەو کەسـ ــە ئـ ــووە و نـ ــت بـ ــدووە ڕاسـ ڕایانگەیانـ

ســـندووقەکانی دەنگـــدان دەرهێنـــاوە لەجێـــی خۆیـــدا بـــووە، لـــە ئاکامـــی 

ـــەوە  ـــەران و چاودێرەکان ـــاختەکاریی بەڕێوەب ـــۆی س ـــەدا بەه ـــەو هەڵبژاردنان ئ

بـــە قازانجـــی بەربژێرێـــک، هەرچەنـــد باقـــی کاندیداتۆرەکانیـــش لـــە مـــۆرە 

ـــردووە  ـــوا ب ـــۆ الی خ ـــکااڵی ب ـــان س ـــوون یەکێکی ـــتم ب ـــو سیس ـــی نێ تواوەکان

و ئـــەوی دیکەشـــیان ڕایگەیانـــدووە دەنگەکانیـــان دزیـــوە و ئەگەریـــش بـــە 

ـــە  ـــە دەورەیەکـــدا لەنێـــوان دوو مـــۆرە ســـاختەکاری نەکرابێـــت و ب تەســـادوف ل

ـــوان دوو مـــۆرەی  ـــووە لەنێ ـــا کێبڕکـــێ ب ـــەت کێبەڕکێیـــەک هەبووبێـــت، تەنی ڕواڵ

ڕێژیمـــدا.

بێجگـــە لەوانـــەش بەپێـــی مـــادەی 8ی یاســـای هەڵبژاردنـــی ســـەرۆک 

هەمـــوو  لـــە  هەڵبژاردنـــەکان  بەســـەر  چاوەدێـــری  ڕێژیـــم،  کۆماریـــی 

قۆناغەکانیـــدا لـــە ئەســـتۆی شـــورای نیگابانـــە، ئـــەم شـــورایە بەپێـــی 

مـــادەی 5ی هەمـــان یاســـا دەتوانێـــت هەڵبژاردنـــی ســـەرۆک کۆمـــاری 

ــورای  ــەن شـ ــژاردن لەالیـ ــاندنەوەی هەڵبـ ـــێنێتەوە، دوای هەڵوەشـ هەڵوەش

ـــە  ـــی دیک ـــی هەڵبژاردنێک ـــی هەلومەرج ـــۆ ئەرکیەت ـــی ناوخ ـــەوە وەزارەت نیگابان

ــکات. ــادە بـ ئامـ

ــری  ــی چاوەدێـ ــە ئەرکـ ــااڵنەدا کـ ــەو سـ ــوو ئـ ــە هەمـ ــورایە لـ ــەم شـ ئـ

جۆراوجۆرەکانـــی  هەڵبژاردنـــە  بەربژێرەکانـــی  پااڵوتنـــی  تەنانـــەت  و 

ــێک  ــۆی بەشـ ــۆ خـ ــووە بـ ــتۆ بـ ــامیی لەئەسـ ــاری ئیسـ ــی کۆمـ ئۆرگانەکانـ

ـــەدا  ـــەو هەڵبژاردنان ـــی ئ ـــە ئاکام ـــە ل ـــاختەکارییانە ک ـــە و س ـــەو کێش ـــووە ل ب

هاتوونەتـــە ئـــاراوە.

ـــوو  ـــە هەم ـــم ل ـــدا، ڕێژی ـــاژەم پێ ـــە ئام ـــتییانە ک ـــەو ڕاس ـــەرنجدان ب ـــە س ب

ــە ئەرکـــی ئایینیـــی لەقەڵەمدانـــی بەشـــداریی  ــد و پیانێـــک وەک بـ تەرفەنـ

ـــان،  ـــاع وەبەرن ـــی، تەم ـــی تایفەی ـــی کێبڕکێ ـــدا، پێکهێنان ـــە هەڵبژاردن ـــک ل خەڵ

هێزە سیاسییەکان 

نابێ وەک 

هەڵبژاردنەکانی 

ڕابردوو بەناوی 

چارەنووسساز 

بوونی هەڵبژاردن 

لەو ناوچانە کە 

پێکهاتەی دیکە 

بێجگە لە کوردی 

تێدایە، سەبارەت 

بە هەڵبژێران یان 

هەڵنەبژێرانی 

یەکێک لە 

بەربژێرەکان خەڵک 

لە شک و گوماندا 

بهێڵینەوە
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هەڕەشـــەکردن و... کەڵـــک وەردەگرێـــت تـــا بتوانێـــت خەڵکێکـــی زۆرتـــر 

ــروڕای  ــە بیـ ــنە بـ ــەم چەشـ ــدان و بـ ــندووقەکانی دەنگـ ــەر سـ ــێتە سـ بکێشـ

ـــەم  ـــە ب ـــتیوانیی خەڵک ـــگای پش ـــتا جێ ـــان هێش ـــە ڕێژیمەکەی ـــت ک ـــتی بڵێ گش

هۆکارانـــەوە کـــە باســـامن لێـــوە کـــردن ئـــەم هەڵبژاردنـــە بـــۆ ڕێژیـــم و هەروەهـــا 

ئۆپۆزیســـیۆنی ڕاســـتەقینەی ڕێژیـــم گرینگـــە.

هەڵبژاردنەکانـــی ئـــەم خولـــەی ســـەرۆک کۆمـــاری و شـــوراکانی شـــار و 

ـــی  ـــتیی هاوکاری ـــە پێویس ـــە، بۆی ـــرا، زۆر گرینگ ـــاس ک ـــە ب ـــە ک ـــەو پێی ـــد ب گون

ـــر  ـــک زیات ـــوو کاتێ ـــە هەم ـــم ل ـــیۆنی ڕێژی ـــی ئوپۆزیس ـــوو هێزەکان ـــی هەم جیدی

ــە و بەبـــێ  ــم لێبڕاوانـ ــانۆی هەڵبژاردنـــی ڕێژیـ ــۆ دەنوێنێـــت، دەبـــێ شـ خـ

دوودڵـــی بایکـــۆت بکرێـــت و بـــە شـــێوەیەکی بەربـــاڵو بـــە پانێکـــی ورد و 

ـــە ڕێـــگای تەشـــکیاتی ناوخـــۆ، ڕاگەیاندنـــەکان، چاالکانـــی مەدەنـــی،  توکمـــە ل

ــک  ــی خەڵـ ــەر تێگەیاندنـ ــتامنپەروەرەوە کار لەسـ ــووز و نیشـ ــی بەنفـ خەڵکـ

ســـەبارەت بـــەم خولـــە لـــە هەڵبژاردنـــی ڕێژیـــم بکرێـــت و هـــەوڵ بدرێـــت 

ــێ  ــە دەبـ ــدان، بۆیـ ــندووقەکانی دەنگـ ــەر سـ ــە سـ ــک بچێتـ ــن خەڵـ کەمرتیـ

گرینگیـــی ئـــەم بەشـــداری نەکردنەیـــان بـــە تـــەواوی بـــۆ ڕوون بکرێتـــەوە.

هێـــزە سیاســـییەکان نابـــێ وەک هەڵبژاردنەکانـــی ڕابـــردوو بەنـــاوی 

ــە  ــە پێکهاتـــەی دیکـ ــە کـ ــەو ناوچانـ ــژاردن لـ ــاز بوونـــی هەڵبـ چارەنووسسـ

ـــی  ـــان هەڵنەبژێران ـــران ی ـــە هەڵبژێ ـــەبارەت ب ـــە، س ـــوردی تێدای ـــە ک ـــە ل بێجگ

یەکێـــک لـــە بەربژێـــرەکان خەڵـــک لـــە شـــک و گومانـــدا بهێڵینـــەوە. ئێســـتا 

ئیـــرت پـــاش چەنـــد دەورە لـــە هەڵبژاردنـــەکان و پـــاش بەڵێندانـــی بەربژێـــرەکان 

کـــە لـــە ئەگـــەری دەرچوونیـــان لـــە هەڵبـــژاردن، هەوڵـــی چاکســـازی و 

لەبەرچاوگرتنـــی داخوازییەکانـــی خەڵـــک دەدەن و بـــە درۆ دەرچوونـــی 

ـــە  ـــەوە ک ـــک ڕوون بووبێت ـــۆ خەڵ ـــەواوی ب ـــژاردن، بەت ـــان دوای هەڵب بەڵێنەکانی

لـــە سیســـتەمی کۆمـــاری ئیســـامیدا دەرەتـــان نادرێـــت کەمرتیـــن چاکســـازی 

ــەی  ــی ناوەرۆکەکـ ــتەمە بەپێـ ــەم سیسـ ــەن ئـ ــت و ئەساسـ ــێ بکرێـ جێبەجـ

ئیمکانـــی چاکســـازی تێـــدا نییـــە. ئیســـتا ئیســـاحتەڵەبانی حکوومەتیـــش 

ــتمەدا ناکرێـــت و  ــازی لـــەم سیسـ ــە چاکسـ ــکاوی ڕادەگەیەنـــن کـ ــە ڕاشـ بـ

دڵبەســـن بـــە چاکســـازی لـــەم ڕێژیمـــەدا تراویلکەیـــەک زیاتـــر نییـــە.

ئیستا 

ئیسالحتەڵەبانی 

حکوومەتیش 

بە ڕاشکاوی 

ڕادەگەیەنن کە 

چاکسازی لەم 

سیستمەدا ناکرێت 

و دڵبەسنت 

بە چاکسازی 

لەم ڕێژیمەدا 

تراویلکەیەک 

زیاتر نییە



158
خاکەلێوەی  ٢٧٢١

ـــاوازی  ـــە جی ـــە گوای ـــەش ک ـــەی دیک ـــی هەڵ ـــەر بۆچوونێک ـــت لەس دەمەوێ

ـــەو پاســـاوە کـــە  ـــە ب ـــدا هەی لەنێـــوان هەڵبژاردنـــی شـــوراکان و ســـەرۆک کۆماری

ـــە  ـــەو دەرەتان ـــێ ئ ـــک و ناب ـــە خەڵ ـــە ب ـــوڕاکان، خزمەتگوزاریی ـــە کاری ش گوای

ــە  ــم کـ ــەوە بڵێـ ــەوە، ئـ ــی وەربگرینـ ــە خەڵکـ ــت لـ ــەم بێـ ــش کـ هەرچەندیـ

ـــدارەی  ـــی ئی ـــە بێژنگ ـــێ ب ـــوراکانیش دەب ـــی ش ـــۆ ئەندامەتی ـــوۆری ب کاندیدات

ــتانەکاندا  ــە شارسـ ــان لـ ــورای نیگەهبـ ــی شـ ــم و نوێنەرانـ ــی ڕێژیـ ئیتاعاتـ

ـــە  ـــدەکان ک ـــار و گون ـــورای ش ـــی ش ـــی ئەندامەتی ـــەر بەربژێرێک ـــت و ه تێپەڕێ

ـــە  ـــەر ل ـــت. ئەگ ـــێ ناپەڕێندرێ ـــە ت ـــەو بێژنگ ـــت، ل ـــی لەســـەر بێ ـــن گومان کەمرتی

ـــی  ـــان ئامانج ـــوە، بێگوم ـــە تێپەڕی ـــەو بێژنگ ـــێکیش  ل ـــد کەس ـــردوودا چەن ڕاب

ـــە  ـــە بێجگ ـــە ک ـــرت ئەوەی ـــەوەش گرینگ ـــووە. ل ـــت ب ـــە پش ـــی ل ـــی ڕێژیم تایبەت

ـــان  ـــچ کارێکی ـــی هی ـــی ئەنجامدان ـــورایانە دەرەتان ـــدام ش ـــەو ئەن ـــە ئ ـــەوەی ک ل

بـــە قازانجـــی خەڵـــک پـــێ نـــەدراوە، بەڵکـــوو تێکەڵبوونـــی ژمارەیەکـــی 

ـــی کۆمـــاری ئیســـامی  ـــە سیســـتەمی گەندەڵ ـــە ئەندامانـــی شـــورا ب بەرچـــاو ل

ــۆز  ــی دڵسـ ــی خەڵکـ ــەوە، هاندانـ ــەالی دیکـ ــووە. لـ ــەواوی دەرکەوتـ ــە تـ بـ

بـــۆ بەشـــداری لـــە هەڵبژاردنەکانـــی شـــار و گونـــدەکان دەبێتـــە هـــۆی 

ـــە  ـــم و ڕۆیشـــتنی ژمارەیەکـــی زۆر ل ـــی ڕێژی ـــووری هەڵبژاردن گەرمرتکردنـــی تەن

ـــە  ـــەو ئامانجەی ـــەر ئ ـــەش ه ـــدان، ئەم ـــندووقەکانی دەنگ ـــەر س ـــۆ س ـــک ب خەڵ

ـــردووە  ـــەر ک ـــەرمایەگوزارییەکی زۆری لەس ـــێت و س ـــۆی تێدەکۆش ـــم ب ـــە ڕێژی ک

و هیـــوای لەســـەر هەڵچنیـــوە.

دەبـــێ بەبـــێ دوودڵـــی و ڕاشـــکاوانە، تەواوەتیـــی هەڵبژاردنـــی ســـەرۆک 

کۆمـــاری و شـــوراکانی شـــار و گونـــدەکان بایکـــۆت بکرێـــت و هـــەوڵ 

ـــە  ـــا ل ـــەن. تەنی ـــداری بک ـــانۆگەرییەدا بەش ـــەم ش ـــک ل ـــن خەڵ ـــن کەمرتی بدەی

ـــای  ـــە دنی ـــیگناڵە ب ـــەو س ـــن ئ ـــە دەتوانی ـــەتەدایە ک ـــەم سیاس ـــوەی ئ چوارچێ

ـــت. ـــان ناوێ ـــەن و چارەی ـــەم ڕێژیم ـــران دژی ئ ـــی ئێ ـــە خەڵک ـــن ک دەرەوە بدەی
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ـــی  ـــەقامگیر و زاڵبوون ـــی ناس ـــی ژینگەیەک ـــۆی هەبوون ـــران بەه ـــی ئێ گەالن

ـــران  ـــی ئێ ـــەدوای یەکەکان ـــەک ل ـــەاڵتە ی ـــە دەس ـــۆڤینی ک ـــوهەوایەکی ش کەش

ــوون و  ــاڕازی بـ ــەردەوام نـ ــە، بـ ــێوەیەک خولقاندوویانـ ــە شـ ــەک بـ ــەر یـ هـ

لـــە هـــەر هەلێکـــدا کـــە ڕەخســـابێت، هـــەر جـــارەو بـــە شـــێوەیەک دەنگـــی 

ناڕەزایەتییـــان هەڵبڕیـــوە، یـــان بـــە شـــێوەی گردبوونـــەوەی ناڕەزایـــی لـــە 

گۆڕەپـــان و شـــەقامەکان، یـــان بـــە ناچـــاری بـــۆ بەرگریکـــردن لـــە خۆیـــان، 

دەســـتیان بـــۆ چـــەک بـــردووە و کـــەژ و کێوەکانیـــان وەک مەتەرێـــز بـــەکار 

ـــتوون و  ـــاکام نەگەیش ـــە ئ ـــەکان ب ـــتا ڕاپەڕین ـــا ئێس ـــەوە ت ـــە بەداخ ـــاوە ک هێن

شـــۆڕش و ناڕەزایەتییـــەکان نـــەزۆک کـــراون و دەنگەکانیـــش کـــپ.

لـــە  ســـااڵنی دەیـــەی پەنجـــا کۆمەڵێـــک گۆڕانـــی ســـەرەکیی سیاســـی 

ــە  ــاراوە کـ ــە ئـ ــی هاتنـ ــی و ناوچەیـ ــتی نێودەوڵەتـ ــە ئاسـ ــی لـ و کۆمەاڵیەتـ

دەکـــرێ وەک خاڵـــی وەرچەرخـــان لـــە مێـــژووی ناوچەکـــە و ئێرانـــدا 

ســـەیر بکرێـــن، شـــەڕی ســـارد و بـــە بەریەککەوتنـــی بەرژەوەندییـــەکان 

»سێ ئیسم هەن بێ موسەمام هەر وەکوو ئاوی بەقا

تەیری عەنقا شاری جابولقا پاڵوی خانەقا«

مامۆستا حەسەن واژی
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و ملمانێـــی جەمســـەری یەکیەتیـــی ســـۆڤیەت و جەمســـەری ڕۆژئـــاوا 

بەتایبـــەت ویایەتـــە یەکگرتووەکانـــی ئامریـــکا کـــە هەریـــەک نوێنەرایەتـــی 

فەلســـەفەیەکی دەکـــرد بـــۆ بەڕێوەبردنـــی دنیـــا کـــە بەریەککەوتنێکـــی 

ئاســـایی نەبـــوو و واڵتانـــی دنیاشـــیان لەگـــەڵ خۆیـــان دابـــەش کـــرد، لـــە 

وەهـــا دۆخێکـــدا گەالنـــی وەزاڵەهاتـــووی ئێـــران هەلیـــان قۆســـتەوەوە و بـــۆ 

بەدەســـتهێنان و مســـۆگەرکردنی مافـــە ڕەواکانیـــان ڕژانـــە ســـەر گۆڕەپـــان و 

ســـەر شـــەقامەکان و گردبوونـــەوەی ناڕەزایەتییـــان ســـاز کـــرد و بەرەبـــەرە 

تـــۆخ و تۆخـــرت بـــوو تـــا ســـەرەنجام بـــوو بـــە شۆڕشـــێکی سەرتاســـەری 

و کۆتایـــی بـــە دەســـەاڵتی ڕەش و نگریســـی پاشـــایەتی هێنـــا و پێیـــان نـــا 

ـــۆ داکۆکـــی لـــە مافـــی  قۆناغـــی دوای شـــۆڕش و دامەزراندنـــی دامـــودەزگا ب

کەمینـــە ئیتنیکـــی و ئایینییەکانـــی دانیشـــتووی ئێـــران کـــە بـــە تێکڕایـــی 

ـــودان  ـــن و بەرخ ـــی خوێ ـــەرکەوتنەکان بەرهەم ـــوون و س ـــۆڕش ب ـــداری ش بەش

و لەخۆبوردویـــی گشـــتیان بـــوو، بـــەاڵم مەخابـــن ســـەد مەخابـــن هـــەر لـــە 

ـــەن  ـــکەوتەکان لەالی ـــران، دەس ـــی ئێ ـــی گەالن ـــەرکەوتنی شۆڕش ـــەرەتای س س

تاقمێـــک ئاخونـــدی شـــیعەی دوازدە ئیاممـــی شـــاگردی مەدرەســـەی 

حەققانییـــەوە زەوت کـــران و شـــۆڕش و شۆڕشـــەکە بەالڕێـــدا بـــرا و بەپێـــی 

ئەســـڵی دوازدەی یاســـای بنەڕەتیـــی ئێـــران ئایینـــی ئیســـام و مەزهەبـــی 

ـــی  ـــی و زمان ـــی فەرم ـــن و مەزهەب ـــە ئایی ـــی وەک تاک ـــەری دوازدە ئیامم جەعف

ـــە  ـــدران و کەمین ـــران ڕاگەیەن ـــەری ئێ ـــی سەرتاس ـــی فەرم ـــیش وەک زمان فارس

ئیتنیکـــی و ئایینییـــەکان و بەشـــیکیش لـــە شـــیعەکان دووبـــارە کەوتنـــەوە 

ـــران  ـــەش ک ـــان بێب ـــە مافەکانی ـــدی و ل ـــاڕەوای ناوەن ـــەاڵتی ن ـــی دەس ـــەر ڕکێف ب

ـــی  ـــەاڵواردن و پاکتاوکردن ـــی ه ـــەتی قێزەون ـــۆ سیاس ـــتپێکێک ب ـــە دەس ـــوو ب و ب

گەالنـــی نـــاو ئێـــران.

هەروەهـــا لـــە ئەســـڵی ١١5ی یاســـای بنەڕەتیـــی ئێـــران لـــە بڕگەکانـــی 

»ئەلـــف« و » ز«دا شـــیعەی جەعفـــەری دوازدە ئیاممـــی وەک مـــەرج بـــۆ 

پاڵێـــوراوی ســـەرکۆماری دیـــاری کـــراوە و بۆتـــە لەمپـــەر لـــە هەمبـــەر 

خۆپااڵوتنـــی بەشـــێکی زۆر لـــە ئێرانییـــەکان بـــۆ وەرگرتنـــی ئـــەم پۆســـتە 

ــە. گرینگـ
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دوای ئـــەم بەربەســـتە ســـەرەکیانە، بەپێـــی مـــادەی 98 و 99ی یاســـای 

بنەڕەتیـــی ئێـــران »نظـــارت اســـتصوابی« واتـــە چاودێـــری و بڕیـــاردان بـــۆ 

ـــون  ـــۆ دەپاڵێ ـــانەی خ ـــەو کەس ـــی ئ ـــان نەبوون ـــوون، ی ـــی گونجاوب دیاریکردن

ــتنی  ــری و پاراسـ ــووڕای چاودێـ ــە شـ ــییەکان، درا بـ ــی کورسـ ــۆ وەرگرتنـ بـ

یاســـای بنەڕەتـــی« شـــورای نگهبـــان قانـــون اساســـی.

هەروەهـــا بەپێـــی ئەســـڵی 5٧ی یاســـای بنەڕەتـــی هەمـــوو هێـــز و 

الیەنـــەکان بەتـــەواوی و بەبـــێ بوونـــی مافـــی ناڕەزایـــی دەربڕیـــن کەوتنـــە 

ـــەوالی  ـــاو ئ ـــێ ئەم ـــای ب ـــە کوێخ ـــه« وات ـــە فقی ـــت مطلق ـــی »والی ـــر ڕکێف ژێ

دەســـەاڵتداری ئاخونـــد کـــە »نـــا« پێگوتنـــی، وەرگەڕانـــە لـــە ئاییـــن و بـــە 

ـــەت  ـــزاکەی پ ـــرشاوە و س ـــی نەبەخ ـــار و تاوانێک ـــە هەژم ـــوا دێت ـــی خ دژایەتی

ــێدارەیە . و سـ

ـــە وەهـــا واڵت و سیســـتمێکی داخـــراوی حوکمڕانیـــدا کـــە تاکەکانـــی ئـــەم  ل

ـــان بەربەســـتیان  ـــەکان دەی ـــە ئیتنیکـــی و ئایینیی ـــەت کەمین ـــە بەتایب کۆمەڵگەی

ـــییەکانی  ـــی کورس ـــۆ وەرگرتن ـــان ب ـــە خۆپااڵوتنی ـــرن ل ـــە ڕێگ ـــە ک ـــە بەردەمدای ل

ـــی  ـــەک نامێن ـــت دەدا و بژاردەی ـــۆی لەدەس ـــای خ ـــژاردن مان ـــەاڵت، هەڵب دەس

جگـــە لـــە ئـــاو لـــە ئاشـــکردنی یـــەک نەتـــەوە و زمـــان و یـــەک ئاییـــن و مەزهـــەب 

ـــان . ـــەون و خولیاکانی ـــی خ ـــان و وەدیهاتن ـــی ژیانی ـــۆ خۆش ـــێ ب نەب

ـــکۆبوون  ـــەری و پاش ـــە نۆک ـــک ب ـــا کاتێ ـــش ت ـــی ئێرانی ـــە مافخوراوەکان گەل

ــە  ــن و نەبنـ ــەاڵتداران بـ ــی دەسـ ــاک، گوێڕایەڵـ ــوڕی چـ ــن و وەک کـ ڕازی بـ

ـــێ دەدرێ و خـــەاڵت  ـــان پ ـــی و کەموکورتی ـــی بەالرەمل ـــی ژیانێک ژانەســـەر، ماف

ـــە ئەگـــەری دەربڕینـــی هـــەر شـــێوە ناڕەزایـــی و الســـارییەکدا  ـــا ل دەکرێـــن، دەن

ــزام  ــەڵ نیـ ــی لەگـ ــە دژایەتیـ ــددی و بـ ــەیەکی جیـ ــەر هەڕەشـ ــە بـ دەکەونـ

تۆمەتبـــار دەکرێـــن و دەخرێنـــە ژێـــر زەخـــت و ئازارێکـــی زۆرەوە.

لەڕاســـتیدا هەڵبـــژاردن لـــە ئێـــران، ڕواڵەتێکـــی بـــێ بنەمایـــە بـــۆ 

ـــە شـــیعرەی  ـــەو بەیت ـــەک بـــاش و باشـــرت و ئ هەڵبژاردنـــی خـــراپ و خراپـــرت، ن

ــت:  ــە دەڵێـ ــەوە کـ ــر دێنێتـ ــامن وەبیـ ــێخ ڕەزای تاڵەبانیـ شـ

سێ ئیسم هەن بێ موسەمام هەر وەکوو ئاوی بەقا

تەیری عەنقا شاری جابولقا پاڵوی خانەقا
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چۆنـــە کۆمـــاری ئیســـامی، ڕێژیمێکـــی دیکتاتـــۆر، لـــە چـــوار دەیـــەی 

ـــە،  ـــاو هەڵبژاردنان ـــەو بەن ـــردووە؟ ئ ـــوە ب ـــی بەڕێ ـــەردەوام هەڵبژاردن ـــردوودا ب ڕاب

چ ســـوودێکیان بـــۆ ڕێژیـــم هەیـــە؟ هەروەهـــا، چۆنـــە خەڵـــک یـــان النیکـــەم 

ـــەن  ـــداری دەک ـــدا بەش ـــە هەڵبژاردنگەلێک ـــدا ل ـــە ئێران ـــک، ل ـــە خەڵ ـــێک ل بەش

ـــە؟  ـــە دادپەرەوەران ـــازادن، ن ـــە ئ ـــە ن ک

بەڕێوەبردنـــی هەڵبـــژاردن دەبـــێ بـــۆ کۆمـــاری ئیســـامی کاڕێکـــی 

»ئەقاڵنـــی« بێـــت، چوونکـــە بەبـــێ ئـــەوەی ســـوودییان هەبێـــت بـــۆ 

ڕێژیـــم، هەزینـــەی دانەدەنـــا بـــۆ بەڕێوەبردنیـــان. لەالیەکـــی دیکـــەوە، ئـــەو 

ــۆ  ــوودیان بـ ــەوەی ئـــازاد و دادپـــەروەر نیـــن، سـ ــەدەر لـ هەڵبژاردنانـــە بـ

دانیشـــتووانی ئێـــران نەبـــووە. بـــە واتایەکـــی دیکـــە، ئاکامـــی هیچـــکام لـــە 

ــی  ــەرکۆماری، بریتـ ــتی سـ ــۆ پۆسـ ــس و چ بـ ــۆ مەجلیـ ــەکان چ بـ هەڵبژاردنـ

نەبوونـــە لـــە خزمەتگوزاریـــی زۆرتـــر، یـــان وەدیهاتنـــی ئـــازادی یـــان 

بەســـەرکارهاتنی حکوومەتگەلێـــک کـــە لـــە کـــردەوەدا لـــە بـــواری کۆمەاڵیەتـــی و 

هەڵبژاردن لە پێناو پاراستنی دیکتاتۆرییدا:

منوونەی کۆماری ئیسالمیی ئێران

د. ئیدریس ئەحمەدی
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ـــە،  ـــت. بەپێچەوان ـــرت کردبێ ـــان باش ـــی خەڵکی ـــی ژیان ـــەوە، هەلومەرج ئابووریی

ـــەدا،  ـــوار دەی ـــەو چ ـــاندنەوە ل ـــتەم و چەوس ـــەژاری، س ـــکاری، ه ـــی، بێ گەندەڵ

درێژەیـــان هەبـــووە و بگـــرە ڕوویـــان لـــە زیادبـــوون کـــردووە. کەوابـــوو، 

ـــە  ـــی« دێت ـــی کۆمـــاری ئیســـامیدا، »نائەقاڵن ـــە هەڵبژاردنەکان بەشـــداریکردن ل

ـــداری  ـــران بەش ـــە ئێ ـــدەران ل ـــۆ دەنگ ـــە ب ـــیار ئەوەی ـــە، پرس ـــەو پێی ـــاو. ب بەرچ

لـــەو هەڵبژاردنانـــەدا دەکـــەن؟

سوودی هەڵبژاردن بۆ کۆماری ئیسالمی

ـــادا  ـــە دنی ـــۆر ل ـــەرەڕۆ و دیکتات ـــەی س ـــی دیک ـــک ڕێژیم ـــێوەی کۆمەڵێ هاوش

کـــە »هەڵبـــژاردن« بەڕێـــوە دەبـــەن، کۆمـــاری ئیســـامی لـــە ئێرانـــدا چەنـــد 

ــەو  ــەر لـ ــدا. هـ ــتنی هەڵبژاردنـ ــە ڕێکخسـ ــە لـ ــەرەکیی هەیـ ــتی سـ مەبەسـ

ــۆ  ــە بـ ــوودی هەیـ ــک سـ ــژاردن، کۆمەڵێـ ــی هەڵبـ ــەدا، بەڕێوەبردنـ پەیوەندییـ

ڕێژیـــم، کـــە ســـەرەکیرتینیان بریتیـــن لەمانـــە: 

- یەکـــەم، بەڕێوەبردنـــی هەڵبـــژاردن ســـوودی نێودەوڵەتیـــی هەیـــە بـــۆ 

ــتیوانیی زۆرینـــەی  ڕێژیـــم. بەهـــۆی ئـــەوەوە کـــە کۆمـــاری ئیســـامی پشـ

ـــازاد و  ـــە ئ ـــک ک ـــی هەڵبژاردنگەلێ ـــە ئەنجامدان ـــە، ب ـــی نیی ـــتووانی ئێران دانیش

دادپـــەروەر نیـــن، دەیەوێـــت بـــە دنیـــای دەرەوە نیشـــان بـــدات کـــە پشـــتیوانیی 

ــی  ــۆی وەک ڕێژیمێکـ ــت خـ ــەوە، بتوانێـ ــەو ڕێگاشـ ــە و لـ ــاوەری هەیـ جەمـ

ـــە  ـــەت ک ـــا بووای ـــامی دڵنی ـــاری ئیس ـــەر کۆم ـــدات. ئەگ ـــەم ب ـــەرشوع لەقەڵ م

ـــەت  ـــگای دابای ـــوا ڕێ ـــە، دەب ـــی هەی پشـــتیوانیی زۆرینـــەی دانیشـــتووانی ئێران

بـــە بەڕێوەبردنـــی هەڵبژاردنـــی ئـــازاد و دادپـــەروەر.   

ـــامیدا،  ـــاری ئیس ـــە کۆم ـــژاردن ل ـــتنی هەڵب ـــی ڕێکخس ـــوودی دووهەم - س

ـــەی  ـــو نوخب ـــەاڵت لەنێ ـــی دەس ـــی ملمانێ ـــی کردن ـــە بەدامەزراوەی ـــە ل بریتیی

فەقیـــه  ویایەتیـــی  ئـــەوەی  لەگـــەڵ  ڕێژیمـــدا.  نیزامیـــی  و  سیاســـی 

ـــاردەری  ـــەس بڕی ـــەک ک ـــدا ی ـــە ئەساس ـــدا ل ـــە لەوێ ـــە ک ـــی دیکاتۆریی نیزامێک

ســـەرەکییە، واتـــە »وەلـــی فەقیـــه«، مەجلیـــس و پۆســـتی ســـەرکۆماری 

تـــا ڕادەیـــەک رسوشـــتی دیکتاتۆرییـــی کۆمـــاری ئیســـامییان داپۆشـــیوە. 

ـــەتەکانی  ـــتی سیاس ـــایەتیی شکس ـــە بەرپرس ـــۆی ل ـــه خ ـــی فەقی ـــاوکات، وەل ه
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ڕێژیـــم دەدزێتـــەوە و ئـــەو بەرپرســـایەتییە دەخاتـــە ئەســـتۆی مەجلیـــس و 

ســـەرکۆمار کـــە لـــە ڕاســـتیدا دەســـەاڵتیان لـــە هێندێـــک ڕووەوە یـــان نییـــە 

ــۆ  ــژاردن بـ ــی هەڵبـ ــەوە، ئەنجامدانـ ــی دیکـ ــنووردارە. لەالیەکـ ــان زۆر سـ یـ

ــتی  ــتی پۆسـ ــەرکۆماریی دەستاودەسـ ــتی سـ ــس و پۆسـ ــوراکان، مەجلیـ شـ

ئیجارایـــی لەنێـــوان کاربەدەســـتانی ڕێژیمـــدا مســـۆگەر دەکات و لـــەو 

ـــەوەی  ـــێ ئ ـــرن بەب ـــتانە وەربگ ـــەو پۆس ـــادی ل ـــوودی م ـــن س ـــەوە، دەتوان ڕێگای

ـــەرن.  ـــرت ب ـــە یەک ـــگ دژ ب ـــان زەبروزەن ـــا ی ـــۆ کودەت ـــت ب ـــکات دەس ـــت ب پێویس

هەڵبـــەت کۆمـــاری ئیســـامی بـــە تـــەواوی ســـەرنەکەوتووە لـــە بەدامەزراوەیـــی 

کردنـــی ملمانێـــی دەســـەاڵت لەنێـــو ڕێژیمـــدا؛ هـــەر لـــە کەیســـی »بەنـــی 

ســـەدر« و »مونتەزری«یـــەوە بگـــرە تاکـــوو هەڵبژاردنـــی ســـاڵی ٢٠٠9، 

کاتێـــک بـــە ســـەرهەڵدانی  خۆپیشـــاندانی بەرینـــی جەمـــاوەری، کۆمـــاری 

ـــەر  ـــە ئەگ ـــت ک ـــووەوە، دەردەکەوێ ـــی ب ـــی جیددی ـــی قەیرانێک ـــامی تووش ئیس

ــتنی  ــردن و پەراوێزخسـ ــە حەزفکـ ــامی لـ ــی ئیسـ ــکات، ڕێژیمـ ــت بـ پێویسـ

ــۆ  ــا بـ ــا دەســـت دەبـ ــت، هەروەهـ ــک وەردەگرێـ ــم کەڵـ ــو ڕێژیـ ــی نێـ مۆرەکانـ

ــەت  ــاڕازی. هەڵبـ ــی نـ ــتنی دەنگدەرانـ ــکەنجەدان و کوشـ ــردن، ئەشـ زندانیکـ

ـــای نیزامـــی  ـــی کودەت ـــوان ڕوونەدان ـــە لەنێ ـــە دۆخێکێدای ـــاری ئیســـامی ل کۆم

ــەک  ــم لەالیـ ــو ڕێژیـ ــی نێـ ــی ناڕازیـ ــرادی باڵـ ــی ئەفـ ــتنی بەکۆمەڵـ و کوشـ

ــەوەی  ــەڵ ئـ ــە. لەگـ ــی دیکـ ــی لەالیەکـ ــتەمی سیاسـ ــەقامگیریی سیسـ و سـ

ـــۆی، وەک  ـــە ب ـــک نیی ـــێ ڕیس ـــاوکات ب ـــم، ه ـــۆ ڕێژی ـــوودی زۆرە ب ـــژاردن س هەڵب

ـــەرکۆماری  ـــتی س ـــس و پۆس ـــۆ مەجلی ـــد ب ـــەزاران کاندی ـــەوەی ه ـــە ڕەتکردن ل

ـــەوەی  ـــەڵ ئ ـــن. لەگ ـــاهیدی بووی ـــاڵی ٢٠٠9 ش ـــی س ـــەت ڕووداوەکان و بەتایب

بەڕێوەبردنـــی هەڵبـــژاردن ڕیســـکی هەیـــە بـــۆ ڕێژیـــم، ســـوودی ئـــەو 

ـــەردەوام  ـــووە و ب ـــەردەوام ب ـــە ب ـــووە، بۆی ـــر ب ـــتا زۆرت ـــوو ئێس ـــە تاک هەڵبژاردنان

دەبـــێ لـــە بەڕێوەبردنیـــان.

- ســـوودی ســـێهەمی هەڵبـــژاردن بـــۆ ڕێژیـــم، لـــە ڕاکێشـــانی خەڵـــک بـــۆ ئـــەو 

ـــژاردەی  ـــتکردنی ب ـــگای دروس ـــە ڕێ ـــش ل ـــت، ئەوی ـــەدا دەردەکەوێ هەڵبژاردنان

چەواشـــەکارانە: واتـــە دانانـــی »ڕیفۆرمخـــواز« و »میانـــەڕەو« لەالیـــەک، 

»تونـــدڕەو« و »ئوســـولگەرا« لەالیەکـــی دیکـــەوە لـــە بەرانبـــەر یەکـــرتدا. بـــە 
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ــە  ــەوە توانیویانـ ــدی نەوەدەکانـ ــە نێوەنـ ــواز« لـ ــی »ڕیفۆرمخـ ــەت باڵـ تایبـ

بـــە دانـــی بەڵێنیـــی ڕیفـــۆرم، خەڵـــک تەیـــار بکـــەن و لـــە هەڵبژاردنەکانـــدا 

بەشـــدارییان پـــێ بکـــەن. کەوابـــوو، هەڵبژاردنگەلێـــک کـــە نـــە ئـــازاد و نـــە 

دادپـــەروەرن، بـــەو شـــێوەیە دەبنـــە مایـــەی هیوابەخشـــین بـــە دەنگـــدەر. 

ــامی  ــاری ئیسـ ــۆ کۆمـ ــژاردن بـ ــی هەڵبـ ــوودی بەڕێوەبردنـ ــوارم سـ - چـ

بریتییـــە لـــە لەتکردنـــی ئوپۆزیســـیۆنی ڕێژیـــم بەســـەر ئەوانـــەی کـــە 

ــی  ــە هانـ ــەی کـ ــەوە ئەوانـ ــی دیکـ ــەک، لەالیەکـ ــن لەالیـ ــاری بایکۆتـ خوازیـ

خەڵـــک دەدەن بەشـــدار بـــن لـــە هەڵبژاردنەکانـــی ڕێژیمـــدا. کوتلـــەی 

»ڕیفۆرمخـــواز« لـــەو ڕووەوە ســـوودی تایبەتـــی هەبـــووە بـــۆ لەتکردنـــی 

ئوپۆزیســـیۆن، هـــەروەک چـــۆن ئـــەو باڵـــەی ڕێژیـــم توانیویەتـــی ڕۆژئـــاوا 

ـــە  ـــەوەی ک ـــوای ئ ـــە هی ـــت، ب ـــم هەبێ ـــەڵ ڕێژی ـــەبریان لەگ ـــە س ـــکات ک وادار ب

ــدا،  ــە درێژەشـ ــی و لـ ــەتی نێوخویـ ــەوان، سیاسـ ــتنی ئـ ــە دەسەاڵتگەیشـ بـ

سیاســـەتی دەرەوەی کۆمـــاری ئیســـامی بـــە قازانجـــی ڕۆژئـــاوا، گۆڕانیـــان 

بەســـەردا بێـــت.

ـــن و  ـــاو پاراس ـــە پێن ـــژاردن ل ـــامیدا، هەڵب ـــاری ئیس ـــە کۆم ـــی ل ـــە کورت ب

درێژکردنـــەوەی دیکتاتۆریـــدا بەڕێـــوە دەبرێـــن. 

زەرەری بەشداریکردن لە هەڵبژاردن بۆ خەڵکی ئێران

لـــە کاتێکـــدا هەڵبـــژاردن لـــە ئێرانـــدا کۆمەڵێـــک ســـوودی هەیـــە دیکتاتۆرییـــی 

ـــەدا، کۆمەڵێـــک زەرەری  ـــەو هەڵبژاردنان ـــداریکردن ل ـــەوا بەش ـــه، ئ وەلـــی فەقی

ـــران  ـــتووانی ئێ ـــۆ دانیش ـــەرەکیی ب ـــتووانی واڵت. زەرەری س ـــۆ دانیش ـــە ب هەی

ـــی  ـــی ڕێژیمێک ـــەوەی تەمەن ـــەرعییەتدان و درێژکردن ـــە ش ـــە ل ـــان بریتیی بێگوم

ـــە،  ـــەو پێی ـــتووانی واڵت. ب ـــی دانیش ـــەر ئاسایش ـــەرە لەس ـــە خەت ـــۆر ک دیکتات

بەشـــداریکردن لـــەو هەڵبژاردنانـــەدا، کردارێکـــی ئەقاڵنـــی نایەتـــە بەرچـــاو. 

پرســـیار ئەوەیـــە، چـــۆن دەکرێـــت ئـــەو کـــردارە غەیرەئەقاڵنییـــە شـــی 

ـــەوە؟   بکرێت

ــە  ــەبارەت بـ ــاوەڕ سـ ــگای بـ ــی جێـ ــان زانیاریـ ــا یـ ــەوەی داتـ ــەڵ ئـ لەگـ

ــەر  ــەدا نەچوویـــن ئەگـ ــە، بەهەڵـ ــتدا نییـ ــران لەبەردەسـ ــە ئێـ ــدەران لـ دەنگـ

لەگەڵ ئەوەی 

بەڕێوەبردنی 

هەڵبژاردن ڕیسکی 

هەیە بۆ ڕێژیم، 

سوودی ئەو 

هەڵبژاردنانە 

تاکوو ئێستا 

زۆرتر بووە، بۆیە 

بەردەوام بووە و 

بەردەوام دەبێ لە 

بەڕێوەبردنیان
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ـــدەران  ـــش دەنگ ـــە ئێرانی ـــە، ل ـــی دیک ـــە واڵتان ـــدەران ل ـــێوەی دەنگ ـــن هاوش بڵێی

ـــەن  ـــییەت، تەم ـــک وەک جنس ـــی فاکتەرگەلێ ـــن. لەبەرچاوگرتن ـــت نی ـــەک دەس ی

ــە  ــی و لـ ــەلەی چینایەتـ ــە مەسـ ــدار بـ ــی پەیوەندیـ ــا فاکتەرگەلـ و هەروەهـ

کەیســـی ئێرانـــی فرەنەتـــەوەدا هەروەهـــا مەســـەلەی نەتەوایەتـــی بێگومـــان 

ئەومـــان پـــێ دەڵێـــت کـــە دەنگـــدەران لـــە ئێـــران یەکدەســـت نیـــن. لـــە نەبوونـــی 

زانیاریـــی جێـــگای بـــاوەڕ، دەتوانیـــن پۆلێنبەندییەکـــی دەنگـــدەران بکەیـــن 

کـــە کـــەم تـــا زۆر دەتوانێـــت ســـوودی هەبێـــت بـــۆ لێکدانـــەوەی بەشـــداریکردن 

یـــان بەشـــدارینەکردن لـــە هەڵبژاردنەکانـــی کۆمـــاری ئیســـامیدا.

ــه  ــی فەقیـ ــتەمی ویایەتـ ــە سیسـ ــاوەڕی بـ ــە بـ ــە کـ ــدەری وا هەیـ دەنگـ

ـــەر وا  ـــەدان. ئەگ ـــە کەمین ـــدەران، ل ـــە دەنگ ـــتەیە ل ـــەم دەس ـــەت ئ ـــە. هەڵب هەی

ـــەرێ  ـــک بەڕێوەب ـــم هەڵبژاردنگەلێ ـــرد ڕێژی ـــتی نەدەک ـــا پێویس ـــە، ئەوج نەبای

ـــی  ـــدا هەڵبژاردن ـــە بنەڕەت ـــن، بەڵکـــوو ل ـــەرەوەر نی ـــازاد و دادپ ـــا ئ ـــەک تەنی کـــە ن

ـــدا  ـــەر هەڵبژاردنێک ـــە ه ـــک ل ـــەر کاندیدێ ـــە ه ـــەی ک ـــەو مانای ـــاختەکارانەن ب س

ســـەر بکەوێـــت، کاندیـــدی ڕێژیمـــن و ناتوانـــن سیاســـەتێک بەیـــان بکـــەن 

ـــه.  ـــی فەقی ـــتەمی ویایەت ـــەڵ سیس ـــت لەگ ـــا بێ ـــە ناتەب ـــەر ک ـــە ب ـــان بگرن ی

ــەوەی  ــە مانـ ــان لـ ــی مادییـ ــە بەرژەوەندیـ ــەن کـ ــتەی دووەم، ئەوانـ دەسـ

ڕێژیمـــدا هەیـــە. ئەمانـــە ئـــەو توێـــژە لـــە کۆمەڵـــگا دەگرێتـــەوە کـــە موچەخـــۆری 

ـــن  ـــەش کەمینەیەک ـــن. ئەمان ـــتانی ڕێژیم ـــەی کاربەدەس ـــان بنەماڵ ـــن ی دەوڵەت

ـــوودی  ـــە س ـــەی ک ـــەو چینان ـــڕای ئ ـــژە وێ ـــەم توێ ـــران. ئ ـــتووانی ئێ ـــە دانیش ل

ئابووریـــی لـــە هەبوونـــی کۆمـــاری ئیســـامیدا دەبینـــن، بەرژەوەندیـــی 

ـــە.  ـــدا هەی ـــەوەی ڕێژیم ـــە مان ـــان ل ئابووریی

ـــتییە  ـــەو ڕاس ـــان ب ـــان دەرکی ـــە ی ـــت ک ـــک دێ ـــە پێ ـــێهەم لەوان ـــتەی س دەس

نەکـــردووە کـــە بەشـــداریکردن لـــە هەڵبـــژاردن تەنیـــا ســـوودی بـــۆ ڕێژیـــم و 

زەرەری بـــۆ خۆیـــان هەیـــە، یـــان ئـــەوەی فریـــوی بەڵێنییەکانـــی کاندیدەکانـــی 

ــن،  ــواز« دەنارسێـ ــە »ڕیفۆرمخـ ــەی بـ ــەت ئەوانـ ــە تایبـ ــۆن، بـ ــژم دەخـ ڕێـ

ـــۆڕێ.  ـــە گ ـــدا بێت ـــەتی ڕێژیم ـــە سیاس ـــۆڕان ل ـــەوەی گ ـــوای ئ ـــە هی ـــش ب ئەوی

ــراوەکان  ــەوە زوڵملێکـ ــە نەتـ ــەر بـ ــی سـ ــوارەم دەنگدەرانـ ــتەی چـ دەسـ

ـــە  ـــان ب ـــەک دەنگی ـــا ڕادەی ـــک ت ـــتاندا، خەڵ ـــە کوردس ـــە ل ـــۆ منوون ـــەوە. ب دەگرێت

هەر کاندیدێک لە 

هەر هەڵبژاردنێکدا 

سەر بکەوێت، 

کاندیدی ڕێژیمن 

و ناتوانن 

سیاسەتێک بەیان 

بکەن یان بگرنە 

بەر کە ناتەبا بێت 

لەگەڵ سیستەمی 

ویالیەتی فەقیه
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خاتەمـــی دا، بـــە هیـــوای ئـــەوەی ناوبـــراو بتوانێـــت ڕیفـــۆرم بـــکات. 

ــە  ــت بـ ــا دەکرێـ ــدەران هەروەهـ ــە دەنگـ ــوارم لـ ــێهەم و چـ ــتەی سـ دەسـ

دەنگـــدان بـــە کاندیـــدی »ڕیفۆرمخـــواز« وای لێـــک بدەنـــەوە کـــە بـــەو 

ــولگەراکان«  ــان »ئوسـ ــدڕەوەکان« یـ ــەوەی »تونـ ــەن لـ ــری دەکـ ــێوەیە ڕێگـ شـ

کورســـییەکانی مەجلیـــس یـــان پۆســـتی ســـەرکۆماری بەرنـــەوە. ڕەنگبێـــت 

بـــە هەڵـــەدا نەچووبێتیـــن ئەگـــەر بڵێیـــن، دانانـــی کاندیـــدی »میانـــەڕەو« 

ــاری  ــان »ئوســـولگەرا«ی کۆمـ ــەر »تونـــدڕەو« یـ ــە بەرانبـ ــواز« لـ و«ڕیفۆرمخـ

ـــەو  ـــۆ ئ ـــێت ب ـــک ڕاکێش ـــەرنجی خەڵ ـــەوەی س ـــووە ل ـــەرکەوتوو ب ـــامی س ئیس

هەڵبژاردنانـــە. بەشـــێک لـــە دەنگدەرانیـــش بێگومـــان دەشـــێ لـــە ناچاریـــدا 

لـــەو هەڵبژاردنانـــەدا بەشـــداری بکـــەن.

ــدا،  ــی ڕێژیمـ ــە هەڵبژاردنەکانـ ــەم و دووەم لـ ــتەی یەکـ ــداریی دەسـ بەشـ

ــە بەرژەوەندیـــی  ــان لـ ــان لـــە قەناعەتـــەوە یـ ــە یـ نائەقاڵنـــی نییـــە چوونکـ

ــە  ــە کـ ــتەکانی دیکەیـ ــداریی دەسـ ــت. بەشـ ــەرچاوە دەگرێـ ــەوە سـ ئابوورییـ

ــە و  ــۆی هەیـ ــۆکاری خـ ــەوەش هـ ــەت ئـ ــاو، هەڵبـ ــە بەرچـ ــی نایەتـ ئەقاڵنـ

ــە دەوری  ــەبارەت بـ ــت سـ ــتنی دروسـ ــی تێگەیشـ ــۆ نەبوونـ ــەوە بـ دەگەڕێنـ

ــی  ــە بەڵێنیـ ــردن بـ ــۆ باوەڕکـ ــان بـ ــامیدا یـ ــاری ئیسـ ــە کۆمـ ــژاردن لـ هەڵبـ

ـــدا  ـــان کات ـــە هەم ـــەاڵم ل ـــن، ب ـــێ بنەماتری ـــە ب ـــک ل ـــم. یەکێ ـــی ڕێژی کاندیدەکان

ـــوو  ـــەم تاک ـــە النیک ـــە« ک ـــی »ڕیفۆرم ـــان بەڵێنی ـــەکان بێگوم ـــن بەڵێنیی بەهێزتری

ـــاو  ـــی بەن ـــد باڵ ـــکات، هەرچەن ـــار ب ـــک تەی ـــی خەڵ ـــی توانیویەت ـــااڵنی دوای س

ڕیفۆرمخـــواز لـــە هەڵبژاردنـــی ســـەرکۆماری لـــە دوو دەورەی ڕابـــردوودا، پشـــتی 

ـــدڕەوەکان«  ـــە »تون ـــەر ب ـــەڕەو« بەرانب ـــێکی »میان ـــرت وەک کەس ـــان گ ڕووحانیی

ــۆ مەجلیـــس نەیانتوانـــی زۆرینـــەی  ــوو بـ ــاڵی پێشـ ــە هەڵبژاردنـــی سـ و لـ

کورســـییەکان وەدەســـت بێنـــن. هەڵبـــەت بـــە لەبەرچاوگرتنـــی زیادبوونـــی 

ـــدا،  ـــااڵنی دوایی ـــە س ـــاوەری ل ـــای جەم ـــا پەیت ناڕەزایەتـــی و ڕاپەڕینـــی پەیت

ـــە  ـــوازەکان ب ـــاو ڕیفۆرمخ ـــە بەن ـــدات ب ـــگا ب ـــان ڕێ ـــی دیس ـــە خامنەی دوور نیی

ـــەاڵم  ـــدا. ب ـــە هەڵبژاردنەکان ـــداربووان ل ـــارەی بەش ـــی ژم ـــتی زیادکردن مەبەس

پرســـیار ئەوەیـــە کـــە ئایـــا لـــە ئێرانـــدا، مەجالـــی ڕیفـــۆرم هەیـــە؟

دامەزراوەی 

هەڵبژاردن لە 

کۆماری ئیسالمیدا 

لە بنەڕەتدا و لە 

هەموو حاڵەتێکدا 

بە مەبەستی 

ساختەکاریی 

لە بەرژەوەندی 

ڕێژیمدا پێک 

هاتوون؛ دەنگدان 

بە هەر کاندیدێک، 

دەنگدانە بە ڕێژیم 

و بەخشینی 

شەرعییەت بە 

دیکتاتۆریی. بۆیە، 

گرنگ نییە کێ کاندید 

دەبێت یان نابێت
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بۆ لە ئێراندا مەجالی ڕیفۆرم نییە

ـــتێکیان  ـــتا مانیفێس ـــوو ئێس ـــواز تاک ـــاو ڕیفۆرمخ ـــی بەن ـــەوەی باڵ ـــەدەر ل ب

لـــە پێنـــاو ڕیفۆرمـــدا پێشـــکەش نەکـــردووە و لـــە ڕاســـتیدا، ئـــەوان ڕێژیمپارێـــزن 

نـــەک ڕێژیمگـــۆڕ، دوو بەربەســـتی ســـەرەکی لـــە بـــەردەم ڕیفۆرمـــدا وەلـــی 

ـــه  ـــی فەقی ـــدا دەکا. وەلی ـــاو ریفۆرم ـــە پێن ـــک ل ـــەر هەوڵێ ـــە ه ـــی ل ـــه ڕێگری فەقی

نـــەک تەنیـــا لـــە ڕێـــگای شـــوڕای نیگابانـــەوە کاندیـــد بـــۆ مەجلیـــس و پۆســـتی 

ســـەرکۆماری پەســـەند یـــان ڕەت دەکاتـــەوە، بەڵکـــوو هەروەهـــا لـــە ڕێـــگای 

ئـــەو شـــوڕایەوە دەتوانێـــت پێـــش بـــە هـــەر الیحەیـــەک یـــان تەرحێـــک لـــە 

ـــی سیســـتەمی  ـــت لەگـــەڵ بەرژەوەندییەکان ـــا بێ ـــە ناتەب ـــت ک مەجلیســـدا بگرێ

ـــه.  ـــی فەقی ویایەت

ـــە  ـــۆی هەی ـــی خ ـــای تایبەتی ـــۆرم« وات ـــە »ڕیف ـــە ک ـــگای وەبیرهێنانەوەی جێ

ـــش  ـــی و دواجاری ـــەزراوەی سیاس ـــە دام ـــۆڕان ل ـــی گ ـــە پێکهێنان ـــە ل و بریتیی

لـــە دەســـتووردا. لـــە کۆمـــاری ئیســـامیدا، تەنیـــا لـــە ســـاڵی ٢٠٠٠ دا 

ـــدا،  ـــای چاپەمەنی ـــە یاس ـــۆڕان ل ـــی گ ـــۆ پێکهێنان ـــرا ب ـــکەش ک ـــک پێش تەرحێ

بـــەاڵم خامنەیـــی پێشـــی بـــە پەســـەندکردنی گـــرت. 

ڕیفۆرمیســـتی کۆمـــاری ئیســـامی تاکـــوو ئێســـتا باســـی گۆڕینـــی 

دەســـتووریان نەکـــردووە. بـــە پێچەوانـــە، هەموویـــان پابەنـــدن بـــە یاســـای 

ــتوورە  ــەو دەسـ ــە ئـ ــە کـ ــان ئەوەیـ ــامی. گلەییـ ــاری ئیسـ ــی کۆمـ بنه ڕه تیـ

ــت.  ــێ ناکرێـ جێبەجـ

ـــوازی  ـــەر ڕیفۆرمخ ـــەت ئەگ ـــدا، تەنان ـــەردەم ڕیفۆرم ـــە ب ـــت ل دووەم بەربەس

ڕاســـتەقینە لـــە کۆمـــاری ئیســـامیدا ســـەر هـــەڵ بـــدەن، ئەوەیـــە کـــە 

ـــه  ـــی فەقی ـــتەمی ویایەت ـــت سیس ـــی، دەڵێ ـــی ئەساس ـــان قانوون ـــتوور ی دەس

»هەمیشـــەییە«. بـــۆ ئـــەوەی ڕیفۆرمخـــواز بتوانـــن ڕیفۆرمـــی دەســـتووری 

ئەنجـــام بـــدەن، ئەوجـــا دەبـــێ هـــەم پۆســـتی وەلـــی فەقیـــه، هەمیـــش شـــوڕای 

ـــوڕای  ـــه و ش ـــی فەقی ـــێ وەلی ـــا دەب ـــەاڵم ئەوج ـــرن. ب ـــتەوە بگ ـــان بەدەس نیگاب

نیگابـــان خۆیـــان هەڵوەشـــێننەوە. ئـــەوەش نـــەک تەنیـــا جـــۆرە شۆڕشـــێکە، 

ـــرتاوە. ـــدا بەس ـــە ئێران ـــۆرم ل ـــە. بـــەو پێیـــە، ڕێـــگای ڕیف ـــوو ناواقعیی بەڵک

ئەگەر قەرارە لە 

ئێراندا گرنگی 

بە »خەباتی 

مەدەنی« بدرێت، 

لە گەڵ ئەوەیکە 

بایکۆتکردنی 

بەرینی 

هەڵبژاردنەکانی 

ڕێژیم 

کەمهەزینەترینە، 

بەاڵم کاریگەرترین 

شێوەی خەباتی 

مەدەنییە بۆ 

بەربەرەکانێ دژ 

بە دیکتاتۆریی 

ویالیەتی فەقیه
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دەرئەنجام

ـــەر  ـــی بەرانب ـــتی سیاس ـــەرەکی هەڵوێس ـــای س ـــەر دوو بنەم ـــت لەس دەکرێ

ــان  ــەزراوە یـ ــەوەی دامـ ــت: لێکدانـ ــدا بگیردرێـ ــە ئێرانـ ــژاردن« لـ ــە »هەڵبـ بـ

ـــەی  ـــوار دەی ـــی چ ـــی ئەزموون ـــەک، لەبەرچاوگرتن ـــژاردن لەالی ـــاکانی هەڵب ڕێس

ـــەوە.  ـــدا لەالیەکـــی دیک ـــە ئێران ـــژاردن ل ـــی هەڵب ـــردووی ئەنجام ڕاب

دامـــەزراوەی هەڵبـــژاردن لـــە کۆمـــاری ئیســـامیدا لـــە بنەڕەتـــدا و لـــە 

ـــدا  ـــدی ڕێژیم ـــە بەرژەوەن ـــاختەکاریی ل ـــتی س ـــە مەبەس ـــدا ب ـــوو حاڵەتێک هەم

ــم و  ــە ڕێژیـ ــە بـ ــک، دەنگدانـ ــەر کاندیدێـ ــە هـ ــدان بـ ــوون؛ دەنگـ ــک هاتـ پێـ

ـــد  ـــێ کاندی ـــە ک ـــگ نیی ـــە، گرن ـــی. بۆی ـــە دیکتاتۆری ـــەرعییەت ب ـــینی ش بەخش

دەبێـــت یـــان نابێـــت.

ـــچ  ـــە هی ـــەملێنێت ک ـــی دەیس ـــە ڕوون ـــردوو ب ـــەی ڕاب ـــوار دەی ـــی چ ئەزموون

هەڵبژاردنێـــک لـــە کۆمـــاری ئیســـامیدا خێـــری بـــۆ خەڵـــک نەبـــووە. بـــە 

ـــەرعییەتیان  ـــە ش ـــەو هەڵبژاردنان ـــداریکردن ل ـــەوەی بەش ـــەدەر ل ـــە، ب پێچەوان

ـــکاری،  ـــی، بێ ـــژاردن گەندەڵ ـــە دوای هەڵب ـــژاردن ل ـــیوە، هەڵب ـــم بەخش ـــە ڕێژی ب

ـــردووە.  ـــوون ک ـــە زیادب ـــاندنەوە ڕووی ل ـــتەم و چەوس ـــەژاری و س ه

بـــە لەبەرچاوگرتنـــی ئـــەوەی کـــە هەڵبـــژاردن ســـوودی بەرچـــاوی بـــۆ 

ــەدا  ــەو هەڵبژاردنانـ ــداریکردن لـ ــەوەی بەشـ ــی ئـ ــە جیاتـ ــە، لـ ــم هەیـ ڕێژیـ

وەک دەرفەتێـــک بـــۆ دەســـکەوتی سیاســـی چـــاوی لـــێ بکرێـــت )جـــا ئـــەو 

دەســـکەوتانە هـــەر چـــۆن پێناســـە بکرێـــن(، دروســـت وایـــە وەک دەرفەتێـــک بـــۆ 

ـــت.  ـــۆری ببیندرێ ـــە دیکتات ـــێ دژ ب ـــەوە، بەربەرەکان ـــەو ڕێگای ـــردن و ل بایکۆتک

ـــە گـــەڵ  ـــە ئێرانـــدا گرنگـــی بـــە »خەباتـــی مەدەنـــی« بدرێـــت، ل ئەگـــەر قـــەرارە ل

ئەوەیکـــە بایکۆتکردنـــی بەرینـــی هەڵبژاردنەکانـــی ڕێژیـــم کەمهەزینەترینـــە، 

ـــە  ـــێ دژ ب ـــۆ بەربەرەکان ـــە ب ـــی مەدەنیی ـــێوەی خەبات ـــن ش ـــەاڵم کاریگەرتری ب

دیکتاتۆریـــی ویایەتـــی فەقیـــه.  
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ـــەڵ  ـــی لەگ ـــەت چ پێوەندییەک ـــکاری سیاس ـــزم و ڕێ ـــژاردن وەک میکانی هەڵب

ــنوورداری  ــتەی سـ ــە کەرەسـ ــت لـ ــە دەیهەوێـ ــتێک کـ ــووری وەک زانسـ ئابـ

ـــتییەکانی  ـــی پێداویس ـــتەی دابینکردن ـــە ئاراس ـــک ب ـــن کەڵ ـــت زۆرتری بەردەس

ـــەقامگیر  ـــز و س ـــی بەهێ ـــا ئابوورییەک ـــە؟ ئای ـــت، هەی ـــرۆڤ وەربگرێ ـــی م ژیان

دەتوانێـــت ڕەوتـــی هەڵبـــژاردن بـــەو ئاقـــارە کـــە ئامانجـــی ئابوورییـــە، 

ـــدا ڕۆڵ  ـــەی ئابووری ـــە گەش ـــتێک ل ـــا چ ئاس ـــت ت ـــژاردن دەتوانێ ـــت؟ هەڵب بەرێ

ـــەرد  ـــاک و بێگ ـــی پ ـــازیی هەڵبژاردنێک ـــمەرج و بەستێنس ـــا پێش ـــت؟ ئای بگێڕێ

ـــە  ـــە ل ـــی کۆمەڵگ ـــووری و بەهرەمەندی ـــەی ئاب ـــاختەکاری، گەش ـــە س و دوور ل

ـــتەی  ـــاکام و دەرهاویش ـــا ئ ـــەردەمە، ئای ـــیاوی س ـــی ش ـــتییەکانی ژیان پێداویس

ـــەوە  ـــووری و وەاڵمدان هەڵبژاردنێکـــی دێمۆکراتیـــک و ڕاســـتەقینە، گەشـــەی ئاب

بـــە داخوازیییەکانـــی خەڵکـــە؟ بێگومـــان ئەمڕۆکـــە وەاڵمدانـــەوە بـــەو 

پرســـیارانە و هەڵێنجانـــی گوزارەیەکـــی لۆژیکـــی وەک دەســـتپێکی هەوڵـــدان 

بـــۆ هەنگاونـــان لـــە ڕەیڵـــی دەســـتەبەرکردنی داخوازییەکانـــی تـــاک و 

هەڵبژاردن و ئابووری

خالید دەرویژە
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ـــان  ـــە ئامانجی ـــەتوانانێکە ک ـــزان و سیاس ـــری ئابووری ـــەی فیک ـــە، داڵغ کۆمەڵگ

ـــان  ـــی و بەکردەییکردنی ـــم و گرووپ ـــاک و تاق ـــی ت ـــی بەرژەوەندی ـــە دابینکردن ن

بـــۆ مانـــەوە لەســـەر کورســـی دەســـەاڵت، بەڵکـــوو ڕەخســـاندنی بەســـتێنی 

لەبـــار و کردنـــەوەی دەالقـــەی دەرفـــەت بـــەرەوڕووی گەشـــەی ئازادانـــەی 

ـــردن  ـــتەدا دابینک ـــەک ڕەس ـــە و لەی ـــی کۆمەڵگ ـــاک و بەختەوەری ـــایەتیی ت کەس

و پاراســـتنی کەرامەتـــی مرۆڤـــە. 

ـــان  ـــک، بۆم ـــد منوونەی ـــەنگاندنی چەن ـــورت و هەڵس ـــی ک ـــە ئاوڕدانەوەیەک ب

دەردەکەوێـــت کـــە سیاســـەت و ئابـــووری بـــە شـــێوەیەک کاریگـــەری وەک یـــەک، 

ـــان  ـــە کـــە جیاکردنەوەی ـــان لەســـەر یەکـــرتی هەی ڕاســـتەوخۆ و یەکرتتەواوکەری

ـــەر  ـــەم دوو هون ـــا ئ ـــە ی ـــەم دوو چەمک ـــن ئ ـــرێ بڵێی ـــتەمە و دەک ـــک ئەس گەلێ

ـــک  ـــزی الیەنێ ـــە بەهێ ـــەک ک ـــڕاون. کاریگەریی ـــک دانەب ـــەی لێ ـــتە دوان و زانس

ــی  ــەش الوازیـ ــە پێچەوانـ ــت و بـ ــەدواوە دەبێـ ــەی بـ ــزی بەرامبەرەکـ بەهێـ

ـــت. ـــەم دێنێ ـــان بەره ـــی ئەویرتی ـــدا الوازی ـــاوی خۆی ـــە هەن ـــک ل الیەنێ

واڵتـــی چیـــن کـــە ئەمـــڕۆ یەکێـــک لـــە بەهێزترینەکانـــی ئابووریـــی 

ـــت  ـــەدەی بیس ـــێیەمی س ـــەی س ـــی دەی ـــە کۆتاییەکان ـــا ل ـــە و دەڕوات ت جیهان

ـــدا  ـــەتی خۆی ـــە سیاس ـــکاری ل ـــت گۆڕان ـــت وەک پێویس ـــەر بتوانێ ـــەک، ئەگ و ی

بهێنێـــت، بەهێزتریـــن ئابووریـــی جیهـــان واتـــە ئەمریـــکا، بەجـــێ بهێڵێـــت، 

لـــە ســـەردەمی شـــیائۆپینگ و لـــە هەڵوێســـتێکی تـــەواو پێچەوانـــەی 

ـــووری  ـــکەوتنی ئاب ـــەی پێش ـــەردی بناغ ـــۆدا، ب ـــی مائ ـــەتی ئیدئۆلۆژیک سیاس

چینـــی دانـــا.

ــتێنەکانی  ــی بەسـ ــی و خاپووربوونـ ــی جیهانـ ــەڕی دووەمـ ــەدوای شـ لـ

لەبـــار بـــۆ پێشـــکەوتنی ئابـــووری، لـــە چوارچێـــوەی دەســـتکردن بـــە 

و  خەڵووزەبەردینـــە  پێویســـت،  گەشـــەی  و  واڵت  ئاوەدانکردنـــەوەی 

پـــۆاڵ کەرســـتەی خـــاوی ژاپۆنییـــەکان بـــوون و لـــە ســـاڵەکانی ١9٤٧و 

١9٤8سیاســـەتی گرینگیـــدان بـــە بەرهـــەم و پەرەپێدانـــی ئـــەم مـــەوادە بـــە 

دانانـــی ســـندووقێکی تایبـــەت بـــۆ پشـــتیوانی و هاندانـــی ئـــەو کۆمپانیایانـــەی 

لـــەم بیاڤـــەدا کاریـــان دەکـــرد چەخامخـــەی گەشـــەپێدانی ئابـــووری لـــێ 

ســـەرۆکوەزیرانی  هایوتوئایکـــدا،  ئابوورییەکانـــی  بەرنامـــە  بەپێـــی  درا. 

لەم ڕێژیمەدا 

سیاسەت بریتییە 

لە شۆڕکردنەوەی 

بنەما 

ئیدئۆلۆژییەکانی 

تاقمێکی دواکەوتوو 

و گۆچکراو 

بە عەقڵیەتی 

سەدەەکانی 

ناوەڕاست و 

ئابووری نە 

زانستە، بەڵکوو 

ئامرازێکە بۆ 

دەستەبەرکردنی 

مەرامە 

سیاسییەکانی 

تاقمی خۆسەپێن
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ـــەرانەی  ـــی س ـــاڵدا داهات ـــاوەی دە س ـــە م ـــوو ل ـــار ب ـــە بڕی ـــۆن، ک ـــی ژاپ ئەوکات

ژاپۆنییـــەکان دوو هێنـــدە بێـــت، لـــە مـــاوەی حـــەوت ســـاڵدا بـــەو گرینگـــە 

ـــی  ـــەی ئابووری ـــە گەش ـــی روو ب ـــژەی ڕەوت ـــە درێ ـــێوەیەک  ل ـــە ش ـــن و ب گەیش

ـــا  ـــەک ی ـــەم ی ـــە النیک ـــەوە ک ـــک بدۆزیت ـــت ماڵێ ـــرت دەتوانی ـــڕۆ کەم ـــدا ئەم ژاپۆن

چەنـــد کەرســـتەیەکی بـــە گشـــتی کارەبایـــی بەرهەمـــی ژاپـــۆن نەبێـــت.

ـــک  ـــی ئامانجێ ـــە، دیاریکردن ـــەم منوونان ـــەردووی ئ ـــە ه ـــارە ل ـــەروەک دی ه

ـــەم  ـــاوە و ئ ـــە، ڕوون و بەرچ ـــەی ئابووریی ـــە گەش ـــن ب ـــتی گەیش ـــە مەبەس ک

ـــی  ـــتنی کەرامەت ـــە پاراس ـــی ک ـــک و خەڵک ـــی دێمۆکراتی ـــە نیزامگەل ـــە ل ئامانج

مـــرۆڤ، تـــەوەری ســـەرەکیی بەرنامـــە و بیرکردنـــە و هەوڵەکانیانـــە، زیاتـــر 

ـــتەبەری  ـــاو دەس ـــێ لەپێن ـــەت دەب ـــە سیاس ـــرە دای ـــت و لێ ـــتە دەکرێ بەرجەس

ـــە  ـــە بریتیی ـــۆی ک ـــەاڵتی خ ـــر دەس ـــای ژێ ـــتوانی جوغرافی ـــی دانیش کەرامەت

ـــەک و  ـــاوەر لەالی ـــەردەمی جەم ـــیاوی س ـــی ش ـــوی ژیان ـــی بژی ـــە دابینکردن ل

لەالیەکـــی تـــرەوە ڕەخســـاندنی کەشـــێکی ئـــازاد و دێمۆکراتیـــک کـــە تـــاک 

و کـــۆی کۆمەڵگـــە بتوانێـــت تەعبیـــر لـــە گەشـــەی ئازادانـــەی کەســـایەتیی 

ـــی  ـــە هەوڵ ـــاری و ل ـــەو ئامانجـــە دی ـــی گەیشـــن ب ـــەوە دوورەدیمەن خـــۆی بکات

ــژاردن  ــە هەڵبـ ــەو پێیـ ــت و بـ ــگاو هەڵدەبرێـ ــەدا هەنـ ــەو گرینگـ ــن بـ گەیشـ

بەڕێوەبەرییەکـــی  و  سیاســـەت  ئامـــرازی  ســـەرەکیرتین  و  بەهێزتریـــن 

دێموکراتیکـــە، ڕۆڵـــی بنەڕەتـــی لـــە دەســـتەبەری ئـــەم مافـــە دەگێڕێـــت.

ئەگـــەر بـــۆ ســـەرەتای بابەتەکـــە بگەڕێینـــەوە کـــە هەڵبـــژاردن یەکێـــک 

و گرینگرتیـــن میکانیـــزم و ڕێـــکاری سیاســـەتە کـــە ڕۆڵـــی کاریگـــەری 

هەڵبژاردمنـــان بەتایبـــەت لـــە دەنگـــدان بـــەو کـــەس و الیەنانـــەی لەپێنـــاو 

گەیشـــن بـــە گەشـــەی ئابووریـــدا هەنـــگاو دەنێـــن، زیاتـــر روون دەبێتـــەوە، 

ــدا  ــرۆژەی هەڵبژاردنـ ــە پـ ــج لـ ــی ئامانـ ــۆن دیاریکردنـ ــەروەک چـ ــارە هـ دیـ

پێویســـتییەکی حاشـــاهەڵنەگرە، بوونـــی بەرنامەیەکـــی توکمـــە و پتـــەو 

کـــە دەنگـــدەر بـــە ئاراســـتەی هەڵبژاردنـــی تـــاک، یـــا الیـــەن یـــا حیزبێـــک 

ـــی  ـــۆ داخوازییەکان ـــەوە ب ـــی وەاڵم وەرگرتن ـــە ڕەوت ـــۆی ل ـــرادەی خ ـــت ئی بتوانێ

ـــاختارگەلی  ـــە س ـــتە، ل ـــە پێویس ـــەم پێنوێن ـــرە. ئ ـــکات، پارێزهەڵنەگ ـــر ب تەعبی

ــی  ــرێ ڕۆڵـ ــییەکانە، دەکـ ــە سیاسـ ــی حیزبـ ــدەر، ئەرکـ ــک و واڵمـ دێمۆکراتیـ

کەرامەتی مرۆڤ 

و دێمۆکراسی و 

هەڵبژاردن و دەیان 

بەهای ئینسانی 

جیهانپەسەندی 

تر لە باوەڕی 

دەسەاڵتدارانی 

ئەم ڕێژیمەدا 

دەکەونە بەر 

تانە و تەشەر 

و گاڵتەیان پێ 

دەکرێت



173
خاکەلێوەی  ٢٧٢١

ــەی  ــەو منوونـ ــدەر لـ ــەرنجی دەنگـ ــانی سـ ــە ڕاکێشـ ــی لـ ــی سیاسـ حیزبـ

ــا بکرێـــت. خـــوارەوەدا وێنـ

خواردنگەیەکـــی نێـــوان ڕێـــگای دوو شـــار لەگـــەڵ خواردنگەیەکـــی 

ـــوازی  ـــی پێش ـــان ڕۆڵ ـــەوەی هەردووی ـــی ئ ـــدا بەپێ ـــە ڕواڵەت ـــە ل ـــار ڕەنگ نێوش

ــە  ــەک بێتـ ــەن وەک یـ ــب دەکـ ــات تەعقیـ ــتهێنانی داهـ ــوان و وەدەسـ ــە میـ لـ

بەرچـــاو، بـــەاڵم کاتێـــک فاکتـــۆری ئامانـــج بەپێـــی بارودۆخـــی تایبەتـــی و 

ـــە یەکـــرتی جیـــاوازن. خواردنگـــەی نێـــوان  هەڵکەوتوویـــان دێتـــە گـــۆڕێ، زۆر ل

ـــوان  ـــەردانکردنی می ـــارە س ـــەری دووب ـــرت ئەگ ـــەوەی کەم ـــۆی ئ ـــار بەه دوو ش

ـــی  ـــەی و پەرەپێدان ـــی خواردنەک ـــد و چوون ـــە چەن ـــی ب ـــەراورد دەکات، گرینگ ب

خواردنگەکـــەی نـــادات، لـــە کاتێکـــدا خواردنگـــەی نێـــو شـــار کـــە لەالیـــەک 

ــارە  ــەری دووبـ ــرەوە ئەگـ ــی تـ ــت و لەالیەکـ ــۆی دەبینێـ ــۆ خـ ــک بـ ڕکابەرێـ

ســـەردانکردنەوەی میوانەکـــە بـــەراورد دەکات بـــۆ ڕاکێشـــانی ســـەرنجی 

ـــەرمایەکەی  ـــی کار و س ـــە و پەرەپێدان ـــی خواردنەک ـــە چەندوچوون ـــی ب گرینگ

ـــی  ـــەوەی میوان ـــۆ ئ ـــت ب ـــەرنجڕاکێش دادەڕێژێ ـــە و س ـــەی تۆکم دەدات، بەرنام

ــەم  ــی ئـ ــەری ئەنجامنەدانـ ــە ئەگـ ــێت و لـ ــۆی ڕابکێشـ ــۆ الی خـ ــر بـ زیاتـ

ــییەوە.   ــە مەترسـ ــی دەکەوێتـ ــتییانە، بەرژەوەندییەکانـ پێویسـ

لـــە جوغرافیـــای بەاڵلێـــدراوی ئێرانـــی ژێـــر حاکمیەتـــی کۆمـــاری 

ــرا و  ــۆ کـ ــان بـ ــەرەوە ئاماژەیـ ــەی لەسـ ــەو فاکتورانـ ــچ کام لـ ــامیدا هیـ ئیسـ

ــدا  ــە بنەڕەتـ ــا لـ ــتین، یـ ــی واڵت پێویسـ ــی و ئابووریـ ــەی سیاسـ ــۆ گەشـ بـ

ـــەڕووی  ـــە ل ـــەوێ باســـیان لێـــوە دەکرێـــت، ن ـــا ئەگـــەر لێرەول ـــە و ی ـــان نیی بوونی

باوەڕمەنـــدی، بەڵکـــوو بـــۆ چەواشـــەکردنی بیـــروڕای گشـــتی کەڵکـــی لـــێ 

وەردەگیریـــت، لـــەم واڵتـــەدا نـــە سیاســـەت بـــۆ واڵمدانـــەوە بـــە ویســـت و 

ـــە  ـــتێک ک ـــووری وەک زانس ـــە ئاب ـــت و ن ـــڕەو دەکرێ ـــک پەی ـــی خەڵ داخوازییەکان

مەبەســـتی دابینکردنـــی پێداویســـتییەکانی خەڵکـــە ڕەچـــاو دەکرێـــت، لـــەم 

ـــی  ـــا ئیدئۆلۆژییەکان ـــۆڕکردنەوەی بنەم ـــە ش ـــە ل ـــەت بریتیی ـــەدا سیاس ڕێژیم

تاقمێکـــی دواکەوتـــوو و گۆچکـــراو بـــە عەقڵیەتـــی ســـەدەەکانی ناوەڕاســـت 

و ئابـــووری نـــە زانســـتە، بەڵکـــوو ئامرازێکـــە بـــۆ دەســـتەبەرکردنی مەرامـــە 

ــی و  ــرۆڤ و دێمۆکراسـ ــی مـ ــەپێن، کەرامەتـ ــی خۆسـ ــییەکانی تاقمـ سیاسـ

لە نیزامە 

ئیدئۆلۆژییەکان و 

یەک لەوان کۆماری 

ئیسالمیدا ئامانج نە 

گەشەی ئابووری 

و بردنەسەری 

داهاتی سەرانە 

و دابەشکردنی 

سامان و داهاتی 

واڵت بە سەر کۆی 

جەماوەردا، بەڵکوو 

بە شێوەیەکی 

سیستامتیک لە 

هەژار هێشتنەوەی 

کۆمەڵگە و 

دابەشکردنی 

هەژارییە
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هەڵبـــژاردن و دەیـــان بەهـــای ئینســـانی جیهانپەســـەندی تـــر لـــە بـــاوەڕی 

دەســـەاڵتدارانی ئـــەم ڕێژیمـــەدا دەکەونـــە بـــەر تانـــە و تەشـــەر و گاڵتەیـــان 

ـــک  ـــرادەی خەڵ ـــی ئی ـــۆ منایش ـــەک ب ـــژاردن وەک دەالقەی ـــت، هەڵب ـــێ دەکرێ پ

و ئامرازێـــک بـــۆ دەستاودەســـتکردنی دەســـەاڵت ســـەیر ناکرێـــت و دەبێتـــە 

ــە  ــدا بـ ــا نیزامێکـ ــەکاری. لەوەهـ ــدن و چەواشـ ــۆ هەڵخەڵەتانـ ــک بـ دەرفەتێـ

پێچەوانـــەی ڕەوتـــی ڕاســـتەقینە کـــە دەبـــێ سیاســـەت بەستێنســـاز و 

ـــووری  ـــپی ئاب ـــەول وەک ئەس ـــە ق ـــت و ب ـــووری بێ ـــەی ئاب ـــدەری گەش یارمەتی

بـــۆ هـــەر شـــوێنێک بەرژەوەنـــدی واڵت و خەڵـــک بخوازێـــت بچێـــت، لـــەم 

بەســـتێنەدا هەمـــوو زانســـتەکانی تـــر دەبنـــە قوربانیـــی سیاســـەتە هەڵەکانـــی 

ڕێژیـــم و لـــە گرێژنـــە دەردەچـــن. 

ـــج  ـــامیدا ئامان ـــاری ئیس ـــەوان کۆم ـــەک ل ـــەکان و ی ـــە ئیدئۆلۆژیی ـــە نیزام ل

ــکردنی  ــەرانە و دابەشـ ــەری داهاتـــی سـ ــە گەشـــەی ئابـــووری و بردنەسـ نـ

ســـامان و داهاتـــی واڵت بـــە ســـەر کـــۆی جەمـــاوەردا، بەڵکـــوو بـــە شـــێوەیەکی 

ـــە.  ـــکردنی هەژاریی ـــە و دابەش ـــتنەوەی کۆمەڵگ ـــەژار هێش ـــە ه ـــتامتیک ل سیس

لـــە وەهـــا دۆخێکـــدا ڕێژیـــم هەڵبـــژاردن وەک دەرفەتێـــک بـــۆ چەواشـــەکاری 

ســـەر  بـــۆ  ڕاکێشـــانیان  مەبەســـتی  بـــە  هـــەژاران  هەڵخەڵەتاندنـــی  و 

ـــە  ـــە ل ـــت ک ـــەوە دەبێ ـــەی ئ ـــت و ئاکامەک ـــەکار دێنێ ـــدان ب ـــندووقەکانی دەنگ س

مـــاوەی زیاتـــر لـــە چـــوار دەیـــە دەســـەاڵتی نگریســـی کۆمـــاری ئیســـامی 

ـــکەوتنی  ـــەی پێش ـــەی پێچەوان ـــژاردن و لێکەوت ـــیەتبوونی هەڵب ـــێ خاس ـــە ب ل

واڵت، بینـــەری بوویـــن و بـــە شـــێوەیەکی گشـــتی ئابـــووری و دێمۆکراســـی 

ـــاڕی  ـــە گاڵتەج ـــانییەکان دەبن ـــا ئینس ـــک و بەه ـــوو چەم ـــژاردن و هەم و هەڵب

ــواز کـــە وەک زەروو  دەســـتی دەســـەاڵتدارانی پۆپۆلیســـت و  بەرژەوەندیخـ

دەمیـــان لـــە هەڵمژینـــی خۆێنـــی خەڵـــک هەڵنابـــڕن.
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ڕوون و ئاشــکرایە کــە لــە مــاوەی ٤٠ ســاڵی ڕابــردوودا مــژاری هەڵبــژاردن 

ــاو  ــە ن ــی ل ــیکاریی سیاس ــە و ش ــەرەکییەکانی رشۆڤ ــە س ــە بابەت ــک ل یەکێ

ــووە.  ــی ب ــە تایبەت ــتان ب ــتی و کوردس ــە گش ــران ب ــیی ئێ ــگای سیاس کۆمەڵ

بــەو هۆیــەوە تــا ئەمــڕۆ گەلێــک وتــار و نــوورساوە لــەدژی  بەشــداریکردن لــە 

هەڵبــژاردن دا نــوورساون و لەبەرامبــەردا، زۆر نووســەر و چاالکــی سیاســیش 

ــردووە.   ــژاردن ک ــە هەڵب ــان ل داکۆکیی

ســەرەتا دەبــێ ئامــاژە بــەوە بکەیــن کــە لــەو دەقــەدا هــەوڵ نادرێ ڕیشــەی 

دووانــەی »بەشــداری/بایکۆت« لــە ڕوانگــەی فەلســەفەی سیاســییەوە شــەن 

و کــەو بکــرێ و زیاتــر هــەوڵ دەدرێ لــە دەالقــەی سیاســەتی ڕێئالــەوە ئــاوڕ 

لــەو مــژارە بدرێتــەوە.

حیزبــی دێموکــڕات وەک حیزبێکــی سیاســی بەرپرســیار لــە هەمبــەر 

ــات  ــی خەب ــتگە جیاوازەکان ــە وێس ــتان، ل ــوازی کوردس ــەوەی ڕزگاریخ جواڵن

و تێکۆشــانی خۆیــدا هیچــکات ســەبارەت بــە سیاســەت و دەنگدانــەکان، 

لێکدانەوەیەک لە سەر بایکۆتی شانۆی 

هەڵبژاردن

باهۆز خۆرهەاڵت
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ئێــڕان و کوردســتان پەســیڤ نەبــووە و هــەردەم هەوڵیــداوە بەپێــی  لــە 

تایبەمتەندییــە سیاســییەکانی ڕێژیمــی زاڵ لــەو ســەردەمەدا، هەڵوێســتێکی 

ــە  ــرێ و بەوپێی ــۆی بگ ــی خ ــرتاتێژی سیاس ــەل س ــا لەگ ــتە و تەب هاوئاراس

هاوکێشــەکان بخوێنێتــەوە. لەبــەر ڕوناکایــی ئــەم خوێندنەوەیــە، حیــزب 

ــەی  ــی ژینگ ــک و ناڕوون ــی ناس ــی هەلوومەرج ــدا بەپێ ــەرەتای شۆڕش ــە س ل

ــوون و  ــڵ ب ــامی)بەهۆی لێ ــاری ئیس ــی کۆم ــەوکات، ڕێفڕاندۆم ــیی ئ سیاس

ناڕوونیــی چییەتــی سیســتەمی کۆمــاری ئیســامی و نادێموکڕاتیــک بوونــی 

شــێوازی داڕشــتنەوەی پرســیاری گشتپرســی( و هەڵبژاردنــی خولــی یەکەمــی 

ــی  ــە دۆزی نەتەوەی ــرەکان ل ــی بەربژێ ــی کردن ــۆی نکۆڵ ــەرۆک کۆماری)بەه س

کــورد( بایکــۆت کــرد، بــەاڵم لــە هەمــان کات دا، لــە هەڵبژاردنەکانــی مەجلیســی 

خوبرەگانــی قانوونــی ئەساســی و مەجلیســی شــووڕای میللــی بەشــداریی 

کــرد و دەنگــی زۆرینــەی شــارەکانی کورســتانی وەدەســتهێنا)جێی ســەرنجە 

کــە ئــەوکات درووشــمی ڕووخاندنــی ڕێژیمــی خومەینــی و دوابــەدووای 

ــاو بەرنامــەی سیاســی  ــووە ن ــەو »ڕووخاندنــی کۆمــاری ئیســامی« نەهاتب ئ

ــڵەتی  ــە خەس ــڕات، دوور ل ــی دێموک ــتی حیزب ــێ هەڵوێس ــەوە(. کەواب حیزب

ــەردەمە،  ــەو س ــییەکانی ئ ــزە سیاس ــەی هێ ــی زۆرب ــک و ئایدیۆلۆژیک دۆگامتی

لەســەر بنەمــای رێئالیتــەی سیاســیی و بــە شــێوەیەکی حیســابگەرانە 

ــراوە. ــاری ک دی

دوای ئــەو قۆناغــە حیزبــی دێموکــڕات زۆربــەی هەڵبژاردنەکانــی ٤٠ســاڵی 

ڕابــردووی بایکــۆت کــردووە، بــەاڵم پێویســتە لــە هەمانــکات دا تیشــک بخرێتــە 

ســەر ڕەفتــاری سیاســیی ئــەو بەشــەی کۆمەڵــگای کوردســتان کــە بەشــێوەی 

فۆڕماتیــڤ و شــکڵی لــە هەڵبژاردنــەکان دا بەشــدارییان کردووە. بــە تیرۆرکرانی 

ــی  ــەرەتاکانی حەفتاکان ــتەکان و س ــی شەس ــە کۆتاییەکان ــورد ل ــی ک ڕێبەران

ناڕەزایەتییەکــی  چەکــداری،  خەباتــی  ڕاگیرانــی  و  کزبــوون  و  هەتــاوی 

پەنگخــواردوو هەمــوو کۆمەڵگای کوردســتانی تەنیبۆوە. دوای تیرۆری شــەهید 

دوکتــور شــەڕەفکەندی، بەشــێک لــە خەڵکــی کوردســتان کــە لەژێــر گوشــاری 

دەســەاڵتی ســتەمکار و تۆتالیتێــری کۆمــاری ئیســامی ناچــار بــوون بڕۆنــە 

ســەر ســندووقەکان، هــەر زوو پەیامێکــی سیاســیی هێامیــی و واتاداریــان بــۆ 
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تــاران نــارد!. زۆرینــەی دەنگەدەرانــی کــورد لــە خولــی شەشــەمی هەڵبژاردنــی 

ســەرۆک کۆمــاری، بــۆ ڕیســواکردنی ئەکبــەر ڕەفســەنجانی)کە بــە نوێنــەری 

ــە  ــان ب ــدرا(، دەنگی ــی کــورد دادەن ــرۆری ڕێبەران ــەری تی ــەت و پاندان حاکمیی

ــیی  ــی سیاس ــەرەتای ڕەفتارێک ــەوە س ــتیدا ئ ــی دا. لەڕاس ــەد تەوەکول ئەحم

جیــاوازی »ئەوبەشــە لــە خەڵکــی کوردســتان« بــوو کــە لــە هەڵبژاردنــەکان دا 

بەشــدارییان کردبــوو.

دەتوانیــن بڵێیــن لــە دوای هاتنــە ســەرکاری ڕێفۆرمخــوازان لــە جۆزەردانی 

١3٧6وە تــا بــە ئەمــڕۆ، بــە گشــتی ڕەفتــاری سیاســیی دەنگدەرانــی کــورد لــەو 

چوارچێوەیــە دا تەحلیــل دەکــرێ کــە: دەنگــدەری کــورد ویســتوویەتی هەردەم 

دەنــگ بــەو بەربژێرانــە  بــدات کە لــە بلۆکــی حاکمییەت تــۆڕاون یــان دەرکراون. 

بەدیوێکــی دیکــە دا لــەو ســااڵنەدا دەنگدەرانــی کــورد »نا«یەکــی سیاســییان 

بــۆ حاکمییــەت لــە تــاران موخابــرە کــردووە. هەڵبــەت دیــارە هێندێــک کــەس 

و الیەنــی سیاســیی کــورد) مەبەســت ڕێفۆڕمخــوازە کوردەکانــی ناوخــۆ و 

نــاو ئۆپۆزســیۆن( لــە چارەکــە ســەدەی ڕابــردوودا لەژێــر کاریگەریــی تۆخــی 

ــک  ــژەدا پێویســتە لەنگەرێ ــە درێ ــە. ل ــی دابوون ــی ئێران ــاری ڕێفۆڕمخوزان گوت

لەســەر ئــەو باســە بگریــن و بــە خێرایــی ســرتاتێژی ڕێفۆڕمخــوازان تاوتــوێ 

بکــرێ و بخرێتــە بــەر نەشــتەرگەری ڕەخنــە.

بــە چاوخشــاندنێکی خێــرا بۆمــان دەردەکــەوێ کــە لەنــاو ڕەوتــە فیکــری 

ڕێفۆڕمخــوازی  سیاســیی  بزاوتــی  نــاو  جیاوازەکانــی  ڕووناکبیرییــە  و 

هەنگاوبەهەنــگاوی  دێموكڕاتیزاســیۆنی  کــە  پێکهاتــووە  کۆدەنگییــەک  دا، 

دەســەاڵت، لــە ڕێگــەی بەشــداریی سیاســی، وەک ســتڕاتێژی ســەرەکی 

دیــاری دەکات. کەوابــێ ئــەو ڕەوتــە ئەساســەن پێکــدژ و نەقیــزی هەر چەشــنە 

دیسکۆڕســێکی شۆڕشــگێڕانەیە کــە دەیهــەوێ دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامی 

بڕوخێنــێ و ئالتێرناتیڤێکــی دێموکڕاتیــک ســەربخات.

ڕەوتــی فیکــری هێژمۆنیــک و زاڵ لــە نــاو ڕێفۆڕمخوازانــی ئێرانــی هــەر لــە 

ســەرەتاوە لەژێر کاریگەریی تیۆریی »شــەپۆلی ســێهەمی دێموکڕاتیزاسیۆن«ی 

ســاموئێل هانتینگتــۆن و هەروەتــر مۆدێلەکانــی دێموکڕاتیزاســیۆنی واڵتانــی 

رۆژهەاڵتــی ئورووپــا و باڵکانــدا بــووە. شــایەنی باســە کــە ســەرکەوتنی 
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دێموکڕاســی لــە زۆربــەی واڵتانــی ڕۆژهەاڵتــی ئوروپــا لــە ڕێگــەی ســازبوونی 

کەڵێــن لەنێــوان بلــۆک و گرێچنــی دەســەاڵت و قووڵبوونــەوەی ناکۆکییــەکان 

و لــە ئاکامــدا ســەرکەوتنی بــەرەی چاکســازیخواز لــە هەڵبــژاردن دا مســۆگەر 

بــووە. 

خەباتــی  درێــژەی  لــە  وابــوو  پێیــان  ڕێفۆڕمخــوازان  بۆیــە  هــەر 

ڕێفۆڕمخوازانــەدا هــەردووک بلووکــی دەســەاڵت و ئۆپۆزیســیۆنی دژی ڕێژیــم 

ــی  ــی ڕوانین ــن. بەپێ ــەش دەب ــەڕەودا داب ــکاڵ و میان ــەرەی ڕادی ــەر دوو ب بەس

ئــەوان بــەرەی میانــەڕەو- ڕێفۆڕمخــواز لــە ناوخــۆ و دەرەوەی ڕێژیم)نــاو 

ئۆپۆزســیۆن( بــە ئامانجــی سەرخســتنی دێموکڕاســی یــەک دەگــرن.

کەوابــوو دێموكڕاتیــزە کردنــی دەســەاڵت، لەڕێگــەی بەشــداریی سیاســی 

و  مەدەنــی  ناســیۆنالیزمی  بــە  پەرەپێــدان  هەروەهــا  و  چاکســازییەوە،  و 

ئێرانــی،  شــارۆمەندی  تێگــەی  لــە  ئۆرتۆدۆکــس  لیبڕاڵیــی  تێگەیشــتنی 

وەک بنەمــای مەعرەفەتیــی پــڕۆژەی ئیســاحات خــۆی دەرخســت و لــە 

بەرامبــەردا خواســتی نەتەوەکانــی »بندەســتی ئێــران« بــە لەونێکیــرت پەراوێــز 

خــران و لەژێــر تایتڵــی مۆدێلــی پەرەســەندنی ئابووریــی »ناوەنــد - پەراوێــز« 

بەالڕێدابــردران!. ئــەو بەشــە لــە سیاســییە کوردەکانیــش کــە دەیانهەویســت 

کاتالیزۆرێــک  وەک  کوردســتان  دەنگدەرانــی  دەنگەکانــی  ئاراســتەکردنی 

ــن  ــەن، مخاب ــەاڵت دەکار بک ــی دەس ــاو باڵەکان ــی ن ــەوەی کەلێن ــۆ قوڵکردن ب

ماهییەتــی پڕپێــچ و چەنــد ڕەهەنــدی گوتــاری ئیســاحاتیان نەناســی و 

کەوتنــە نــاو گۆڕەپانــی دیسکۆڕســیڤی ڕێفۆڕمخــوازی و بەرەبــەرە بەپێــی 

ــکران. ــارە گۆش ــەو گوت ــی ئ نۆڕمەکان

بــە واتایەکــی تــر، ڕێفۆڕمخوازانــی کــوردی ناوخــۆ و ئــەو بەشــە لــە 

ڕێفۆڕمخــوازان  ســەرکەوتنی  لەســەر  ئاواتیــان  کــە  کــورد  ئۆپۆزیســیۆنی 

تووشــی  هەڵچنیبــوو،  کــورد  مافەکانــی  لــە  بەشــێک  وەدیهاتنــی  و 

سەرلێشــێواوییەکی وێژمانــی قــووڵ بــوون و لــە مــەودای نێــوان جوگرافیــای 

ــورد دا  ــمی ک ــاحات و ناسیۆنالیس ــی ئیس ــمی مەدەن ــی ناسیۆنالیس نەزەری

ســەرگەردان مانــەوە!. هەربۆیــە لــە بیســت ســاڵی ڕابــردوودا، هــاوکات لەگــەڵ 

شکســتە سیاســییەکانی پــڕۆژەی نەزۆکــی ڕێفۆڕمخوازی)بــە واتایــەک مەرگــی 
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سیاســیی ئیســاحات(، لــە کوردســتانیش الیەنگرانــی ئــەو دیسکۆڕســە 

ئیعتباریــان لەدەســت داوە و پێگــەی سیاســی و جەماوەرییــان هێنــدەی دیکــە 

ــوە. ــی هەڵوەری لێ

بەپێــی فاکــت و بەڵگــەی جۆراوجــۆر دۆخــی قەیرانــاوی کوردســتان و 

ــە  ــە چارەک ــتان ل ــە کوردس ــوازان ل ــداریی ڕێفۆڕمخ ــڕۆژەی بەش ــتی پ شکس

ســەدەی ڕابــردوودا، کارێکــی کــردووە کــە ئیــرت لــە بەرهەڤدانــی تیــۆری نێــوان 

الیەنگرانــی »بەشــداری یــان تەحریــم«دا، ئــەوە الیەنگرانــی سیاســەتی 

بەشــدارین کــە دەبــێ ئارگیۆمێنــت پێشــکەش بکــەن و دەاللەتــی سیاســی و 

مەنتقــی  بــۆ دەربازکردنــی ئــەو فــازە بهێننــەوە نــەک الیەنگرانی بایکــۆت!. هەر 

بۆیــە بــۆ چوونــە نــاو وتووێژێکــی گریامنەیــی و فــەڕزی لەگــەڵ الیەنگرانــی 

بەشــداری و بایکــۆت، لــە شــێوازی  »بەرهەڤدانــی ســوقڕاتی« کەڵــک وەردەگــرم 

ــم!  ــێ واڵم دەهێل ــیارەکان ب و پرس

ــدا،  ــە ئاســتی نێودەوڵەتی ــەکان ل ــەوە ئاکادێمی ــەی توێژین ــی زۆرب ــە پێ - ب

سیاســەتی تەحریــم لــەو واڵتانــەی النیکەمــی ســتانداردەکانی پلۆڕالیســمی 

سیاســی، پارلێامنتاریســم و هتد...تێیــدا چەســپاوە، کەمــرت واڵمــدەر بــووە و 

ــی  ــیۆن بایکۆت ــە ئۆپۆزس ــووە ک ــی هەب ــەری ئەرێنی ــە دا کاریگ ــەو کات ــا ل تەنی

وەک کارتێکــی گوشــاری مەقتەعــی و تاکتیکێکــی سیاســی دەکارکــردووە. 

ــزم  ــی و پارملانتاری ــتەمی فرەحیزب ــی سیس ــە النیکەم ــک دا ک ــە واڵتێ ــەاڵم ل ب

لــە بەرامبــەر ڕێژیمێکــی  جێکــەوت نەبــووە، ئاخــۆ سیاســەتی بایکــۆت 

تۆتالیتێــری ئایدیۆلۆژیکــدا ڕەهەندێکــی بوونناســانە بەخۆیــەوە ناگــرێ؟ ئایــا 

لــەو کەیســە دا بایکــۆت وەک ڕێکارێــک بــۆ وەرگرتنــی پشــکێک لــە دەســەاڵتی 

ئــەو سیســتەمە پیشــنیار دەکــرێ یــان ئەکســیۆنێکی سیاســیی ڕادیکاڵــە بــۆ 

ــۆ  ــە ب ــتەمی زاڵ و خەبات ــیی سیس ــنامەی سیاس ــەڵ ناس ــی لەگ بەربەرەکان

ــاواز؟ ــنامەیەکی جی ــی ناس ــی نارسان بەفەرم

یــا  ڕاســتەقینەیە  سیاســەتی  خــۆی  هەڵبــژاردن  بایکۆتــی  ئایــا   -

دوورکەوتنەوەیــە لــە سیاســەت؟ هێزێکــی سیاســی کــە لــە سیســتەم دا مافــی 

چاالکــی کردنــی یاســایی پێنەدراوە و لە دارشــتنەوەی »ســنوور و یاســاکان«ی  

گۆڕەپانەکــەدا دەوری نەبــووە، دەتوانــێ دەورێکــی بنیاتنــەر و ســتڕاتێژیک 
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بگێــڕێ؟ ئایــا بەشــداری لــە هەلومەرجێکــی لــەو شــێوەیەدا خودموختــاری لە 

بڕیاردانــدا بــۆ ئــەو ڕێکخراوەیــە دەهێلیتــەوە یــان ناچــار دەبــێ لــە گۆڕەپانێــک 

ــاکان  ــە یاس ــردووە، ن ــاری ک ــۆی دی ــنوورەکەی خ ــە س ــە ن ــکات ک ــە ب دا گەم

خــۆی دیــاری کــردوون و نــە  لــە جێبەجــێ کردنــی یاســاکان دا دەور دەگێــڕێ؟ 

- ئایــا بانگەشــەی بایکــۆت توانیویەتــی ســنووری درووشــم تێپەڕێنیــت؟ 

ــی  ــدە گرینگ ــۆت چەن ــەتی بایک ــیڤی سیاس ــی و دیسکۆڕس ــی وێژمان ئیلزامات

پێــدراوە؟

ــی  ــگێڕانەوە، حیزبێک ــی و شۆڕش ــی سیاس ــەی ئەخاق ــە ڕوانگ ــۆ ل - گەل

شۆڕشــگێڕ کــە دەرەتانــی خەباتــی یاســایی و فەرمــی لــە پرۆســەی سیاســی 

واڵتــدا پێنــەدراوە و درووشــمی ڕووخاندنــی ئــەو سیســتەمەی بــەرز کردۆتــەوە 

)واتــا تەواوییەتــی ئــەو ڕێژیمــەی ڕەد کردووەتــەوە( دەتوانــێ داوا لــە کۆمەلــگا 

ــێ، چ  ــەر بەڵ ــێ؟ ئەگ ــیی هەب ــداری سیاس ــتمەدا بەش ــەو سیس ــە ل ــکات ک ب

گەرەنتییــەک بــۆ تێپەڕینــی سیســتامتیک لــە »نەزارەتــی ئیستســوابی« هەیــە؟

- ئایــا مومکینــە کەســانێکی دڵســۆز و نیشــتامنپەروەر لــە فیلتێــری 

نەزارەتــی ئیستســوابیی شــۆڕای نیگابــان تێپــەڕن؟ ئەگــەر بەڵــێ، ئایــا دەبــێ 

ــزگار و  ــی پارێ ــچ و ناڕوون ــیی پێچەڵپێ ــا بورووکراس ــدرێ؟ ئای ــێ ب ــان پ دەنگی

شــارەوانی، ســنوورداربوونی دەســەاڵتی خۆجێــی شــۆڕا، کێشــەی پێکهاتەیی 

ــە  ــێ ل ــەکان ڕێگرناب ــەربازی و ئەمنیی ــدە س ــانەوییەی ناوەن ــتی س و بەربەس

ــازیخوازانە؟  ــرە چاکس ــەو بەربژێ ــی ئ ــان و بەرنامەکان ــی پ جێبەجێکردن

- گریــامن دەکەیــن کەســانی دلســۆز و جــێ متامنــەی خەڵــک هەڵبژێردران 

ــە  ــیار ئەوەی ــا، پرس ــۆ ڕەخس ــان ب ــی کارکردنی ــەاڵتەوە هەل ــەن دەس ــە الی و ل

ئایــا لــە نەبوونــی حیزبــی سیاســی و فرەحیزبیــدا، تاکــە دڵســۆزەکان خــاوەن 

چ ناســنامەیەکی سیاســی دەبــن؟ پێوەنــدی و نیســبەتی ئــەو کەســانە 

ــەوە،  ــواری فەنیی ــە؟ لەب ــییەکان چیی ــی و سیاس ــە کۆمەاڵیەت ــەڵ ئارمانج لەگ

چەشــنە  هیــچ  نوێنەرایەتیــدا،  سیســتەمی  و  حیزبایەتــی  نەبوونــی  لــە 

ــێوازی  ــە ش ــەبارەت ب ــری س ــە و چاوەدێ ــتنی بەرنام ــۆ داڕش ــک ب مێکانیزمێ

حیزبــی  نەخێــر،  ئەگــەر  ئارادایــە؟  لــە  بەرنامانــە  ئــەو  جێبەجێکردنــی 

شۆڕشــگێر چــۆن دەتوانــێ خەڵــک بــۆ بەشــداری لــە هەڵبژاردنێکــدا هانبــدات 
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کــە ناتوانــێ چاوەدێــری بەســەر بەڕێوەبەرایەتیــی ئــەو دام و دەزگایــەدا 

بــکات کــە نوێنەرەکــەی خــۆی کاری تێیــدا دەکات؟ چ گەرەنتییــەک هەیــە کــە 

ــک،  ــۆزە ئاتۆمی ــە دلس ــەو تاک ــتامتیک ئ ــووری سیس ــی و ئاب ــی سیاس گەندەڵ

ــە  ــەکات؟ )ل ــان ن ــەدات و ناکاریگەری ــوت ن ــە ق ــازمان نەدراوان ــەوازە و س پەرت

ــە  ــووری هەمــوو جومگەکانــی دەســەاڵت، ب ــی ئاب هەلومەرجێکــدا کــە گەندەڵ

تایبــەت شــۆڕا و شــارەوانییەکانی کوردســتانی گرتووەتــەوە و ڕۆژانــە هەواڵــی 

ــەی  ــەوە و متامن ــاڵو دەبێت ــتان ب ــارەوانییەکانی کوردس ــۆڕا و ش ــی ش گەندەڵی

ــە(. ــتی خۆیدای ــن ئاس ــە کەمرتی ــک ل خەڵ

داکشــانێکی  لــە  دەســەاڵت  ڕەوایــی  ڕاپرســییەکان،  زۆربــەی  بەپــێ   -

گەاڵڕێزانــی  و   96 بەفرانبــاری  ڕاپەڕینەکانــی  دوابــەدوای  و  دایــە  تونــد 

ــی،  ــووری، سیاس ــی ئاب ــنەکانی قەیران ــوو چەش ــرۆدەی هەم ــم گی 98، ڕێژی

لەئاســتی  بــووە.  ئایدیۆلۆژیــک  ڕەوایــی  قەیرانــی  و  بەڕێوەبەرایەتــی 

هەرێامیەتــی و نێودەوڵەتیشــدا کۆمــاری ئیســامی ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ لەبــواری 

دیپلۆماتیکــەوە ئیزۆلــە و گۆشــەگیرتر دەکــرێ. لــە کەشــوهەوایەکی ئەوتــۆدا، 

موشــەکبارانی  شــەرمەزارکردنی  بــۆ  کوردســتان  سەراســەریی  مانگرتنــی 

حیزبــی دێموکــرات و لــە ســێدارەدانی الوانــی کــورد، یەکڕیــزی خەڵکــی 

ــە  ــاوەری ل ــی جەم ــوازی بەرین ــەکان و  پێش ــەورۆزی جامان ــە ن ــتان ل کوردس

بایکۆتــی هەڵبژاردنەکانــی ســاڵی ڕابــردووی مەجلیســی شــووڕای ئیســامی و 

بێهیوایــی خەڵــک لــە سیاســەتەکانی حکوومــەت بــۆ کۆنتڕۆلکردنــی قەیرانــی 

ــتووەتەوە؟ ــداریی هێش ــۆ بەش ــی ب ــچ ئیمکانێک ــا، هی کڕۆن

- پێوەندیــی بایکۆتــی ئەکتیــڤ و چــاالک، لەگــەڵ بەرخۆدانــی مەدەنــی و 

ــە  هەڵویســتی  خەباتــی شــار چۆنــە؟ ئایــا حیزبــەکان دووبــارە چاوپۆشــی ل

دابــڵ ســتانداردی هێندێــک لــە ئەندامەکانــی دەرەوە و ناوخۆیــان )ســەبارەت 

ــەرمایەی  ــز و س ــوو هێ ــە هەم ــەوڵ دەدەن ب ــان ه ــەن ی ــژاردن( دەک ــە هەڵب ب

بــە  و  کوردســتانەوە  سیاســیی  گۆڕەپانــی  بێنــە  خۆیانــەوە  سیاســیی 

ــوون بەســەر  ــی زاڵ ب ــی ژینگــەی سیاســیی کوردســتان، هەوڵ ڕادیکالیزەکردن

گوتــاری بەشــداریدا دەدەن؟

- ئایــا لەبــواری تەکنیکییــەوە دەکــرێ جیاوازییــەک لەنێــوان هەڵبژاردنــی 
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ــەاڵت  ــە دەس ــتییە ک ــەو ڕاس ــی ئ ــن؟ بەپێ ــاری دابنێی ــەرۆک کۆم ــووڕا و س ش

حاشــاهەڵنەگری  پێویســتییەکی   88 جۆزەردانــی  ناڕەزایەتییەکانــی  دوای 

ــاڵی ١39٢ دا  ــی س ــەرۆک کۆماری ــی س ــە هەڵبژاردن ــک ل ــداری خەڵ ــە بەش ب

ــالی  ــووا س ــە دەب ــۆڕای ک ــی ش ــی هەڵبژاردن ــێوەیەکی تاکتیک ــە ش ــوو، ب هەب

١389 بەڕێوەچووبــا، بــۆ مــاوەی ســێ ســاڵ درێــژ کــردەوە و هــاوکات لەگــەڵ 

ــی  ــی تایبەمتەندی ــارە بەپێ ــرد. دی ــوەی ب ــاری بەرێ ــەرۆک کۆم ــی س هەڵبژاردن

ناوچەیــی هەڵبژاردنــی شــووڕا، ئەگــەری بەشــداری زیاتــر دەبــێ. ئایــا 

ــی  ــت کردن ــەرکۆماری و سەربەس ــە س ــووڕا ل ــی ش ــەوەی هەڵبژاردن جیاکردن

خەڵــک لــە بەشــداری لــە هەڵبژاردنــی شــووڕا بــە شــێوەیەک نێوبۆشــکردنی 

ــە؟  ــم نیی ــەرەکیی تەحری ــەتی س سیاس

ــەاڵوە،  ــەوە تێک ــواری ئێتنیکیی ــەی لەب ــەو ناوچان ــێ ل ــورد دەب ــۆ ک - گەل

بایکــۆت بشــکێنێ؟ ئاخــۆ ئــەوە ئارگیۆمێنتێکــی بە هێــزە کــە پێامنوابــێ 

دەنگهێنانــەوەی شــووڕا و نوێنــەری کــورد دەتوانــێ کوردســتانی بوونــی 

ــە  ــز ل ــن پارســەنگی هێ ــە دەتوان ــەو کوردان ــا ئ ــە بســەملێنێ؟ ئای ــەو ناوچان ئ

نێــوان تــورک  و کــورد بگــۆڕن؟ لــە ڕابــردوودا ئــەو ناوچانــە کۆمەڵێــک شــووڕا 

ــەو  ــی ئ ــە: دۆخ ــیار ئەوەی ــووە، پرس ــۆوە دیت ــان بەخ ــەری بەناوکوردی و نوێن

ــە  ــەک هەی ــە؟ چ گەرەنتیی ــە بەرێی ــر ل ــوو ئاڵۆزت ــۆڕاوە، بەڵک ــۆ نەگ ــە ب ناوچان

کەســانی نیشــتامنپەروەر بتوانــن بــۆ بەشــداریکردن لــە شــانۆگەریی »دووجار 

ئەندازیــاری کراو!«)جارێــک لەالیــەن تارانــەوە و جارێکیــش لەالیــەن تورکــەوە( 

هەڵبژاردنــی شــووڕای ئــەو ناوچانــە شــیاوەتییان پەســەند بکــرێ؟ بــۆ وێنــە 

بڕوانــە کارنامــەی نوێنــەر و شــووڕا کوردەکانــی ئــەو ناوچانــە لــە ســی ســاڵی 

ــتانداردبوونی  ــووت س ــتیی ج ــە پێویس ــی ل ــە داکۆک ــانێک ک ــردوودا. کەس ڕاب

تەحریــم بــۆ ئاوردانــەوە لــە تایبەمتەندیــی ئــەو ناوچانــە  دەکــەن، پێویســتە 

ئامــاژە بــە دەســکەوتێکی ســرتاتێژیک و مەملووســی ئــەو سیاســەتە لــە ماوەی 

ڕابــردوودا بکــەن. بــۆ منوونــە، لوتکــەی هەڵوێســتی عابــد فەتاحــی نوێنــەری 

ــردن  ــی ک ــووردا، دژایەت ــی باش ــی ڕێفراندۆم ــە کات ــە ل ــان!«ی ئورمیی »کوردزم

بــوو لەگــەڵ دامەزرانــی ئیســڕائیلی دووهــەم! و عەبدولکەریــم حوســێنزادەی 

ــە  ــەبارەت ب ــەدەش س ــاری نەغ ــە ش ــەاڵت ل ــاماڵوی دەس ــەری ڕووهەڵ نوێن
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ــرد. ــووم ک ــی« مەحک ــددی ئینقاب ــمی »زی ــەقەڵ، تێڕۆڕیس ــاتی قەرەس کارەس

- لەکاتێکــدا دەســەاڵت پێشــرت نیشــانی داوە هــەرکات بیهــەوێ دەتوانــێ 

ئامــاری ڕێــژەی بەشــداری خەڵــک لــە هەڵبــژاردن و هەروەتــر ئیــرادە و 

ــداریکردنی  ــەرزی بەش ــژەی ب ــا ڕێ ــکات، ئای ــتکاری ب ــە دەس ــتی زۆرین خواس

ــامی  ــووڕای ئیس ــی ش ــی وەک هەڵبژاردن ــی ناوچەی ــە هەڵبژاردنێک ــک ل خەڵ

ــێ  ــی ب ــی و عەقان ــی ئەخاق ــێ پێوەرێک ــس دەتوان ــی مەجلی ــان هەڵبژاردن ی

بــۆ هەڵســەنگاندنی ســامانی سیاســی و کۆمەاڵیەتیــی  هیــزە سیاســییە 

کوردەکانــی بــەرەی بایکــۆت؟ ئاخــۆ بەراوردکردنــی ڕێژیمێکــی ســەقامگیر کــە 

هەمــوو جومگەکانــی سیاســەت، ئابــووری و فەرهەنگیــی کۆمەڵــگای مۆنۆپــۆل 

کــردووە، لەگــەڵ هێزگەلێکــی سیاســیی ئۆپۆزیســیۆن کــە تەنانــەت دەرەتانــی 

چاالکیــی یاســاییان لــە ناوخــۆی واڵت بــۆ تەبلیغــی ڕوانینــی سیاســیی 

خۆیــان پێنــەدراوە، مەغڵەتــەی مەنتقــی نییــە؟ گەلــۆ ئــەوە گۆڕینی ســوورەتی 

مەســەلە نییــە؟ ئایــا هــەر  ئەوەیکــە دەســەاڵت دەترســێ لەوەیکــە ئــەو هێزانــە 

ــەن،  ــەڵ بک ــی لەگ ــدا کێبڕکی ــازاد و دێموکڕاتیک ــەفاف، ئ ــی ش ــە هەڵبژاردنێک ل

ــە دەرناخــا؟ ــەو هێزان ــی ئ ــە ڕەوای ڕاســتییە شــاراوەکە ســەبارەت ب

- لــە ڕابــردوودا تاقمێــک لەنــاو ئۆپۆزیســیۆنی کــورددا، ڕێــژەی بەرچــاوی 

ــەتی  ــتیی سیاس ــۆ درووس ــە ب ــتانیان وەک بەڵگ ــی کوردس ــداریی خەڵک بەش

وەک  دەهێنایــەوە.  بایکــۆت  بــەرەی  هەڵوێســتی  چەوتبوونــی  و  خۆیــان 

دەزانیــن بایکۆتــی هەڵبــژاردن لــە سیســتەمێکی وەک کۆمــاری ئیســامیدا کــە 

لەســەر بایکــۆت کردنــی هەڵبــژاردن، خەڵــک و بــە تایبــەت توێــژی خوێنــدکار 

تووشــی دەیــان جــۆری گرفتــی یاســایی و تەنانــەت بێبــەش بــوون لــە 

دامــەزران  و ...هتــد دەکات، فۆبیــای خەڵــک لــە بێبەشــکران، گوشــارێکی 

ــێ  ــان ب ــدان. لەبیرم ــندووقی دەنگ ــەر س ــە س ــۆ چوون ــاز دەکات ب ــی س دروون

ســەدام حوســێن لــە ســاڵی ٢٠٠١ دا زۆرینــەی ڕەهــای دەنگەکانــی وەدەســت 

ــرەکان زۆر زوو  ــواز و تۆتالیتێ ــە پاوانخ ــە ڕێژیم ــە ک ــتییەکی تاڵ ــت! ڕاس خس

فێــر دەبــن بــۆ ڕەواییــدان بەخۆیــان بــە چ شــێوەگەلێک خەڵــک بکێشــنە 

ســەر ســندووق!. پرســیاری یەکــەم ئەوەیــە کــە ئایــا خەڵک)بــە چوونــە ســەر 

ســندووق( پێشــوازی لــە خیتابێکــی تایبەتــی حیزبــی و ئیســاحتەڵەبی  
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ــدووە؟!  ــی تۆقان ــەاڵت خەڵک ــتامتیکی دەس ــی سیس ــان زەبرووزەنگ ــردووە ی ک

ــۆن  ــی و چ ــک بۆچ ــە خەڵ ــە ک ــەوە نیی ــەرەکی ئ ــیاری س ــدا پرس ــەاڵم لەجێ ب

هاتنــە ســەر ســندووق، بەڵکــوو پرســیارێک کــە دەبــێ لــە دژبەرانــی بایکۆتــی 

بپرســین ئەوەیــە کــە دەســتکەوتی ســرتاتێژیکی ئــەو بەشــداریکردنە بــۆ 

ــیارەدا  ــەو پرس ــەر ئ ــە بەرامب ــداری ل ــی بەش ــی الیەنگران ــووە؟ واڵم ــورد چ ب ک

ئەوەیــە کــە ئایــا دەســتکەوتی سیاســەتی بایکــۆت لــە چــل ســاڵی ڕابــردوودا 

چ بــووە؟ بــەاڵم مەنتقــی دەروونــی ئــەو پرســیارە گرێیەکــی ســەرەکی تێدایــە 

کوردیــی  هێزێکــی  یاســایی  پێگــەی  دەکــرێ  چــۆن  چەواشــەکارانەیە.  و 

ڕێفۆڕمخــواز کــە دەرەتانــی بەشــداری سیاســیی پێــدراوە و لــە گۆڕەپــان 

ــۆ  ــێ ب ــە ناتوان ــرێ ک ــەراورد دەک ــک ب ــەڵ هێزێ ــەوە، لەگ ــی کردۆت ــۆی تاق خ

ڕێکخســتنی خەڵــک ئازادانــە بێتــە گۆڕەپانــی سیاســییەوە و چاالکــی بــکات؟ 

ئاخــۆ لــە دۆخێکــی گریامنەیــی دا، ئەگــەر حیزبەکانــی الیەنگــری بایکــۆت لــە 

ناوخــۆ حــزووری قانوونییــان هەبــا و خەڵکیــش بــە هــۆی بەشــدارینەکردنەوە 

ــە کــردەوە ســەردەکەوت  ــی کارا و ئەکتیــڤ ب ــا، بایکۆت ــەوەی لێنەکراب لێپێچین

یــان نــا؟

- دوای ســەرکوتی خوێناویــی ڕاپەڕینــی گەاڵڕێزانــی 98، ڕێژیــم نیشــانی 

دا کــە پــڕۆژەی یەکدەســت کردنــی دەوڵــەت و حاکمییەتــی دەســت پێکــردووە. 

فــازی یەکەمــی ئەو پڕۆژەیە »دەستنیشــان کــردن«ی پێکهاتەیەکــی بناژۆخوار- 

فــازی  وێدچــی  بــوو.  ئیســامی  شــووڕای  مەجلیســی  بــۆ  نەریتخــواز 

دووهەمــی ئــەو پڕۆژەیــە دوای هاتنــە ســەرکاری بایدێــن، دەستنیشــانکردنی 

ســەرکۆمارێکی نەریتخــواز بــێ کــە دوای یەکدەســتکردنی دەســەاڵت پــڕۆژەی 

»ڕاکردنــی خێــرا« بــەرەوە چەکــی ناوەکــی دەســت پێبــکا.
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لەســـەر تۆتالیتێربوونـــی سیســـتمی حوکمڕانیـــی ڕێژیمـــی کۆمـــاری 

ـــە  ـــڵەتەکانی حکوومەت ـــراوە، خەس ـــەوە زۆر وت ـــەن رشۆڤەکاران ـــامی لەالی ئیس

تۆتالیتێـــرەکان بـــۆ هەمـــوان ڕوونـــە، هـــەر ئەوەنـــدە بڵێـــم کـــە منوونەیەکـــی 

ئـــەو جـــۆرە حکوومەتـــە لـــە مێـــژوودا نازییەکانـــی ئاڵامنـــن، پێگـــەی ئـــەو 

ــی  ــۆن ژیانـ ــە، چـ ــدە ڕەشـ ــدا چەنـ ــژووی مرۆڤایەتیـ ــە مێـ ــەش لـ حکوومەتـ

ملیۆنهـــا مرۆڤـــی لەپێنـــاو ئیدئۆلۆژییەکـــی هەڵـــەدا کـــردە قوربانـــی، بۆیـــە 

ئـــەوە لـــە زەینـــی مێـــژوودا ناســـڕێتەوە. 

ـــی  ـــەی و تاقم ـــامی و ئیدۆلۆژییەک ـــاری ئیس ـــی کۆم ـــەی جنایەتەکان کارنام

دەســـەاڵتدار بـــە بـــەراورد بـــە نازییـــەکان زۆر کەمرتیـــش نییـــە، چونکـــە لـــە 

چـــل ســـاڵی ڕابـــردوودا بـــە شـــێوەی جیـــاواز و بـــە بیانـــووی جۆراوجـــۆر چـــۆن 

ـــەم  ـــدا ک ـــژووی مرۆڤایەتی ـــە مێ ـــێندراونەتەوە ل ـــە چەوس ـــەو ڕێژیم ـــی ئ جیابیران

ـــە ئەگـــەری  ـــە ڕوانگەیەکـــی ئاوەزمەنـــدەوە باســـکردن ل بیـــرناوە. هـــەر بۆیـــەش  ل

دێمۆکراســـی و خەســـڵەتەکانی لـــە چوارچێـــوەی حوکمڕانیـــی کۆمـــاری 

چۆنیەتی ئەندازیاریی هەڵبژاردنەکان لە 

پارێزگای ورمێ!

ئەلبورز رۆئینتەن
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ــتاش  ــا ئێسـ ــەر تـ ــاڵ ئەگـ ــل سـ ــە دوای چـ ــە، پێموایـ ــامیدا بێهوودەیـ ئیسـ

ـــک  ـــازاد و دێمۆکراتی ـــی ئ ـــاوی هەڵبژاردنێک ـــە ن ـــک ب ـــی بابەتێ ـــە هەبوون ـــاس ل ب

کـــە پێداویســـتییەکی دێمۆکراســـییە، لـــە چوارچێـــوەی کۆمـــاری ئیســـامیدا 

ـــە،  ـــە توتالیتێرەی ـــەو حکقومەت ـــی ئ ـــزی دژایەتی ـــی هێ ـــە الڕێدابردن ـــت، ب دەکرێ

لەالیەکـــی دیکـــەوە هاوکاریـــی بەردەوامیـــی تەمەنـــی ئـــەو حوکمڕانییـــە دڕەندەیـــە 

دەکات، بـــە تایبەتـــی دوای ڕوونبوونـــەوەی ســـناریۆکانی ڕێفۆرمخـــوازان بـــۆ 

ـــت. ـــک ناگونجێ ـــەڵ لۆژی ـــە لەگ ـــەو باس ـــی ئ ـــرت بەردەوامی ـــوان ئی هەم

ـــەوەی  ـــیاری ئ ـــەرەوە، پرس ـــاهەڵنەگرەی س ـــتییە حاش ـــەو ڕاس ـــەرەڕای ئ س

ــناریۆی  ــە سـ ــداری لـ ــەر بەشـ ــەک هـ ــتاش کەمینەیـ ــا ئێسـ ــی تـ ــە بۆچـ کـ

ـــیارە و  ـــەو پرس ـــی ئ ـــەرنجە. وەاڵم ـــگای س ـــەن؟  جێ ـــەکان دەک ـــاو هەڵبژاردن بەن

پرســـیارگەلی وەک چییەتـــی و چۆنیەتیـــی نێوەڕۆکـــی ئـــەو سیاســـەتەی ڕێژێـــم 

ــە هـــەوڵ دەدات خەڵـــک بـــەرەو ســـەندووقەکان پەلکێـــش بـــکات، وێـــڕای  کـ

ڕوونکردنـــەوەی پیانەکانـــی رێژیـــم، دەتوانـــێ ڕۆشـــنگەرییەکی زیاتریـــش بێـــت 

ـــوارەدا.  ـــەو ب ل

بەرلـــە هەمـــوو شـــتێک پێویســـتە ئـــەو بابەتـــە ڕوون بکرێتـــەوە کـــە 

بەشـــداریی خەڵـــک تەنانـــەت ئەگـــەر زۆریـــش بێـــت، ناتوانـــێ ڕەوایـــی بـــەو 

ـــە ئێرانـــدا ئـــازادی نییـــە، کـــە خەڵـــک بتوانێـــت بـــە  ســـناریۆیە بـــدات. چونکـــە ل

ـــە  ـــامی ب ـــاری ئیس ـــی کۆم ـــوو حوکمڕانی ـــدات، بەڵک ـــۆی ب ـــاری خ ـــازادی بڕی ئ

بەردەوامیـــی ســـەرکوت و چەوســـاندنەوە و ســـەدان پیانـــی دیکـــە لەوانەیـــە 

ـــداری  ـــەرەو بەش ـــێ ب ـــەوەش ب ـــە نابەدڵیی ـــک ب ـــی خەڵ ـــێکی کەم ـــێ بەش بتوان

ـــووی  ـــە بیان ـــێ ببێت ـــەش ناتوان ـــەو بابات ـــت، ئ ـــۆی بهێنێ ـــناریۆکانی خ ـــە س ل

ـــەو  ـــوەی ئ ـــە چوارچێ ـــە ل ـــی دیک ـــەر بابەتێک ـــا ه ـــژاردن، ی ـــە هەڵب ـــدان ب ڕەوایی

سیســـتمە توتالیـــرتەدا. لـــە الیەکـــی دیکـــەوە ئـــەوەی لـــە ئێرانـــدا بـــە هەڵبـــژاردن 

دەنارسێـــت، ســـناریۆیەکە زۆر پێشـــرت ســـەرەتا و نێـــوەڕۆک و کاراکتـــەر و 

لـــە کۆتاییشـــدا ئاکامەکـــەی دیـــاری کـــراوە، بەڵگـــەی ئـــەو وتەیـــەش یاســـا 

بـــەرکارەکان و شـــێوازی حوکمڕانیـــی کۆمـــاری ئیســـامییە. 

لـــە هەمانکاتـــدا ڕێژیمـــی کۆمـــاری ئیســـامی وەک زۆربـــەی دیکتاتـــۆر و 

تۆتالیتەرەکانـــی دیکـــە دەیهـــەوێ ســـناریۆی بەنـــاو هەڵبژاردنـــی خـــۆی لـــە 
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نـــاوەوە وەک هیوایـــەک بـــۆ قەیرانگەلـــی کەڵەکەبـــوو لەســـەر شـــانی خەڵـــک 

ـــاوەن  ـــەش خ ـــە ئێم ـــێ ک ـــای دەرەوەش بڵ ـــە دنی ـــەت ب ـــە ڕواڵ ـــدات و ب ـــان ب نیش

دێمۆکراســـییەکی لـــە شـــێوازی خۆمانیـــن. کۆمـــاری ئیســـامی ئـــەو هەواڵنـــەی 

لـــە ئاســـتی جیـــاوازی دەزگای پڕۆپاگەنـــدەی خـــۆی کاری بـــۆ دەکات و 

ـــەوەی  ـــت. ئ ـــک دابنێ ـــک خەڵ ـــەر هەندێ ـــەری لەس ـــی کاریگ ـــەت توانیویەت تەنان

پێویســـتە زیاتـــر ببێتـــە جێـــگای بـــاس و گفتوگـــۆ، چۆنیەتیـــی بەرەنـــگاری ئـــەو 

پڕۆپاگەندەیـــە بـــۆ ئـــەوەی دەنگـــی بەرەنـــگاری بتوانـــێ زیاتـــر بـــە خەڵـــک بـــگات 

ـــە. ـــەو ڕێژیم ـــۆڕش دژی ئ ـــۆ ش ـــوا ب ـــە هی و ببێت

ـــەری  ـــدی سەرتاس ـــک ڕەهەن ـــی هەندێ ـــڕای هەبوون ـــم وێ ـــدەی رێژی پڕۆپاگەن

خاوەنـــی الیەنـــی ناوچەییەشـــە، کـــە دەیهـــەوێ بـــە گوێـــرەی تایبەمتەندییەکانی 

ـــە  ـــت، ل ـــۆی دابڕێژێ ـــدەی خ ـــەتەکانی پڕۆپاگەن ـــە سیاس ـــێک ل ـــی بەش ناوچەی

ئاســـتی سەرتاســـەریدا دەتوانێـــن ئامـــاژە بـــە ســـناریۆگەڵی وەک باڵەکانـــی 

ـــرت،  ـــراپ و خراپ ـــوان خ ـــە نێ ـــژاردن ل ـــا هەڵب ـــن، ی ـــاژۆ بکەی ـــواز و توندئ ڕێفۆرمخ

یـــا لـــە نێـــوان برۆکـــرات و سیاســـی یـــا لەشـــکری و ســـیڤیل یـــا ئاخونـــد و 

ســـیڤیل. واتـــە رێژێـــم کـــە لەڕێگـــەی شـــووڕای نیگابانـــەوە دەســـەاڵتی 

ئەندازیاریـــی هەڵبژاردنـــی هەیـــە، بـــە دیاریکردنـــی ئـــەو کەســـانەی کـــە لـــە 

هەڵبژاردنـــدا هـــەن دەتوانێـــت ئەندازیاریـــی ســـناریۆیی کێبڕکـــێ لـــە نێـــوان 

الیەنەکانـــی بـــە نـــاو ڕێژیمیشـــدا دروســـت بـــکات، ئـــەو ســـناریۆیە وای کـــردووە 

ـــت،  ـــە بێ ـــەو تاک ـــەر ئ ـــە ئەگ ـــکات ک ـــت ب ـــک دروس ـــەالی خەڵ ـــاوەڕە ل ـــەو ب ـــە ئ ک

ـــە. ـــەوی دیک ـــەم باشـــرتە ل ـــێ، النیک ـــەر باشـــیش نەب ـــت، ئەگ ـــە بێ ـــەو الیەن ـــا ئ ی

ئـــەو جـــۆرە ســـناریۆیانە هیوایەکـــی درۆییـــن لـــە نێـــوان بەشـــێک لـــە خەڵـــک 

ـــی دروســـتکراوی ڕێژێمـــن  ـــر گوشـــاری بـــێ ئەمـــاو ئـــەوالی قەیرانگەل کـــە لەژێ

ــەن.  ــناریۆیانە بکـ ــەو سـ ــداری لـ ــان دەدات بەشـ ــە هانیـ ــت دەکات، کـ دروسـ

تاکـــەکان لـــەالی خۆیـــان وا بیـــر دەکەنـــەوە کـــە بـــەو بەشـــدارییە النیکـــەم 

ـــە  ـــەوە ک ـــەک ڕوون ببێت ـــوو الی ـــۆ هەم ـــێ ب ـــەاڵم دەب ـــت، ب ـــرت بێ ـــێ خراپ ناهێڵ

ئـــەوە ئەندازیارانـــی بـــە نـــاو هەڵبژاردنـــی کۆمـــاری ئیســـامی دروســـتی دەکـــەن 

ـــۆ  ـــا ب ـــرە تەنی ـــک لێ ـــک دروســـت بکـــەن، خەڵ ـــەو هەســـتە الی خەڵ ـــەوەی ئ ـــۆ ئ ب

وێنەگرتنـــە، ئەگـــەر نـــا هـــەر نووســـەر و داڕێژەرانـــی ســـناریۆ ئەنجامـــی کۆتایـــی 
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ســـناریۆکەش دەنووســـێتەوە. ئـــەوە تەنیـــا بەشـــێکی کەمـــی ئـــەو ســـناریۆیانەن 

ـــەدان  ـــان و س ـــە دەی ـــەوە ب ـــواری جێبەجێکردن ـــە ب ـــەورەدا دەکەون ـــتی گ ـــە ئاس ک

پیـــان و ڕێگـــەی دیکـــە لـــە ئاســـتی بچووکـــرتدا بەڕێـــوەی دەبـــەن کـــە ترســـاندن 

ـــت. ـــۆ دەگرێ ـــێوەیە لەخ ـــەو ش ـــی ل ـــە و بابەت ـــی یاران و بڕین

بـــەاڵم ئـــەوەی زیاتـــر جێـــگای ســـەرنجە الی ئێمـــە بـــە تایبەتـــی لـــەو 

بابەتەدایـــە سیاســـەتەکانی پڕۆپاگەنـــدەی ڕێژیـــم لـــە ئاســـتی ناوچەیـــی و 

ـــازەری  ـــورد و ئ ـــە ک ـــتانە ک ـــە کوردس ـــێ هەمیش ـــزگای ورم ـــە پارێ ـــی ل بەتایبەت

تێیـــدا نیشـــتەجێن.

ـــی  ـــەتی حکوومەت ـــەوە، سیاس ـــە ڕوون بکەم ـــەو بابەت ـــتە ئ ـــەرەتا: پێویس س

ـــەڕووی  ـــە ڕووب ـــی شـــا عەباســـی ســـەفەوییەوە ک ـــە کات ـــران هـــەر ل ـــدی ئێ ناوەن

ــوارووی  ــۆ خـ ــەو ناوچـــەی بـ ــر کـــوردی ئـ ــووەوە، دواتـ ــن بـ خانـــی لەپزێڕیـ

ئێـــران بـــە ناچـــاری گواســـتەوە، ئەفشـــارییەکان بـــۆ ئـــەو ناوچـــەی هێنـــاو 

ـــچ  ـــکات، هی ـــە کۆمـــاری ئیســـامی دەی ـــەوەی ک ـــە ئەمـــڕۆ ئ ـــا ب ـــری کـــرد، ت جێگی

ـــە هەمـــوو حکوومەتەکانـــدا بـــە شـــێوازی  جیاوازییـــەک ڕووی نـــەداوە، بەڵکـــوو ل

جۆراوجـــۆر ویســـتوویانە سیاســـەتی تەتریـــک و ســـەرکوت و دروســـتکردنەوەی 

ناکۆکـــی لـــە نێـــوان ئـــەو نەتەوانـــە کـــە لـــەو ناوچەیـــە دەژیـــن کـــە دەبێتـــە 

هـــۆی الوازیـــی بەرەنـــگاری دژی حکوومەتـــی ناوەنـــدی.

ئـــەوەی شـــا عەباســـی ســـەفەوی بـــە دروســـتکردنی شـــەڕ لـــە نێـــوان 

ـــاوازدا  ـــە کاتـــی جی ـــەو ناوچەیـــە دەیکـــرد، کۆمـــاری ئیســـامی ل تـــورک و کـــورد ل

ــاو  ــی بەنـ ــی هەڵبژاردنەکانـ ــە کاتـ ــەرم، لـ ــەڕی گـ ــتکردنی شـ ــڕای دروسـ وێـ

ـــەر  ـــە ه ـــەر ل ـــەش ب ـــەر بۆی ـــکات. ه ـــددا دەی ـــار و گون ـــوورای ش ـــس و ش مەجلی

ـــۆ ناوچـــە  باباتێـــک دەبـــێ ئـــەو الیەنـــەی مێنتالیتـــەی حکوومەتـــی ناوەنـــدی ب

ـــێکە  ـــە بەش ـــن ک ـــە بکەی ـــەو ناوچان ـــەکان ل ـــە هەڵبژاردن ـــاس ل ـــر ب ـــن، دوات بزانی

لـــەو سیاســـەتەی حکوومەتەکانـــی ناوەنـــدی.

ــە حکوومەتـــی  ــەکان لـ ــە ئازەرییـ ــم دەرفەتـــی زیاتـــری بـ ــەم: ڕێژیـ دووهـ

ناوەنـــدی و ناوچەیـــش داوە، بـــەو شـــێوەیە بـــۆ بەردەوامیـــی ئـــەو دەرفەتـــە 

ئـــەوان بـــە بەرەنـــگاری زیاتـــر بـــۆ کـــوردەکان ڕادەکێشـــێت، کـــە ئەگـــەر لـــە 

ــەوان  ــوێنی ئـ ــوردەکان شـ ــەوە کـ ــن، ئـ ــەرکەوتوو نەبـ ــورددا سـ ــگاری کـ بەرەنـ
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ـــش  ـــی بەرانبەری ـــە الیەن ـــورد، ل ـــتی ک ـــە دەس ـــەکان دەکەون ـــەوە و دەرفەت دەگرن

دەیهـــەوێ ئـــەو بابەتـــە بـــە کـــورد نیشـــان بـــدات کـــە ئـــەوە ئازەرییەکانـــن 

کـــە مافـــی کـــورد زەوت دەکـــەن، دەبـــێ لـــە کێبڕکێیەکـــی بـــەردەوام لەگـــەڵ 

ئازەرییەکانـــدا بـــن، بـــۆ ئـــەوەی بتوانـــن دەرفەتـــی زیاتـــر بەدەســـت بێنـــن، 

ـــداربووەکان  ـــە بەش ـــەری الیەن ـــی سەرتاس ـــی هەڵبژاردن ـــە کات ـــەش ل ـــەر بۆی ه

ـــە هـــەردوو ال ئـــەو کێبڕکێیـــە درووســـت دەکـــەن. دوای چـــل  ـــە پێدانـــی ســـۆز ب ب

ســـال تـــا بـــە ئەمـــڕۆش هیـــچ یـــەک لـــەو پەیـــامن و بانگەشـــانە جێبەجـــێ 

نەکـــراون و جێبەجێـــش ناکرێـــن بـــۆ ئـــەوەی کێبڕکێیەکـــە بـــەردەوام بکـــەن.

ـــی  ـــی خزمەتگوزاری ـــی بابەت ـــم گرێدان ـــەی رێژی ـــناریۆیەکی دیک ـــێیەم: س س

زیاتـــرە بـــۆ هـــەر یـــەک لـــە نەتەوەکانـــی ئـــازەری، یـــا کـــورد کـــە لـــە هەڵبژاردنەکانـــدا 

ســـەرکەوتن بەدەســـت بێنـــن، ئـــەو بـــاوەڕە لەنێـــو خەڵکـــدا دروســـت بـــووە 

ــوە  ــەوە بەڕێـ ــەن ئازەرەییەکانـ ــر لەالیـ ــی زیاتـ ــی ناوچەیـ ــە حکوومەتـ چونکـ

ـــە  ـــەو خزمەتگوزارویان ـــایی ئ ـــەوا قورس ـــەربکەوێت، ئ ـــورد س ـــەر ک ـــت، ئەگ دەبرێ

ــۆی  ــە هـ ــان دەدات کـ ــک هـ ــە خەڵـ ــەو بابەتـ ــوردی، ئـ ــی کـ ــە الیەنـ دەکەوێتـ

دواکەوتوویـــی ئـــەو ناوچانـــە گـــرێ بـــدات بـــە ســـەرنەکەوتن لـــەو بـــوارەدا، 

ـــەو  ـــت. ئ ـــوارەدا ســـەرکەوتن بەدەســـت بێنێ ـــەو ب ـــە ل ـــە هـــەوڵ دەدات ک هـــەر بۆی

ـــە سیســـتمی حکوومەتـــی کۆمـــاری  بابەتـــەش وێـــڕای ئەزموونـــی چـــل ســـاڵە ل

ـــە  ـــن، بۆی ـــاری دەکرێ ـــرت دی ـــردراوەکان پێش ـــە هەڵبژێ ـــە ک ـــامیدا، زۆر ڕوون ئیس

ـــەو  ـــا ئ ـــت، تەنی ـــەر نابێ ـــوارەدا چارەس ـــەو ب ـــوزاری ل ـــی خزمەتگ ـــچ بابەتێک هی

ـــایەتیی  ـــی کەس ـــۆ بەرژەوەندی ـــت، ب ـــەر بکەوێ ـــراوە س ـــاری ک ـــە دی ـــەی ک کەس

ـــە  ـــەو گەندەڵیی ـــی ئ ـــێکی زۆر بچووک ـــە بەش ـــداری ل ـــەری بەش ـــۆی و دەوروب خ

ـــە. ـــتمدا هەی ـــو سیس ـــە لەنێ زۆرەدا دەکات ک

چـــوارەم: گرێدانـــی بابەتـــی هەڵبـــژاردن بـــە ناســـنامەی ئـــەو ناوچانـــە، ئـــەو 

ـــەوە  ـــاس ل ـــە ب ـــەرە، چونک ـــر کاریگ ـــوردەکان زیات ـــو ک ـــی لەنێ ـــتە بەتایبەت هەس

ـــی  ـــنامەی کوردبوون ـــەوا ناس ـــت، ئ ـــورد بێ ـــردراو ک ـــەر هەڵبژێ ـــە ئەگ ـــت ک دەکرێ

ئـــەو ناوچانـــە زیاتـــر دەســـەملێرنێت.  تەنانـــەت ئـــەو بابەتـــە لـــە گوتـــار و 

ــتە  ــەو هەسـ ــەوێ لـ ــت، دەیانهـ ــر دەبیندرێـ ــدا زیاتـ ــینی کاندیداکانـ جلپۆشـ

پاکـــەی خەڵـــک زیاتـــر کەڵـــک وەربگـــرن، بـــەاڵم ئـــەوە زۆر مەترســـیدارە کـــە 
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کـــوردەکان ناســـنامەی ناوچەیـــی خۆیـــان ببەســـتنەوە بـــە ســـناریۆیەک کـــە 

ـــێت،  ـــورد دەینووس ـــی دژەک ـــە مینتالیتەیەک ـــدا ب ـــە پێش ـــدی ل ـــی ناوەن حکوومەت

ـــە  ـــکات ک ـــاری ب ـــان دی ـــن بۆم ـــن دوژم ـــە بڵێی ـــت وەك ئەوەی ـــە دروس ـــەو بابەت ئ

کـــوێ کوردســـتانە، ڕوون و ئاشـــکرایە کـــە ئاکامـــی لـــەو شـــێوەیە چـــۆن دەبێـــت، 

ــتی  ــە ڕاسـ ــت، کـ ــنگەری بکرێـ ــوارەدا ڕۆشـ ــەو بـ ــر لـ ــێ زۆر وریاتـ ــە دەبـ بۆیـ

کوردســـتانیبوونی ورمـــێ پێویســـتی بـــە ســـناریۆی بەنـــاو هەڵبژاردنـــی 

کۆمـــاری ئیســـامییەوە نییـــە.

پێنجـــەم: بەهێزکردنـــی سیســـتەمی عەشـــیرەیی و کەڵکوەرگرتـــن لـــە ئاغـــاکان 

و تەنانـــەت کێبڕکێـــی نێوانیـــان بـــۆ ئـــەوەی بـــازاڕی هەڵبـــژاردن گەرمـــرت بکـــەن، 

ـــتنەوەی  ـــدوو هێش ـــی زین ـــێوەیەک هەوڵ ـــوو ش ـــە هەم ـــم ب ـــە ڕێژی ـــایانی باس ش

سیســـتمی عەشـــیرەیی لـــە ناوچەکـــە دەدات، ئـــەو شـــێوازە لـــە عەشـــیرەگەرییە 

ـــتکردنی  ـــک و دروس ـــتنەوەی خەڵ ـــی هێش ـــە دواکەوتووی ـــۆ ب ـــدان ب ـــڕای هەوڵ وێ

دژایەتـــی بەرانبـــەر دۆزی کـــوردی و بەتایبەتـــی لـــە هەڵبژاردنەکانیشـــدا کەڵکـــی 

لـــێ وەردەگرێـــت. بـــەو خۆشـــییەوە ئاســـتی پێشـــکەوتنی خەڵـــک بـــۆ پارســـتنی 

ـــە.  ـــە نەزۆکان ـــەو هەوڵ ـــرە ل ناســـنامەی نەتەوەیـــی زۆر بەهێزت

هەمـــووی ئـــەو هەواڵنـــەو زۆرتریـــش دەســـت بـــە دەســـتی یەکـــرت دەدەن 

بـــۆ ئـــەوەی کەمینەیەکـــی کـــەم بەشـــداری بـــە نـــاو هەڵبژاردنەکانـــی ڕێژیـــم 

ـــش ڕۆژ  ـــدات و قەیرانەکانی ـــۆی ب ـــەی خ ـــە بانگەش ـــژە ب ـــش درێ ـــەن و رێژیمی بک

ـــەدا  ـــەو ڕێژیم ـــی ئ ـــاتەکانی تەمەن ـــن س ـــە دوایی ـــن. ل ـــرت ب ـــر و قووڵ ـــە ڕۆژ زیات ب

ــە  ــگرتن بـ ــدەدەری پێشـ ــن یاریـ ــناریۆکانی ناتوانـ ــە سـ ــەک لـ ــچ یـ ــرت هیـ ئیـ

ڕووخانـــی ئـــەو ڕێژیمـــە بـــن، بەڵکـــوو ئـــەو ڕێژیمـــە دژە خەڵکییـــە وەک هـــەر 

دیکتاتورییەکـــی دیکـــە مەحکوومـــە بـــە نەمـــان و لـــە کۆتاییـــدا ئیـــرادەی خەڵـــک 

ـــە  ـــە، ک ـــت ئەوەی ـــار دەکرێ ـــژوو تۆم ـــەوەی وەک مێ ـــەاڵم ئ ـــەردەکەوێت، ب ـــەر س ه

ـــامی دەکات و  ـــاری ئیس ـــەی کۆم ـــناریۆ دژە خەڵکییان ـــەو س ـــداری ل ـــێ بەش ک

ـــە؟ ـــزی خەڵکدای ـــە ڕێ ـــگاری، وات ـــزی بەرەن ـــە ڕێ ـــێ ل ک
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گەالنـــی ئێـــران، ســـاڵی ۱۳5۷ی هەتـــاوی کـــە لـــە ڕێژیمـــی پاشـــایەتی 

وەزاڵـــە هاتبـــوون، بـــە شـــۆڕش ویســـتیان کۆتایـــی بـــەم شـــێوە دەســـتەاڵتدارییە 

ــۆڕش  ــۆڕش، شـ ــەڵ شـ ــران لەگـ ــی ئێـ ــەی گەالنـ ــی زۆربـ ــن. تێکەڵبوونـ بێنـ

ــک  ــی خەڵـ ــتی مەزهەبیـ ــە هەسـ ــدەکان لـ ــەاڵم ئاخونـ ــوو، بـ ــەرکەوتوو بـ سـ

کەڵکـــی خراپیـــان وەرگـــرت. کۆمەڵگەیەکـــی ئارمانیـــان لـــە خەیاڵـــدا بـــە خەڵـــک 

نیشـــان دا و ســـەرەنجام بـــە درۆ و فریـــو توانیـــان بـــە دەســـەاڵت بگـــەن.

ــروڕای  ــۆ بیـ ــەوەی بـ ــێ ئـ ــرد، بـ ــم کـ ــان قایـ ــی خۆیـ ــی پێـ ــک جێـ کاتێـ

ـــان.  ـــۆ خۆشـــیان دروویی ـــان و ب ـــان بڕیی ـــۆ خوی ـــەوە، ب ـــک بگەڕێن گشـــتیی  خەڵ

ـــژاردن  ـــە هەڵب ـــێکی ل ـــە بەش ـــوو ک ـــتی ب ـــروڕای  گش ـــوو، بی ـــگ نەب ـــەوەی گرین ئ

و گەڕانـــەوە بـــۆ دەنـــگ و ویســـتی خەڵکـــدا خـــۆی دەبینییـــەوە. 

لە سەرەڕۆیی دینیدا هەڵبژاردن جێگای 

دەبێتەوە؟

هیوا  کوردی
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ناتەبایی ئەسڵ و بنەماکانی دەستوور 

ـــک  ـــە هندێ ـــی. ل ـــە ناتەبای ـــڕە ل ـــامی پ ـــاری ئیس ـــی کۆم ـــای بنەڕەتی یاس

ــەاڵتی  ــرە دەسـ ــوون دەکات، لەالیەکی تـ ــەر کۆماریبـ ــت لەسـ ــڵدا جەخـ ئەسـ

بێســـنوور بـــە ویایەتـــی ڕەهـــای فەقیهـــی دەدات.

ئەســـڵی پێنجـــی دەســـتوور جەخـــت لـــەوە دەکاەوە کـــە لـــە زەمانـــی غەیبەتـــی 

ئیاممـــی دوازدەدا ویایەتـــی فەقـــی سەرپەرســـتیی ئومـــەت لـــە ئەســـتۆ دەگرێـــت. 

لـــە مەزهەبـــی شـــیعەی دوازدە ئیاممیـــدا، ئیاممـــەکان هەڵبژێـــردراوی خەڵـــک 

ـــەم  ـــی دوازدەی ـــە ئیامم ـــەن ک ـــێ دەک ـــان ل ـــەران چاوی ـــوو وەک پێغەمب ـــن، بەڵک نی

غاییبـــە و وەلـــی فەقـــی لـــە جێگـــەی ئـــەوە. یانـــی لێـــرەدا ویایەتـــی فەقـــی 

ـــامنی . ـــتێکی ئاس ـــە ش ـــت و دەبێت ـــەوان دادەنێ ـــۆی وەک ئ خ

ــەر   ــت لەسـ ــدا جەخـ ــی رێژیمـ ــای بنەڕەتیـ ــڵی 6 و ۷ی یاسـ ــە ئەسـ لـ

کۆماریبـــوون و شـــۆراییبوون دەکرێتـــەوە .هـــەر ئـــەم دوو ئەســـڵەن کـــە لـــە 

ــەیان لـــێ دەکەوێتـــەوە.  ــدا زۆرتریـــن کێشـ ــاو هەڵبژاردنەکانـ پرۆســـەی بەنـ

ـــەوە و  ـــڵی 6 و ۷ دەکەن ـــەر ئەس ـــت لەس ـــوازەکان جەخ ـــاو ڕیفۆرمخ ـــی بەن باڵ

ـــی  ـــی ڕواڵەت ـــی هەڵبژاردن ـــلی  پێنج ـــەر ئەس ـــت لەس ـــش جەخ پاوانخوازەکانی

ـــی:  ـــرد و وت ـــی ک ـــەیەکی جوان ـــەدا قس ـــان و بردن ـــەم هێن ـــی ل ـــەن. کەڕووب دەک

»کۆمـــاری ئیســـامی نـــە  کۆمارییـــە و نـــە ئیســـامی«.

ـــتبدادی  ـــردەوەدا ئیس ـــە ک ـــەن، ل ـــتووردا ه ـــە دەس ـــە ل ـــەی ک ـــەم ناتەباییان ل

ویایەتـــی فەقـــی زاڵـــە و هەڵبـــژاردن شـــێوازێکی ڕواڵەتیـــی پـــێ  دراوە .لـــە 

مەجلیســـی شەشـــەمدا کـــە بەشـــێک لـــە نوێنەرانـــی خەڵـــک چـــوون، 

خامنەیـــی بـــە  حوکمـــی حکوومەتـــی مەجلیســـی کـــردە هیـــچ و زاڵبوونـــی 

ئیســـتبداد بـــە ڕوونـــی خـــۆی دەرخســـت.

لـــە ســـەردەمی ســـەرکۆماریی »بەنـــی ســـەدر« دا یـــازدە ملیـــۆن کـــەس 

دەنگیـــان بـــە بەنـــی ســـەدر  دا. خومەینـــی بـــە یـــەک قســـە هەمـــوو دەنگەکانـــی 

ـــدا  ـــۆن کەس ـــازدە ملی ـــی ی ـــەر دەنگ ـــی بەس ـــی خومەین ـــچ و دەنگ ـــردەوە هی ک

زاڵ بـــوو. کەوابـــوو لەنـــاو سیســـتمی کۆمـــاری ئیســـامی و لـــە پرۆســـەی 

بەنـــاو هەڵبـــژاردن لـــەو واڵتـــە، ئـــەوەی قســـەی ســـەرەتا و کۆتایـــی دەکات، 

ویایەتـــی فەقیهـــە.
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بوونی دەور و تەسەلسول لە هەڵبژاردندا

لـــە یاســـای بنەڕەتیـــی رێژیمیشـــدا هاتـــووە کـــە تەنانـــەت وەلیـــی 

ـــی  ـــت. مەجلیس ـــک هەڵیدەبژێرێ ـــتەوخۆ خەڵ ـــێوەی ناڕاس ـــە ش ـــش ب فەقیهی

خوبـــرەگان ئـــەم ئەرکـــەی وەئەســـتۆ گرتـــووە، بـــەاڵم شـــێوەی هەڵبژاردنـــی 

مەجلســـی خوبرەگانیـــان وا ڕێـــک خســـتووە کـــە کەســـانێک لـــە مەجلســـی 

خوبـــرەگان هەڵدەبژێردرێـــن کـــە ســـەر بـــە ڕێبـــەر بـــن و لـــە قســـەی ئـــەو 

دەرنەچـــن.

شـــەش ئەنـــدام کـــە فەقیهـــی شـــوورای نیگابانـــن، ڕاســـتەوخۆ ڕێبـــەر 

ـــە  ـــان ک ـــوورای نیگب ـــەی ش ـــی دیک ـــەش ئەندام ـــا ش ـــت، هەروەه هەڵیاندەبژێرێ

ـــەرۆکی  ـــەر س ـــە ڕێب ـــت. چونک ـــەر هەڵیاندەبژێرێ ـــتەوخۆ ڕێب ـــن، ناڕاس مافناس

دەزگای دادیـــش هەڵدەبژێـــرێ، ســـەرۆکی دەزگای دادیـــش ئـــەو شـــەش کەســـە 

ـــی مەجلیســـیش  ـــان پێشـــنیار دەکات. نوێنەران ـــس شـــوورای نیگاب ـــە مەجیل ب

ـــردوون؟! ـــی ک ـــان دیاری ـــوورای نیگاب ش

ــان هەڵبژێـــردراوی ڕێبـــەرن. ئـــەوە شـــوورای  کەوابـــوو شـــوورای نیگابـ

نیگابانـــە نوێنەرانـــی مەجلســـی خوبـــرەگان پەســـند دەکات، کەوابـــوو 

ـــکرایە  ـــە ئاش ـــندییان دەکات. بۆی ـــەر پەس ـــە ڕێب ـــن ک ـــند دەکرێ ـــانێک پەس کەس

ئـــەو مەجلیســـەش هەموویـــان گوێلەمســـتی ڕێبـــەر دەبـــن. بۆیـــە ڕێبـــەر 

ـــەر  ـــوو ڕێب ـــە واب ـــان دەکات!. ک ـــێت و ئامۆژگاریی ـــان دادەنیش ـــاو لەگەڵی ناوەبەن

بـــۆ خـــۆی، خـــۆی هەڵدەبژێرێـــت و دەنگـــی خەڵـــک هیـــچ کاریگەرییەکـــی 

ــرەگان  ــی خوبـ ــی مەجلیسـ ــەر  ئەندامانـ ــە ڕێبـ ــەوەی  کـ ــت. دەوری  ئـ نابێـ

)شـــارەزایان( دیـــاری دەکات و خوبـــرەگان ڕێبـــەر دیـــاری دەکـــەن تـــا مانـــەوەی  

کۆمـــاری ئیســـامی دەوامـــی دەبێـــت.

بـــێ   و  دەستنیشـــانکراو(  )چاودێریـــی  اســـتصوابی  »نظـــارت 

هەڵبـــژاردن  جەوهـــەری  ناوەرۆککردنـــی 

ــە  ــژاردن بـ ــی هەڵبـ ــی چاوەدێریکردنـ ــدا ئەرکـ ــەردەمی خۆمەینیـ ــە سـ لـ

شـــوورای  نیگابـــان ســـپێردرا، کاتێـــک خامنەیـــی هاتـــە ســـەر کار، ڕێفڕاندۆمێـــک 

ــەڕی و  ــری تێپـ ــە چاوەدێـ ــان لـ ــوورای نیگابـ ــە ڕۆڵـــی شـ ــوو کـ ــوە چـ بەڕێـ

لەناو سیستمی 

کۆماری ئیسالمی 

و لە پرۆسەی 

بەناو هەڵبژاردن 

لەو واڵتە، ئەوەی 

قسەی سەرەتا و 

کۆتایی دەکات، 

ویالیەتی فەقیهە
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ــەوت و  ــک کـ ــی خەڵـ ــش  دەنگـ ــرد و پێـ ــدا کـ ــتێوەردانی پەیـ ــی دەسـ حاڵەتـ

دەبـــێ خەڵـــک کەســـانێک هەڵبژێـــرن کـــە شـــوورای نیگابـــان هەڵیاندەبژێرێـــت، 

ــی  ــش ویایەتـ ــوورای  نیگابانیـ ــی شـ ــان ئەندامانـ ــرت  گومتـ ــەروەک پێشـ هـ

فەقیهـــه دیارییـــان دەکات. لێـــرەدا بۆمـــان دەردەکەوێـــت کـــە ئیســـتبدادی 

ویایەتـــی فەقیهـــه زاڵـــە بەســـەر  هەڵبژاردنـــدا.

دەستێوەردانەکانی سپای پاسداران لە هەڵبژاردندا

ســـەرکوتی   بـــۆ  پاســـداران  ســـپای  خومەینیـــدا  ســـەردەمی  لـــە 

دامـــەزرا. ئازادیخوازانـــی  کوردســـتان  بەتایبـــەت  و  ئازادیخـــوازان 

حیزبـــی دێموکـــرات بـــۆ بەدیهێنـــان و دەســـتەبەرکردنی مـــاف و داخوازیـــی 

خەڵکـــی ڕۆژهەاڵتـــی  کوردســـتان خەبـــات دەکات، ســـپای پاســـداران بێڕەحامنـــە 

ـــی  ـــرات و مـــاف و داخوازییەکان ـــی دێموک ـــەرەوڕووی حیزب و ســـەرکووتکارانە ب

خەڵکـــی کوردســـتان بووەتـــەوە.

مـــاف و داخوازیـــی خەڵکـــی کوردســـتان کـــە حیزبـــی دێموکـــرات خەباتـــی 

ـــەرکوت  ـــا س ـــر و داعش ئاس ـــدا دڕاندانەت ـــەردەمی خامنەیی ـــە س ـــۆ دەکات،  ل ب

کـــرا. ســـپای تێرۆریســـتی پاســـداران لـــە بەنـــاو هەڵبژاردنەکانیشـــدا 

ـــاوی،  ـــەرە بەرچ ـــەی ه ـــرد. منوون ـــت پێک ـــتەوخۆی دەس ـــتێوەردانی ڕاس دەس

ـــاڵی  ـــە س ـــم ل ـــەرکۆماری ڕێژی ـــژاد وەک س ـــەدی ن ـــوودی ئەحم ـــی مەحم دانان

۱۳8٤ و کوودەتایـــەک کـــە بەســـەر مووســـەوی  لـــە ســـاڵی ۱۳88 کـــرا، بـــە 

دەســـتێوەردانی ڕاســـتەوخۆی ســـپای پاســـداران جێبەجـــێ کـــرا.

زۆربەی نوێنەرەکانی دەورەی یازدەهەمی مەجلیس سپاهین

هاتنەگـــۆڕی مـــاف و داخوازیـــی گەالنـــی ئێـــران لـــە بەنـــاو هەڵبژاردنەکانـــدا 

هێڵـــی ســـوورە. لـــە هەمـــوو بەنـــاو هەڵبـــژاردەکان کـــە لـــە ئێـــران بەڕێـــوە 

ـــە  ـــی ل ـــران باس ـــی ئێ ـــی گەالن ـــاف و داخوازی ـــەکانیاندا م ـــە بانگەش ـــوون، ل چ

ســـەر بـــووە. ئەگـــەر لـــە کوردســـتان بەنـــاو ڕێفۆرمخوازانـــی کـــورد باســـی 

ـــوو. ـــتدا ب ـــن ئاس ـــە نزمرتی ـــرد، ل ـــان دەک کوردی

ئـــەم باســـکردنەش بـــۆ گەرمکردنـــی تەنـــدووری بەنـــاو هەڵبـــژاردن 

هەڵبژاردنەکانی 

ئێران ڕواڵەتین و 

بە دەستێوەردانی 

ویالیەتی فەقیهه 

لە ناوەڕۆک 

بەتاڵن و تەنیا 

فیگۆرگرتنێکە بە 

دێمۆکراسی و 

دەنگی خەڵکی بۆ 

دیوی دەرەوەی 

خۆی دەوێت
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بـــووە. ئەگـــەر خاتەمـــی دەیگـــوت نەتـــەوەی کـــورد ڕەســـەنە لـــە ئێرانـــدا، چ 

هەنگاوێکـــی بـــە کـــردەوەی بـــۆ خەڵکـــی کوردســـتان هەڵێنـــاوە؟ هەڵبـــەت 

ـــاڵی ١3٧٧ی  ـــەمەی س ـــێی ڕەش ـــە س ـــنە ل ـــی س ـــی خەڵک ـــن خەڵتان ـــە خوێ ل

هەتـــاوی، دزێوتریـــن دیاریـــی خاتەمـــی بـــوو بـــۆ خەڵکـــی کوردســـتان.

ـــای  ـــی کۆم ـــاو هەڵبژاردنەکان ـــران بەن ـــەری ئێ ـــۆ سەراس ـــەر ب ـــوو ئەگ کەواب

ـــتی  ـــران بەگش ـــری ئێ ـــی ت ـــۆ گەالن ـــە، ب ـــکەوتی هەی ـــن دەس ـــامی کەمرتی ئیس

و بـــۆ کوردســـتان بەتایبەتـــی، هیـــچ دەســـکەوتێکی نەبـــووە، بۆیـــە گەالنـــی 

ئێـــران ئەرکیانـــە بایکۆتـــی بکـــەن. لـــەم پێوەندییـــەدا سیاســـەتی بایکـــوت 

لـــە الیـــەن حیزبـــی دێموکـــرات و الیەنەکانـــی دیکـــەوە باشـــرتین شـــێوە و 

ــینی  ــە و ناسـ ــەو رێژیمـ ــەدژی ئـ ــات لـ ــەوە و خەبـ ــۆدی بەرەنگاربوونـ مێتـ

نـــاوەڕۆک و چییەتیـــی ئـــەو رێژیمـــە بـــووە. حیزبـــی دێموکـــرات لەمبـــارەوە 

ـــزب  ـــەتەکانی حی ـــی سیاس ـــژوو واقیعگەرابوون ـــە دەر و مێ ـــوور هاتووەت ڕووس

باشـــرت دەســـەملێنێت.

ئەنجام

ـــە  ـــن ک ـــن بڵێی ـــەرەوە، دەتوانی ـــەی س ـــەو هۆکاران ـــی ئ ـــە بەرچاوگرتن ـــە ل ب

هەڵبژاردنەکانـــی ئێـــران ڕواڵەتیـــن و بـــە دەســـتێوەردانی ویایەتـــی فەقیهـــه لـــە 

ـــی  ـــی خەڵک ـــی و دەنگ ـــە دێمۆکراس ـــە ب ـــا فیگۆرگرتنێک ـــن و تەنی ـــاوەڕۆک بەتاڵ ن

بـــۆ دیـــوی دەرەوەی خـــۆی دەوێـــت، واتـــە تەنیـــا هەڵخەڵەتاندنـــی خەڵکـــە لـــە 

ـــەردەکەوێت  ـــەوەی س ـــە ئ ـــتیی دەرەوە. چونک ـــروڕای گش ـــۆ و بی ـــتی ناوخ ئاس

ـــرادەی  ـــوو ئی ـــە، بەڵک ـــک نیی ـــرادەی خەڵ ـــە دەرەوە، ئی ـــندووقەکان دێت ـــە س و ل

ـــە.  ـــی فەقیه ویایەت

هەڵبـــژاردن بـــە بوونـــی ئـــەو رێژیمـــە توتالیتێـــر و ئیدئۆلۆژیکـــە و ســـەرووی 

ــێ،  ــوا دەزانـ ــەری خـ ــە نوێنـ ــۆی بـ ــە خـ ــی کـ ــی فەقیهـ ــیان وەلیـ هەمووشـ

لەڕاســـتیدا ئیســـتبداد و ســـەرەڕۆییەکی دینییـــە و لـــەم چوارچێوەیـــەدا 

ـــا  ـــە و تەنی ـــای راســـتەقینەی خـــۆی، هیـــچ جێگایەکـــی نیی ـــە مان ـــژاردن ب هەڵب

ـــت. ـــووە و دەبێ ـــمدا ب ـــانۆ و دروش ـــتی ش ـــە ئاس ل
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بەنـــاو هەڵبژاردنـــەکان لـــە ئێرانـــدا، چ هەڵبژاردنەکانـــی ســـەرکۆماری، چ 

مەجلیـــس و چ شـــوورای شـــار و گونـــدەکان، هەڵبژاردنگەلێکـــی ڕووکەشـــن، 

ـــە  ـــەریانەوە هەی ـــەواوی بەس ـــەاڵتی ت ـــان دەس ـــوورای نیگاب ـــە ش ـــەو ڕووەوە ک ل

ـــە  ـــتەوخۆ ل ـــتەوخۆ و ناڕاس ـــێوەی ڕاس ـــە ش ـــوورایەش ب ـــەو ش ـــی ئ و ئەندامان

ـــن.  ـــەوە دادەنرێ ـــەن خامنەیی الی

»بنیاتـــی نێونەتەوەیـــی بـــۆ سیســـتمە هەڵبژاردنییـــەکان« لێکۆڵینەوەیەکـــی 

»یاســـەمین عالـــەم«ی لـــە ســـاڵی ٢٠١١ لەژێـــر نـــاوی »دووفاقیگـــەری لـــە 

ــە  ــەوە کـ ــاڵو کردووەتـ ــران« بـ ــی ئێـ ــتمی هەڵبژاردنـ ــەوە: سیسـ ڕووی دیزاینـ

تێیـــدا بـــە وردی یاســـا و ڕێســـا پەیوەندیدارەکانـــی بەنـــاو هەڵبژاردنـــی لـــە 

ـــانە  ـــەو بەش ـــی ئ ـــت وەرگێڕان ـــوارەوە دێ ـــە خ ـــەوەی ل ـــەوە ڕوو. ئ ـــدا خراوت ئێران

ــەرکۆماری، و  ــی سـ ــاو هەڵبژاردنەکانـ ــی بەنـ ــە باسـ ــە کـ ــە لێکۆڵینەوەکەیـ لـ

دەســـەاڵتی شـــوورای نیگابـــان لەمبـــارەوە دەکـــەن.  

دووفاقیگەری لە ڕووی دیزاینەوە: 

سیستەمی هەڵبژاردنی ئێران

یاسەمین عالەم

وەرگێڕان: ڕەزا فەتحوڵاڵنژاد 
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ھەلبژاردنەکانی سەرکۆماری

دەســـتکاریکردنی یاســـای بنەڕەتـــی لـــە ســـاڵی ١989 بـــە شـــێوەیەکی 

ــەرۆکوەزیران  ــتی سـ ــۆڕی. پۆسـ ــی گـ ــیی ئێرانـ ــەی سیاسـ ــاو پێکهاتـ بەرچـ

ـــت،  ـــک هەڵدەبژێردرێ ـــتەوخۆی خەڵ ـــی ڕاس ـــە دەنگ ـــە ل ـــەرکۆمار، ک ـــا و س نەم

ـــی، ســـەرکۆمار  ـــی یاســـای بنەڕەت ـــەری. بەپێ ـــە ســـەرۆکی لقـــی بەڕێوەب ـــوو ب ب

ــر  ــەر داگیـ ــەوەی ڕێبـ ــاش ئـ ــە پـ ــتە فەرمییەکانـــی واڵت لـ ــن پۆسـ »بەرزتریـ

دەکات«. ســـەرکۆمار بەرپرســـیاریی جێبەجێکردنـــی یاســـای بنەڕەتییـــە 

ــی  ــی دادوەری، لقـ ــە، لقـ ــی دەوڵەتـ ــێ لقـ ــوان سـ ــە نێـ ــک لـ ــوو پردێـ و وەکـ

بەڕێوەبـــەری و لقـــی یاســـادانان. ئـــەو لـــە الیـــەن دەنگـــی خەڵکـــەوە بـــۆ 

ـــە دوو  ـــر ل ـــە زیات ـــت و ڕەنگ ـــاڵی هەڵدەبژێردرێ ـــوار س ـــی چ ـــاوەی دەورەیەک م

ـــەوە،  ـــو هەڵبژاردنەکان ـــە نێ ـــۆ هاتن ـــەری لەســـەر کار نەبێـــت. ب دەورەی بەڕێوەب

بەربژێرێـــک دەبێـــت: 

ـ کەسایەتییەکی ئایینی، یان سیاسی بێت، 

ـ بە ڕەگەز ئێرانی بێت، 

ـ کەسێکی شایان بێت بە توانایی بەڕێوەبەری و ڕێبەرییەوە، 

ـ کەسێکی خۆشناو، جێی متامنە و دیندار بێت، 

ـــیپەکانی  ـــە پڕەنس ـــۆی ب ـــی خ ـــە وەفاداربوون ـــت ک ـــدار بێ ـــێکی ئیامن کەس

ـــت.  ـــە دەردەبڕێ ـــی حکوومەتەک ـــی فەرم ـــامی و ئایین ـــاری ئیس کۆم

رێوشـــوێنە هەڵبژاردنییەکانـــی پەیوەندیـــدار بـــە خـــاوەن ســـەالحییەتبوونی 

بەربژێـــرەکان توندتـــر کـــراون و هـــاوکات هەڵبژاردنەکانـــی ســـەرکۆماری 

ـــە  ـــی و ن ـــای بنەڕەت ـــە یاس ـــە ن ـــڕا ک ـــردووە. لەوێ ـــی ک ـــی کردەی ـــی چالێش تووش

یاســـاکانی هەڵبـــژاردن باســـی نزمرتیـــن، یـــان بەرزتریـــن ئاســـتی تەمـــەن یـــان 

ـــان  ـــاوی خۆی ـــتە ن ـــی ناشایس ـــەن، زۆر خەڵک ـــدەواری ناک ـــمەرجی خوێن پێش

ـــاڵ«  ـــەی »رێج ـــی وش ـــەوەش، ناڕوونبوون ـــرت ل ـــن. پ ـــوون دەنووس ـــۆ بەربژێرب ب

)کەســـایەتیی پیـــاو(، کـــە بەشـــێکە لـــە یەکـــەم مەرجەکانـــی بەربژێربـــوون، 

ـــیمەتی  ـــەدی حەش ـــە س ـــت ل ـــل و هەش ـــە چ ـــان ـ ک ـــە ژن ـــی ب ـــردەوە پێش ـــە ک ب

ئێـــران پێـــک دەهێنـــن ـ گرتـــووە کـــە بـــە خـــاوەن ســـەالحییەت بنارسێـــن. 

ـــراوە،  ـــدا ن ـــان پێ موســـوڵامنە ســـونییەکان، کـــە وەکـــوو کەمینـــەی ئایینـــی دانی
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ـــای  ـــەر بنەم ـــە لەس ـــی دیک ـــی ئایینەکان ـــەوەکان و باوەڕمەندان ـــا نەت و هەروەه

»ئیامنـــداری و وەفـــاداری بـــە ئایینـــی فەرمـــی حکوومەتەکـــە« لـــە بازنـــەی 

ئـــەو کەســـانەی ئەگـــەری تەئیـــدی ســـەالحییەتیان هەیـــە، دەرهاوێـــژراون. 

ــە  ــەرکۆماری کـ ــی سـ ــە هەڵبژاردنەکانـ ــدار بـ ــاکانی پەیوەندیـ ــی یاسـ بەپێـ

لەســـەر بنەمـــای سیســـتمی زۆرینەیـــە، زۆرینەیەکـــی تـــەواو )پەنجـــا لەســـەدی 

ــە  ــەر ئەمـ ــتە، و ئەگـ ــەم پێویسـ ــە دەوری یەکـ ــەوە لـ ــۆ بردنـ ــەک( بـ ــدە یـ زێـ

نەهاتـــەدی، دەوری حەزفـــی بەڕێـــوە دەچێـــت. دەنگـــدان لـــە دەرەوەی واڵت 

لـــە کونســـوولخانە و باڵوێزخانەکانـــی ئێرانـــدا بەڕێـــوە دەچێـــت. جگـــە لـــە 

ـــەرکۆماری  ـــی س ـــوو هەڵبژاردنەکان ـــی هەم ـــاڵی ٢٠٠5، ئاکام ـــی س هەڵبژاردن

ـــراون.  ـــاری ک ـــدا دی ـــی هەڵبژاردن ـــە دەوری یەکەم ل

ئەوانـــەی خوازیـــاری بەربژێربوونـــن پێویســـتە لـــە مـــاوەی پێنـــج رۆژ 

و پـــاش ڕاگەیاندنـــی دەســـتپێکردنی هەڵبژاردنـــەکان، فۆرمێکـــی بەربژێـــری 

ـــۆ  ـــەکان ک ـــۆ، فۆرم ـــی ناوخ ـــۆ. وەزارەت ـــی ناوخ ـــە وەزارەت ـــەوە و بیدەن ـــڕ بکەن پ

دەکاتـــەوە و دەینێرێـــت بـــۆ شـــوورای نیگابـــان. 

لـــە کاتێکـــدا کـــە شـــوورای نیگابـــان لیســـتی بەربژێـــرەکان لێـــک دەداتـــەوە، 

ــەهادەی  ــان شـ ــاری، یـ ــە زانیـ ــە کـ ــیان هەیـ ــەو دەرەتانەشـ ــداکان ئـ کاندیـ

شـــوورای  بنێـــرن.  ســـەالحییەتبوونیان  خـــاوەن  پشتڕاســـتکەرەوەی 
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نیگابـــان لـــە مـــاوەی پێنـــج ڕۆژدا چاوێـــک بـــە فۆرمەکانـــدا دەخشـــێنێت و 

ــی  ــۆ وەزارەتـ ــت بـ ــەالحییەتەکان دەنێرێـ ــاوەن سـ ــرە خـ ــتێکی بەربژێـ لیسـ

ـــاوەر  ـــە جەم ـــرەکان ب ـــتی بەربژێ ـــن لیس ـــش دوایی ـــی ناوخۆی ـــۆ. وەزارەت ناوخ

ــت.  رادەگەیێنێـ

دەزگاکانی بەڕێوەبردنی هەڵبژاردن 

دوو دامـــەزراوە ئەرکـــی بەڕێوەبردنـــی کاروبـــاری چاالکییـــە پەیوەندیدارەکان 

ـــە  ـــامی(یان ل ـــوورای ئیس ـــس )ش ـــەرکۆماری و مەجلی ـــی س ـــە هەڵبژاردنەکان ب

ـــوورای  ـــۆ. ش ـــی ناوخ ـــان و وەزارەت ـــوورای نیگاب ـــتۆدایە. ش ـــە ئەس ـــدا ل ئێران

دیاریکردنـــی  و  چاودێریکـــردن  لـــە  تـــەواوی  خودموختـــاری  نیگابـــان 

ـــە  ـــە، ل ـــی هەی ـــی هەڵبژاردنەکان ـــۆ بەڕێوەبردن ـــدارەکان ب ـــەتە پەیوەندی سیاس

ـــر  ـــەکان لەژێ ـــی هەڵبژاردن ـــاری بەڕێوەبردن ـــۆ کاروب ـــی ناوخ ـــدا وەزارەت کاتێک

دەســـەاڵتی شـــوورای نیگابانـــدا بەڕێـــوە دەبـــات. بـــۆ هەڵبژاردنەکانـــی 

ـــۆ  ـــی ناوخ ـــەاڵتدارە و وەزارەت ـــس دەس ـــدەکان، مەجلی ـــار و گون ـــووراکانی ش ش

کاروبـــاری بەڕێوەبردنـــی و رێکخســـتنی بەڕێـــوە دەبـــات.

شوورای نیگابان 

ـــی ســـاڵی  ـــە یاســـای بنەڕەتی ـــان ل ـــی شـــوورای نیگاب بیرۆکـــەی دامەزراندن

ـــە  ـــرد ک ـــی دەک ـــی دامەزراوەیەک ـــدا باس ـــە تێی ـــراوە ک ـــەوە وەرگی ١9٠6ی ئێران

ـــە  ـــەوەی ک ـــوون ل ـــاو دڵنیاب ـــات و لەپێن ـــک دەه ـــەرزەکان پێ ـــدە پایەب ـــە ئاخون ل

ــن،  ــامییەکان نەبـ ــا ئیسـ ــنیارکراوەکانی »مەجلیـــس« دژی بەهـ ــا پێشـ یاسـ

کاتێـــک پەســـند دەکرێـــن، پێداچوونـــەوەی بەســـەر ئـــەو یاســـاگەلە دەکـــرد. 

ـــی  ـــری ١9٠٧، پێکهاتن ـــی ئۆکتۆب ـــە تەواوکەرەکان ـــاددەی ٢ی یاســـا بنەڕەتیی م

شـــوورایەک بـــە النیکەمـــی پێنـــج ئەندامـــی ئایینناســـی ئیامنـــدار بـــە 

پێویســـت دەزانێـــت، بـــەو جـــۆرەی کـــە مەجلیســـی شـــوورای میللـــی ئـــەو 

ـــراوە،  ـــنیار ک ـــا«وە پێش ـــەن »عولەم ـــە الی ـــە ل ـــتێک ک ـــو لیس ـــە لەنێ ـــج کەس پێن

ـــک  ـــا کاتێ ـــوورایەک ت ـــا ش ـــی وەه ـــەش، پێکهاتن ـــەرەڕای ئەم ـــرن. س هەڵدەبژێ

ـــی ١9٧9  ـــاش شۆڕش ـــا پ ـــات و تەنی ـــوو، وەدی نەه ـــایەتی ب ـــتمەکە پاش سیس
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ـــات.  ـــک ه ـــان« پێ ـــوورای نیگاب ـــار، »ش ـــۆ یەکەمج ب

شـــوورای نیگابـــان دامەزراوەیەکـــی دوانـــزدە ئەندامییـــە کـــە پێکهاتـــووە 

لـــە )١( شـــەش ئاخونـــدی خـــاوەن ســـەالحییەت کـــە شـــارەزایی تەواویـــان 

لـــە فیقهـــی ئیســـامی هەیـــە و، )٢( شـــەش دادوەری موســـوڵامن کـــە لـــە 

ــێوەی  ــە شـ ــران بـ ــەری ئێـ ــپۆڕن. ڕێبـ ــاییەکانەوە پسـ ــا یاسـ ــوارە جیاجیـ بـ

ـــەش دادوەرە  ـــدا ش ـــە کاتێک ـــت، ل ـــە دادەنێ ـــەش ئاخوندەک ـــەر ش ـــتەوخۆ ه ڕاس

ـــن  ـــنیار دەکرێ ـــەوە پێش ـــەرۆکی دەزگای دادوەریی ـــەن س ـــە الی ـــوڵامنەکە ل موس

ـــە  ـــڕا ک ـــن. لەوێ ـــس هەڵدەبژێردرێ ـــی مەجلی ـــەی ئەندامان ـــی زۆرین ـــە دەنگ و ب

ڕێبـــەر بـــە شـــێوەی ڕاســـتەوخۆ و ناڕاســـتەوخۆ ئەندامانـــی شـــوورای نیگابـــان 

دادەنێـــت، مەیلـــە ئایینـــی، کۆمەاڵیەتـــی و سیاســـییەکانی ئـــەو ئەندامانـــە 

ڕەنگـــدەرەوەی ئەوانـــەی ڕێبـــەرە. دەورەی ئەندامەتییەکەیـــان شـــەش ســـاڵە 

ـــانی  ـــێوەی راکێش ـــە ش ـــک ب ـــاڵ جارێ ـــێ س ـــەر س ـــە ه ـــوەی ئەندامەتییەک و نی

دەنگـــەکان بـــە رێکـــەوت دەگۆڕدرێـــت. هـــەر لـــە دامەزراندنییـــەوە تـــا هەنووکـــە، 

ـــی  ـــوو ئەندامەکانیش ـــووە و هەم ـــێعە ب ـــی ش ـــان، دامەزراوەیەک ـــوورای نیگاب ش

لـــە پیـــاوان پێـــک هاتـــوون. سیاســـەت و یاســـا هەاڵواردنییـــەکان بوونەتـــە 

ـــە  ـــە ئایین ـــونییەکان و کەمایەتیی ـــوڵامنە س ـــان، موس ـــتنی ژن ـــۆی درەهاویش ه

دانپێدانـــراوەکان لـــە بازنـــەی یەکێـــک لـــە بەهێزتریـــن دامەزراوەکانـــی 

ئێرانـــدا. لـــە کاتێکـــدا هیـــچ بەربەســـتێکی یاســـایی لەبـــەردەم هەڵبژاردنـــی 

ـــە، ســـەرۆکی دەزگای  ـــا هەنووک ـــە، ت ـــان نیی ـــۆ شـــوورای نیگاب دادوەرێکـــی ژن ب

ـــە  ـــێنێت. ئەم ـــس بناس ـــۆ مەجلی ـــی ژن ب ـــە دادوەرێک ـــوە تاق دادوەری نەیتوانی

بـــۆ موســـوڵامنە ســـونییەکانیش هـــەر وا بـــووە. لـــە کۆتاییـــدا، ئەندامانـــی 

کەمایەتییـــە ئایینییـــە دانپێدانـــراوەکان ناتوانـــن ببنـــە ئەندامـــی شـــوورای 

نیگابـــان، لەوێـــڕا کـــە یاســـای بنەڕەتـــی بـــە پێویســـتی دەزانێـــت هەمـــوو 

ـــن.   ـــوڵامن ب ـــوورایە موس ـــەو ش ـــی ئ ئەندامان

شـــوورای نیگابـــان لێژنەیەکـــی بەڕێوەبـــەری هەیـــە کـــە پێکهاتـــووە 

کـــە ســـکرتێرێک، جێگـــری ســـکرتێر و وتەبێژێـــک. بەپێـــی ئاییننامـــەی 

شـــوورای نیگابـــان، ئەندامانـــی لێژنـــەی بەڕێوەبـــەری بـــۆ دەورەیەکـــی 

ـــە  ـــەس ل ـــج ک ـــن. پێن ـــا هەڵدەبژێردرێ ـــەی رەه ـــی زۆرین ـــە دەنگ ـــاڵە ب ـــەک س ی
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ـــان، ئەندامـــی مەجلیســـی  ـــدی هەنووکـــەی شـــوورای نیگاب ـــی ئاخون ئەندامان

بەســـەر  چاودێریکـــردن  بەرپرســـی  کـــە  مەجلیســـێک  خوبرەگانیشـــن، 

ــەرە.      ــردەوەی ڕێبـ ــەکان و کـ مەرجـ

شـــوورای نیگابـــان دەســـەاڵتێکی بەرینـــی دادوەری بەســـەر بوارەکانـــی 

یاســـادانان و بەڕێوەبەریـــدا هەیـــە. ئـــەم شـــوورایە پێداچوونـــەوە بەســـەر 

دەســـەاڵتی  و  دەکات  مەجلیســـدا  پەســـندکراوەکانی  یاســـا  هەمـــوو 

ـــان لەگـــەڵ  ـــان رەتکردنەوەیانـــی لەســـەر بنەمـــای گونجاوبوونی پەســـندکردن، ی

ــە.  ــدا هەیـ ــای بنەڕەتیـ ــاکانی یاسـ ــامییەکان و یاسـ ــارە ئیسـ بڕیـ

ــی  ــی دیاریکردنـ ــووراکە مافـ ــەی شـ ــە ئاخوندەکـ ــەش ئەندامـ ــا شـ تەنیـ

ـــامییەکان  ـــا ئیس ـــەڵ یاس ـــاکانیان لەگ ـــی یاس ـــوون و گونجاونەبوون گونجاوب

هەیـــە، لـــە کاتێکـــدا هەمـــوو ئەندامانـــی شـــووراکە مافـــی بڕیاردانیـــان 

لەســـەر گونجاوبـــوون یـــان گونجاونەبوونـــی یاســـاکانی مەجلیـــس لەگـــەڵ 

یاســـای بنەڕەتیـــدا هەیـــە. بەپێـــی مەزنـــدەکان، لـــە نێـــوان ٢٧ بـــۆ٤٠ 

ـــەن شـــوورای  ـــە الی ـــادا ل ـــە دەورەی جیاجی ـــس ل لەســـەدی یاســـاکانی مەجلی

نیگابانـــەوە رەت کراونەتـــەوە. 

ــی  ــە ئاییننامەکانـ ــە کـ ــی هەیـ ــەاڵتی ئەوەشـ ــان دەسـ ــوورای نیگابـ شـ

لەپێنـــاو  دیکـــە  حکوومەتییەکانـــی  ئۆرگانـــە  و  دەوڵـــەت  کابینـــەی 

ــەنگێنێت.  ــامییەکان هەڵبسـ ــە ئیسـ ــەڵ تایبەمتەندییـ ــان لەگـ گونجاوبوونیـ

بەپێـــی مـــاددەی ٤ی یاســـای بنەڕەتـــی، »هەمـــوو یاســـا و رێوشـــوێنەکان، 

لەوانـــە، یاســـا و ڕێوشـــوێنە مەدەنـــی، ســـزایی، ماڵـــی، ئابـــووری، بەڕێوەبـــەری، 

ـــوێنە  ـــای رێوش ـــەر بنەم ـــێ لەس ـــییەکان دەب ـــەربازی و سیاس ـــووری، س کولت

ـــوورای  ـــی ش ـــەن ئاخوندەکان ـــە الی ـــێ ل ـــەوەش دەب ـــن« و، »ئ ـــامییەکان ب ئیس

ـــوێنگەلێک  ـــا و ڕێوش ـــا یاس ـــوا وەه ـــت، داخ ـــەر بدرێ ـــاری لەس ـــەوە بڕی نیگابان

لەگـــەڵ ئـــەم ماددەیـــەدا دەگونجێـــن.«  

هەروەهـــا خوێندنـــەوەی یاســـای بنەڕەتـــی دراوەتـــە دەســـت شـــوورای 

ــەاڵتی  ــە، »دەسـ ــت کـ ــی دەڵێـ ــای بنەڕەتـ ــاددەی 98ی یاسـ ــەوە. مـ نیگابانـ

خوێندنـــەوەی یاســـای بنەڕەتـــی دراوەتـــە دەســـت شـــوورای نیگابـــان، کـــە بـــە 

ـــرێ  ـــت« و دەک ـــێ دەکرێ ـــی جێبەج ـــواری ئەندامەکان ـــەر چ ـــێ لەس ـــی س دەنگ
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ـــەرۆکی  ـــەرکۆمار، س ـــەر، س ـــەن ڕێب ـــە الی ـــەک ل ـــەن داواکاریی ـــە الی ـــەرەتا ل س

مەجلیـــس، ســـەرۆکی دەزگای دادوەری و ئەندامێکـــی شـــوورای نیگابانـــەوە 

پێشـــنیار بکرێـــت. بڕیـــاردان لەســـەر پێداچوونـــەوە بـــەو داواکارییەکـــە 

پێویســـتی بـــە زۆرینـــەی رەهـــا دەنگـــی هەمـــوو ئەندامانـــی شـــوورای 

ــان  ــوورای نیگابـ ــواردا، شـ ــد بـ ــە چەنـ ــردوودا، لـ ــە رابـ ــە. لـ ــان هەیـ نیگابـ

ـــە،  ـــی داوە، لەوان ـــای بنەڕەت ـــۆ یاس ـــۆی ب ـــەوەی خ ـــەر خوێندن ـــاری لەس بڕی

ـــی  ـــی، پەیوەندییەکان ـــی بیان ـــران و واڵتان ـــوان ئێ ـــە نێ ـــووری ل ـــی ئاب پەیوەندی

نێـــوان دامـــەزراوە جیاجیـــا حکوومەتییـــەکان، هەروەهـــا ڕادەی دەســـەاڵتی 

دراو بـــە دامـــەزراوەی دەوڵەتـــی.

هەســـتیاری  سیاســـییەوە  لەبـــاری  هەروەهـــا  نیگابـــان  شـــوورای 

چاودێریکـــردن بـــە هەڵبژاردنەکانـــی مەجلیســـی خوبـــرەگان، ســـەرکۆماری، 

مەجلیـــس و ریفراندۆمەکانـــی ئەرکـــی لـــە ئەســـتۆیە. ئـــەو شـــوورایە کـــە 

ـــووە، بەتایبەتـــی  ـــن، ئامرازێکـــی کونتڕۆڵـــی سیاســـی ب ـــدا زاڵ تونـــدڕەوەکان تێی

لـــە پـــاش مردنـــی ئایەتوڵـــاڵ خومەینـــی.

بەپێـــی مـــاددەی 99، شـــوورای نیگابـــان بەرپرســـی چاودێـــری بەســـەر 

ــە ١99١،  ــە. لـ ــس و ریفراندۆمەکانـ ــەرکۆماری، مەجلیـ ــی سـ هەڵبژاردنەکانـ

ـــە  ـــتە ڕوو ک ـــێوە خس ـــەو ش ـــاددە ب ـــەم م ـــۆ ئ ـــۆی ب ـــەوەی خ ـــووراکە خوێندن ش

»چاودێریکردنـــی بەســـەر هەڵبژاردنـــەکان، چاودێریکردنـــی پەســـندکراوەکان 

ـــندکردن  ـــە پەس ـــژاردن، لەوان ـــەی هەڵب ـــی پرۆس ـــوو قۆناخەکان ـــەش هەم و ئەم

یـــان ڕەتکردنـــەوەی بەربژێـــرەکان، دەگرێتـــەوە«. ئەگەرچـــی ئـــەم خوێندنەوەیـــە 

ــوورای  ــی شـ ــی مەجلیسـ ــای هەڵبژاردنەکانـ ــە یاسـ ــاڵی ١995 لـ ــا سـ هەتـ

ـــتی  ـــکات دەس ـــان هیچ ـــوورای نیگاب ـــدرا، ش ـــی نەگونجێن ـــە فەرم ـــامیدا ب ئیس

لـــە پەســـندکردن و رەتکردنـــەوەی بەربژێـــرەکان نەپاراســـتووە. ســـەرەتا لـــە 

هەڵبژاردنەکانـــی مەجلیـــس لـــە ١99٢ بـــوو کـــە شـــوورای نیگابـــان دەســـەاڵتی 

ـــیدا  ـــی سیاس ـــە بیاڤ ـــری ل ـــەکەری بەربژێ ـــی زۆر بانگەش ـــۆ وەدەرنان ـــۆی ب خ

ـــزدە  ـــی پان ـــێوەی نێونج ـــە ش ـــراوەکان ب ـــرە رەتک ـــارەی بەربژێ ـــا. ژم ـــەکار هێن ب

ـــۆ  ـــووەوە ب ـــەرز ب ـــێیەمەوە ب ـــەم، دووەم و س ـــەکانی یەک ـــۆ مەجلیس ـــەد ب لەس

ـــاڵی  ـــە س ـــوارەم ل ـــی چ ـــی مەجلیس ـــۆ هەڵبژاردنەکان ـــەد ب ـــج لەس ـــی و پێن س
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١99٢ و بـــۆ 39 لەســـەد بـــۆ هەڵبژاردنەکانـــی مەجلیســـی پێنجـــەم لـــە ســـاڵی 

ــێوەی  ــە شـ ــەوەی بـ ــە رەتکردنـ ــووە بـ ــژەی هەبـ ــە درێـ ــەم ڕەوتـ ١996دا. ئـ

ـــس.       ـــی مەجلی ـــۆ هەڵبژاردنەکان ـــرەکان ب ـــەدی بەربژێ ـــی 3٠ لەس نێونج

ـــۆی  ـــە ه ـــش بووەت ـــەاڵتی ڕێبەری ـــۆ دەس ـــان ب ـــوورای نیگاب ـــی ش ملکەجی

رەتکردنـــەوەی ســـەالحییەتی بەربژێرەکانـــی ســـەرکۆماری بـــە شـــێوەیەکی 

ـــەدژی  ـــە ل ـــێوەیەکی توندڕەوان ـــە ش ـــاکان ب ـــە یاس ـــێوەیەک ک ـــە ش ـــراو، ب بژارەک

ــەواو  ــەکار هێـــرناون. کونتڕۆڵـــی تـ ــم بـــوون، بـ ئەوانـــەی ڕەخنەگـــری رێژیـ

بەســـەر پەســـەند و رەتکردنـــەوەی بەربژێـــرەکان، بووەتـــە هـــۆی رەتکردنـــەوەی 

بـــە شـــێوەی نێونجـــی 86 لەســـەدی ئەوانـــەی خۆیـــان پااڵوتـــووە لـــە مـــاوەی 

ـــردوودا.  ـــاڵی راب ـــی س س

جگـــە لـــە دەســـەاڵتی تەئیـــدی ســـەالحییەتی بەربژێـــرەکان، شـــوورای 

نیگابـــان دەســـەاڵتێکی زۆر بەرینـــی چاودێرکردنـــی هەیـــە، لەوانـــە: 
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ـ پەسەند و دیاریکردنی ڕۆژی هەڵبژاردنەکان. 

ـ وەرگرتنی ناڕەزایەتییەکان و داوەریکردن لەسەر ناکۆکییەکان.

کەمپەینـــی  چاودێریـــی  »کۆمیســـیۆنی  بەســـەر  چاودێریکـــردن  ـ 

ـــە  ـــەرکۆماری و چاالکیی ـــی س ـــۆ بەربژێرەکان ـــوێن ب ـــە رێوش ـــەکان« ک هەڵبژاردن

پەیوەندیـــدارەکان بـــە کەمپەینەکانیـــان دیـــاری دەکات.

ـــا و  ـــە دەڤـــەری هەڵبژاردنـــی جیاجی ـــەکان ل ـ هەڵوەشـــاندنەوەی هەڵبژاردن

ـــژاردن. ـــی پرۆســـەی هەڵب ڕاگرتن

ـ تەئیدکردنـــی هـــەر جـــۆرە دەســـتکاریکردنی یاســـا هەڵبژاردنییـــەکان و 

پێداچوونـــەوە بەســـەر ئـــەو یاســـاگەلەدا. 

ـ تەئیدکردنی ئاکامەکانی هەڵبژاردن. 

شـــوورای نیگابـــان چاالکییـــە چاودێرییەکانـــی خـــۆی لـــە ڕێگـــەی 

و  ســـەرکۆماری  هەڵبژاردنەکانـــی  کاتـــی  لـــە  چاودێـــری  کومیتەکانـــی 

مەجلیســـدا بەڕێـــوە دەبـــات. 

ئـــەم کومیتانـــە لـــە ئەندامانـــی کاتـــی پێـــک هاتـــوون و لـــە ســـەرەتای 

کەمپەینـــی هەڵبژاردنـــدا پێـــک دێـــن. هەمـــوو ئەندامانـــی کومیتـــەی چاودێـــری 

و چاودێـــرەکان حەقدەســـت وەردەگـــرن. 

ــی  ــان »کومیتەیەکـ ــوورای نیگابـ ــەرکۆماری، شـ ــی سـ ــۆ هەڵبژاردنەکانـ بـ

ـــە  ـــدام ک ـــەوت ئەن ـــە ح ـــووە ل ـــە پێکهات ـــت ک ـــک دێنێ ـــدی« پێ ـــی ناوەن چاودێری

ـــەو  ـــدام ل ـــن. دوو ئەن ـــووراکە هەڵدەبژێردرێ ـــای ش ـــەی رەه ـــی زۆرین ـــە دەنگ ب

ـــێ  ـــە دەب ـــەی دیک ـــن و پێنجەک ـــوورای نیگابان ـــی ش ـــە، ئەندام ـــەوت ئەندام ح

ـــان  ـــوورای نیگاب ـــار، ش ـــن. زۆر ج ـــناو ب ـــە و خۆش ـــی متامن ـــوڵامنی جێ موس

پـــرت لـــە دوو ئەندامـــی خـــۆی دەکاتـــە ئەندامـــی »کومیتـــەی چاودێریـــی 

ناوەنـــدی«. 

ــی  ــوار ئەندامـ ــاڵی ٢٠٠9دا، چـ ــی سـ ــە هەڵبژاردنەکانـ ــە، لـ ــۆ منوونـ بـ

ـــە بەرپرســـی  ـــەو کومیتەی ـــوون. ئ ـــە ئەندامـــی شـــوورای نیگابانیـــش ب کومیتەک

ـــری  ـــژاردن، چاودێ ـــەی هەڵب ـــی پرۆس ـــوو قۆناخەکان ـــەر هەم ـــری بەس چاودێ

ـــە  ـــوو پرس ـــا هەم ـــۆ، هەروەه ـــی ناوخ ـــی وەزارەت ـــی کارکردن ـــەر چۆنیەتی بەس

ـــێ  ـــا دەب ـــە هەروەه ـــن. کومیتەک ـــە هەڵبژاردنەکان ـــەت ب ـــدارەکان تایب پەیوەندی
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ــۆ  ــت. بـ ــژاردن دابنێـ ــی هەڵبـ ــەر بازنەیەکـ ــۆ هـ ــژاردن بـ ــی هەڵبـ چاودێرانـ

ـــوڵامنی  ـــێ 368 موس ـــە دەب ـــدا، کومیتەک ـــە ئێران ـــژاردن ل ـــەی هەڵب 368 بازن

ـــە بەرپرســـی  ـــە و خۆشـــناو دابنێـــت. ئـــەم چاودێران تێگەیشـــتوو، جێـــی متامن

ــن،  ــتی ناوچەکانـ ــە ئاسـ ــژاردن لـ ــەی هەڵبـ ــەر پرۆسـ ــردن بەسـ چاودێریکـ

هەروەهـــا ڕاپۆرتـــی هـــەر جـــۆرە الدان، یـــان فێڵکـــردن دەدەنـــەوە بـــە 

ـــە،  ـــەوەی هەی ـــەالحییەتی ئ ـــان س ـــوورای نیگاب ـــا، ش ـــی یاس ـــە. بەپێ کومیتەک

کـــە چاودێرانـــی بازنەکانـــی هەڵبـــژاردن بـــە شـــێوەی ڕاســـتەوخۆ، ئەگـــەر 

ـــە  ـــەوەی ک ـــوون ل ـــۆ دڵنیاب ـــدا، ب ـــە کۆتایی ـــت. ل ـــت، دابنێ ـــتی بزانێ ـــە پێویس ب

ـــتگەیەکی  ـــەر وێس ـــە ه ـــەوا ل ـــەواوە، ئ ـــوو ئاســـتەکاندا ت ـــە هەم ـــە ل چاودێرییەک

ــران شـــوێنێک بـــۆ چاودێرێکـــی شـــوورای  ــدان لـــە سەرانســـەری ئێـ دەنگـ

نیگابـــان دانـــراوە. 

ــان  ــوورای نیگابـ ــەرکۆماری، شـ ــی سـ ــەوەی هەڵبژاردنەکانـ ــەروەک ئـ هـ

ــیش  ــی مەجلیسـ ــۆ هەڵبژاردنەکانـ ــدی« بـ ــری ناوەنـ ــی چاودێـ »کومیتەیەکـ

ـــوار  ـــان و چ ـــوورای نیگاب ـــی ش ـــە ئەندامێک ـــە ل ـــەم کومیتەی ـــت. ئ دادەمەزرێنێ

ـــای  ـــەی رەه ـــی زۆرین ـــە دەنگ ـــە ب ـــناو ک ـــە و خۆش ـــی متامن ـــوڵامنی جێ موس

ـــە دوو  ـــەم کومیتەی ـــت. ئ ـــک دێ ـــرن، پێ ـــان هەڵدەبژێ ـــی شـــوورای نیگاب ئەندامان

بەرپرســـایەتیی ســـەرەکی هەیـــە: 

بـــۆ  خۆپااڵوتـــووەکان  بەربژێـــرە  ســـەالحییەتی  تەئیدکردنـــی  ـ 

مەجلیـــس.  هەڵبژاردنەکانـــی 

ـ چاودێریکردنـــی هەمـــوو قۆناخەکانـــی پرۆســـەی هەڵبـــژاردن، لەوانـــە 

چۆنیەتیـــی کارکردنـــی وەزارەتـــی ناوخـــۆ. 

هاریکاریـــی  پارێزگاییـــدا  ئاســـتی  لـــە  چاودێـــری  کومیتەکانـــی 
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ـــری  ـــەی چاودێ ـــەروەک »کومیت ـــەن. ه ـــدی« دەک ـــری ناوەن ـــەی چاودێ »کومیت

ـــاوەی  ـــۆ م ـــن ب ـــی کاتی ـــارە کومیتەگەلێک ـــەش وا بڕی ـــەو دەزگایان ـــدی«، ئ ناوەن

بەڕێوەچوونـــی پرۆســـەی هەڵبـــژاردن دامـــەزراون. ســـەرەڕای ئەمـــەش، لـــە 

مـــاوەی دەیـــەی رابـــردوودا، کومیتەکانـــی چاودێـــری دەفتـــەری هەمیشـــەییان 

ـــن  ـــە چەندی ـــدووە ک ـــران دامەزران ـــی ئێ ـــژاردن و پارێزگاکان ـــی هەڵب ـــە بازنەکان ل

ســـاڵە هـــەر لەســـەر کارن. لـــە ٢٠٠3دا، ســـەید ڕەزا زەوارەیـــی، ئەندامێکـــی 

شـــوورای نیگابـــان وتـــی کـــە 38٤ دەفتـــەری چاودێـــری لـــە تـــاران و 

ــەوە  ــاکانی هەڵبژاردنـ ــارەی یاسـ ــەکان لەبـ ــا تاکـ ــەزراون تـ ــزگاکان دامـ پارێـ

ـــە  ـــری ل ـــی چاودێ ـــی کومیتەکان ـــوو ئەندامان ـــردن وەک ـــۆ کارک ـــن و ب ـــار بهێن ب

ـــە  ـــت ک ـــەوە بکرێ ـــاژە ب ـــە ئام ـــەن. گرینگ ـــان بک ـــەکان ئامادەی ـــاوەی هەڵبژاردن م

یاســـامەندبوونی وەهـــا کارێـــک زۆر جێگـــەی موناقشـــە بـــووە.  

بەپێـــی مـــادەی 5ی »یاســـای چاودێریـــی شـــوورای نیگابـــان بەســـەر 

هەڵبژاردنەکانـــی مەجلیســـی شـــوورای ئیســـامی«، کومیتـــەی چاودێریـــی 

پارێـــزگاکان، هـــەم لەبـــاری ژمـــارە و هـــەم لەبـــاری شـــێوەی دانانـــی 

ئەندامانییـــەوە، هاوشـــێوەی »کومیتـــەی چاودێـــری ناوەنـــدی«ن. ئـــەو 

چۆنیەتیـــی  بەســـەر  چاودێـــری  پارێـــزگاکان،  چاودێرییـــەی  کومیتـــە 

ـــەن  ـــە الی ـــە ل ـــەن ک ـــەوە دەک ـــی هەڵبژاردن ـــە بەڕێوەبەرییەکان ـــی کومیت کارکردن

ـــەو  ـــراون. ئ ـــاری ک ـــەکان دی ـــی هەڵبژاردن ـــۆ بەڕێوەبردن ـــۆوە ب ـــی ناوخ وەزارەت

کومیتـــە بەڕێوەبەرییانـــەی هەڵبژاردنـــەکان پێویســـت دەکات لەمـــەڕ کێشـــە 

ـــری  ـــی چاودێ ـــە کومیتەکان ـــرس ب ـــەوە پ ـــە هەڵبژاردنەکان ـــدارەکان ب پەیوەندی

ـــان  ـــەوان پێی ـــە ئ ـــەوە ک ـــۆرە بجووڵن ـــەو ج ـــەن و ب ـــزگاکان بک ـــتی پارێ ـــە ئاس ل
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ــتی  ــە ئاسـ ــری لـ ــی چاودێـ ــەش، کومیتەکانـ ــرت لەمـ ــەن. پـ ــنیار دەکـ پێشـ

پارێـــزگاکان تەئیـــد، یـــان رەتـــی ســـەالحییەتی ئـــەو کەســـانە دەکـــەن بـــۆ 

ئەندامەتـــی کومیتـــە بەڕێوەبەرییەکانـــی هەڵبـــژاردن بەربژێـــر کـــراون و 

بەســـەر لیســـتی ئـــەو بەربژێرانـــەی هەڵبژاردنەکانـــی مەجلیســـدا بچنـــەوە 

ـــەوە ســـەالحییەتیان پەســـەند کـــراوە.  ـــە بەڕێوەبەرییەکان ـــەن کۆمیت ـــە الی کـــە ل

ـــەی  ـــدی کومیت ـــە تەئی ـــزگاکان، ب ـــتی پارێ ـــە ئاس ـــەکان ل ـــە چاودێریی کومیت

چاودێـــری ناوەنـــدی، ســـێ ئەندامـــی کومیتـــەی چاودێـــری لـــە ئاســـتی 

ـــە پارێزگاکانیـــان دادەنێـــن. بـــۆ هەڵبژاردنەکانـــی مەجلیـــس، ٢٠٧  ناوچەیـــی ل

ناوچـــە هەیـــە و هەرکامیـــان کومیتەیەکـــی چاودێـــری ناوچەیـــی هەیـــە کـــە 

ئەندامانیـــان هـــەر بـــەو شـــێوە دادەنرێـــن کـــە ئەندامانـــی کومیتـــە پارێزگاییـــان 

ـــی ئاســـتی ناوچـــەکان  ـــە چاودێرییەکان ـــی مـــاددەی ٧، کومیت ـــن. بەپێ دادەنرێ

ـــی  ـــوو چاودێرەکان ـــناو وەک ـــتوو و خۆش ـــە، تێگەیش ـــی متامن ـــوڵامنی جێ موس

ـــن.  ـــدان دادەنێ ـــتگەکانی دەنگ ـــە وێس ـــان ل ـــوورای نیگاب ش
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لـــە چەنـــد رۆژی رابـــردوودا نێـــردراوی تایبەتیـــی ئامریـــکا بـــۆ ئێـــران، 

ڕایگەیانـــد کـــە ئاکامـــی هەڵبژاردنەکانـــی ئێـــران کاریگەرییەکـــی لەســـەر رەوتـــی 

ـــدا  ـــە خۆی ـــە ل ـــت. ئەم ـــەوە نابێ ـــبەت ئێران ـــە نیس ـــەوان ب ـــتیی ئ ـــاری گش کاروب

هەڵگـــری ئـــەو راســـتییەیە کـــە هەڵبژاردنەکانـــی چیـــدی ناتوانـــن هەمـــان 

ـــاوەی  ـــۆ م ـــە. ب ـــرت گێڕاویان ـــە پێش ـــڕن ک ـــران بگێ ـــۆ ئێ ـــی ب ـــردی نێودەوڵەت کارک

ـــە یـــەک دەیـــە رێچکەیەکـــی بەهێـــز لـــە کۆمەڵگـــەی نێودەوڵەتـــی پێـــک  زیاتـــر ل

ـــە  ـــوو ب ـــرێ داب ـــەوە گ ـــبەت ئێران ـــە نیس ـــی ب ـــەتی جیهان ـــە سیاس ـــوو ک هاتب

ـــدا و  ـــە ئێران ـــی ل ـــی سیاس ـــی ئیلیت ـــبەت کێبڕکێ ـــە نیس ـــوودە ب ـــی بێه هیوایەک

ـــی  ـــاو تاقم ـــە لەن ـــەی ک ـــەو کەلێنان ـــت ئ ـــژاردن دەتوانێ ـــە هەڵب ـــوو ک ـــان واب پێی

ـــاری  ـــە کۆم ـــەن ک ـــراوان بک ـــێوەیەکی بەف ـــە ش ـــەن، ب ـــدا ه ـــەاڵتداری ئێران دەس

ـــەن.  ـــی بک ـــی بنەڕەت ـــی گۆڕانێک ـــامی تووش ئیس

هـــەر بۆیـــە سیاســـەتی ئامریـــکا بـــە نیســـبەت ئێـــران بـــۆ ماوەیەکـــی 

ــم  ــووکەوتی رێژیـ ــەتی گۆڕینـــی هەڵسـ ــەوە، سیاسـ ــبەت ئێرانـ ــە نیسـ زۆر بـ

هەڵبژاردنی ئێران لە ڕوانگەی 

نێودەوڵەتییەوە

ئارش ساڵح



209
خاکەلێوەی  ٢٧٢١

بـــوو. ئـــەم سیاســـەتە لـــە راســـتیدا ئامانجـــی ئـــەوە بـــوو کـــە گوشـــاری 

ــەکار  ــیوازێک بـ ــە شـ ــەکان بـ ــە نێوخۆییـ ــتای کەلێنـ ــی هاوڕاسـ نێودەوڵەتـ

ـــرەوە  ـــیارییەکی زۆرت ـــە بەرپرس ـــە ب ـــات ک ـــەوە بب ـــەرەو ئ ـــران ب ـــە ئێ ـــت ک بێنێ

ــکات. ــوکەوت بـ ــدا هەڵسـ ــەی نێودەوڵەتیـ ــتی کۆمەڵگـ ــە ئاسـ لـ

ـــەی جیهانـــی  ـــۆ ماوەیـــەک کۆمەڵگ ـــەدا ب ـــە دوو دەی ـــاوەی نزیـــک ب ـــە م ل

بـــە تەمـــای رەفســـەنجانی و بـــۆ ماوەیەکیـــش بـــە تەمـــای خاتەمـــی 

بـــوو، بـــەاڵم مەرجـــە پیکهاتەییەکانـــی نـــاو رێژیمـــی ئێـــران ئـــەو رێگایـــەی 

بـــە هیـــچ چەشـــنە کێبڕکێیەکـــی ناوخۆیـــی نـــەدەدا کـــە بـــە شـــێوەیەکی 

واتـــادار کاریگـــەری بەســـەر هەڵســـوکەوتی رێژیـــم لـــە ئاســـتی کۆمەڵگـــەی 

ــت. ــدا هەبێـ نێودەوڵەتیـ

بـــە پێچەوانـــەی کۆمەڵگـــەی نێودەوڵەتـــی کـــە ماوەیەکـــی زۆر لـــە 

دوو جەمســـەرییەکی شـــەڕ و ئاشـــتی لەگـــەڵ رێژیمـــدا دەســـووڕایەوە، 

ـــدا  ـــەی نێودەوڵەتی ـــە کۆمەڵگ ـــە ل ـــەی ک ـــەو کەش ـــی ل ـــامی توان ـــاری ئیس کۆم

پێکهاتبـــوو، کەڵـــک وەربگرێـــت و ئـــەو تێگەیشـــتنە بـــە تونـــدی بـــاڵو 

بکاتـــەوە کـــە هەرچەشـــنە گوشـــارێک بـــۆ ســـەر ئێـــران دەتوانێـــت رەوتـــی 

دێمۆکراتیزەبوونـــی ئێـــران تووشـــی لـــە رەیـــل دەرچـــوون بـــکات. واتـــە 

کۆمـــاری ئیســـامی توانـــی لـــەو رەوایەتـــەی کـــە خـــودی غەربییـــەکان بـــۆ 

ـــۆ  ـــت ب ـــک وەربگرێ ـــوو، کەڵ ـــان هێناب ـــران پێکی ناســـاندنی دۆخـــی ناوخـــۆی ئێ

ئـــەوەی ئـــەوان زیاتـــر لـــە قوواڵیـــی نائاگایـــی خۆیانـــدا نوقـــم بـــکات. 

ـــاری  ـــی کۆم ـــە رێژیم ـــەر ب ـــی س ـــردوو البی ـــەی راب ـــەک دەی ـــاوەی ی ـــە م ل

ئیســـامی بـــە دوو شـــێوە لـــە هەڵبژاردنـــەکان کەڵکیـــان وەرگرتـــووە. یەکـــەم 

ـــەی  ـــی داوە  لەڕێگ ـــەکانی، هەوڵ ـــەکان و کێشمەکێش ـــە هەڵبژاردن ـــاژە ب ـــە ئام ب

ئـــەو رۆژنامەوانانـــەی کـــە خـــۆی تەغزیەیـــان دەکات، ئـــەوە لەنـــاو کۆمەڵگـــەی 

جیهانیـــدا جـــێ بخـــات کـــە النیکەمـــی دێمۆکراســـی لـــە ئێرانـــدا هەیـــە و 

ئـــەو واڵتـــە بـــە نیســـبەت ئـــازادی و دێموکراســـییەوە بـــە بـــەراورد لەگـــەڵ 

دراوســـێکانی دۆخێکـــی زۆر باشـــرتی هەیـــە. 

ـــژەی بەشـــداربووان  ـــە رێ ـــاژە ب ـــە ئام ـــاری ئیســـامی هـــەردەم ب دووەم، کۆم

ــت،  ــدا دەگوزەرێـ ــە ئێرانـ ــەوەی لـ ــە ئـ ــی داوە کـ ــەکان هەوڵـ ــە هەڵبژاردنـ لـ
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ـــە  ـــەوە، بۆی ـــە دێت ـــەی کۆمەڵگ ـــی زۆرین ـــەڵ بەهاکان ـــە و لەگ ـــتی زۆرینەی خواس

بـــە هاودەســـتی لەگـــەڵ هەندێـــک ڕەوتـــی چـــەپ و پۆســـت کۆلۆنیالیســـتی 

هەوڵـــی ئەوەیـــان داوە ئـــەوە جـــێ بخـــەن کـــە مافـــی مـــرۆڤ چەمکێکـــی 

ـــە  ـــەو بەهایان ـــاوازە و ئ ـــدا جی ـــە ئێران ـــرۆڤ ل ـــی م ـــە و ماف ـــموول نیی جیهانش

کـــە کۆمـــاری ئیســـامی بانگەشـــەیان بـــۆ دەکات، خاوەنـــی رەواییـــن و ئـــەوەی 

ـــە راســـتیدا  ـــاوی مافـــی مـــرۆڤ، ل ـــە ن ـــی ب کۆمەڵگـــەی نێودەوڵەتـــی خەریکیەت

ـــەر  ـــت و زۆرەوە بەس ـــەی زەخ ـــە لەڕێگ ـــای رۆژئاوایی ـــدێ بەه ـــەپاندنی هەن س

ـــدا. ـــی ئێران خەڵک

ســـەرەنجام هـــەردوو رەهەنـــدی ئـــەو ئاراســـتەیەی کۆمـــاری ئیســـامی 

تووشـــی کێشـــەی بنەڕەتـــی بـــوون. ئـــەو گوشـــارە ئابووریانـــە کـــە بەســـەر 

ئێرانـــەوە بـــوون، بوونـــە هـــۆی ئـــەوەی کـــە کێشـــەکانی ناوخـــۆی ئێـــران 

زیاتـــر لەالیـــەن خەڵکییـــەوە هەســـتیان پـــێ بکرێـــت و ئەمـــە بـــووە هـــۆی 

ئـــەوەی کـــە خەڵـــک بڕژێنـــە سەرشـــەقام. لـــە ئاکامـــدا کۆمـــاری ئیســـامی 

ـــت  ـــان دەدی ـــۆ رووخ ـــی ب ـــی و دەرەک ـــاری ناوەک ـــی گوش ـــە دۆخ ـــۆی ل ـــە خ ک

و لەژێـــر کاریگەریـــی بیـــردۆزی پیانگێـــڕی پەرچەکردارێکـــی هیســـتیریکی 

ـــی  ـــە چییەتی ـــەوەی ک ـــۆی ئ ـــووە ه ـــەوە ب ـــان دا و ئ ـــاندانەکان نیش ـــە خۆپیش ب

رێژیـــم زیاتـــر بـــۆ جیهانیـــان روون ببێتـــەوە.

ـــت  ـــامی دەریخس ـــاری ئیس ـــە کۆم ـــەوەی ک ـــرەوە ئ ـــی ت ـــا لەالیەک هەروەه

کـــە دەتوانێـــت بـــە باشـــرتین شـــێوە ئاکامـــی هەڵبـــژاردن کۆنـــرتۆڵ بـــکات، 

ـــی  ـــاران خاوەن ـــوو ج ـــرت وەک ـــژاردن ئی ـــەکان هەڵب ـــۆ ڕۆژئاوایی ـــە ب ـــرد ک وای ک

ـــە کاتـــی  ـــەوە، پـــاش ئـــەوەی ئێـــران ل گرینگیـــی ســـرتاتیژیک نەبێـــت. بێجگـــە ل

ـــاوا  ـــەڵ رۆژئ ـــتان لەگ ـــە دانوس ـــتی ب ـــەژاددا دەس ـــەدی ن ـــەرکۆماریی ئەحم س

کـــرد و لـــە کاتـــی ســـەرکۆماریی رۆحانیـــدا رێککەوتنەکـــە گەیشـــتە ئـــاکام 

ـــران روون  ـــەتی دەرەوەی ئێ ـــتبوونی سیاس ـــر یەکدەس ـــەکان زیات ـــۆ ڕۆژئاوایی ب

ببـــووەوە. بۆیـــە بـــۆ ئـــەوان دەرکـــەوت کـــە چەنـــد دەســـتەبوون و کەلێنـــی 

ــەر  ــت زۆری بەسـ ــدا ناتوانێـ ــە ئێرانـ ــەاڵتدار لـ ــتەی دەسـ ــی دەسـ ناوخۆیـ

ـــەر  ـــکێتەوە، ه ـــوپادا بش ـــەری و س ـــی ڕێب ـــاو بەیت ـــەاڵت لەن ـــوزی دەس تەمەرک

ـــن. ـــۆش ب ـــەش دڵخ ـــەو کەلێن ـــن ب ـــە ناتوان ـــن ک ـــە تێگەیش بۆی
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ئـــەو گۆڕانکارییانـــە وای کـــرد کـــە رۆژئـــاوا و دنیـــای ئـــازاد زیاتـــر لـــە 

ـــەرم  ـــەزراوە ن ـــی دام ـــامی و جۆمگەبەندی ـــاری ئیس ـــی کۆم ـــی رێژیم چییەتی

ــت  ــدی ناتوانێـ ــژاردن چیـ ــاوا هەڵبـ ــۆ رۆژئـ ــن. بـ ــنا بـ ــەختەکانی ئاشـ و سـ

ـــۆ  ـــەتی دەرەوە ب ـــی سیاس ـــۆی گۆڕین ـــە ه ـــەوەی ببێت ـــۆ ئ ـــت ب ـــوا بێ ـــی هی جێ

ــیارانە. ــەتێکی بەرپرسـ سیاسـ

بـــەاڵم لەالیەکـــی تـــرەوە نابێـــت لەبیرمـــان بچێـــت کـــە هەڵبـــژاردن 

ــی.  ــەی نێودەوڵەتـ ــۆ کۆمەڵگـ ــت بـ ــران بێـ ــی ئێـ ــی خەڵکـ ــت دەنگـ دەتوانێـ

ـــی  ـــاو بایکۆت ـــێوازێکی بەرچ ـــە ش ـــران ب ـــی ئێ ـــە خەڵک ـــک ک ـــەر جارێ ـــە ه وات

ــی  ــە الدانـ ــتەوخۆ و بـ ــێوەیەکی راسـ ــە شـ ــەن، بـ ــران دەکـ ــی ئێـ هەڵبژاردنـ

دەمڕاســـتی حکوومـــەت لەگـــەڵ کۆمەڵگـــەی جیهانـــی قســـە دەکـــەن و 

خواســـت و شـــێوە ڕوانینـــی خۆیـــان بـــەو کۆمەڵگەیـــە رادەگەیەنـــن. واتـــە 

ـــک دەزگا  ـــەر واڵتێ ـــە ه ـــە ل ـــە ک ـــی ئەوەی ـــی جیهان ـــتنی زاڵ ـــورف و تێگەیش ع

فەرمییـــەکان وەکـــوو دەزگای دیپلۆماســـی هەڵگـــری پەیـــام هـــەر واڵتێکـــن 

ـــە  ـــن. ئەم ـــر دەگەیەن ـــی ت ـــەت و کۆمەڵگاکان ـــە حکووم ـــەکان ب ـــەوان پەیام و ئ

ـــە  ـــا ل ـــی دنی ـــە ئەگەرچ ـــەر بۆی ـــڕۆدا، ه ـــە ئەم ـــە ل ـــی دنیای ـــێوازی فورمگرتن ش

ـــەوەی  ـــەر ئ ـــەاڵم لەب ـــە، ب چییەتیـــی دیکیاتۆربوونـــی کۆمـــاری ئیســـامی ئاگای

ـــارە  ـــان ناچ ـــدا جیه ـــە کۆتایی ـــووە ل ـــی گرت ـــێوازە فورم ـــەو ش ـــڕۆ ب ـــای ئەم دنی

کـــە قســـەی حکوومەتـــی ئێـــران بـــە قســـەی خەڵکـــی ئێـــران وەربگرێـــت.

لـــە روانگـــەی زانســـتی یاســـا و لـــە حقووقـــدا هـــەرکات کەســـێک 

نوێنەرایەتـــی بـــە کەســـی دووەم بـــدات، بـــۆ جێبەجێکردنـــی کارێـــک، ئـــەوا 

ــەوە  ــەو کارە، ئـ ــی ئـ ــە جێبەجێکردنـ ــتی دایـ ــەم دەسـ ــی یەکـ ــەر کەسـ ئەگـ

ـــی  ـــووە. بایکۆت ـــەواو ب ـــی دووەم ت ـــی کەس ـــە نوێنەرایەتی ـــت ک ـــە دێ ـــەو واتای ب

ـــاڵ  ـــەر دوو س ـــران دەتوانـــن ه ـــە خەڵکـــی ئێ ـــە ک ـــژاردن تەنیـــا رێگەیەک هەڵب

جارێـــک بـــە شـــێوەی راســـتەوخۆ بـــە کۆمەڵگـــەی نێودەوڵەتـــی بڵێـــن کـــە 

ـــە  ـــت ب ـــردووە و ناتوانێ ـــۆی ال ب ـــی خ ـــە نوێنەرایەتی ـــەی ل ـــەو حکوومەت ـــەوا ئ ئ

ــە بـــکات. نوێنەرایەتیـــی خەڵکـــی ئێرانـــەوە قسـ

ــدی  ــە رەهەنـ ــە. لـ ــددا گرینگـ ــێ رەهەنـ ــە سـ ــردەوە لـ ــەو کـ ــی ئـ ئاکامـ

تیۆریکـــەوە هـــەر دوو ســـاڵ جارێـــک ناڕەوابوونـــی رێژیمەکـــە دووپـــات 
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ــتە ناوەنـــدی و خوارییەکانیشـــی  دەکرێتـــەوە و رێژیـــم و دەزگا و کاربەدەسـ

پێوەندییـــەک لـــە نێـــوان خۆیـــان و خەڵکـــدا نادۆزنـــەوە و ئەمـــە یارمەتـــی 

ـــە  ـــە ئاکامـــدا ل ـــوون و ناکارامەبوونـــی حکوومـــەت و ل ـــە قەیراناویـــرت ب دەدات ب

داڕمـــان نزیکـــرت دەبێتـــەوە.

ــک  ــەر بزاڤێـ ــەرەکیی هـ ــدی سـ ــە رەهەنـ ــت بـ ــیبوون دەبێـ دووەم، سیاسـ

ــەرڕێژ  ــەرەکییەکە سـ ــە سـ ــدا نیزامـــی دەاللەتـــی رووبەڕووبوونـ ــە ئاکامـ و لـ

دەکات و هـــەر بـــزاڤ و جووڵەیەکـــی کۆمەاڵیەتـــی و کۆمەڵگـــەش بـــە نیســـبەت 

چارەنووســـی سیاســـی خـــۆی وشـــیارتر دەکاتـــەوە.

ـــاری  ـــبەت گوش ـــە نیس ـــدا ب ـــاوا دۆخێک ـــە ئ ـــامی ل ـــاری ئیس ـــێیەم، کۆم س

ـــەن.  ـــێ دەک ـــارانە کاری ت ـــەو گوش ـــر ئ ـــت و زیات ـــر دەبێ ـــەوە الوازت نێودەوڵەتیی

واتـــە لـــە وەهـــا دۆخێکـــدا ئەگـــەری ئـــەوەی کـــە کۆمـــاری ئیســـامی 

ـــات،  ـــی بب ـــی بنەڕەت ـــان گۆڕان ـــان ی ـــەرەو ڕووخ ـــە ب ـــت ک ـــەتێک هەڵبژێرێ سیاس

زۆرتـــرە.
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ـــط  ـــر رشای ـــال اول بخاط ـــت. دو س ـــاب 5٧ گذش ـــال از انق ـــل و دو س چه

بحرانـــی و گـــذار از رژیـــم پهلـــوی بـــه نظـــام منفـــور جمهـــوری اســـامی 

ـــول  ـــال ط ـــت س ـــه هش ـــه، ک ـــوز و پرهزین ـــی خامنانس ـــال 59 جنگ ـــت. س گذش

ـــرار  ـــرای ف ـــود ب ـــی ب ـــدی نعمت ـــم آخون ـــرای رژی ـــگ ب ـــن جن کشـــید، درگرفـــت ای

از مســـئولیت ها و وعـــده و وعیدهایـــی کـــه بـــه مـــردم داده بـــود، از ســـویی 

ــه اکریـــت  ــایه کـ ــور همسـ ــه کشـ ــدور انقـــاب بـ ــرای صـ ــه ای بـ ــم روزنـ هـ

ـــا  ـــه  ب ـــذرد« ک ـــا می گ ـــدس از کرب ـــعار »راه ق ـــت و دادن ش ـــب داش ـــیعه مذه ش

قیمـــت جـــان یـــک میلیـــون ایرانـــی، آواره شـــدن چندیـــن میلیـــون نفـــر، ویرانـــی 

اســـتانهای مـــرزی کـــه چهـــار اســـتان آن کوردنشـــین بودنـــد و میلیاردهـــا دالر 

ــال  ــام در سـ ــت رسانجـ ــداوم یافـ ــور تـ ــاد کشـ ــان اقتصـ ــودی بنیـ ارز و نابـ

ـــن  ـــردم از رف ـــتقبال م ـــدم اس ـــی و ع ـــه مل ـــیدن خزان ـــه کش ـــل ت ـــه دلی ١36٧ ب

ـــتیکی،  ـــدارکات لجس ـــامت و ت ـــاح و مه ـــن س ـــام رف ـــه امت ـــا و رو ب ـــه جبهه ه ب

ـــد  ـــر ش ـــام زه ـــیدن ج ـــه 598 و رسکش ـــرش قطعنام ـــه پذی ـــور ب ـــی مجب خمین

یک نە دیگر بە رژیم اسالمی ایران 

چیا ارومیە
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ــدام  ــا و اعـ ــان در زندآن هـ ــع مخالفـ ــع و قمـ ــا قلـ ــم بـ ــد هـ ــاه بعـ ــد مـ و چنـ

چندهـــزار زندانـــی سیاســـی، بقـــول خودشـــان »رس موضـــع« و کنـــار زدن 

ـــت. ـــربی، درگذش ـــی ره ـــم مقام ـــری از قائ ـــینعلی منتظ حس

یـــک دهـــه از انقـــاب گذشـــته بـــود نـــه تنهـــا خـــربی از وعده هـــای پـــر 

ــم  ــی هـ ــای عظیمـ ــه ویرانی هـ ــود بلکـ ــردم نبـ ــه مـ ــی بـ ــرق خمینـ زرق و بـ

ــت  ــه ای و ریاسـ ــا رشوع رهـــربی خامنـ ــود. بـ ــده بـ ــل شـ ــردم تحمیـ ــه مـ بـ

ــازندگی و  ــا وعـــده سـ جمهـــوری هاشـــمی رفســـنجانی، یـــک دهـــه هـــم بـ

ــا آواره  ــرای میلیون هـ ــکن بـ ــن مسـ ــگ زده و تامیـ ــتآن های جنـ ــی اسـ آبادانـ

ـــز  ـــت و نی ـــپ و راس ـــه چ ـــوم ب ـــاح موس ـــاب های دو جن ـــویه حس ـــگ و تس جن

ـــد  ـــم بع ـــت. رژی ـــور گذش ـــارج از کش ـــل و خ ـــیون در داخ ـــربان اپوزیس ـــرور ره ت

از دو دهـــه هنـــوز همـــه تقصیرهـــا را پـــای رژیـــم طاغـــوت و جنـــگ هشـــت 

ــت  ــورد ملـ ــه خـ ــت و بـ ــه می نوشـ ــتکبار در منطقـ ــه های اسـ ــاله و نقشـ سـ

مـــی داد. امـــا در خفـــا مشـــغول پـــروژه اصلـــی خمینـــی و نظامـــش یعنـــی 

ـــار  ـــن ب ـــت، ای ـــروش نف ـــگ و ف ـــدن از جن ـــارغ ش ـــا ف ـــد. ب ـــاب بودن ـــدور انق ص

ـــت  ـــای هنگف ـــاب و رصف هزینه ه ـــدور انق ـــر ص ـــرتی پیگی ـــال بیش ـــراغ ب ـــا ف ب

بـــرای حزب اللـــه لبنـــان، جنبـــش امـــل لبنـــان، تاســـیس حـــامس بعنـــوان 

ــیس  ــز تاسـ ــات( و نیـ ــارس عرفـ ــطین )یـ ــش فلسـ ــش آزادیبخـ ــب جنبـ رقیـ

جنبـــش جهـــاد اســـامی و دســـت انـــدازی در مســـاله فلســـطین و ایجـــاد بـــن 

بســـت در مذاکـــرات بیـــن ارسائیـــل و فلســـطینیان و شـــعله ور کـــردن قیـــام 

ـــد  ـــغول متهی ـــز مش ـــور نی ـــود و در رشق کش ـــغول ب ـــه مش ـــه انتفاض ـــوم ب موس

ــور داخلـــی آن  ــتان و دخالـــت در امـ ــادی افغانسـ ــدارک گروه هـــای جهـ و تـ

ـــزب  ـــک ح ـــتان ی ـــود. در تاجیکس ـــی ب ـــی در پ ـــای پ ـــاد بحرآن ه ـــور و ایج کش

ـــد  ـــیس بع ـــازه تاس ـــتم ت ـــاغ سیس ـــوی دم ـــرا م ـــد و آن ـــکیل دادن ـــامی تش اس

از فروپاشـــی شـــوروی کـــرده بودنـــد در همـــه کشـــورهایی کـــه اقلیت هـــای 

ــتان  ــتان و پاکسـ ــد در هندوسـ ــت می کردنـ ــتند دخالـ ــب داشـ ــیعه مذهـ شـ

ـــنی ها  ـــک س ـــه تحری ـــدام ب ـــم اق ـــت رژی ـــورد حامی ـــیعیان م ـــمیر، ش ـــژه کش بوی

ــد. ــی می کردنـ ــن در آن نواحـ ــای خونیـ ــا و ترورهـ ــه جنگ هـ و در نتیجـ

ـــا پـــای  دو دهـــه گذشـــته بـــود هنـــوز مـــردم هیـــچ مثـــره ای از انقابـــی کـــه ت
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ــنگین  ــایه سـ ــد. سـ ــاهده منی کردنـ ــد مشـ ــه داده بودنـ ــان برایـــش هزینـ جـ

یـــاس و ناامیـــدی مـــردم و نیـــز دخالت هـــای بی مـــورد رژیـــم در کشـــورهای 

ـــرده  ـــی ک ـــر بزرگ ـــه خط ـــان را متوج ـــم جهانی ـــران و ه ـــردم ای ـــم م ـــه، ه منطق

بودنـــد مخصوصـــا کـــه کشـــورهای اروپایـــی بعـــد از تـــرور دکـــرت صـــادق 

رشفکنـــدی در آملـــان و نیـــز محکومیـــت رسان رژیـــم در دادگاه آملـــان، 

ــه از  ــورهای منطقـ ــه کشـ ــد، همـ ــده بودنـ ــران فراخوانـ ــان را از ایـ سفرای شـ

ـــرداد  ـــات دوم خ ـــذا در انتخاب ـــد. ل ـــده بودن ـــت ش ـــار وحش ـــم دچ ـــات رژی اقدام

ـــا روی کار آمـــدن فـــردی کمـــرت شـــناخته شـــده بنـــام محمـــد خامتـــی  ١3٧6 ب

ـــف  ـــاد مخال ـــده ب ـــر زن ـــی ب ـــور مبن ـــل کش ـــش در داخ ـــردم فریب ـــعارهای م و ش

مـــن و در بعـــد خارجـــی هـــم شـــعار پـــر طمطـــراق »گفتگـــوی متدن هـــا«، 

ورق مجـــددا بـــه نفـــع رژیـــم برگشـــت. اروپائیـــان سفرای شـــان را بـــه 

ـــران  ـــرتده ای ـــازار گس ـــد و ب ـــط جدی ـــر رشای ـــتند و بخاط ـــیل داش ـــران گس ته

ـــن  ـــتند. در ای ـــم بس ـــای رژی ـــه جنایت ه ـــر هم ـــم ب ـــادی، چش ـــع اقتص و مناف

ـــات  ـــه انتخاب ـــون، ک ـــده قان ـــرا نش ـــل اج ـــک اص ـــد ی ـــور جدی ـــا رئیس جمه اثن

شـــوراهای شـــهر و روســـتا بـــود را، بـــه اجـــرا درآورد و بدلیـــل ناشـــناخته 

بـــودن ماهیـــت مـــردم فریـــب او اتفاقـــا در اولیـــن دور انتخابـــات شـــوراها، 

ـــابق  ـــای س ـــان )چپه ـــاح طلب ـــه اص ـــوم ب ـــی موس ـــکان خامت ـــداران و نزدی طرف

ـــد  ـــروان خـــط امـــام( اکریـــت قاطـــع را در کشـــور بدســـت آوردن ـــه پی موســـوم ب

ــاختار  ــگاه او را در سـ ــات جایـ ــی در انتخابـ ــی در پـ ــروزی پـ ــن دو پیـ و ایـ

ـــرد. ـــت ک ـــی تقوی ـــکار عموم ـــزد اف ـــت و ن حاکمی

مـــردم منتظـــر بودنـــد تـــا میـــوه رشکـــت در انتخابـــات و بـــه قـــدرت رســـاندن 

فـــرد مـــورد نظـــر خـــود در انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری و شـــوراهای شـــهر و 

روســـتا را بچیننـــد کـــه جنـــگ زرگـــری اصولگرا-اصاح طلـــب رشوع شـــد و بعـــد 

از دو دوره ریاســـت جمهوری و نیـــز پیـــروزی در اولیـــن انتخابـــات شـــوراها، 

ـــت  ـــی گف ـــراز رشمندگ ـــاح و اب ـــک متس ـــن اش ـــا ریخ ـــان کار ب ـــی در پای خامت

در طـــول هشـــت ســـال ریاســـت جمهوری او تدارکاتچـــی ای بیـــش نبـــوده و 

ـــب  ـــاح رقی ـــه جن ـــرد ک ـــام ک ـــته اع ـــم، رسبس ـــوراها ه ـــات ش ـــاب انتخاب در ب

ـــوده  ـــی ب ـــون اساس ـــده قان ـــل مان ـــل معط ـــن اص ـــرای ای ـــا و اج ـــف احی مخال
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ــده اند و  ــا شـ ــق وعده هـ ــع تحقـ ــد و مانـ ــدازی کردنـ ــنگ انـ ــا سـ ــذا آن هـ و لـ

ـــت. ـــردم ریخ ـــه م ـــت و روحی ـــب آب رسدی رو دس ـــن ترتی بدی

ـــدت  ـــردم بش ـــه م ـــد ک ـــه بودن ـــا، دریافت ـــپاه و امنیتی ه ـــخصا س ـــم، مش رژی

مخالف شـــان هســـتند، در عرصـــه جهانـــی هـــم دوســـتان و طرفدارانـــی ندارنـــد 

ـــت.  ـــی گرف ـــژاد گارد تهاجم ـــدی ن ـــل احم ـــردی مث ـــردن ف ـــود ک ـــا وارد گ ـــذا ب ل

احمـــدی نـــژاد هـــم بـــا ادا و اطوارهـــای پوپولیســـتی، ســـفرهای اســـتانی 

را رشوع کـــرد و گونـــی گونـــی پـــول نقـــد بـــا خـــود می بـــرد و بیـــن اقشـــار 

آســـیب پذیـــر و البتـــه ســـاده لـــوح توزیـــع می کـــرد و بـــا تصویـــب یارانـــه 

ماهانـــه ٤55٠٠ تومانـــی در صـــدد اغـــوا و فریـــب طیف هایـــی از مـــردم برآمـــد 

کـــه هنـــوز هـــم بعـــد از گذشـــت بیـــش از یـــک دهـــه و بـــا توجـــه بـــه تـــورم 

ـــش از  ـــدن بی ـــکار ش ـــام آور و از کار بی ـــای رسس ـــدی و گرانی ه ـــد درص چندص

ـــج هـــزار تومـــان اســـت کـــه  ـــه هـــامن چهـــل و پن نصـــف جمعیـــت کشـــور، یاران

احمدی نـــژاد مدعـــی  اســـت آنـــرا بـــزور از رسان و تصمیـــم گیـــران ارشافـــی 

ـــد. ـــت نامی ـــادم مل ـــود را خ ـــه و خ ـــردم گرفت ـــرای م ـــم، ب رژی

ـــت  ـــمس اس ـــن الش ـــر م ـــردم اظه ـــوم م ـــرای عم ـــه ب ـــم ک ـــی ه دوره روحان

ـــه  ـــس ک ـــامن ب ـــیادی  او ه ـــف ش ـــدارد در وص ـــی ن ـــح اضاف ـــه توضی ـــاز ب و نی

مـــردم نـــام »روبـــاه بنفـــش« را بـــر او گذاشـــته اند. فـــردی محافظـــه کار بـــا 

ـــم  ـــای رژی ـــان و بازیه ـــاح طلب ـــای اص ـــا ترفنده ـــه ب ـــاد ک ـــی زی ـــابقه امنیت س

توانســـت بـــر اریکـــە قـــدرت بنشـــیند، بـــه هیـــچ یـــک از وعده هایـــش هـــم 

عمـــل نکـــرد. اگـــر درد بـــی درمـــان کرونـــا و بنزیـــن ســـه هـــزار تومانـــی و 

ـــم،  ـــاال بیفزایی ـــه بلندب ـــن رزوم ـــر ای ـــاه 98 را ب ـــاه 96 و آبامن ـــات دی م اعرتاض

مثنـــوی هفتـــاد مـــن خواهـــد شـــد.

دوستان عزیز کورد!

ـــام  ـــد، ش ـــه ش ـــه آن پرداخت ـــاال ب ـــل در ب ـــه تفصی ـــه ب ـــه آنچ ـــف هم ـــا وص ب

عزیـــزان تحـــت ســـتم مضاعـــف رژیـــم بودیـــد چـــون »نـــه«ای کـــه امـــروزه 

مـــردم ســـایر مناطـــق ایـــران بـــه رژیـــم می گوینـــد، شـــام از هـــامن فـــردای 

ـــه آن  ـــم ب ـــی رژی ـــی و فرمایش ـــدم منایش ـــردن در رفران ـــت نک ـــا رشک ـــاب و ب انق

گفتیـــد کـــه اینهـــم یکـــی از افتخـــارات شـــام و رهـــربی فرزانـــه و فرهیختـــه 
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ـــود. ـــال ب ـــورد در آن س ـــق ک خل

ـــن رای  ـــودن و همچنی ـــورد ب ـــل ک ـــت بدلی ـــه دل گرف ـــام را ب ـــه ش ـــم کین رژی

ـــدان  ـــان فرزن ـــی را بج ـــت و خلخال ـــکار ننشس ـــذا بی ـــش، ل ـــه رفراندوم ـــدادن ب ن

ـــاران و  ـــا تیرب ـــورد را ی ـــن ک ـــن و مبارزی ـــر از فعالی ـــزاران نف ـــت و ه ـــام انداخ ش

ـــود،  ـــاد داده ب ـــوای جه ـــرای آن فت ـــی ب ـــه خمین ـــی ک ـــا در جنگ ـــرد ی ـــدام ک اع

ـــد  ـــتور دادن ـــد و دس ـــام آمدن ـــمرگه ش ـــدان پیش ـــگ فرزن ـــه جن ـــرد. ب ـــام ک قتل ع

ـــد.  ـــا درنیاورن ـــن از پ ـــد، پوتی ـــک رسه نکنن ـــتان را ی ـــام کوردس ـــورش و قی ـــا ش ت

خمینـــی، بنـــی صـــدر، رفســـنجانی، خامنـــه ای، چمـــران، صیـــاد شـــیرازی، 

ســـپاه جنایتـــکار پاســـداران در حـــق دخـــرتان و پـــرسان معصـــوم و آزادیخـــواه 

شـــام، مرتکـــب جنایـــت در حـــق برشیـــت شـــدند. حکـــم جهـــاد را اســـام 

بـــرای کفـــار پیشـــنهاد کـــرده اســـت، خمینـــی شـــام را کافـــر می دانســـت و 

ـــات  ـــدارک جنای ـــناد و م ـــه اس ـــت. هم ـــود اس ـــوز موج ـــخنان او هن ـــوی س ویدئ

ـــود دارد. ـــام وج ـــه ش ـــدی علی ـــم آخون رژی

ـــد  ـــا آهـــن بری ـــد ب ـــر گذاشـــت و گفـــت، آهـــن را بای ـــا را از اینهـــم فرات ـــم پ رژی

ـــه  ـــه اصطـــاح رسان عشـــایر، آن هـــا را ب ـــع و فریـــب عـــده ای از ب ـــا تطمی ـــذا ب ل

ـــه  ـــورد ب ـــت ک ـــا دس ـــورد را ب ـــتاد. ک ـــام فرس ـــمرگان ش ـــلحانه پیش ـــگ مس جن

ـــت. ـــتان کاش ـــدان کوردس ـــن فرزن ـــرت را بی ـــه و نف ـــم کین ـــن داد و تخ کش

ــق  ــی مناطـ ــوز در برخـ ــا هنـ ــت مـ ــم ملـ ــه نخواهیـ ــم چـ ــه بخواهیـ چـ

ـــه ایـــل و عشـــیره و طایفـــه اســـت و بشـــدت باورمنـــد بـــە  روســـتایی وابســـتە ب

ـــئولین  ـــم و مس ـــرای رسان رژی ـــن کار را ب ـــت و ای ـــش اس ـــب خوی ـــن و مذه دی

ـــتخدام  ـــایر و اس ـــع رسان عش ـــا تطمی ـــون ب ـــد چ ـــانرت می کن ـــا آس ـــی آن ه محل

ـــمت  ـــه س ـــی منطق ـــکار عموم ـــه اف ـــد ب ـــعی میکن ـــش س ـــدار خوی ـــای طرف ماه

ـــد. ـــیج کن ـــود بس ـــع خ ـــه نف ـــد و ب ـــو بده و س

امـــا ایـــن بـــار همـــه بـــا هـــم بـــرای احـــرتام بـــه خـــون بناحـــق ریختـــه 

ــون  ــمرگه، خـ ــزاران پیشـ ــده هـ ــه شـ ــق ریختـ ــون بناحـ ــرب، خـ ــزاران کولـ هـ

بـــه ناحـــق ریختـــه شـــده زندانیـــان سیاســـی، بـــه احـــرتام حـــق و حقـــوق 

ــب  ــته، فریـ ــال گذشـ ــل و دو سـ ــول چهـ ــده مان در طـ ــع شـ ــق تضییـ بناحـ

انتخابـــات فرمایشـــی و منایشـــی رژیـــم بـــرای انتخـــاب رییس جمهـــوری 

رژیم پا را از اینهم 

فراتر گذاشت 

و گفت، آهن را 

باید با آهن برید 

لذا با تطمیع و 

فریب عده ای از 

به اصطالح رسان 

عشایر، آن ها را به 

جنگ مسلحانه 

پیشمرگان شام 

فرستاد. کورد 

را با دست کورد 

به کشنت داد و 

تخم کینه و نفرت 

را بین فرزندان 

کوردستان کاشت
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ـــت  ـــتا، رشک ـــهر و روس ـــوراهای ش ـــی ش ـــات محل ـــا در انتخاب ـــر، مخصوص دیگ

منی کنیـــم و آنـــرا تحریـــم و بایکـــوت می کنیـــم. انتخابـــات ١٤٠٠ رژیـــم 

را تبدیـــل بـــه مبـــارزە علیـــە جمهـــوری اســـامی می کنیـــم چـــون اعتقـــاد 

راســـخ داریـــم تـــا زمانیکـــه جمهـــوری جهـــل و جنایـــت، جمهـــوری تـــرور 

و وحشـــت رسکار باشـــد هیـــچ یـــک از حقـــوق ملتـــامن محقـــق منی شـــود 

ــتان روی  ــای کوردسـ ــایر بخش هـ ــا در سـ ــرادران مـ ــران و بـ ــی خواهـ و حتـ

ـــان و  ـــخصیت خودم ـــه ش ـــرتام ب ـــرای اح ـــد. ب ـــد دی ـــایش نخواهن ـــت و آس امنی

ـــای رای  ـــای صندوق ه ـــامن پ ـــت ملت ـــه رسنوش ـــبت ب ـــامن نس ـــز ادای دین نی

حـــارض منی شـــویم.
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رژیـــم ضدبـــرشی جمهـــوری اســـامی ایـــران از بـــدو تأســـیس تـــا بـــە 

امـــروز بـــا بـــە ســـخرە گرفـــن شـــعور مـــردم و کشـــاندن آن هـــا بـــا انـــواع 

ترفندهـــا بـــە پـــای صندوق هـــای رای همـــوارە در صـــدد مرشوعیـــت 

بخشـــیدن بـــە نظـــام قـــرون وســـطائی اش بـــودە و بـــرای ایـــن دورە از 

ــان آن  ــذاری همزمـ ــا برگـ ــو بـ ــک سـ ــز از یـ ــت جمهوری نیـ ــات ریاسـ انتخابـ

بـــا انتخابـــات شـــورای شـــهر و روســـتا و از ســـوی دیگـــر بـــا کوبیـــدن در 

ـــە  ـــت ک ـــر آن اس ـــا، ب ـــت نامزده ـــوە دادن رقاب ـــی جل ـــرای واقع ـــا ب ـــوق و کرن ب

ــذ رای،  ــب بازی اخـ ــای خیمه شـ ــای صندوق هـ ــە پـ ــردم بـ ــاندن مـ ــا کشـ بـ

ـــم  ـــیلە، ه ـــن وس ـــا بدی ـــیدە ت ـــان کش ـــە رخ جهانی ـــود را ب ـــت کاذب خ مرشوعی

ــردم  ــیدن مـ ــر کشـ ــە تصویـ ــا بـ ــم  بـ ــد و هـ ــارهای بین املللـــی بکاهـ از فشـ

در پیونـــد بـــا ایدئولـــوژ ی اش، بـــە نیروهـــای اپوزســـیون نشـــان دهـــد کـــە 

ـــت  ـــن واقعی ـــت. لیک ـــوردار اس ـــەناپذیری برخ ـــی و خدش ـــدار کاف ـــوز از اقت هن

ایـــن اســـت کـــە رژیـــم توتالیـــرت آخونـــدی نـــە تنهـــا قـــادر بـــە برگـــذاری 

تحریم انتخابات و رساشیبی سقوط

علی  منظمی
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انتخابات هـــای دمکراتیـــک و آزاد نیســـت، بلکـــە از معـــدود رژیم هـــای قـــرن 

ــت  ــەی تحـ ــت آزادی در جامعـ ــر کلیـ ــتە بـ ــە توانسـ ــت کـ ــت ویکم اسـ بیسـ

اســـارتش، خـــط بطـــان کشـــیدە و جامعـــە را از آزادی هـــای فـــردی و جمعـــی، 

بطـــور کامـــل محـــروم منایـــد.

رژیـــم آخونـــدی متـــام افـــراد و گروه هـــای خـــارج از دایـــرەی ایدئولـــوژی اش 

ـــداد  ـــات قلم ـــوری در انتخاب ـــق کاندیدات ـــت و ح ـــد مرشوعی ـــرف و فاق را منح

ــا افـــرادی می تواننـــد کاندیـــد شـــوند کـــە از قبـــل کلیـــەی  می کنـــد و تنهـ

وابســـتگی های مرتبـــط خـــود بـــا جامعـــە و خویشـــاوندان را از دســـت دادە 

ـــت  ـــم فعالی ـــرای اهـــداف رژی ـــا ب ـــە تنه ـــرد شـــدە باشـــند ک ـــان ذرەای و ُخ و چن

ـــای  ـــات و جنبەه ـــی خصوصی ـــد متام ـــل بای ـــخاص از قب ـــه اش ـــد. اینگون کنن

ــر  ــاط بـ ــە ارتبـ ــودە و از درک هرگونـ ــم منـ ــدای رژیـ ــش را فـ ــانی خویـ انسـ

مبنـــای ادراکات انســـانیو عاجـــز باشـــند تـــا آنگونـــە کـــە رژیـــم انتظـــارش 

را دارد، همچـــون وســـیلەای بـــرای پیشـــربد اهدافـــش ســـکان قـــدرت را در 

ـــد. ـــت بگیرن دس

ــوان  ــان می تـ ــا و سوابقشـ ــامی کاندیداتورهـ ــە اسـ ــذرا بـ ــی گـ ــا نگاهـ بـ

ـــونت  ـــری خش ـــر بکارگی ـــل و اوام ـــراد عوام ـــن اف ـــە ای ـــت ک ـــهولت دریاف ـــە س ب

ـــل اردەی  ـــم و تحمی ـــت از رسان رژی ـــکوت، اطاع ـــە س ـــردم ب ـــردن م در وادار ک

ـــرد.  ـــد ک ـــردە و نخواهن ـــی نک ـــی کوتاه ـــچ جنایت ـــام هی ـــردم از انج ـــر م ـــا ب آن ه

ــار  ــا برگـــذاری انتخابـــات می خواهـــد بـــر چهـــرەی کریـــە انحصـ رژیـــم بـ

قـــدرت، ترویـــج تروریســـم و ایجـــاد رعـــب و وحشـــت در جامعـــە ماســـک 

ـــتە  ـــش برخاس ـــکار و اعامل ـــە اف ـــد ک ـــود منای ـــاالری زدە و وامن ـــە مردم س موج

ـــن  ـــد در ای ـــات می توانن ـــم انتخاب ـــا تحری ـــردم ب ـــا م ـــت. ام ـــردم اس از ارادەی م

لحظـــەی رسنوشـــت ســـاز کـــە رژیـــم اعتبـــار بین اللملـــی اش را از دســـت 

دادە، مرشوعیـــت آنـــرا بـــرای همیشـــە از آن ســـلب منـــودە  و بـــر آن مهـــر 

ـــد. ـــد« بزن ـــل ش »باط

ــا  ــل کامـ ــر دالیـ ــات بـ ــم انتخابـ ــرای تحریـ ــردم بـ ــا از مـ ــت مـ خواسـ

بی طرفانـــە و آبژکتیـــو اســـتوار اســـت:

١- سیاســـت های رژیـــم در متـــام عرصەهـــای سیاســـی، فرهنگـــی، 
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اقتصـــادی و... در ارتبـــاط بـــا شـــهروندان بـــە گونـــەای بـــودە کـــە متامـــی 

گروه هـــای متنـــوع ملـــی، اتنیکـــی، دینـــی و زبانـــی را تحـــت فشـــار قـــرار 

دادە و در همرنـــگ ســـازی آن هـــا بـــا ایدئولـــوژی رژیـــم، بی وقفـــە جریـــان 

داشـــتە اســـت.

٢- سیاســـت های رژیـــم در جهـــت هویت زدایـــی از مـــردم و تعویـــض 

هویـــت واقعـــی آن هـــا بـــا یـــک هویـــت ســـازگار بـــا اســـام »خمینیســـتی« 

بـــودە و ایرانیـــان را از خـــود بیگانـــە منـــودە اســـت.

3- بـــا بـــە جریـــان انداخـــن »انقـــاب فرهنگـــی« و برجســـتەکردن دروغیـــن 

»تهاجـــم فرهنگـــی«، از شـــکوفایی و رشـــد فرهنگـــی مردمـــان ایـــران جلوگیـــری 

منـــودە و آن هـــا را از کســـب علـــوم واقعـــی بـــە دور نگەداشـــتە اســـت.

ـــە  ـــی را ب ـــر طبیع ـــع و ذغای ـــی از مناب ـــوری غن ـــادی کش ـــر اقتص ٤- از نظ

ـــە  ـــوری ک ـــە ط ـــودە ب ـــدل من ـــان مب ـــورهای جه ـــن کش ـــی از عقب ماندەتری یک

اکـــر هم وطنـــان بـــە نـــان شـــب محتاج انـــد و در نتیجـــەی سیاســـت های 

ضدمردمـــی، فقـــر و فاکـــت فراگیـــر شـــدە و کرامـــت انســـانی را از جامعـــە 

ـــت. زدودە اس

ـــتم  ـــت س ـــل تح ـــان، مل ـــرای زن ـــانی ب ـــق انس ـــدن ح ـــل ش ـــا قائ ـــم ب 5- رژی

ـــردە  ـــت ک ـــختی مخالف ـــە س ـــرە ب ـــی و غی ـــوع دین ـــای متن ـــر گروه ه ـــران و دیگ ای

ـــە  ـــد ک ـــامل می کن ـــرتدە اع ـــان گس ـــی، چن ـــادی باورنکردن ـــض را در ابع و تبعی

ـــت. ـــە زدودە اس ـــانی را از جامع ـــای واالی انس ـــاق و ارزش ه اخ

ــارکت  ــامت مشـ ــاذ تصمیـ ــت گذاری و اتخـ ــانی در سیاسـ ــا کسـ 6- تنهـ

ـــدەاند و از  ـــل ش ـــم ح ـــتم رژی ـــی در سیس ـــی و اخاق ـــر روح ـــە از نظ ـــد ک دارن

درک خواســـتەها و احتیاجـــات مـــردم عاجزنـــد.

٧- رسان رژیـــم، فرماندەهـــان و گرداننـــدگان دســـتگاه های رسکوبگـــر 

ــکنجەگران  ـــان و شـ ــن آدمکش ــت گرفـ ــە خدمـ ــا بـ ــە بـ ـــتند کـ ــم هس رژیـ

ـــکنجە  ـــن ش ـــکل ممک ـــن ش ـــە فجیع تری ـــت را ب ـــردان مملک ـــان و م ـــان، زن جوان

ــد. ــدام می کننـ ــا اعـ و یـ

ـــدد  ـــات در ص ـــش انتخاب ـــا منای ـــی ب ـــد گاه ـــر از چن ـــدی ه ـــم آخون 8- رژی

ـــد  ـــی می خواه ـــکار عموم ـــن اف ـــان واداش ـــە هیج ـــامد و ب ـــد و اعت ـــاد امی ایج
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بـــا پذیـــرش ریســـک، مرشوعیـــت خـــود را محـــک زدە و وامنـــود منایـــد کـــە 

هنـــوز از پایـــگاه مردمـــی و مرشوعیـــت برخـــوردار اســـت. رژیـــم بـــا بـــازی 

ـــردم  ـــە م ـــت ک ـــال اس ـــش از ٢٤ س ـــل بی ـــان، حداق ـــان و اصولگرای ـــاح طلب اص

ـــا  ـــد، قطع ـــر کن ـــزی تغیی ـــود چی ـــرار ب ـــر ق ـــت. اگ ـــتە اس ـــور را رسکار گذاش کش

ـــادی در  ـــای زی ـــە چیزه ـــرد. البت ـــر می ک ـــال تغیی ـــن ٢٤ س ـــرض ای ـــد در ع بای

ـــد. ـــر کردەان ـــط تغیی ـــدن رشای ـــر ش ـــی و بدت ـــت منف جه

البتـــە می تـــوان بـــرای تشـــویق بـــە عـــدم رشکـــت در انتخابـــات صدهـــا 

ـــش از  ـــد بخ ـــەای امی ـــن نتیج ـــرای گرف ـــردم ب ـــرد. م ـــە ک ـــدرک ارائ ـــل و م دلی

ـــە  ـــیدە ک ـــان آن رس ـــن زم ـــت. لیک ـــودە اس ـــا را آزم ـــا و روش ه ـــی راه ه ـــم، خیل رژی

یـــک صـــدا، بـــا تحریـــم انتخابـــات رژیـــم را در نـــزد افـــکار عمومـــی در جهـــان و 

ـــم  ـــە رژی ـــر ب ـــی اگ ـــن روش ـــا چنی ـــم. قطع ـــی کنی ـــور مرشوعیت زدای ـــل کش داخ

جمهـــوری اســـامی پایـــان هـــم ندهـــد، آن را چنـــان در رساشـــیبی ســـقوط 

قـــرار خواهـــد داد کـــە برگشـــت ناپذیر باشـــد.
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لـــە چەنـــد مانگـــی داهاتـــوودا کۆمـــاری ئیســـامی بـــە هەڵبژاردنەکانـــی 

ســـەرکۆماریی و شـــۆرای گونـــد و شـــارەکان قۆناغێکی تـــر لـــە ژیانـــی 

ــامی  ــاری ئیسـ ــر کۆمـ ــە واتایەکی تـ ــوون دەکات. بـ ــۆی ئەزمـ ــیی خـ سیاسـ

دەیـــەوێ ســـیامیەک ســـاز بکاتـــەوە، کـــە سیســـتمی سیاســـیی لـــە ئێـــران 

لـــە فۆرمـــی ئاســـاییی خۆیـــی بەردەوامـــە و هەڵبـــژاردن وەک کەرەســـەیەکی 

ســـەرەکیی ئـــەم سیســـتمە خەریکـــە کاری ئاســـاییی خـــۆی دەکات و لـــەو 

ڕێگـــەوە جـــۆری پەیوەندییەکانـــی خـــۆی لەگـــەڵ کۆمەڵـــگا رێـــک دەخـــات 

ـــی،  ـــتمی سیاس ـــی سیس ـــە دەرکەوتن ـــیامیە ل ـــەم س ـــەوە. ئ ـــی دەخات ـــان ڕێک ی

ســـیامیەکی بـــاوە تاکـــوو لـــەو ڕێگـــەوە پەیوەنـــدی خـــۆی لەگـــەڵ کۆمەڵـــگا 

ـــی  ـــە پانتای ـــەوەی ک ـــۆ ئ ـــەیەکە ب ـــدا کەرەس ـــان کات ـــە هەم ـــدات و ل ـــان ب پێش

ــایی  ــی ئاسـ ــگای جیهانـ ــۆ کۆمەڵـ ــۆی بـ ــۆ و دەرەوەی خـ ــیی نێوخـ سیاسـ

پێشـــان بـــدات.

کۆمەڵـــگای خۆرهەاڵتـــی واڵت یەکێـــک لـــەو کۆمەڵگایانـــەی کـــە بـــە 

ڕاسان و هەڵبژاردن

وریا کوردی
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شـــێوەی نەخـــوازراو بـــەردەوام ڕووبـــەڕووی ئـــەم پرســـیارە دەبێتـــەوە کـــە چـــی 

ـــە  ـــی دێموکراتیک ـــژاردن مکانیزمێک ـــدا هەڵب ـــە ئەساس ـــکات؟ ل ـــژاردن ب ـــە هەڵب ل

ـــەن.  ـــش بک ـــەوە بەشـــداری سیاســـیی خـــۆی منای ـــەو ڕێگ ـــوو ل ـــک تاک ـــۆ خەڵ ب

بـــە واتایـــەک هێـــزی خۆیـــی پێشـــان بـــدات. بـــەاڵم گرفتەکـــە ئەوەیـــە کـــە 

ـــت.  ـــای هەبێ ـــی وات ـــان نەبوون ـــژاردن ی ـــوو هەڵب ـــە تاک ـــەک نیی ـــرەدا بژاردەی لێ

بەڵکـــوو ژینگەیەکـــی ســـەپێرناو و دۆخێکـــی نەخـــوازراو هەیـــە. 

لـــە ژینگـــەی ســـەپێرناودا هاوواڵتـــی دەکەوێتـــەوە پانتایەکـــی داگیرکـــراوەوە 

ــۆ  ــە دەنـــگ بـ ــار دەکرێـــت کـ ــوازراودا هاوواڵتـــی ناچـ ــە ژینگـــەی نەخـ و لـ

نەخوازراوەکـــە بـــدات، بەپێچەوانـــەی ویســـتی خـــۆی. بەگشـــتی ئـــەم 

پرۆســـەیە بـــە درێژایـــی ژیانـــی دەوڵەتـــی ئێرانـــی و لـــە ئەمـــڕۆدا کۆمـــاری 

ئیســـامی، ملمانێـــی کۆمەڵـــگای خۆرهـــەاڵت لەگەڵیانـــدا بـــەردەوام بـــووە. 

هەرچەنـــد لـــە هێنـــدێ وێســـتگەدا کۆمەڵـــگای خۆرهـــەاڵت هەوڵـــی داوە کـــە لـــە 

ـــوازراودا  ـــی نەخ ـــە دۆخ ـــەپێرناو، ل ـــەی س ـــی ژینگ ـــۆ البردن ـــا ب ـــی توان نەبوون

ــەپێرناو  ــتمی سـ ــە سیسـ ــەک کـ ــە هەرچییـ ــە کـ ــەو مانایـ ــکات. بـ ــە بـ گەمـ

ـــی  ـــە ڕێفراندۆم ـــگ ب ـــە دەن ـــۆ منوون ـــکات. ب ـــار ب ـــەی ڕەفت ـــەوێ پێچەوانەک دەی

ـــرادەی و  ـــی ئی ـــە نوێنەرایەت ـــک ک ـــەر کاراکرتێ ـــادات، ه ـــامی ن ـــاری ئیس کۆم

ـــەدات  ـــێ ن ـــی پ ـــکات، دەنگ ـــامی-ئێرانی ب ـــاری ئیس ـــەروەری کۆم ـــاری س گوت

ـــەری  ـــان ڕەکاب ـــار ی ـــە وەک نەی ـــێک دەدات ک ـــە کەس ـــی ب ـــەی دەنگ و پێچەوانەک

ئـــەو سیســـتمە نـــاو دەردەکات. هـــۆکاری ئـــەم ملمانێیـــە دەگەڕێتـــەوە بـــۆ 

ئـــەوەی کـــە کوردســـتانیان خۆیـــان بـــە خاوەنـــی پرســـەکە نازانـــن، بەڵکـــوو بـــە 

ســـەپاو و نەخـــوازراو هەژمـــاری دەکـــەن. 

ـــە،  ـــە بەردەوام ـــن دەیەی ـــە چەندی ـــر ل ـــۆ زیات ـــە ب ـــەم ملمانێی ـــاڵ ئ بەهەرح

ــان  ــەی ڕاسـ ــە کایـ ــە هاتنـ ــە بـ ــە کـ ــیارەکە ئەوەیـ ــتادا پرسـ ــە ئێسـ ــەاڵم لـ بـ

ـــەم  ـــەوی ئ ـــێ جڵ ـــۆ دەب ـــەوە؟ ئاخ ـــە ببین ـــەم دۆخ ـــگاری ئ ـــێ بەرەن ـــۆن دەب چ

ــوازراو  ــی نەخـ ــەپێرناو و دۆخـ ــەی سـ ــی ژینگـ ــە مکانیزمـ ــان لـ ــە دیسـ پرسـ

خوێندنـــەوەی لەســـەر بکەیـــن یـــان پێویســـتە بـــە دیدیکـــی تـــر ســـەیری 

بکەیـــن؟ بـــەو مانایـــە کـــە واتایەکـــی ڕاســـان ئاســـایی پـــێ بدەیـــن و لـــەو 

دەالقـــەوە جـــۆری ڕووبەڕووبوونـــەوە لەگـــەڵ ئـــەم بابەتـــە دەسنیشـــان بکەیـــن؟
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ــاوڕ  ــە ئـ ــت دەکات کـ ــەرەتا پێویسـ ــانە سـ ــەم پرسـ ــەوەی ئـ ــۆ واڵمدانـ بـ

ــە ڕوون  ــونگەوە بابەتەکـ ــەو سـ ــان لـ ــەوە، پاشـ ــان بدەینـ ــودی ڕاسـ ــە خـ لـ

ــێوە  ــەم شـ ــن بـ ــەرەتاییدا، دەتوانیـ ــە بۆچوونێکـــی سـ ــەەوە. بـــەاڵم لـ بکەینـ

خوێندنـــەوە بـــۆ بابەتەکـــە بکەیـــن. هەڵبـــژاردن لـــە چوارچێـــوەی کۆمـــاری 

ئیســـامیدا کەرەســـەیەکی دێموکراتیـــک نییـــە، بەڵکـــوو مکانیـــزم یـــان 

دەســـپێکێک بـــووە بـــۆ ئاســـاییکردنەوەی دەســـەاڵتی سیاســـی، بـــەو 

ـــۆ  ـــتنێکە ب ـــدا رێکخس ـــی خۆی ـــە ئەساس ـــد ل ـــژاردن هەرچەن ـــە هەڵب ـــە ک مانای

دیاریکردنـــی چوارچێوەیـــەک کـــە تێیـــدا هاوواڵتییـــان جـــۆری بەشـــداریی 

خۆیـــان بـــە ئەنجـــام بگەیەنێنـــن، بـــەاڵم فۆرمـــی ئـــەم بەشـــدارییە لـــە واڵتانـــی 

دێموکراتیـــک و نادێموکراتیکـــدا جیـــاوازە. بـــەو واتایـــە کـــە هەڵبـــژاردن کـــە 

ـــری  ـــی زیات ـــۆ جێگیرکردن ـــە کەرەســـەیەک ب ـــت، دەبێت ـــک بێ ـــێ پرســـی خەڵ دەب

ـــە واڵتگەلێـــک وەک  ـــە ل ـــری. بۆی ـــان ئاســـاییکردنەوەی زیات نیزامـــی سیاســـی ی

ئێـــران ئـــەم کەرەســـە دەبێتـــە ئامرازێـــک بەدەســـتی دەســـەاڵتی زاڵ تاکـــوو 

لـــەو ڕێگـــەوە بوونـــی خۆیـــی ئاســـایی بکاتـــەوە. ئاســـاییبوونەکە لـــە نۆرمێکـــی 

ـــکات  ـــە بەهایەکـــی ئاســـایی تاکـــوو هاوواڵتـــی وا هەســـت ب نامـــۆوە دەکرێـــت ب

ــی  ــداریی سیاسـ ــەی بەشـ ــی ڕاڤـ ــاییدا خەریکـ ــی ئاسـ ــە گۆڕەپانێکـ ــە لـ کـ

ـــەرە  ـــوازراو بەرەب ـــی نەخ ـــەپێرناو و دۆخ ـــەی س ـــی ژینگ ـــە ڕەنگ ـــی. بۆی خۆیەت

ســـیام ناشـــیرینەکەی خـــۆی لـــە دەســـت دەدا یـــان کەمڕەنـــگ دەبێتـــەوە و 

ئیـــرت وەک ڕاســـتییەک دەردەکەوێـــت. 

ڕاسان

ـــەوە وەر  ـــە بەرەنگاریی ـــی ل ـــی خۆی ـــە فکرییەکان ـــە ژینگ ـــە ک ـــان گوتارێک ڕاس

دەگرێـــت. بـــەو مانایـــە کـــە دۆخـــی هەنووکەیـــی پێـــی ناڕەوایـــە و ژینگـــەی 

ـــە  ـــوازراو پێناس ـــە نەخ ـــەاڵت ب ـــگای خۆره ـــی کۆمەڵ ـــاک و کۆمەڵەکان ـــی ت ژیان

ـــت و  ـــازی ببێ ـــی دەرب ـــی هەنووکەی ـــە دۆخ ـــەوێ ل ـــر دەی دەکات. بەواتایەکی ت

ژینگەیەکـــی ویســـرتاو بـــۆ خۆرهـــەاڵت بەرهـــەم بنێـــت. لـــەم پرۆســـەیەدا هەمـــوو 

ـــەوە ڕەت  ـــی ناچاریی ـــە حاڵەت ـــتانیان بخات ـــە کوردس ـــەاڵتێک ک ـــنە دەس چەش

ـــە  ـــە ک ـــەم دۆخەی ـــوون ل ـــە ئاودیوب ـــێ دەدات ک ـــان پ ـــەو پەیامەی ـــەوە و ئ دەکات
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ـــەم ســـونگەوەیە  دەبـــێ پێوانـــەی هەمـــوو ئەندێشـــەو و کـــرداری ئێمـــە بێـــت. ل

کـــە بەرەنـــگاری هەمـــوو چەشـــنە ژینگەیەکـــی ســـەپێرناو و دۆخـــی نەخـــوازراو 

دەکاتـــە ئامانـــج. تاکـــوو ئیرادەیـــەک بەرهـــەم بێنێـــت کـــە کوردســـتانیان چ 

ـــەدەن و  ـــار ن ـــان بڕی ـــرادەی خۆی ـــە دەرەوەی ئی ـــگا ل ـــاک و چ وەک کۆمەڵ وەک ت

ـــک. ـــان ئامرازێ ـــە ی ـــەک کەرەس ـــت ن ـــک بێ ـــییان وەک ئامانجێ ـــداری سیاس بەش

ـــان ڕوون  ـــن، بۆم ـــااڵنەدا بکەی ـــەم س ـــان ل ـــردووی ڕاس ـــەیری ڕاب ـــەر س ئەگ

ــووە، ئەویـــش  ــە پێـــش گرتـ ــی لـ ــان خەتێکـــی ئەساسـ ــە ڕاسـ ــەوە کـ دەبێتـ

ــە خۆرهەاڵتـــی واڵت.  ــاییبوونەویەکە لـ ــوو جـــۆری ئاسـ ڕەتکردنـــەوەی هەمـ

ـــە داگیرکارییـــە کـــە پرســـی کـــورد  ـــە ئاســـاییبوونەوە، ئـــەو دۆخـــە ل مەبەســـت ل

ـــە الی  ـــە ل ـــە ک ـــەو مانای ـــەن. ب ـــی دەک ـــتان ئەزموون ـــی کوردس ـــی تاکەکان و ژیان

ـــە.  ـــایی نیی ـــتانی ئاس ـــی کوردس ـــی تاک ـــە ژیان ـــتێک ل ـــچ ش ـــانییەکان هی ڕاس

ـــی  ـــە حاڵەت ـــە ل ـــەکان جۆرێک ـــی خۆرهەاڵتیی ـــی ژیان ـــوو بوارەکان ـــوو هەم بەڵک

ـــەی خـــۆی و  ـــە کۆیل ـــگای کوردســـتانی کردووەت ـــی و کۆمەڵ ـــە تاک نائاســـایی ک

ـــت.  ـــڕەو دەکرێ ـــتمەکەدا پەی ـــو سیس ـــە نێ ـــەوە ل ـــی توان ـــەوە جۆرەکان ـــەو ڕێگ ل

ــە  ــتێت، لـ ــە ڕادەوەسـ ــەم دۆخـ ــەر بـ ــان بەرانبـ ــن ڕاسـ ــک دەڵێـ ــە کاتێـ بۆیـ

ـــت.  ـــەر بگرێ ـــاییبوونەوەی داگیرک ـــەپۆلی ئاس ـــە ش ـــەر ب ـــەوێ ب ـــتیدا دەی ڕاس

چونکـــە هەمـــوو جـــۆرە دەســـەاڵتێک کـــە لـــە کوردســـتان پەیـــڕەو دەکرێـــت، 

ــەوە  ــەم توانـ ــن. ئـ ــەم دێنـ ــتانیان بەرهـ ــەوەی کوردسـ ــۆ توانـ ــە بـ مەودایەکـ

لـــە شـــێوەی نەرمەکەیـــدا دەتوانێـــت هەڵبژاردنـــە ویســـرتاوەکەی داگیرکـــەر 

ـــت و  ـــتەی بێ ـــی جەس ـــێ لەنێوبردن ـــەختەکەیدا دەتوان ـــێوە س ـــە ش ـــت و ل بێ

ـــگاری  ـــە بەرەن ـــوون ب ـــی ئاوێتەب ـــە ڕاســـتەوخۆ مەیل ـــی ترســـێک ک بەرهەمهێنان

بەرانبـــەر بـــە ئاســـاییبوونەوەی داگیرکـــەر الواز بـــکات. 

ــێوەی ڕەق  ــە شـ ــا بـ ــی تەنیـ ــوو بوارەکانـ ــان هەمـ ــرتەوە ڕاسـ ــە الیەکیـ لـ

نابینێـــت، بەڵکـــوو مەودایەکـــی گـــەورە بـــۆ سیاســـەتی نـــەرم دەهێلێتـــەوە. 

مەبەســـت لـــە سیاســـەتی نـــەرم ئـــەو جـــۆرە لـــە بەرەنگارییـــە کـــە تاکـــی 

ـــی  ـــەی بەرەنگاری ـــۆی ڕاڤ ـــەی خ ـــی ڕۆژان ـــاڵ ژیان ـــە پ ـــت ل ـــتانی بتوانێ کوردس

ـــمەرگەی  ـــت وەک پێش ـــاخدا دەتوانێ ـــی ش ـــەی خەبات ـــە منوون ـــکات. ل ـــۆی ب خ

شـــار دەرکەوێـــت و لـــە منوونـــەی بەرخۆدانـــی مەدەنیـــدا بـــە دوای داهێنانێـــک 
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بـــێ کـــە چـــۆن بـــە شـــێوەیەکی هێامیـــی و لـــە کـــردە گشـــتییەکاندا 

ـــەورۆز  ـــەو ن ـــوارەدا هەمـــوو ئ ـــەم ب ـــەوە. ل ئاســـاییبوونەوەی داگیرکـــەر ڕەت بکات

ـــەی  ـــە خان ـــان ل ـــەی هاوواڵتی ـــە تاک ـــاری تاک ـــدا ڕەفت ـــە تێیان ـــە ک و کەمپەینان

ــان  ــاوە یـ ــەم هێنـ ــان بەرهـ ــە بەرەنگارییـ ــک لـ ــتیدا جۆرێـ ــی گشـ ڕەفتارێکـ

توانیویانـــە کـــە وێنایەکـــی نیشـــتامنی پێـــی ببەخشـــن، دەتوانـــن نـــاو ببەیـــن. 

ـــەاڵم  ـــەرە، ب ـــی داگیرک ـــی دەرکردن ـــان ئامانج ـــە هەم ـــرەداش ئامانجەک ـــە لێ بۆی

لـــە فۆرمـــی نـــەرم و واتـــاداردا. 

ــی  ــەوارەی بەربەرەکانێـ ــە قـ ــەر لـ ــە داگیرکـ ــن بـ ــێوازەدا »نا«وتـ ــەم شـ لـ

ـــان  ـــوو هاوواڵتی ـــە هەم ـــۆی ک ـــە خ ـــک دەگرێت ـــێ و فۆرمێ ـــداری دەردەچ چەک

یـــان زۆربـــەی هاوواڵتیـــان لـــە توانایاندایـــە. هۆکارەکـــەی دەگەڕێتـــەوە بـــۆ 

ـــێ  ـــەوەی پ ـــەودای ئ ـــوازراو م ـــی نەخ ـــەپێرناو و دۆخ ـــەی س ـــە ژینگ ـــەوەی ک ئ

نـــادات کـــە ئەوپـــەڕی تواناییـــی خـــۆی کـــە دەرکردنـــی داگیرکـــەرە بـــەکار 

بێنێـــت. بۆیـــە پەنـــا دەباتـــە بـــەر بەرهەمهێنانـــی ئـــەو دەرفەتانـــە کـــە لـــە 

واتـــادا ڕووبەڕووبوونـــەوەی داگیرکـــەرە و لـــە کـــردەوەدا ڕەفتارێکـــی گشـــتین 

بـــۆ گەیاندنـــی هەمـــان پەیـــام. لێرەدایـــە کـــە ســـەنگەری شـــار پانتایەکـــی 

فراوانـــە کـــە لێوانلێـــوە لـــە بەرەنـــگاری و ڕاســـانە بەرانبـــەر بـــە ئاســـایبوونەوی 

ـــن و  ـــک دەب ـــە دای ـــدا ل ـــان تێی ـــن داهێن ـــە زۆرتری ـــی ک ـــان پانتای ـــەر. هەم داگیرک

زۆرتریـــن ملمانێـــی خۆیـــان منایـــش دەکـــەن. 

ـــن.  ـــان بگەی ـــی ڕاس ـــە واتاکان ـــەوەی ل ـــۆ ئ ـــن ب ـــە ئاماژەیەک ـــوو ئەمان هەم

هەمـــان ئـــەو واتایانـــە کـــە منونەیەکـــی دەتوانێـــت کۆســـااڵن بێـــت و 

ــەم  ــن. لـ ــار بـ ــمەرگەکانی شـ ــەورۆزەکان و پێشـ ــێ نـ منونەیەکیشـــی دەتوانـ

ســـونگەوەیە کـــە دەکـــرێ دەروازەیـــەک بکەینـــەوە بـــۆ چوونەنێـــو بابەتـــی 

ــژاردن.  هەڵبـ

هەڵبژاردن و ڕاسان

هەڵبـــژاردن لـــە ســـەرەتای هاتنەســـەرکاری کۆمـــاری ئیســـامی لـــە 

فـــۆرم و بـــواری جیـــاوازدا بوونیـــان هەبـــووە. ئـــەم ڕەوتـــە لـــە ڕێفراندۆمـــی 

ـــر  ـــرد و دوات ـــێ ک ـــتی پ ـــامی دەس ـــاری ئیس ـــە کۆم ـــن ب ـــا« وت ـــان »ن ـــەرێ« ی »ئ
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ـــە زۆر  ـــەم ڕەوت ـــپێکی ئ ـــان داوە. دەس ـــۆی پێش ـــدا خ ـــتگە جیاوازەکان ـــە وێس ل

ـــرێ و  ـــم دەگ ـــی بیچ ـــتمی سیاس ـــدا سیس ـــە تێ ـــەرەتایەک ک ـــا س ـــە. وات گرینگ

بەرەبـــەرە ڕێـــگا بـــۆ ئاســـاییبوونەوەی خـــۆی خـــۆش دەکات. ئـــەم وێســـتگەش 

ڕێفراندۆمـــە. لێرەدایـــە کـــە دۆخەکـــە لـــە خۆرهـــەاڵت لـــە ڕزگارییـــەوە بـــۆ 

ـــەوارەی کۆمـــاری ئیســـامی  ـــە ق ـــە ک ـــەوە. لێرەی ـــێ دەکات ـــرکاری دەســـت پ داگی

ڕێـــگای خـــۆی بـــۆ دابەزیـــن و داگیرکردنـــی کۆمەڵـــگا خـــۆش دەکات. بـــۆ 

ــۆ  ــان و بـ ــو کۆمەڵگاکەیـ ــە نێـ ــامی دادەبەزێتـ ــاری ئیسـ ــەکان، کۆمـ ئێرانییـ

ـــەوە  ـــردا دێنێت ـــی ت ـــە فۆرمێک ـــی ل ـــەاڵتی ئێران ـــامی دەس ـــاری ئیس ـــە کۆم ئێم

ـــکات. ـــر ب ـــێ داگی ـــتانی پ ـــەوەی کوردس ـــۆ ئ ب

ـــگاوەوە  ـــەم هەن ـــە یەک ـــە ل ـــە ک ـــەاڵت هەی ـــگای خۆره ـــەردا کۆمەڵ ـــە بەرانب ل

ـــوازراو  ـــی نەخ ـــراو و دۆخ ـــەی داگیرک ـــەوە و ژینگ ـــە دەبێت ـــگاری دۆخەک بەرەن

قەبـــووڵ نـــاکات. بۆیـــە دەنـــگ بـــە ڕێفرانـــدۆم نـــادات و ئاوێتـــەی گەمەکـــە 

کـــە  ڕوو  دەخاتـــە  خـــۆی  تێگەیشـــتنی  و  ڕاڤـــە  بەپێچەوانـــە  نابێـــت. 

پێشـــمەرجەکەی ڕەتکردنـــەوەی دۆخێکـــە کـــە داگیـــرکاری و مکانیزمەکانـــی 

ئاســـاییبوونەوەی ڕەت دەکاتـــەوە. ئـــەم ملمانێیـــە لـــە فـــۆرم و ڕەوتـــی 

ـــای  ـــوازی جوغرافی ـــی رزگاریخ ـــە بزاڤ ـــک ک ـــێ و کاتێ ـــەردەوام دەب ـــاواز ب جی

دەســـەاڵتداری لـــە دەســـت دەدات و ئاودیـــوی جوغرافیایـــی خەباتـــی 

چەکـــداری دەبـــێ، ئیـــرت کۆمەڵـــگای خۆرهـــەاڵت دەچێتـــە ژینگـــەی ســـەپێرناو 

ـــە داگیرکـــەر لـــە فۆرمـــی  ـــە »نا«وتـــن ب ـــوازراوەوە. لێرەدایـــە ک و دۆخـــی نەخ

بەرەنـــگاری جۆغرافیـــا دەبێتـــە فۆرمـــی بەرەنگاریـــی ســـیمبۆلیک یـــان 

ـــە  ـــە دۆخەک ـــۆی ل ـــە خ ـــدا نیی ـــە توانای ـــەر ل ـــە ئەگ ـــە ک ـــەو مانای ـــە. ب هێامیان

ـــە  ـــادار دەبـــات. هەمـــان ئـــەو شـــەڕە کـــە ل ـــا بـــۆ شـــەرێکی مان ڕزگار بـــکات، پەن

ـــەی  ـــک و کاکڵ ـــار و پراکتی ـــەری گوت ـــەنجانی وەک نوێن ـــە ڕەفس ـــدا ب منوونەیەک

ـــوازەکان  ـــە ڕێفۆرمخ ـــان ک ـــت و پاش ـــا دەڵێ ـــامی ن ـــەاڵتداری ئێرانی-ئیس دەس

ــر  ــت و دواتـ ــی دەگۆڕێـ ــی تاکتیکـ ــۆ دەرکەوتنـ ــە بـ ــەوە، فۆرمەکـ ــە کایـ دێنـ

ئـــەم تاکتیکـــە بـــە شـــێوازی جیـــاواز بـــەردەوام دەبێـــت. لـــە هەمـــوو ئـــەم 

ســـااڵنەدا ئـــەوەی کۆمـــاری ئیســـامی لـــە ئەنجامـــی هەڵبژاردنـــەکان لـــە 

کوردســـتاندا ویســـتوویەتی، تەنیـــا بەڕێکردنـــی هەڵبـــژاردن بـــووە. ئەگینـــا 
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هیچـــکات کوردســـتان ئاوێتـــە نەبـــووە یـــان نەبووتـــە بازنەیەکـــی پتـــەو لـــە 

ــد  ــەاڵت هەرچەنـ ــگای خۆرهـ ــە کۆمەڵـ ــەوە. چونکـ ــەم گەمەیـ ــوون بـ ئاوێتەبـ

کۆســـپ و ملمانێـــی زۆر تونـــدی بـــەڕێ کـــردووە. لەهەمـــان کاتـــدا هێشـــتا 

ـــەر  ـــاییبوونەوەی داگیرک ـــرۆژەی ئاس ـــە و پ ـــەڵ پرۆس ـــۆی لەگ ـــنوورەکانی خ س

پاراســـتووە یـــان وەک خـــۆی وەک ناســـنامەیەک هێشـــتووەتەوە. 

ـــان  ـــە دیس ـــڕۆدا ئێم ـــە ئەم ـــە، ل ـــەم بابەتان ـــوو ئ ـــی هەم ـــە لەبەرچاوگرتن ب

بـــەرەوڕووی هەمـــان پرســـیارین، بـــەو جیاوازییـــەوە کـــە لـــە ئەمـــڕۆدا 

باوەڕمـــان وایـــە کـــە ڕاســـان زیاتـــر بەرچاوڕوونیـــامن دەداتـــێ و زیاتـــر لـــە 

جـــاران ئەگـــەری چۆنیەتـــی ڕووبەڕووبوونـــەوەی ئـــەم هەڵبژاردنەمـــان 

ــان فاکتـــەری  ــە ڕاسـ ــۆ ئـــەوەی کـ پـــێ دەدا. هۆکارەکەشـــی دەگەڕێتـــەوە بـ

ـــک  ـــە یەکێ ـــوو بووەت ـــیوە، بەڵک ـــی ناس ـــە فەرم ـــا ب ـــەک تەنی ـــاری ن ـــی ش خەبات

لـــە کۆڵەکـــە ســـەرەکەییەکانی پێناســـەی خەبـــات لـــە خۆرهـــەاڵت. ئەگـــەر 

جـــاران جۆرێـــک لـــە دڵەڕاوکێـــامن بەرانبـــەر بـــە ڕەفتـــاری شـــار بەرانبـــەر 

ـــە  ـــک ل ـــە جۆرێ ـــن ب ـــە خەریک ـــوو، هەنووک ـــەر هەب ـــایبوونەوەی داگیرک ـــە ئاس ب

ـــەر چـــاوی  ـــووە و ب ـــۆی گرت ـــگای خ ـــار جێ ـــی ش ـــە خەبات ـــن ک ـــی دەگەی دڵنیای

ـــە  ـــەو دەرفەتان ـــی ئ ـــە خولقاندن ـــر ل ـــونگەوە بی ـــەو س ـــرێ ل ـــە دەک ـــە، بۆی ڕوون

ــی  ــی ملمانێیەکـ ــە گۆڕەپانـ ــەکان بکاتـ ــێ هەڵبژاردنـ ــە دەتوانـ ــەوە کـ بکەینـ

دووبـــارە لەگـــەڵ ئاســـاییبوونەوەی داگیرکـــەر کـــە هەڵبژاردنـــی وەک ئامـــراز 

یـــان کەرەســـەیەک جێگیـــر کـــردووە.

 

شێواندن یان ئافڕاندن

جـــۆری رێکخســـتنی خۆمـــان بەرانبـــەر بـــە هەڵبژاردنەکانـــی کۆمـــاری 

ئیســـامی پرســـیارێکی گرینگـــە کـــە پێویســـتی بـــە واڵمدانەوەیـــە. بـــە 

ـــە  ـــە ک ـــاوی لەوەی ـــاران چ ـــەی ج ـــەاڵت وەک زۆرب ـــگای خۆره ـــەک کۆمەڵ واتای

بزاڤـــی سیاســـیی کوردســـتان چـــۆن ڕووبـــەڕووی ئـــەم بابەتـــە دەبێتـــەوە. بۆیـــە 

ـــی  ـــی خۆرهەاڵت ـــە تاک ـــە ک ـــی پراکتیکیی ـــەوەی مکانیزمێک ـــە دیتن ـــتی ب پێویس

بتوانێـــت هەســـتی پـــێ بـــکات. 

ـــژاردەی  ـــت. ب ـــژاردەدا بێ ـــوان دوو ب ـــە نێ ـــت ل ـــە دەتوانێ ـــرداری ئێم پەرچەک
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ـــە  ـــتە ب ـــتەخۆ پەیوەس ـــە ڕاس ـــەک ک ـــێواندنە. بژاردەی ـــان ش ـــان هەم ـــەم ی یەک

خەباتـــی شـــاخ یـــان هەمـــان هێـــزی پێشـــمەرگەی کوردســـتان و هەروەهـــا 

ــە  ــە. لـ ــتە ئافڕاندنـ ــە بەردەسـ ــی کـ ــی دووەمـ ــارەوە. الیەنـ ــمەرگەی شـ پێشـ

ئافڕانـــددا هێنانـــە ئـــارای دەسپێشـــخەرییەکە کـــە پێشـــان بـــدات خـــودی 

ـــەوەی  ـــەک ئ ـــرن ن ـــتەوە دەگ ـــەکە بەدەس ـــتەی پرس ـــە ئاراس ـــتانیانن ک کوردس

کۆمـــاری ئیســـامی پانـــی بـــۆ دادەرێژێـــت. 

شـــێواندن زۆربـــەی جـــاران لـــەو خانـــەوە ســـەرچاوە دەگـــرێ کـــە 

ــە  ــەی زاڵ بخەنـ ــیی ئۆتۆریتـ ــی سیاسـ ــان بەرەیەکـ ــی یـ ــی سیاسـ هێزێکـ

ژێـــر پرســـیارەوە. بـــەو مانایـــە کـــە ئـــەو پەیامـــە بگەیەنـــن کـــە دەســـەاڵتی 

ــەاڵتی  ــر دەسـ ــی تـ ــوو هێزێکـ ــە، بەڵکـ ــتەقینەی نییـ ــەاڵتی ڕاسـ زاڵ، دەسـ

ــان  ــتان بگرێتـــەوە یـ ــژاردە دەتوانـــێ هەمـــوو کوردسـ ــتەقینەن. ئـــەم بـ ڕاسـ

ـــە  ـــە ک ـــگ ئەوەی ـــە ئامانجـــی خـــۆی. گرین ـــراوە بکات ـــی دیاریک ـــا ناوچەیەک تەنی

تێگەیشـــتنی ئێمـــە لـــە کـــۆی خۆرهەاڵتـــدا چییـــە یـــان چـــۆن خوێندنـــەوە 

ــن.  ــدا  دەکەیـ ــە جیاوازەکانـ ــەر دۆخـــی ناوچـ لەسـ

ــە.  ــە ئافڕاندنـ ــەم هەڵبژاردنـ ــەوەی ئـ ــی ڕووبەڕووبوونـ ــی دووەمـ تاکتیکـ

شـــار.  خەباتـــی  ئەســـتۆی  دەکەوێتـــە  بابەتەکـــە  قورســـاییی  لێـــرەدا 

خەباتێـــک کـــە یەکێـــک لـــە کۆڵەکـــە ســـەرەکییەکانی ڕاســـانی خۆرهەاڵتـــە. لـــەم 

ـــە  ـــت ب ـــە بتوانێ ـــتە ک ـــتی مەبەس ـــی گش ـــی ڕەفتارێک ـــەدا بەرهەمهێنان ئافراندن

شـــێوەیەکی هێـــامی و کردەیـــی بەڕێوەبردنـــی هەڵبـــژاردن لـــە الیـــەن کۆمـــاری 

ئیســـامی ئێرانـــەوە بخاتـــە ژێـــر پرســـیارەوە. لـــەم ئافڕاندنـــەدا کۆمەڵـــگای 

ـــک  ـــەوە پەیامێ ـــەو ڕێگ ـــوو ل ـــەوە تاک ـــۆ دەبێت ـــک ک ـــە دەور پەیامێ ـــەاڵت ب خۆره

بگەیەنێـــت، ئەویـــش پەیامـــی ڕەتکردنـــەوەی ژینگـــەی ســـەپێرناو و دۆخـــی 

نەخـــوازراوە. لێـــرەدا کۆمەڵـــگا دەبێتـــە ســـەنگەری یەکـــەم لـــە ملمانێـــی 

لەگـــەڵ داگیرکەر)دیـــارە بـــە پشـــتیوانیی بـــەرەی سیاســـی(. 

ـــەوە  ـــە ببێت ـــەو ڕەخن ـــەڕووی ئ ـــە ڕووب ـــە بۆچوون ـــۆرە ل ـــەم ج ـــت ئ پێدەچێ

ــە  ــە تاکـ ــانۆ، بۆیـ ــە شـ ــە لـ ــە جگـ ــتێک نییـ ــران شـ ــە ئێـ ــژاردن لـ ــە هەڵبـ کـ

ــەدا  ــەم ڕەخنـ ــەوە. لـ ــر بکەینـ ــی تـ ــە هیچـ ــر لـ ــێ بیـ ــە و نابـ ــگا بایکۆتـ ڕێـ

هیـــچ گومانێـــک نییـــە، بـــەاڵم جیاوازییەکـــە ئەوەیـــە کـــە چونکـــە داگیرکـــەر 
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ـــی  ـــە نەبوون ـــت ل ـــار دەبێ ـــک ناچ ـــتەوەیە، خەڵ ـــەی بەدەس ـــان و دۆخەک گۆڕەپ

ئاڵرتناتیڤـــدا بـــە شـــێوەیەک نەخـــوازراو ڕەفتـــار بنوێنێـــت. لـــەم ڕەهەندیـــە 

ـــی  ـــە دۆخ ـــۆی ل ـــە خ ـــن ک ـــگا بدەی ـــی کۆمەڵ ـــە یارمەت ـــە ئەوەی ـــی ئێم ـــە ئەرک ک

ـــت. بەگشـــتی  ـــژاردەی خـــۆی هەبێ ـــە ب ـــەو مانای ـــکات. ب ـــاز ب ـــوون دەرب بەرکارب

ــی  ــدن بژاردەیەکـ ــژاردەی ئافڕانـ ــە بـ ــەوەی کـ ــۆ ئـ ــەوە بـ ــەکە دەگەڕێتـ پرسـ

ـــەر  ـــتی ه ـــتنە بەردەس ـــت، خس ـــەر بکرێ ـــتەی لەس ـــت ڕاوەس ـــە و دەتوانێ گرینگ

چەشـــنە تاکتیکێـــک پێویســـتی بـــە کـــۆی بـــەرەی کوردســـتانییە.

لـــە ئەنجامـــدا ئـــەوەی دەتوانیـــن بڵێیـــن ســـەبارەت بـــە ڕاســـان و 

ـــرتە  ـــژاردن، پانتایەکی ـــی هەڵب ـــە پانتای ـــەوەی ک ـــۆ ئ ـــەوە ب ـــژاردن، دەگەرێت هەڵب

ــە  ــەر بـ ــە بـ ــک کـ ــی مکانیزمێـ ــان و بەرۆژەڤکردنـ ــەوەی ڕاسـ ــۆ تاقیکردنـ بـ

ئاســـاییبوونەوەی داگیرکـــەر بگرێـــت. چونکـــە ڕاســـان وەک وەرزێکـــی نـــوێ 

ــی ڕوون  ــە واڵمێکـ ــەم وەرزە نوێیـ ــتە ئـ ــە و پێویسـ ــی خۆرهەاڵتـ ــە خەباتـ لـ

و کردەیـــی بـــۆ کۆمەڵـــگا هەبێـــت. ئەمـــەش بەرهـــەم نایـــەت تـــا ئیـــرادەی 

کۆمەڵـــگا و هێـــزە چاالکەکانـــی لـــە چوارچێـــوەی بەرەنگاریـــی دۆخەکـــەدا 

ــاری  ــەکان دیـ ــی گەمـ ــن ئەنجامـ ــن، ئێمەیـ ــەن و نەڵێـ ــک نەخـ ــان ڕێـ خۆیـ

دەکەیـــن نـــەک ئێـــوە.
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لەو شوێنەی کە ئازادی 

نییە، ئەگەر دەنگدان 

شتێکی بگۆڕایە، ڕێگایان 

نەدەدا کە دەنگ بدەن 

مارک تواین

ن         
رد

ژا
ڵب

ە
ه
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